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co, gdzie, kiedy w sierpniu 2021

O  stypendium mogą się ubiegać 
studentki i studenci VI roku 
kierunku lekarskiego, którzy 
po zakończeniu kształcenia (nie 

później niż w ciągu 18 miesięcy) zobowiążą się 
pracować (przynajmniej przez 3 lata) w publicz-
nym podmiocie leczniczym, którego organem 
założycielskim jest Gmina Częstochowa. 

Od tego roku o stypendium mogą się ubiegać 
także studentki i studenci ostatniego roku kie-
runku pielęgniarskiego I i II stopnia. System sty-
pendialny dotyczy jednak tylko uczelni z terenu 

Częstochowy. O stypendium mogą się starać 
osoby, które po uzyskaniu prawa do wykony-
wania zawodu w ciągu najpóźniej 3 miesięcy 
zdecydują się na pracę w częstochowskim Szpi-
talu Miejskim przez okres co najmniej 3 lat.

Stypendium dla studentek i studentów pielę-
gniarstwa wynosi 1000 zł, a dla studentek i stu-
dentów kierunku lekarskiego 2000 zł i będzie 
przyznane na okres 9 miesięcy (czyli tyle, ile trwa 
rok akademicki). Mogą na nie liczyć ci, którzy 
zaliczyli w terminie przedostatni rok studiów, 
mają wpis na kolejny rok akademicki i uzyskali 

stosowną średnią ocen – w przypadku kierunku 
lekarskiego to 3,5, a pielęgniarskiego 4,0.

Stypendystom nie będzie wolno powtarzać 
roku, na który złożyli wniosek o stypendium. 
Nie będą też mogli korzystać z urlopów okre-
ślonych w regulaminie studiów. 

Wnioski wraz z kompletem dokumentów moż-
na złożyć osobiście lub przesłać pocztą do 30 
września na adres: Urząd Miasta Częstochowy, 
ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa, z dopi-
skiem „Częstochowa dla Medyków”.

ROZBUDOWA PARKU NA PARKITCE

Do 30 września studenci VI roku kierunków medycznych oraz III i V roku kierunków pielęgniarskich mogą składać 
wnioski o przyznanie stypendium w ramach programu „Częstochowa dla Medyków”. Program, będący rozszerze-
niem projektu „Dostępny Lekarz”, włącza do systemu stypendialnego także studentki i studentów pielęgniarstwa.

Rozbudowa ma poprawić funkcjo-
nalność oraz estetykę parku. W ra-
mach zadania zaplanowano dopo-
sażenie placu zabaw znajdującego 
się w jego centralnej części. Przewi-
dziano tam montaż dodatkowych 
urządzeń zabawowych, wykona-
nie bezpiecznej nawierzchni oraz 
ustawienie nowych ławek. Na te-
renie parku wymienione zostaną 
kosze na śmieci (łącznie 27 szt.), 
pojawią się też nowe. W północnej 
części parku przy boisku do piłki 
nożnej zaplanowano ustawienie 
leżaków parkowych. Ma też po-

wstać miejsce przeznaczone do 
grillowania, wyposażone w za-
montowane na stałe palenisko sta-
lowe, ławki oraz kosze na śmieci. 
Jest to próba usankcjonowania 
jednej z form spędzania wolnego 
czasu przez użytkowników par-
ku, dla której starano się znaleźć 
miejsce niepowodujące uciążli-
wości dla innych i możliwie jak 
najbardziej oddalone od placu za-
baw. W pobliżu placu zabaw po-
jawią się rabaty. Zaplanowano też 
oczyszczenie chodników, w tym 
usunięcie traw zarastających ich 

nawierzchnię. Prace remontowo-
-konserwacyjne obejmą także ist-
niejące w parku ławki.
Zakres robót budowlanych obej-
mie: drobne prace rozbiórkowe, 
roboty ziemne, montaż elemen-
tów małej architektury (ławki, 
leżaki parkowe, kosze na śmieci, 
tablica informacyjna, palenisko), 
montaż urządzeń zabawowych, 
wykonanie nawierzchni z kost-
ki betonowej, wykonanie na-
wierzchni bezpiecznej piaskowej 
oraz nawierzchni z gumowych 
mat przerostowych, wyrównanie 

i oczyszczenie przyległego terenu, 
nasadzenie roślin bylinowych, za-
łożenie trawników z darni rolowa-
nej oraz wysiewanych. 
Wykonawcą prac będzie wybrana 
w przetargu firma Apis Polska Sp. 
z o.o., która powinna wykonać za-
danie w ciągu trzech miesięcy od 
podpisania umowy. Prace zosta-
ną objęte pięcioletnią gwarancją. 
Pod koniec ubiegłego roku w par-
ku przy osiedlu Parkitka zawisły 
nowe budki lęgowe dla ptaków – 
także w ramach zadania z budżetu 
obywatelskiego.

Wkrótce powinny rozpocząć się prace związane z rozbudową i rewitalizacją 
miejskiego parku osiedlowego przy ul. Bialskiej w dzielnicy Parkitka. Koszt miejskiego 

zadania zgłoszonego w ramach budżetu obywatelskiego to 177,5 tys. zł.
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Z a nami połowa wakacji. Część częstochowianek i częstochowian 
wypoczywa w kraju i za granicą, część - także dzieci i młodzieży - 
korzysta z atrakcji w mieście i na nieodległej przecież Jurze. Dzięki 

odpowiedzialności i rozsądkowi te pierwsze tygodnie ze zmniejszonymi 
obostrzeniami były dość bezpieczne. Ale eksperci nie ukrywają, że pande-
mia jeszcze nie odpuściła, że zapewne w kolejnych miesiącach będziemy 
zmuszeni, podobnie jak inne kraje, mierzyć się z jej następną falą. 

Tymczasem w Częstochowie mamy tylko 48,7% w pełni zaszczepionych 
mieszkańców (to dane z 27 lipca), sporo brakuje nam do liderów rankin-
gu, gdzie osób zaszczepionych jest ponad 60%, ale także do najlepszych 
gmin województwa śląskiego, choćby do zajmujących drugie miejsce 
Katowic (ponad 54%) czy plasującego się na czwartej pozycji - Sosnowca 
(ponad 52%).

Chciałbym zachęcić wszystkich niezdecydowanych do szczepień prze-
ciwko Covid-19. To jeden z najbardziej efektywnych sposobów prze-
ciwdziałania chorobom zakaźnym, a  stosowanie szczepionek – zgodnie 
z tym, co mówią eksperci - nie może być zastąpione innymi środkami 
ochrony. Szczepiąc się, chronimy nie tylko siebie i swoich bliskich, lecz 
także wszystkich, z którymi spotykamy się na co dzień, także w pracy, ale 
i podczas urlopu, w podróży, w restauracji czy na koncercie. To w dużej 
mierze od nas wszystkich będzie zależeć, jak będą wyglądały w najbliż-
szym czasie zajęcia w częstochowskich szkołach, przedszkolach i placów-
kach oświatowych. Udział w programie szczepień daje szansę m.in. na to, 
by uczennice i uczniowie mogli ponownie spotkać się z nauczycielkami 
i nauczycielami w salach lekcyjnych, na szkolnych korytarzach i boiskach. 

To jest bardzo poważny egzamin z odpowiedzialności za swoje zdrowie 
i życie, ale też za zdrowie i życie innych oraz za powrót do normalności, 
którego tak wszyscy chcemy. 

Zachęta do szczepień jest w naszym mieście ciągle jak najbardziej zasadna 
w kontekście informacji o ogólnym osłabieniu tempa szczepień, a nawet 
braku zgłoszeń wielu osób na szczepienie drugą dawką. Już przestał dzia-
łać - podobnie jak w innych miastach, z uwagi na brak zapotrzebowania 
- jeden z powszechnych punktów szczepień, przy alei Pokoju. Wciąż chęt-
nych obsługuje ten w Miejskim Szpitalu Zespolonym przy ul. Mirowskiej 
oraz ok. 40 punktów w przychodniach i aptekach.

Tymczasem przed nami największy szczyt pielgrzymkowy – 15 sierpnia. 
Do Częstochowy przyjdą tysiące ludzi. Mam nadzieję, że zgodnie z obo-
wiązującym reżimem sanitarnym i specjalnymi zaleceniami Głównego In-
spektora Sanitarnego w tej sprawie, nie będą to grupy zbyt liczne, a orga-
nizatorzy w trosce o zdrowie nas wszystkich, zadbają m.in. o zachowanie 
odległości, częste mycie i dezynfekcję rąk. 

Chciałbym, by koniec wakacji i początek roku szkolnego nie były też po-
czątkiem nowej fali pandemii w Częstochowie.

Także w tym kontekście proszę - zaszczepcie się. Tylko takie odpowie-
dzialne zachowanie da nam wszystkim możliwość powrotu do normal-
nego życia, do międzyludzkich relacji, tak potrzebnych dorosłym, a jesz-
cze bardziej dzieciom i młodzieży. 

Życzę wszystkim na najbliższe tygodnie zdrowia i wakacyjnego jeszcze 
wypoczynku. Po szczycie pielgrzymkowym będziemy świętować Dni 
Miasta. Z uwagi na pandemię nie organizujemy w tym roku dużych im-
prez masowych, ale przygotowujemy szereg mniejszych wydarzeń kultu-
ralnych, na które już dziś chciałbym zaprosić. Większość z nich odbędzie 
się w naturalnej scenerii amfiteatru zrewitalizowanego Starego Rynku.     

Pozdrawiam serdecznie
Krzysztof Matyjaszczyk

Prezydent Miasta Częstochowy

PYTAMY PREZYDENTA 

...o wakacje, szczepienia 
i święto miasta

MIASTO

LIBERTY CZĘSTOCHOWA
ZWIĘKSZA PRODUKCJĘ W HUCIE

Huta Częstochowa ma ambitne plany zwiększenia produkcji stali do miliona ton rocznie oraz realizacji ekologicz-
nego programu Greensteel. Tematem rozmów między nowym właścicielem Huty - Liberty Częstochowa Sp. z o.o. 

a władzami Częstochowy były także perspektywy dalszej modernizacji układu komunikacyjnego na terenach 
hutniczych oraz przygotowanie przyszłych kadr dla Huty. 

Spółka Liberty Częstochowa - będąca częścią 
międzynarodowej grupy Liberty, jednego 
z potentatów na rynku hutniczym, działające-
go w ponad 30 krajach świata – 28 maja kupiła 
Hutę Częstochowa. W przedsiębiorstwie, które 
w tym roku obchodzi jubileusz 125 lat istnienia, 
zatrudnionych jest obecnie 1126 pracowników. 
Cieszymy się, że udało się sfinalizować transakcję za-
kupu Huty i ma ona nowego właściciela, który może 
zapewnić stabilną przyszłość – mówił prezydent 
Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk, który 
był gościem kierownictwa Liberty Częstocho-
wa Sp. z o.o.. – Dla nas ważne było także to, aby 
spółka zarządzająca częstochowską hutą miała siedzi-
bę w Częstochowie, bo to oznacza wpływy podatkowe 
do budżetu miasta i ten warunek został spełniony. 
Krishnamoorthy Venkatasubramanian, dyrek-
tor zarządzający Liberty Częstochowa, przed-

stawił obecną sytuację przedsiębiorstwa i plany 
działań na najbliższą przyszłość. Obejmują one 
m.in. zwiększenie możliwości produkcyjnych, 
rozszerzenie asortymentu wyrobów i pozyska-
nie nowych rynków dla częstochowskich blach 
grubych. W tym celu planowane są inwestycje 
i remonty. Częstochowska Huta, produkująca 
stal ze złomu i surówki w piecu elektrycznym 
KONEL, dąży do realizacji założeń programu 
Greensteel, czyli wytwarzania produktów 
z minimalnym śladem węglowym przy wyko-
rzystaniu nowoczesnych technologii i energii 
pochodzącej ze źródeł odnawialnych.
Chcemy produkować milion ton stali rocznie – za-
powiada dyrektor zarządzający Liberty Często-
chowa Sp. z o.o., która po zakupie Huty stała 
się jednym z większych pracodawców, a także 
płatników podatków w Częstochowie. Huta 

w krótkim czasie zwiększyła już produkcję na 
tyle, że zbliża się do poziomu swoich obecnych 
możliwości. 
Tematy, które omawiano podczas spotkania 
z władzami miasta, to przede wszystkim roz-
budowa i modernizacja układu komunikacyj-
nego na terenach hutniczych, a także wspólne 
działania na rzecz kształcenia przyszłych kadr 
dla Huty. Urząd Miasta i Liberty Częstochowa 
widzą możliwość przygotowania wspólnych 
programów, zachęcających młodzież do nauki 
zawodu, a we współpracy z uczelniami wyż-
szymi - także zabezpieczenia kadr inżynier-
skich. 
Liberty Częstochowa zaoferowało wsparcie dla 
starań Urzędu Miasta o pozyskiwanie środków 
europejskich oraz z budżetu państwa na rozwój 
infrastruktury drogowej w Częstochowie.

KONKURS 
NA NAJŁADNIEJ UKWIECONY BALKON

KONKURS 
NA NAJŁADNIEJSZĄ DZIAŁKĘ

Mogą wziąć w nim udział mieszkanki i mieszkańcy budynków wielorodzinnych, którzy mają 
balkony lub loggie obsadzone ciekawie zaaranżowaną zielenią. Termin zgłoszeń upływa 22 sierpnia.

Ideą konkursu na „Najładniej ukwiecony bal-
kon 2021” jest chęć nagrodzenia najciekawszych  
rozwiązań w zakresie aranżacji balkonów/loggi 
z wykorzystaniem zieleni, kwiatów i innych na-
turalnych elementów dekoracyjnych. Konkurs 
adresowany jest do właścicielek i właścicieli ozdo-
bionych wyłącznie żywą zielenią balkonów/loggi 
w budynkach wielorodzinnych na terenie miasta. 
Aby wziąć udział, należy wypełnić kartę zgłosze-
niową i, wraz z 2-3 fotografiami balkonu (wyko-
nanymi z zewnątrz, w formacie 10 x 15 lub w wer-
sji elektronicznej), złożyć ją osobiście w Urzędzie 

Miasta Częstochowy - Biurze Obsługi Interesanta 
w budynku przy ul. Waszyngtona 5 lub przesłać: 
na skrzynkę mailową kps@czestochowa.um.gov.
pl bądź pocztą na adres: Urząd Miasta Często-
chowy, Wydział Kultury, Promocji i Sportu, Aleja 
Najświętszej Maryi Panny 45 a, 42-217 Częstocho-
wa (z dopiskiem „KONKURS – BALKON”).
 
Kartę zgłoszenia można pobrać na stronie czesto-
chowa.pl lub sprzed Odwachu koło Ratusza (czy-
li sprzed siedziby Wydziału Kultury, Promocji 
i Sportu w godzinach jego pracy, od poniedziałku 

do piątku, od godz. 7.30 do 15.30) oraz w Biurze 
Obsługi Interesanta w budynku Urzędu Miasta 
przy ul. Waszyngtona 5.
 
Zwycięzcy otrzymają nagrody pieniężne: 700 zł 
(brutto) za I miejsce, 500 zł (brutto) za II miejsce 
i 400 zł (brutto) za III miejsce. Zgłoszenia są przyj-
mowane do 22 sierpnia. W kolejnym etapie – od 
23 do 26 sierpnia – zgłoszone balkony/loggie 
oceni komisja konkursowa. Ogłoszenie wyników 
konkursu i wręczenie nagród odbędzie się pod-
czas 29. Dni Częstochowy.

Celem konkursu jest uwrażliwienie częstocho-
wianek i częstochowian na kwestie związane 
z estetyką terenów rekreacyjnych, stanem śro-
dowiska naturalnego oraz promocja postaw 
proekologicznych i aktywnego wypoczynku 
w plenerze.
Wypełnione przez właścicielkę/właściciela 
działki „Karty zgłoszenia” wraz z 2-3 fotogra-
fiami w formacie 10x15 cm należy składać w sie-
dzibach macierzystych zarządów ROD. Następ-
nie zostaną one przekazane przez prezesów do 
siedziby Zarządu Okręgu Polskiego Związku 

Działkowców przy ul. Bór 201. Termin zgłoszeń 
mija 20 sierpnia.
 Dla zwycięzców konkursu przewidziano na-
grody pieniężne: 1000 zł (brutto) za I miejsce, 
800 zł (brutto) za II miejsce i 600 zł (brutto) za 
III miejsce. Ogłoszenie wyników i wręczenie na-
gród odbędzie się podczas 29. Dni Częstocho-
wy. Organizatorem konkursu jest - w imieniu 
Prezydenta Miasta Częstochowy - Pełnomocnik 
Prezydenta Miasta ds. Estetyki Miasta.
Karta zgłoszeniowa oraz regulamin znajdują się 
na stronie czestochowa.pl

Do 20 sierpnia przyjmowane są zgłoszenia 
do miejskiego konkursu na „Najładniejszą Działkę ROD”.
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To z całą pewnością będzie największa impreza żeglarska 
w regionie, organizowana w 2021 roku. I choć pandemia 

mocno dokuczyła i wciąż dokucza miłośnikom łódkowych 
i jachtowych zmagań, XXVII Regaty Żeglarskie o Puchar 
Prezydenta Częstochowy Krzysztofa Matyjaszczyka roz-

grywane na akwenie w Poraju, zapowiadają się wielce in-
teresująco. 14 sierpnia będziemy zresztą świadkami emocji 
nie tylko sportowych. Nie zabraknie bowiem także dobrej 
rozrywki, którą zapewni koncert Drake Sea Folk Group. 

Akwen w podczęstochowskim Poraju jest 
wręcz kultowym miejscem dla miłośników 
tego sportu w regionie. Tym razem w rega-
tach będzie można powalczyć w czterech 
klasach: jachtów otwartych pokładowych, 
jachtów kabinowych, klasie Optymist UKS 
i Optymist Sport. Spodziewamy się, że na star-
cie może stanąć 70, a może nawet 80 uczestni-
ków. Szykuje się naprawdę zacięte żeglowanie, bo 
wiem, że wiele osób jest po prostu spragnionych 
ścigania się na wodzie. Tym bardziej, że sezon 
rozpoczął się trochę później niż planowaliśmy 
i zawodów nie było zbyt dużo – mówi Magdale-
na Wilk z Klubu Uczelnianego AZS Półtech-
niki Częstochowskiej.

KU AZS Politechniki Częstochowskiej od lat 
jest organizatorem zawodów żeglarskich, 
którym patronuje prezydent Częstochowy. 
Myślę, że w tym miejscu wypada się nieco po-
chwalić tym, że sekcja żeglarska przy częstochow-

skiej Politechnice świętuje właśnie 20-lecie istnie-
nia. Ta okrągła rocznica obliguje nas do jeszcze 
skuteczniejszego propagowania tego pięknego 
sportu, który wiele osób zna jedynie od rekreacyj-
nej strony. A strona sportowa jest równie inte-
resująca – podkreśla z radością Magdalena 
Wilk.

14 sierpnia w Marinie Poraj od godz. 8.30 
będą trwały zapisy wszystkich uczestników 
zmagań. O godz. 10.00 planowane jest roz-
poczęcie rywalizacji, a godzinę później ofi-
cjalne otwarcie imprezy.

Około godz. 17.00 powinniśmy dokonać podsu-
mowania regat. Dla najlepszych przygotowa-
liśmy oczywiście nagrody i dyplomy. Będą też 
okolicznościowe koszulki przekazywane uczest-
nikom, zgodnie z naszą tradycją. Jeszcze raz ser-
decznie zapraszamy – mówi Magdalena Wilk.

Andrzej Zaguła

Superpucharowe starcie rozgrywane było na 
stadionie „wojskowych” i wydawało się, że po-
tyczka z udziałem publiczności będzie toczyła 
się pod ich dyktando. Tymczasem to częstocho-
wianie nadawali ton wydarzeniom boiskowym 
w pierwszej odsłonie widowiska. Bramkę dla 
Rakowa uzyskał Fran Tudor. Stołeczni wyrów-
nali dopiero w końcówce meczu, za sprawą Ma-
hira Emreliego. 

W serii „jedenastek” dwójka zawodników Le-
gii nie potrafiła ulokować futbolówki w bramce 
drużyny częstochowskiej, której strzegł Vladan 
Kovacević. Mowa o Bartoszu Kapustce i wspo-
mnianym Emrelim. W zespole Marka Papszuna 
tylko Zoran Arsenić nie zdołał pokonać golkipe-
ra Legii, Cezarego Miszty. 

Spotkania o Superpuchar Polski rozgrywane są 
z przerwami od 1983 r. W tym roku batalia Ra-
kowa, zdobywcy Pucharu Polski w roku 2021, ze 
zwycięzcą ostatnich rozgrywek ligowych Legią 
Warszawa, była ostatnim ważnym wydarze-
niem piłkarskim dla Zbigniewa Bońka, ustępu-
jącego z funkcji prezesa Polskiego Związku Piłki 
Nożnej. Niebawem stery w związku obejmie 
jego następca, a niemal przesądzone wydaje 
się być, że w roli wiceprezesa PZPN-u ujrzymy 
Wojciecha Cygana, obecnego sternika Rakowa. 

az

Piłkarze Rakowa Częstochowa ani 
myślą kończyć sportowe obchody 

jubileuszu 100-lecia istnienia klubu. 
W przededniu rozpoczęcia rozgry-

wek ligowych sezonu 2021/2022 
podopieczni Marka Papszuna 

sięgnęli po kolejne, jakże cenne, 
trofeum w krajowym futbolu, 

zdobywając Superpuchar Polski. 
Zawodnicy Rakowa w starciu 

z mistrzem kraju Legią Warszawa 
okazali się lepsi w serii rzutów 

karnych, wygrywając 4:3. 
W normalnym czasie gry padł 

wynik remisowy 1:1.

RAKÓW 
Z SUPERPUCHAREM 

POLSKI

 EMOCJE
NA WODZIE 
 W PORAJU JEST ALTERNATYWĄ

W ostatni sierpniowy weekend (27-29 sierpnia) 
w Częstochowie odbędzie się Festiwal Kultury Alternatywnej 
e/FKA. Głównym miejscem festiwalowych wydarzeń będzie 
ulica Mielczarskiego. To pierwsza tego typu impreza 
organizowana przez Fundację Oczami Brata.

Miejsce organizacji festiwalu jest ściśle zwią-
zane z otwartą tutaj w 2016 r. Klubokawiar-
nią Alternatywa 21, w której pracują osoby 
z niepełnosprawnością intelektualną. Od 
momentu powstania Klubokawiarni, ulica 
Mielczarskiego stała się przestrzenią wielu 
działań społecznych i kulturalnych. Tym 
razem staną tu plenerowe sceny, a część 
bardziej kameralnych imprez odbywać się 
będzie w samym lokalu. Na koncerty orga-
nizatorzy wybrali natomiast teren parkingu 
za „Konduktorownią” przy ul. Piłsudskiego.

Program Festiwalu Kultury Alternatywnej  
„e/FKA” obfituje w przeróżne wydarzenia 
z zakresu teatru, literatury i muzyki. Na sam 
koniec wakacji czeka nas: parada, pięć spektakli, 
dziewięć koncertów, odsłonięcie dwóch murali 
i instalacji artystycznej oraz inne mniejsze, ale 
równie ciekawe wydarzenia artystyczne - mówi 
Paweł Bilski, prezes Fundacji Oczami Brata 
i dyrektor artystyczny festiwalu. 

W sumie w Festiwalu Kultury Alternatyw-
nej uczestniczyć ma ok. 150 artystów. W or-
ganizacji będzie pomagać kilkudziesięciu 
wolontariuszy. 

Nasz festiwal będzie miał charakter kameralny. 
Nie chcemy gromadzić tłumów w jednym miej-
scu, dlatego skonstruowaliśmy program tak, 
żeby każdy i w każdym wieku znalazł coś dla 
siebie – zdradza rzecznik prasowy festiwalu, 
Artur Bratek. 

Pierwszego dnia imprezy na szczególną uwa-
gę zasługuje Festiwalowa Parada, która przej-
dzie z placu Biegańskiego, Alejami NMP, 
ulicą Piłsudskiego na ulicę Mielczarskiego. 
W tym samym dniu na małej scenie wystąpi 
Zagi - nagrodzona trzema złotymi płytami 
ZPAV - kompozytorka i autorka tekstów, 
która pisze dla siebie, ale również dla innych 
artystów. Interesująco zapowiada się też 
muzyczny Projekt Leśmian Moniki Bubniak 
i Przemysława Książka. Łączy on brzmienia 

syntezatorów, inspirowane housem i techno, 
z wierszami Bolesława Leśmiana. Na koniec 
dnia zagra Max Bravura, niezależny zespół 
ze Śląska, prezentujący materiał ze swojej 
najnowszej płyty „Too Bravura”. Specjalnie 
na festiwal przygotowywana jest premiera 
spektaklu „Cebula” z Iwoną Chołuj, Pauliną 
Kajdanowicz, Pawłem Bilskim, Szymonem 
Kowalikiem i Adamem Machalicą. Finałem 
festiwalowego piątku będzie odsłonięcie in-
stalacji artystycznej Szymona Motyla. 

Na co wybrać się w drugim dniu festiwalu? 
Dzieci z pewnością nie przegapią występu 
CeZika, który kiedyś zdobył rozpoznawal-
ność coverami przebojów śpiewanymi od 
tyłu, a dziś pisze niezwykle popularne w in-
ternecie utwory dla dzieci. Natomiast ci trochę 
starsi wybiorą się zapewne na koncert Limbo-
ski solo act – występ piosenkarza i gitarzysty 
dwukrotnie nominowanego do Fryderyków. 

Festiwalowa niedziela przyniesie nam m.in. 
spotkanie ze znanym i lubianym aktorem - 
Arturem Barcisiem, spektakl Teatru im. 
Adama Mickiewicza „Łysa śpiewaczka” 
oraz zupełnie nowy projekt muzyczny Po-
spieszalski & Kafel. 

Szczegółowy program e/FKA znajdziecie 
na profilu FB Festiwalu oraz w kalenda-
rium na naszej stronie. 

Fundację Oczami Brata w organizacji fe-
stiwalu wspierają Spółdzielnia Socjalna 
„Jasne, że Alternatywa 21”, częstochow-
skie teatry – Teatr im. Adama Mickiewicza 
i Teatr Nowy, a także Ministerstwo Kultu-
ry, Dziedzictwa Narodowego i Sportu oraz 
Urząd Miasta Częstochowy, które imprezę 
dofinansowały.

Wstęp na wszystkie wydarzenia Festiwalu 
Kultury Alternatywnej będzie wolny. 

Magda Fijołek

FESTIWAL
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Magda Fijołek: Czy to Ty jesteś pomysłodawczynią serialu „Kasa gra!”? 

Katarzyna Szeląg: Nie do końca. Więcej zasług mają osoby, które 
wierzyły, że w moich postach na prywatnym profilu FB, opowia-
dających o dziwnych zdarzeniach, które przytrafiają się kasjerce te-
atralnej, jest potencjał filmowy. Najpierw namawiano mnie, aby te 
historyjki spisać i wydać w formie anegdot czy felietonów. Potem 
około dwudziestu z tych opowieści ukazało się w naszej gazecie te-
atralnej. Był też pomysł, aby umieścić je w tych przedstawieniach, 
które są kombinacją kabaretu i piosenki. Na tych planach wtedy 
poprzestaliśmy, o filmie wcale nie było mowy. Dopiero pierwszy 
lockdown wygenerował taki projekt.

Z tego, co mówisz, wynika, że serial jest „oparty na faktach”...

Tak. Nie ma w nim wymyślonych tekstów. Każda z historii wyda-
rzyła się i była przeze mnie na bieżąco spisywana i umieszczana na 
FB, ku uciesze moich znajomych. Są to zabawne historyjki, często 
zupełnie abstrakcyjne. Mnie samej trudno było nieraz uwierzyć, że 
to się faktycznie wydarzyło. Widocznie przyciągam takie sytuacje. 

Wróćmy jednak do początków, od czego zaczęło się tworzenie serialu?

Wiosną ubiegłego roku, podczas pierwszego lockdownu, zgłosiła 
się do mnie Teresa Dzielska (aktorka Teatru im. Adama Mickie-
wicza – przyp. red.) z propozycją, że chętnie przygotuje wniosek 
do Ministerstwa Kultury o dofinansowanie filmowego projektu 
opartego na spisanych przeze mnie anegdotach. Miało to być takie 
nasze teatralne „Ucho Prezesa”. Niestety, projekt nie otrzymał do-
tacji i na rok temat zniknął. Podczas trzeciego lockdownu powrócił, 
bo uznałyśmy, że wreszcie trzeba coś z tym zrobić. Ważne było dla 
nas wtedy działanie. Teatr nie grał, ale my - jako Dział Promocji - 
chciałyśmy mimo wszystko przybliżać go odbiorcom .

Angażujecie ekipę filmową?

Nie, nagrywamy wszystko wolontaryjnie same z szefową Działu 
Promocji Joanną Karkoszką. Korzystamy ze sprzętu, co tu dużo 
mówić, mało profesjonalnego. Ale udaje się to wszystko jakoś tak 

poskładać, że materiał nie traci na wartości. Ekipa szybko się ze-
brała – Asia pracuje nad filmowaniem i montażem, ja dostarczam 
anegdotki i scenopis, czasami reżyseruję, w głównej roli występuje 
Sylwia Oksiuta–Warmus. Jej wybór do tej roli był dla nas oczywi-
sty od samego początku. Oprócz kamerki dostałyśmy najprostszy 
program do montażu, no i poszło... Muszę jeszcze wspomnieć o in-
nych zadaniach, które wypełniamy z Sylwią - ja pilnuję wierno-
ści tekstu, a Sylwia prawdy aktorskiej i kreacji, aby charakter Kasi 
z kasy nie ulegał raptownym zmianom.

Czy filmowa Kasia z kasy jest realną Kasią z kasy?

To nie jest postać stworzona jeden do jednego, mam z nią zaled-
wie kilka punktów zbieżnych. Sylwia tworzy autorską kreację 
aktorską. W serialu postać kasjerki jest przerysowana, tak samo 
jak jej stylizacje i zachowania. To naprawdę nie jestem ja. Czasa-
mi w związku z tym bywa śmiesznie, bo Sylwia, mając pomysł 
na odegranie jakiejś sceny, mówi do mnie: „Ale dlaczego tak od-
powiedziałaś? Dlaczego byłaś tak uprzejma?”. Odpowiadam jej 
wtedy, że nie mogę być w pracy nieuprzejma, bo kasjerka zawsze 
musi zachowywać się grzecznie wobec widza. Musi być spokojna. 
Nawet jeśli ktoś ją zirytuje lub rozśmieszy, to nie może tego dać po 
sobie poznać. 

Entuzjazm po pierwszym odcinku w Was nie zgasł. Do przerwy 
wakacyjnej pojawiło się pięć epizodów, a w ostatnim jest zapo-
wiedź kolejnej serii...

Tak, zaczynając projekt - i po przeliczeniu wszystkich anegdot 
zgromadzonych w ciągu siedmiu lat mojej pracy w kasie - wiedzia-
łyśmy, że na kilku odcinkach to się nie skończy.

Wierzyłaś, że ten pomysł może wypalić? 

Wiele osób widziało potencjał w tym, co piszę, podczas gdy ja 
sama nie. Nie wierzyłam, że z tak zwanego prawdziwego życia 
można nakręcić coś filmowego. Kiedy już zaczęłyśmy, zrozumia-
łam, że jednak jest to możliwe. Historii jest bardzo dużo, grubo 
ponad setka, a w pierwszych pięciu odcinkach znalazło się tylko 

kilkanaście z nich. Ponieważ projekt przypadł do gustu naszym 
widzom teatralnym, zyskałyśmy pewność, że powstaną kolejne 
serie.

Właśnie, jaki jest odzew?

Na razie tylko i wyłącznie pozytywny, co nas troszkę zastanawia. 
Na początku najbardziej bałyśmy się zastrzeżeń technicznych, nie 
mamy bowiem do dyspozycji sztabu montażystów, dźwiękowców 
i oświetleniowców. Jednak chęć działania i wsparcie, jakie dostaje-
my, bardzo nas nakręcają. 

Jak sądzicie, skąd ten pozytywny odbiór?

Tłumaczymy to sobie tym, że naszymi odbiorcami są osoby, które 
mają do siebie spory dystans.

Czy dobrze zrozumiałam, że tworząc ten serial, tak naprawdę 
uczycie się od podstaw, jak się realizuje taki projekt filmowy?

Uczymy się i to jest w tym najfajniejsze. Tutaj głęboki ukłon w stro-
nę Asi Karkoszki, która w montażu i kręceniu zdjęć cały czas prze-
chodzi samą siebie. To jest trudne, bo jak wspominałam, mamy do 
dyspozycji tylko jedną kamerę, na dodatek mało profesjonalną. 
Gdyby były dwie, byłoby nam łatwiej nagrać wiele scen. Ale ape-
tyt rośnie w miarę jedzenia, więc może coś jeszcze nakręcimy, nie 
tylko o kasie Teatru (śmiech). 

Rozmawiałyśmy o odbiorze serialu w sieci, a co się dzieje przed 
kasą, kiedy w niej teraz siedzisz? Czy po premierze „Kasa gra!” 
widzowie podchodzą do Ciebie nieufnie?

Nie. Chociaż moi znajomi piszą do mnie, że teraz boją się przyjść 
do kasy, bo nie wiadomo, czy tego nie opiszę, ale to oczywiście żar-
ty. Jednak ci widzowie, którzy osobiście mnie nie znają i przycho-
dzili do kasy, kiedy nasz Teatr „wrócił do życia”, fajnie reagowali 
na moją osobę, bez stresu. Zwykle mówią, że oglądali odcinki, do-
pytują, kiedy będzie kolejny, a czasem - wchodząc do hallu Teatru 
- już od drzwi wołają: „OOO! Kasia z kasy!”.

Muzyka
organowa 

i kameralna
 Sola Musica to organizowany w naszym mieście 
 już po raz siódmy Festiwal Muzyki Organowej 

 i Kameralnej. W trzy sierpniowe niedziele czeka 
 nas prawdziwa koncertowa uczta w wyjątkowym 

 wnętrzu kościoła ewangelicko-augsburskiego. 

Już 1 sierpnia będziemy mieli okazję usłyszeć 
koncert „Muzyka polska – wczoraj, dziś i jutro”, 
z mocnymi częstochowskimi akcentami. W pro-
gramie znajdą się utwory m.in. H. Wieniawskie-
go, G. Bacewicza, M. Suszyńskiego, M. Sawy. 
Wystąpią skrzypaczki Aleksandra Szwejkow-
ska-Belica i Maria Belica. Ta pierwsza jest pe-
dagożką, organizatorką kursów mistrzowskich, 
festiwali i konkursów. Przede wszystkim jed-
nak spełnia się jako uznana i doceniana artystka, 
która od wielu lat koncertuje w kraju i za gra-
nicą. W 2012 r. była nominowana do Nagrody 
Fryderyk za płytę „Karol Szymanowski „Violin 
Works I”. Maria jest jej córką i absolwentką czę-
stochowskiego Zespołu Szkół Muzycznych oraz 
Akademii Muzycznej w Łodzi. Mimo młodego 
wieku może się już pochwalić laurami zdobyty-
mi w ponad trzydziestu konkursach skrzypco-
wych i kameralnych oraz stypendiami Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Prezy-
denta Miasta Częstochowy, a także udziałem 
w projekcie „Młoda Polska”. Podczas Festiwalu 
Sola Musica skrzypaczkom będzie towarzy-
szyć grający na organach Michał Pyrkosz. To 
również absolwent częstochowskiego Zespołu 
Szkół Muzycznych, który później kontynuował 
edukację w Akademii Muzycznej w Poznaniu. 
W latach 2016-2021 był on akompaniatorem 
Jasnogórskiego Chóru Chłopięco-Męskiego 
„Pueri Claromontani”, z którym koncertował 
w Polsce i poza jej granicami. 

Tydzień później w Częstochowie wystąpi trójka 
artystów związanych z Akademią Muzyczną 
w Krakowie. Grający na flecie Wiesław Suruło 
jest solistą w orkiestrze Opery Krakowskiej. Brał 
udział w nagraniach dla Polskiego Radia, Teatru 
Telewizji Polskiej oraz licznych prawykonań 
dzieł solowych i kameralnych. Chętnie angażuje 
się w działania wspierające rozwój sztuki wyko-
nawczej, prowadzi warsztaty metodyczne i za-
siada w jury konkursów muzycznych. Fagocista 
Paweł Solecki grał w kameralnej Capella Craco-

viensis oraz Libańskiej Narodowej Orkiestrze 
Symfonicznej w Bejrucie. Obecnie koncertuje 
m.in. w Krakowskim Triu Stroikowym i Kra-
kowskim Kwintecie Dętym. Chętnie uczestni-
czy, jako muzyk studyjny, w rejestracji ścieżek 
dźwiękowych filmów. Dodatkowo realizuje się 
jako kompozytor. Z kolei klawesynistka Joanna 
Solecka konsekwentnie łączy działalność kon-
certową, naukową i promującą kulturę. Może 
się między innymi pochwalić (wraz z M. Kra-
ftem) pierwszym przekładem na język polski 
traktatu C.Pch.E. Bacha „O prawdziwej sztuce 
gry na instrumentach klawiszowych”. 8 sierp-
nia trio to zabierze częstochowską publiczność 
w niezwykłą koncertową podróż zatytułowa-
ną „Z muzycznej międzyepoki” i wypełnioną 
utworami takich kompozytorów, jak: G.Ph. 
Telemann, J.S. Bach, W.F. Bach, J.J. Quanz, Ch. 
Schaffrath. 

15 sierpnia, podczas finału festiwalu, będzie 
można usłyszeć koncert „Od czasu – do czasu”, 
zbudowany na bazie oryginalnych kompozy-
cji i saksofonowych transkrypcji od baroku do 
współczesności. Wystąpią saksofonistka Alicja 
Sobczak, absolwentka Akademii Muzycznej 
w Poznaniu, związana z Filharmonią Kaliską 
i Narodową Orkiestrą Dętą, oraz grający na or-
ganach Karol Mróz, który nie tylko regularnie 
koncertuje, wykłada w kaliskim Diecezjalnym 
Studium Organistowskim, ale zajmuje się także 
sztuką organmistrzostwa. 

Ważną częścią festiwalu Sola Musica, będzie 
wystawa fotografii „Idziemy tam, skąd inni 
uciekają” Piotra Zwarycza – laureata prestiżo-
wych konkursów, autora wielu albumów i pro-
jektów dokumentalnych, m.in. o misji polskich 
strażaków w Szwecji. 

Wszystkie festiwalowe koncerty rozpoczynają 
się o godz. 17.00 i wstęp na nie jest wolny. 

(oprac. af)

   Kasa gra!
Od dwóch miesięcy w mediach społecznościowych częstochowskiego Teatru im. Adama Mickiewicza 

prezentowany jest teatralny serial „Kasa gra!”. Od pierwszego odcinka cieszy się on rosnącą popularnością. 
Filmową ekipę tworzą Joanna Karkoszka i Katarzyna Szeląg z Działu Promocji Teatru oraz odtwarzająca 

główną rolę Sylwia Oksiuta-Warmus. Gościnnie występują inni aktorzy naszego Teatru.
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Stary Ratusz

S tary Rynek w Częstochowie był obiek-
tem zainteresowań archeologów już 
w latach 60. XX w. Pierwsze badania 
archeologiczne prowadzone przez Mu-

zeum Częstochowskie we wrześniu i październiku 
1960 r. zainicjował Włodzimierz Błaszczyk – arche-
olog i ówczesny dyrektor Muzeum Regionalnego 
w Częstochowie. Ich celem było rozpoznanie za-
sięgu oraz rodzaju osadnictwa na tym obszarze. 
Wykonano wówczas 24 odwierty geologiczne na 
terenie między ulicami Bohaterów Getta od pół-
nocy a skwerem przed katedrą od południa i placu 
Daszyńskiego od zachodu po nadbrzeża Warty od 
wschodu. Badania wykazały, że osadnictwo w tym 
rejonie zaczęło się dopiero od średniowiecza.

Kolejne prace przypadły na rok 1968 – przepro-
wadzono wówczas, także pod kierownictwem 
Błaszczyka, badania archeologiczne o charakte-
rze ratowniczym. Zaplanowany był nadzór ar-
cheologiczny, który z powodu ujawnienia obiek-
tów i warstw archeologicznych przekształcony 
został w badania wykopaliskowe. Prace skupiały 
się przy północno-zachodnim narożniku kościo-
ła pw. św. Zygmunta. W wykopach uchwycono 
relikty architektoniczne oraz obszar cmentarza 
przykościelnego (odkryto mogiły zbiorowe około 
tysiąca osób, datowane na XV–XVII wiek). Pozy-
skany materiał zabytkowy – głównie fragmenty 
naczyń, kafli piecowych i przedmiotów szkla-

nych – znajduje się w zbiorach Muzeum Często-
chowskiego. 

Do badań nad Starym Rynkiem powrócono 
w latach 90. ubiegłego wieku. W roku 1992 prze-
prowadzono badania radarem SIR-8, które dały 
informację o lokalizacji potencjalnej zabudowy 
historycznej w północnym i południowo-wschod-
nim odcinku Rynku. W 1996 r. przeprowadzono 
na Rynku badania sondażowe pod kierownic-
twem Iwony Młodkowskiej-Przepiórowskiej. Za-
łożono wówczas dwa wykopy sondażowe na osi 
wschód-zachód, wytyczone pomiędzy obiektami 
archeologicznymi, co wykazały późniejsze bada-
nia. 

Dopiero rok 2006 okazał się istotny dla dalszych 
prac prowadzonych na Starym Rynku. Na płycie 
Rynku zarysowało się wówczas zapadlisko, któ-
re spowodował obciążony samochód dostawczy, 
przypadkowo odsłaniając strop komory piwnicz-
nej. To był początek kilku kolejnych sezonów 
badań wykopaliskowych prowadzonych przez 
Iwonę Młodkowską-Przepiórowską w latach 
2007–2012. Badania archeologiczne objęły całą po-
wierzchnię obecnego Rynku. Odkryto wówczas 
relikty kilku ważnych obiektów, między innymi 
piwnice Ratusza, wagę miejską, cztery studnie 
zabytkowe, relikty kramów oraz szereg innych 
obiektów związanych z funkcjonowaniem tego 

bardzo ważnego dla miasta miejsca. Na płycie 
Rynku znaleziono także ślady najstarszej zabudo-
wy drewnianej. Badania archeologiczne i pozyska-
ne w ich trakcie artefakty w obrębie obiektów nie-
ruchomych i nawarstwień kulturowych pozwoliły 
na nowo konfrontować informacje o przeszłości 
Starego Rynku z przekazami historycznymi, źró-
dłami kartograficznymi i ikonograficznymi. 

W 2019 r. na terenie Starego Rynku rozpoczęto - 
w ramach projektu „Przebudowa i rozbudowa 
budynku Ratusza Starej Częstochowy wraz z za-
gospodarowaniem terenu” - prace budowlane. 
Projekt rewitalizacji tej przestrzeni miejskiej za-
kładał utworzenie strefy związanej z aktywnością 
kulturową. W związku z tym powstał kompleks 
obejmujący w części podziemnej rezerwat arche-
ologiczno-architektoniczny, a w części naziemnej 
kawiarnię. Na kondygnacji podziemnej zaprojek-
towano dodatkowo przestrzeń wystawienniczą, 
w której będą prezentowane odkrycia archeolo-
giczne dokonane w trakcie badań wykopalisko-
wych na Starym Rynku. 

Nowo powstały rezerwat archeologiczno-archi-
tektoniczny mieści mury piwniczne budynku 
wykonane z łamanego kamienia wapiennego 
pochodzenia jurajskiego, zespolonego zaprawą 
wapienną wzmocnioną białkiem. Stanowią one 
podpiwniczenie budynku piętrowego, w ukła-

dzie zbliżone są do prostokąta o długości ok. 17 m  
i szerokości ok. 12 m, usytuowanego na osi 
wschód-zachód. Łączna powierzchnia zabudo-
wy na poziomie piwnic wynosi przeszło 200 m². 

Iwona Młodkowska-Przepiórowska, prowadzą-
ca badania na Starym Rynku, po dokonaniu ana-
lizy zabytków ruchomych w powiązaniu z prze-
badanymi obiektami odkrytymi podczas badań 
wykopaliskowych, wysunęła hipotezę o ratu-
szowej funkcji odkrytych murów. Brak jest prze-
kazów historycznych mówiących o wyglądzie 
i wykorzystaniu pomieszczeń budynku Ratusza 
na Starym Rynku. Jedynym znanym do tej pory 
źródłem ikonograficznym jest sztych wykonany 
według miedziorytu Jana Aleksandra Gorczyna 
pt. Oblężenie Jasnej Góry przez Szwedów w 1655 r., 
pochodzący z drugiej połowy XVII w. 

Nie do końca jest rozpoznana również data 
wzniesienia budynku. Jak sądzi Iwona Młodkow-
ska-Przepiórowska, prawdopodobny termin wy-
budowania Ratusza przypada dopiero po odno-
wieniu przywileju lokacyjnego, wydanego przez 
Aleksandra Jagiellończyka w 1502 r. Informacje 
odnotowane przez lustratorów królewskich 
w 1564 i 1660 roku utwierdzają nas w przekona-
niu, że istniejąca budowla posiadała murowane 
piwnice, w których prowadzono między innymi 
wyszynk, sprzedając piwo wrocławskie.

Ratusz oraz zabudowa Starego Miasta ulegały 
pożarom. Jak wynika z przekazów historycz-
nych, w roku 1809 Ratusz spłonął doszczętnie 
i już nigdy nie został odbudowany.

Obecnie dobiegają końca ostatnie prace nad przy-
gotowaniem ekspozycji w nowym obiekcie oraz 
narracji towarzyszącej prezentowanym reliktom 
piwnic pierwszego częstochowskiego Ratusza. 
Iwona Młodkowska-Przepiórowska przygoto-
wała scenariusz planowanej prezentacji pt. „Hi-
storia Częstochowy – miasta nad Wartą”. Stał się 
on bazą do prac nad wystawą muzealną o tym 
samym tytule. 

Miejsce planowanej w ramach projektu wystawy 
stałej to dwie strefy – zachowane piwnice Starego 
Ratusza oraz część ekspozycyjna zaaranżowana 
wokół murów. Założenia scenariusza wystawy 
obejmują prezentację zabytków archeologicznych 
pochodzących wyłącznie z badań prowadzonych 
w obrębie Starego Miasta, datowanych w więk-
szości na okres funkcjonowania Ratusza, czyli od 
XVI do początku XIX wieku. Na wystawie po raz 
pierwszy zaprezentowane zostaną zabytki od-
kryte w ostatnich latach na terenie Starego Miasta 
oraz wyniki najnowszych badań nad problema-
tyką układu przestrzennego tej części dzisiejszej 
Częstochowy. Na ekspozycji będzie można zo-
baczyć blisko 350 różnorodnych obiektów, dato-

wanych od pradziejów po wiek XX. Zobaczymy 
zabytki pozyskane na Starym Rynku, a także od-
kryte podczas badań wykopaliskowych przy po-
bliskim zespole kościelno-klasztornym pw. św. 
Zygmunta oraz przy remoncie ul. Nadrzecznej, 
gdzie dokonano odkrycia fundamentów kościoła 
pw. św. Barbary wraz z cmentarzem przykościel-
nym.

Stary Rynek to drugi obiekt naszego Muzeum, 
który posiada formę rezerwatu archeologiczne-
go, prezentującego artefakty w miejscu ich od-
krycia. Pierwszy to pawilon mieszczący się przy 
ul. Łukasińskiego 20 w częstochowskiej dzielnicy 
Raków, z zachowanym fragmentem cmentarzy-
ska kultury łużyckiej z wczesnej epoki żelaza. 

Realizacja projektu na Starym Rynku odegra 
znaczącą rolę w poznawaniu dziedzictwa kul-
turowego naszego regionu poprzez bezpośred-
ni kontakt z zabytkiem w miejscu jego odkrycia 
(prezentacja in situ). Po raz pierwszy zostaną 
udostępnione zwiedzającym relikty pierwszego 
częstochowskiego Ratusza, do tej pory nieznane 
lokalnej społeczności. Zrewitalizowana prze-
strzeń Starego Rynku – z niezwykłą plenerową 
galerią rzeźb artysty Jerzego Kędziory, z zaaran-
żowaną strefą wypoczynku – stanie się przyjazna 
dla mieszkanek i mieszkańców naszego miasta.

Magdalena Wieczorek-Szmal

 18 sierpnia Muzeum Częstochowskie oficjalnie otworzy 
 swój nowy obiekt – Stary Ratusz. Będzie w nim 
 można podziwiać stałą wystawę pt. „Historia 

 Częstochowy – miasta nad Wartą”. 
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Kolejne dwa dni imprezy upłyną w rytmie jazzu. 
21 sierpnia zagrają Jazzy on Pop oraz niezwykle 
zasłużony dla lokalnej sceny zespół Five O`Clock 
Orchestra. Taka jazzująca rozgrzewka stanie się 
doskonałym przygotowaniem do tego, co na Sta-
rym Rynku będzie się działo tydzień później. 28 
sierpnia na otwarcie zagra Gdańsk Necropolitan 
Orchestra, czyli Dawid Lipka (trąbka i elektro-
nika) oraz Maciej Sadowski (kontrabas i elektro-
nika). Tworzą oni muzykę, która wymyka się 
prostym klasyfikacjom gatunkowym. Można ją 
osadzić w rejonach yassu, muzyki eksperymental-
nej, free jazzu oraz muzyki nowej. Bardzo rzadko 

spotykany duet na trąbkę i kontrabas prezentuje 
pełną gamę możliwości wynikających z dialogu 
tych dwóch instrumentów. Później na scenie poja-
wi się pochodząca z Częstochowy wokalistka Ana 
Andrzejewska, której masową rozpoznawalność 
przyniosły przede wszystkim sukcesy w progra-
mach „The Voice of Poland” oraz „Mam talent”. 
Łatwość, z jaką Andrzejewska łączy jazzową es-
tetykę z popem, rockiem i alternatywą, za każ-
dym razem gwarantuje wyjątkową koncertową 
atmosferę i sprawia, że fani niecierpliwie czekają 

na nową płytę artystki, zapowiedzianą na koniec 
roku. Domknięciem dnia będzie występ Maciej 
Obara Quartet. Zespół ten to sojusz niezwykłych 
indywidualności (Maciej Obara – saksofon, Grze-
gorz Tarwid – fortepian, Kamila Drabek – kontra-
bas, Bartosz Szabłowski – perkusja) – instrumen-
talistów, którzy oddali się współpracy w grupie, 
potrafiąc jednocześnie odnaleźć przestrzeń dla 
własnej ekspresji. Tworzą oni muzykę wielowar-
stwową, potrafiącą zaskoczyć i zafascynować 
publiczność. Na scenie wytwarzają olbrzymią 
amplitudę emocji, harmonijnie łącząc wewnętrzną 
siłę kompozycji z nieskrępowanym potencjałem 
improwizacji. 

Na koniec, 29 sierpnia, Dni Częstochowy przenio-
są się do Filharmonii Częstochowskiej im. Broni-
sława Hubermana. Tam odbędzie się uroczysta 
gala, podczas której między innymi zostaną wrę-
czone Nagrody Miasta Częstochowy w Dziedzi-
nie Kultury oraz wyróżnienia „Mecenas Kultury” 
i „Promotor Częstochowy”. Rozstrzygnięte też zo-
staną konkursy „Najładniejsza działka ROD 2021” 
i „Najładniej ukwiecony balkon 2021”. Finałem 
tegorocznego święta miasta będzie Koncert Orkie-
stry Symfonicznej Filharmonii Częstochowskiej 
pt. „Najpiękniejsze walce”. 

Projektowi imprez odbywających się pod hasłem 
„Częstochowa – wakacyjny kierunek zwiedzania” 
udzielono pomocy finansowej w formie dotacji 
celowej ze środków budżetu Województwa Ślą-
skiego w ramach Śląskiego Pakietu dla Turystyki 
w 2021 roku. 

oprac af

 KULTURALNY 
 KIERUNEK 

 ZWIEDZANIA 
W sierpniu częstochowski Stary Rynek będzie tętnił kulturą. Po jego rewitalizacji powstała idealna przestrzeń 

dla wszelkich inicjatyw muzycznych, teatralnych i plastycznych - a lato to najlepszy czas, by właśnie tak ją 
wykorzystać. Sprawić, by przestrzeń ta stała się prawdziwym turystycznym magnesem. Ponieważ jednak 

nie udało się jeszcze całkowicie zażegnać zagrożenia pandemicznego, w tym roku będą to wydarzenia przede 
wszystkim kameralne, co oczywiście w żaden sposób nie wpłynie na ich poziom artystyczny. 

Hasło przewodnie akcji to: „Częstochowa – wakacyjny kierunek zwiedzania”.

RENI JUSIS 

ANA ANDRZEJEWSKA 

GDAŃSK NECROPOLITAN ORCHESTRA 

MACIEJ OBARA QUARTET 

ALLDĘTE 
WOJCIECH KOWALSKI 

DNI CZĘSTOCHOWY

J uż 7 sierpnia na Starym Rynku swój 
monodram „Miłość” pokaże Wojciech 
Kowalski. Spektakl ten to kolaż piose-
nek skomponowanych przez Michała 

Pilarskiego do tekstów Janusza Jano Mielczarka. 
Całość przeplatana jest scenkami ukazującymi 
głównego bohatera na różnych etapach jego mi-
łosnych doświadczeń. Muzycznym dopełnieniem 
wieczoru będzie koncert duetu Second to Piano. 
Olga Przybylik i Andrzej Młodkowski zaproszą 
publiczność w romantyczną podróż po klasycz-
nych przebojach muzyki rozrywkowej. 

Tydzień później, 14 sierpnia, czeka nas z kolei 
wieczór pełen folkowych i bluesowych uniesień. 
Wystąpią Moment on Folk oraz doskonale znany 
częstochowskiej publiczności zespół Forsal. Dru-
gi z wymienionych składów ma na koncie parę 
ważnych nagród i wyróżnień oraz niezliczoną 
liczbę koncertów zagranych w całej Polsce. Przede 
wszystkim jednak potrafi - sięgając do korzeni 
bluesa, funky i rocka - zahipnotyzować słuchaczy 
żywą, pulsującą, muzyczną energią. 

Warto wspomnieć, że tegoroczne Dni Częstochowy 
także w większości odbywać się będą w gościnniej 
przestrzeni Starego Rynku. W związku z sytuacją 
pandemiczną nie będą one jednak miały wymiaru 
imprezy masowej, ale zostaną rozłożone na cztery 
dni wypełnione mniejszymi wydarzeniami. 

Święto miasta wystartuje 18 sierpnia i właśnie tego 
dnia na Starym Rynku zostanie oficjalnie otwarty 
nowy obiekt Muzeum Częstochowskiego, odsło-
nięta też będzie Figura Częstocha. Muzyczną sce-
nę zainicjują lokalny projekt Rock Non Stop oraz 
udowadniający wszechpotężną siłę dęciaków ze-
spół AllDęte. Bezdyskusyjną gwiazdą wieczoru 
będzie Reni Jusis. Ta niezwykle popularna i do-
ceniana wokalistka (mająca na koncie chociażby 
sześć Fryderyków) bardzo lubi zmieniać sceniczne 
wcielenia i muzyczne estetyki. Tym razem w Czę-
stochowie wystąpi z koncertem piosenki francu-
skiej, na który złożą się utwory Serge’a Gainsbo-
urga, Francoise Hardy, Michela Legranda czy Joe 
Dassina. Zwieńczeniem tych wszystkich muzycz-
nych atrakcji będzie z pewnością laserowy pokaz 
Światło/Dźwięk. 
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Czytanie literatury jest na co dzień czynnością bardzo intymną. Szukamy ustronnego miejsca, 
odcinamy się od świata i zanurzamy się w lekturze. W ten sposób trochę znikamy, stajemy się 

nieco osobni. Z drugiej jednak strony ciągnie nas do tego, by konfrontować nasze wrażenia 
z lektury z innymi, by doznawać wspólnoty odczuć z pozostałymi fanami naszego ulubionego 
autora czy gatunku. Lubimy świąteczny, kolektywny czas, podczas którego literatura jest na 

pierwszym planie. Współcześnie rolę tę spełniają wszelkiego typu festiwale literackie 
i inne cykliczne imprezy związane z książką, których i w naszym mieście nie brakuje. 

LITERACKIE
ŚWIĘTA

LITERACKA CZĘSTOCHOWA

DNI KSIĄŻKI 

FESTIWAL BAJKI, DKK I INNE 
ATRAKCJE BIBLIOTECZNE 

Krótki przegląd częstochowskich imprez literackich rozpoczynamy 
od wydarzenia, które co prawda znikło już z kulturalnej mapy na-
szego miasta, ale przez lata odgrywało na tym polu kluczową rolę. 
Mowa oczywiście o Dniach Książki, współtworzonych w latach 
2003-2011 przez Miejską Galerię Sztuki w Częstochowie i Bibliotekę 
Publiczną im. dr. Władysława Biegańskiego. Na początku były one 
organizowane w popularnej formule „targów książki” - centrum im-
prezy stanowiły stoiska różnych wydawnictw (głównie lokalnych). 
Wokół nich odbywały się spotkania z częstochowskimi twórcami 
oraz wydarzenia towarzyszące (pokazy czerpania papieru, grafiki 
komputerowej, recitale poezji śpiewanej itp.). Po kilku latach zrezy-
gnowano ze strefy targowej, zaczęto też zapraszać coraz więcej pisar-
skich gwiazd spoza miasta (gośćmi Dni Książki byli m.in.: Wiesław 

Myśliwski, Małgorzata Szejnert, Jacek Dukaj, Szczepan Twardoch, 
Jacek Hugo-Bader) i dodawano różnorodne okołoliterackie atrak-
cje. Książka pojawiała się w kontekście teatru, filmu, sztuk wizual-
nych, muzyki. Impreza rozciągała się też systematycznie w czasie, 
by w swoim szczytowym okresie stać się 5-6 dniowym festiwalem 
literackim. Przy całej tej ewolucji nie zapominano nigdy o kontekście 
lokalnym. Co roku bardzo ważnym punktem programu Dni Książki 
były spotkania z częstochowskimi autorami, a organizatorzy zawsze 
byli czujni i starali się pokazać różne środowiska i grupy pisarskie, 
pojawiające się w naszym mieście. Na początku XXI w. to właśnie 
ta impreza była najważniejszym świętem książki w Częstochowie 
i przez dziewięć edycji stanowiła kluczowy punkt odniesienia dla lo-
kalnego życia literackiego.

Dziś, jeśli chodzi o cykliczne imprezy literackie, flagowym okrętem 
częstochowskiej Biblioteki jest Festiwal Bajki. Jest to wydarzenie, któ-
re przede wszystkim ma wciągać w niesamowity świat książki naj-
młodszych czytelników, ale też wspierać ich rodziców i pedagogów 
w krzewieniu czytelniczej pasji. Ważnym elementem każdej edycji 
festiwalu jest blok wykładów i spotkań poświęconych promocji li-
teratury wśród dzieci i młodzieży. Młodociani miłośnicy książek co 
roku czekają natomiast najbardziej na tradycyjne konkursy (literackie 
i plastyczne), warsztaty i spotkania z ulubionymi autorami i ilustra-
torami. Od 2015 r., w ciągu sześciu edycji, na Festiwalu Bajki gościli 
m.in. Joanna Olech, Barbara Gawryluk, Roksana Jędrzejewska–Wró-
bel, Anna Czerwińska-Rydel, Tomasz Samojlik, Joanna Rusinek. Tra-
dycją imprezy jest też niedzielny, rodzinny piknik literacki w Parku 
im. S. Staszica. Niestety zeszłoroczne święto bajki musiało się odbyć 
w „trybie pandemicznym”, czyli w wersji on-line, w związku z czym 
pikniku zabrakło. 
Myśląc o działaniach naszej Biblioteki, trzeba oczywiście pamiętać, 
że to, co dla nas jest świętem literatury, dla wspomnianej insty-
tucji jest chlebem powszednim. Jej pracownicy na co dzień budu-
ją kulturę czytania, udostępniając zbiory, organizując warsztaty, 

konkursy, spotkania autorskie, czy spotkania dyskusyjne. Dlatego 
warto śledzić kulturalną ofertę częstochowskiej Biblioteki, gdyby 
bowiem zebrać wszystko, co oferuje ona - we wszystkich swoich 
oddziałach i placówkach, przez cały rok - to każdy fan dobrej 
książki nazbiera tu tyle literackich emocji, jak gdyby był na kilku 
dużych festiwalach. Jeśli ktoś jest miłośnikiem spotkań autorskich, 
powinien uważnie obserwować, co dzieje się na przykład w Filii 
nr 9 przy ulicy Nowowiejskiego – przy czym prawda jest taka, że 
każda z filii bibliotecznych ma swój patent na literackie atrakcje 
dla swoich czytelników. 
Wyjątkowe miejsce w działalności Biblioteki zajmują Dyskusyjne 
Kluby Książki, działające przy wsparciu Instytutu Książki. Jest ich 
sześć („Molik” dla dzieci, „Zaczytani” dla młodzieży oraz kluby dla 
dorosłych: „Centrala”, „Książkopolis”, „Wojowniczki Wersetów,” 
„Przy książce można...” ) i są przestrzenią cyklicznych rozmów 
o książce. Wszyscy członkowie klubu czytają przed spotkaniem jeden 
tytuł, a później dzielą się wrażeniami i emocjami po lekturze. To bar-
dzo popularny na całym świecie sposób spędzania wolnego czasu, 
a i w Częstochowie ma on spore grono miłośników. W ramach DKK 
odbywają się też spotkania z ulubionymi pisarzami. 

„Czytaj!” to inicjatywa zupełnie oddolna. W 2011 r. zapoczątkowała 
ją, spontanicznie powstała, grupa miłośników książek, która chcia-
ła mieć w mieście imprezę literacką skrojoną dokładnie pod siebie. 
Każdy wniósł, co mógł i w ten sposób udało się zrealizować - przy 
niebagatelnym wsparciu miasta, lokalnych artystów, niezależnych 
animatorów kultury oraz prawie wszystkich lokalnych instytucji 
kultury - już dziesięć tygodniowych edycji tego przedsięwzięcia. 
Festiwal Dekonstrukcji Słowa ma ambicje przyglądać się literaturze 
z bardzo różnych perspektyw. Szuka i uwypukla literackie funda-
menty sztuk wizualnych, muzyki, teatru, kina itd. Przede wszyst-
kim jednak chce pokazać, że czytanie to olbrzymia frajda - najlepszy 
impuls, by dać się ponieść wyobraźni. Organizatorzy „Czytaj!” nie 
boją się nawet najbardziej szalonych pomysłów, takich jak publicz-
ne czytanie erotyków Bukowskiego przez zawodników drużyny 

footballu amerykańskiego Saints Częstochowa, odegranie muzycz-
nej wariacji na temat Lutosławskiego grającego Paganiniego, wy-
ciągniętej przez Krzysztofa Bartnickiego (sic!) z tekstu „Finnegans 
Wake” Jamesa Joyce’a, czy akcja pisania listów do Sztucznej Inte-
ligencji. Oczywiście w programie festiwalu nie brakuje też bardziej 
tradycyjnych form, takich jak warsztaty, spektakle, koncerty, wysta-
wy i - przede wszystkim - spotkania autorskie. Te ostatnie w założe-
niu mają być zarówno przeglądem tego, co aktualnie najgłośniejsze 
i najbardziej popularne w polskiej literaturze, jak również rzutem 
oka na zjawiska idące pod prąd masowych gustów. Na „Czytaj!” 
gościli: Dorota Masłowska, Mariusz Szczygieł, Filip Springer, Jakub 
Żulczyk, Krzysztof Varga, Ziemowit Szczerk, Olga Hunt, Piotr Ma-
recki, Aleksandra Zielińska, Paweł Smoleński, Łukasz Orbitowski 
i wielu innych. 

FESTIWAL DEKONSTRUKCJI 
SŁOWA „CZYTAJ!” 
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W 2013 r. wystartowała, organizowana przez Urząd Miasta, akcja 
„Aleje – tu się dzieje!” i od samego początku literatura była tutaj 
niezwykle istotna. Częstochowianie bardzo szybko przyzwyczaili 
się, że w okresie wiosenno-letnim mają co tydzień spotkanie autor-
skie z gośćmi reprezentującymi bardzo różne pisarskie odcienie. 
Na literackie Aleje przyjeżdżali zarówno prozaicy tzw. głównego 
nurtu (m.in.: Andrzej Stasiuk, Stefan Chwin, Katarzyna Grochola, 
Jakub Małecki, Weronika Murek, Janusz Rudnicki), poeci (m.in.: Irit 
Amiel, Eugeniusz Tkaczyszyn-Dycki, Paweł Lekszycki), reportażyści 
(m.in.: Katarzyna Surmiak-Domańska, Artur Domosławski, Wojciech 
Tochman, Wojciech Jagielski), jak i twórcy kryminałów (m.in.: Mar-

cin Wroński, Marta Guzowska, Remigiusz Mróz, Katarzyna Bonda, 
Wojciech Chmielarz) oraz autorzy fantastyki (m.in.: Jakub Ćwiek, 
Andrzej Pilipiuk, Andrzej Ziemiański, Robert Szmidt, Robert We-
gner). I choć mogło by się wydawać, że pod względem frekwencyj-
nym - w zestawieniu z innymi punktami programu akcji „Aleje – tu 
się dzieje!” (koncertowymi, teatralnymi, filmowymi itd.) - spotkania 
literackie mogą wypadać blado, okazało się to jednak nieprawdą. 
Organizowane początkowo w Odwachu, a później w OPK „Gaude 
Mater” spotkania błyskawicznie zdobyły wierną publiczność, a ilość 
miejsc w sali wielokrotnie okazywała się zbyt mała w proporcji do 
liczby zainteresowanych.       

U początków swojej działalności OPK „Gaude Mater” był ośrod-
kiem skoncentrowanym przede wszystkim na kulturze muzycz-
nej, szybko jednak okazało się, że doskonale zaczęły się w nim 
czuć również środowiska literackie. To tutaj powstawało czasopi-
smo „Aleje 3”, mające nieocenione zasługi w promocji lokalnych 
autorów; tutaj działała „Scena Błazen”, która była projektem in-
terdyscyplinarnym, ale z olbrzymim kontekstem literackim; tutaj 
przez długie lata odbywał się legendarny Turniej Jednego Wier-
sza – długo można by wymieniać podobne inicjatywy. Przede 
wszystkim jednak w Ośrodku odbyła się niezliczona liczba spo-

tkań autorskich. Szczególnie lokalni twórcy – zarówno debiutanci, 
jak i doświadczeni pisarze – upodobali sobie to miejsce. Gdyby 
ktoś kiedyś zdecydował się krytycznie opracować wszystkie te 
wydarzenia, powstałaby niezwykle ciekawa mapa literackiej Czę-
stochowy minionych trzech dekad. W ostatnich latach OPK „Gau-
de Mater” prowadziło cykl „Literacki piątek”, w ramach którego 
przeplatało spotkania z częstochowskimi autorami ze spotkaniami 
z twórcami spoza naszego miasta. Tego dnia można też było za-
zwyczaj wziąć udział w akcji wymiany książki i spróbować swych 
sił w Turnieju Jednego Opowiadania. 

LITERACKIE 
„ALEJE – TU SIĘ DZIEJE!” 

LITERACKIE PIĄTKI 
I INNE SPOTKANIA 
W OPK „GAUDE MATER” 

TURNIEJ JEDNEGO 
WIERSZA I STROFA DEBIUTU 

LITERACKA CZĘSTOCHOWA

To jeden z najstarszych i najbardziej znanych konkursów poetyc-
kich w kraju. O jego popularności   świadczy chociażby ogrom 
tekstów poetyckich nadsyłanych każdego roku w dwóch katego-
riach konkursowych: „debiut” i „po debiucie”. Idea zorganizowa-
nia konkursu zrodziła się w latach 70. XX w., a inicjatorem była 
kłobucko-częstochowska grupa poetycka im. Władysława Sebyły. 
Od roku 1991 głównym organizatorem konkursu jest Regional-
ny Ośrodek Kultury w Częstochowie, który dzięki realizacji tego 
przedsięwzięcia gościł prawdziwą śmietankę poezji polskiej. Po-
jawili się tu w charakterze laureatów konkursu lub członków jury 
m.in.: Tadeusz Śliwiak, Julian Kornhauser, Jacek Podsiadło, Euge-

niusz Tkaczyszyn-Dycki, Urszula Kozioł, Marta Podgórnik, Julia 
Hartwig, Andrzej Sosnowski, Bohdan Zadura, Dariusz Sośnicki, 
Jacek Dehnel, Bartosz Głowacki, Marcin Świetlicki. Autentycz-
nym świętem poezji jest zawsze gala finałowa konkursu, bowiem 
ogłoszenie wyników jest zazwyczaj obudowane dodatkowymi 
„smakołykami” - spotkaniami autorskimi, panelami dyskusyjny-
mi, koncertami, wernisażami wystaw, spektaklami. W tym roku 
czeka nas rozstrzygnięcie już czterdziestej drugiej edycji Ogólno-
polskiego Konkursu Poetyckiego im. Haliny Poświatowskiej, dla-
tego warto zarezerwować sobie w listopadzie czas na prawdziwą 
celebrację poezji. 

OGÓLNOPOLSKI 
KONKURS POETYCKI 
IM. HALINY POŚWIATOWSKIEJ 

Turniej Jednego Wiersza wystartował 30 października 1996 r. 
w OPK „Gaude Mater”. Inicjatywa zrodziła się w Centrum Ama-
torskiego Ruchu Artystycznego, a jej pomysłodawcą był Walde-
mar M.  Gaiński. Turniej miał odbywać się raz w miesiącu i być 
przestrzenią, w której młodzi poeci mogliby się ze sobą spotykać 
i rywalizować, laboratorium sprzyjającym rozwojowi ich talentu 
i warsztatu. Zwycięzcy, obok drobnej nagrody pieniężnej, mieli 
możliwość opublikowania swoich wierszy w miesięczniku „Aleje 
3” (czasem z dodatkowym, redakcyjnym komentarzem) i potur-
niejowych antologiach. W swojej długiej historii Turniej Jednego 
Wiersza kilkakrotnie przechodził lifting, z czasem pojawiały się 
bowiem nowe pomysły, które miały uatrakcyjnić i odświeżyć 
jego formułę. Jednym z nich, zaproponowanym przez Tomka 
Jamrozińskiego, była tzw. „Strofa Debiutu”. W latach 2009-2011 

Turniejowi towarzyszyły prezentacje autorskie, na których można 
się było spotkać z młodymi, ale uznanymi już poetami z całego 
kraju. Dzięki temu na Turnieju Jednego Wiersza pojawiła się oka-
zja, by porozmawiać m.in. z Wojciechem Brzoską, Przemysławem 
Owczarkiem, Pawłem Lekszyckim czy Piotrem Macierzyńskim. 
W 2015 r. Turniej przeniósł się do Carpe Diem Klub. Inicjatorem tej 
przeprowadzki był Artur Bratek, zasłużony, niezależny animator 
kultury. Chwilę później patronat nad tym wydarzeniem objął też 
Festiwal Dekonstrukcji Słowa „Czytaj!” i nastąpiła przeprowadz-
ka do Cafe Belg. W nowym, jesiennym sezonie organizatorzy im-
prezy zapowiadają kolejne drobne zmiany. Najważniejsze jednak, 
że mimo upływających lat Turniej trwa i nadal jest fantastyczną 
przestrzenią comiesięcznych spotkań literackich. 

af
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ZAPISUJĘ,
CO WIDZĘ, CO CZUJĘ, 
CO MI SIĘ WYDAJE…

Rozmawiamy z Arkadiuszem Franią – poetą, prozaikiem, krytykiem literackim, odznaczonym przyznaną przez Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego honorową odznaką „Zasłużony dla Kultury Polskiej”, autorem książki „Razem i osobno. O poetach (z) Częstochowy”.

Sylwia Góra: Poeta, prozaik, krytyk. Kim 
czujesz się przede wszystkim?

Arkadiusz Frania: Chyba jednak przede 
wszystkim poetą, ale takim poetą, który pi-
sze bardzo mało wierszy. Jednocześnie naj-
lepiej „czuję się” w eseju, gdyż jest to forma 
na tyle pojemna, że zmieści niemal wszystkie 
skojarzenia i spojrzenia. To może odpowiem 
jeszcze raz na Twoje pytanie: czuję się przede 
wszystkim poetą piszącym eseje. 

Niedawno wydałeś książkę 
„Razem i osobno. O poetach (z) 
Częstochowy”, która jest trzecią 
częścią tryptyku eseistyczno-do-
kumentacyjnego o powojennym 
życiu literackim Częstochowy. 
Skąd potrzeba przypomnienia 
literatów związanych z naszym 
miastem?

Każde środowisko literackie ma 
swoją przeszłość, bez której z ko-
lei nie ma przyszłości. Utrwalam 
przeszłość, bo hołduję zasadzie, 
że jeżeli zapomnimy o przeszłości, 
przyszłość zapomni o nas, a dla 
osób piszących być zapomnianym 
to niezbyt miła perspektywa.

Razem i osobno. Osobni czyli jacy?

Przez kategorię „osobni” rozu-
miem poetki i poetów jako indywidualności, 
byty osobne, bo czyż akt tworzenia nie jest 
kwintesencją samotności? Możemy się gru-
pować, działać wspólnotowo, wzajemnie, 
ale ostatecznie musimy zmierzyć się sami 
z sobą - z własnymi lękami, depresjami, 
uprzedzeniami, przyzwyczajeniami. Ży-
jemy, piszemy i umieramy tak naprawdę 
samotni, szukając pociechy w naszych świa-

topoglądach (religia, przekonania, rytuały, 
nawyki). 

O jakich grupach literackich opowiadasz 
w książce?

W ostatniej książce piszę o grupach działają-
cych w naszym mieście w latach 60. i 70. XX 
w.: „Bakałarzach”, „C-61”, „Pryzmatach”, 
przede wszystkim zaś o Grupie Literackiej 
im. Władysława Sebyły (1972-1976), która 
m.in. zainicjowała Konfrontacje Poetyckie 
(Częstochowa, Kłobuck), w zmienionej for-
mie istniejące do dziś jako Ogólnopolski 
Konkurs Poetycki im. Haliny Poświatow-
skiej. Ten obraz działań wspólnotowych do-
pełnia moje szkice „grupowe” z poprzednich 
części tryptyku, gdzie pragnąłem przybliżyć 
Grupę Poetycką „LitArs” (1986-1989), Grupę 
Poetycką „Faeton” (1958 r.) i Grupę Literacką 
„Profile” (rok 1959-lata 60. XX w.). Myślę, że 
udało mi się odnaleźć, nazwać, opisać naj-
ważniejsze teamy poetyckie funkcjonujące 
w Częstochowie w latach 1958-1989. 

Czy ten projekt jest zakończony – mówimy 
o tryptyku, czy możemy oczekiwać ciągu 
dalszego?

Rzeczywiście, „akcję” eseistyczno-doku-
mentacyjną określiłem jako tryptyk, ale 
podejrzewam, że będzie kontynuacja, jest 
bowiem jeszcze kilkoro autorów z prze-
szłości zasługujących na przypomnienie. 
Ostatnio do druku w częstochowskim Ma-
gazynie Literackim „Galeria” złożyłem esej 
o wierszach zmarłej w 2018 r. Marysi Ogła-
zy - poetki, malarki, osoby bardzo barw-
nej i nieszablonowej. W ubiegłym roku po 
raz pierwszy jako eseista stanąłem twarzą 
w twarz z poezją Basi Rosiek, kojarzonej 
przede wszystkim z powieścią „Pamiętnik 
narkomanki”. Tekst napisałem po jej przed-

wczesnej śmierci. To chyba drugi moment 
w naszej rozmowie, gdy przywołuję kres 
życia, ale tak jakoś mam, że z niektórymi 
twórczościami potrafię zmierzyć się do-
piero po odejściu autorów. Śmierć zmienia 
perspektywę. 

No właśnie. Jakich twórców wziąłeś na 
warsztat? Jaki był klucz wyboru pisarek 
i pisarzy do tej książki?

Ujmując rzecz krótko, mój skromny projekt 
obejmuje: poetów nieżyjących, poetów ży-
jących, ale milczących lub/i zapomnianych 
oraz zjawiska zamknięte w czasie. Bardzo 
ważna jest dla mnie perspektywa „skończo-
ności”. Czuję się nieraz jak archeolog życia 
literackiego Częstochowy. Tak się zdarzyło, 
że byłem uczestnikiem bardzo wielu opi-
sywanych w tryptyku przedsięwzięć ar-
tystycznych. Przez lata gromadziłem (tzn. 
wrzucałem do pudełek) różne materiały na 
ich temat, zaś kilka lat temu zacząłem ten 
bałagan porządkować i co dokument, to 
reminiscencja oraz przemożna chęć zdania 
z niej relacji. Pewnie jednym z bardziej uwi-
docznionych elementów tryptyku są dane 
biobibliograficzne, przypisy, odnośniki. Wy-
chodzę z założenia, iż nie mam prawa swo-
ich „odkryć”, efektów szperania w pismach 
regionalnych, pozostawiać tylko dla siebie. 
Danuta Zamącińska w znakomitej książce 
„Słynne – nieznane. Wiersze późne Mickie-
wicza, Słowackiego, Norwida” dostrzegła: 
Prace edytorskie, bibliograficzne, słowniko-
we, komentatorskie – oto jedyne możliwości 
prawdziwie obiektywnego istnienia filologii 
(...) Prawdziwie systematyczny porządek 
wprowadzają prace bibliograficzne, prace 
słownikowe i prace edytorskie – wszystkie 
inne gatunki naukowych wypowiedzi polo-
nistów mniej czy bardziej zręcznie ukrywają 
tylko ową dowolną, subiektywną podsta-

wę wyboru. Powtarzam te stwierdzenia jak 
mantrę, podpisuję się pod nimi każdą kroplą 
krwi z mojego pióra.

A czy któreś z nazwisk, które przywołujesz, 
było ważne nie tylko dla środowiska lokal-
nego, ale także w skali ogólnopolskiej?

Na pewno znany w Polsce był Tadeusz Gie-
rymski, poeta, prozaik, krytyk literacki, autor 
znakomitego tomu wierszy „Rosa i rdza”, 
który, podobnie jak wielu badaczy literatury, 
w tym profesor Elżbieta Hurnik z Często-
chowy, uważam za jedną z najlepszych ksią-
żek, jakie ukazały się w literaturze polskiej 
po 1945 roku. Syn Tadeusza, Wojciech, był 
jednym z czołowych przedstawicieli poko-
lenia Nowej Prywatności, ale dość szybko 
zamilkł, obecnie mieszka w Norwegii. Do tej 
samej generacji należał też przybysz z War-
szawy, Waldemar Michał Gaiński, świetny 
liryk i wzorcowy przykład zoila, krytyka 
złośliwego, nawet zjadliwego. Monografia 
Nowej Prywatności nie pominie tych dwóch 
ostatnich nazwisk. 

Czy wracasz czasami w swoich poszuki-
waniach do tych samych pisarek i pisarzy? 
A jeśli tak, to dlaczego?

Tak, mam też taką przypadłość, że niektóry-
mi pisarzami zajmowałem się lub wciąż zaj-
muję się nieco obsesyjnie. Z nieczęstochow-
skich wymienię: Jacka Durskiego ze Śląska 
(poetę, prozaika, malarza, grafika), Jerzego 
Stachurę z Gdyni (poetę, prozaika, barda, 
prywatnie bratanka Edwarda Stachury). Jeśli 
natomiast chodzi o „naszych”, bez wątpienia 
w kręgu mojego nieustannego zainteresowa-
nia pozostają wspomniani: Tadeusz Gierym-
ski i Waldemar Michał Gaiński. Co jakiś czas 
udaje mi się zobaczyć taki aspekt ich pisar-
stwa czy działań, który chciałbym przybliżyć 

czytelnikom. Nie tak dawno opublikowałem 
esej o motywach bluesowych (muzycznych) 
w wierszach Gaińskiego. 

Czy dystans czasowy był niezbędny, aby 
móc podsumować i opisać to środowisko 
literackie?

Tak, dystans czasowy jest w moim przy-
padku sprawą kluczową. Pewne zdarzenia, 
w których brałem udział, po latach wygląda-
ją inaczej, przyznam, że niemal zawsze lepiej. 
Czas wyszlachetnia, widzi się ostrzej i precy-
zyjniej. Tak na marginesie, przed kilkunasto-
ma laty miałem ambitny plan „omówienia” 
bieżących działań poetyckich (tzw. krytyka 
towarzysząca), co zaowocowało książką 
„Strażnicy i najeźdźcy. Zjawiska we współ-
czesnej poezji regionu częstochowskiego” 
(2005 r.) oraz wieloma recenzjami i szkicami 
rozsianymi w prasie. Również obecnie, od 
czasu do czasu, piszę jakąś rzecz (głównie re-
cenzję) na temat bardzo współczesnych i ak-
tywnych poetek czy poetów. Póki co jednak, 
głównie skupiam się na tym, co było.

A jak ocenisz współczesne środowisko lite-
rackie w naszym mieście? 

Środowisko jest, działa, widać je i słychać. 
Wymienię dwa przykłady: Częstochowski 
Magazyn Literacki „Galeria” oraz Festiwal 
Dekonstrukcji Słowa „Czytaj!”. Nie mamy 
się czego wstydzić. 

A czy Ty sam odnajdujesz się w dzisiejszej 
literackiej Częstochowie?

Może odpowiem na pytanie, jak widzę 
w niej swoją rolę? Jestem obserwatorem. 
Siedzę sobie cicho na krzesełku w kąciku 
i w kajeciku zapisuję, co widzę, co czuję, co 
mi się wydaje.

LITERACKA CZĘSTOCHOWA
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Co piszą częstochowscy autorzy? Od kilku lat, szperając po półkach z nowościami 
wydawniczymi, można odnieść wrażenie, że piszą przede wszystkim kryminały. 
Dlatego nikogo zapewne już nie zaskakuje, że większość tegorocznych propozycji 

autorstwa pisarzy z naszego miasta wpisuje się właśnie w ten gatunek. 
Zapraszamy zatem na krótki przegląd częstochowskich książek z 2021 r., 

by przekonać się, jakie mordercze zagadki na nas czekają i komu udało się 
przebić z odmienną gatunkowo propozycją. 

 Sebastian Sadlej, 
 „To nie moja wina” 

To najświeższa premiera w tym zestawieniu, bo 
debiutancka książka Sebastiana Sadleja pojawi-
ła się na rynku dopiero pod koniec lipca. Jej sce-
nerią są Bieszczady, piękne i mroczne zarazem, 
skrywające niejedną tajemnicę. Sadlej wrzuca 
czytelnika w sam środek rodzinnego drama-
tu, na dodatek pisanego na bardzo wysokich, 
wręcz mitologicznych nutach: podejrzenie ojco-
bójstwa, rywalizacja braci są klasycznymi mo-
tywami, ale nadal bardzo nośnymi. Jest to też 
pomysł autora, by trochę przełamać gatunkową 
sztampę policyjnych śledztw i figury zgorzk-

niałego, walczącego z nałogami detektywa. 
Nieoczywistym bohaterem książki są też same 
Bieszczady, których specyficzny klimat narzu-
ca rytm całej opowieści. Czuć tu autentyczną 
miłość autora do tych dzikich gór, a że Sadlej 
uczynił je tłem dla wielu sekretów i dramatów 
ciężkiego kalibru, to tylko większa frajda dla 
czytelników. Idealna na koniec lata. 

 Katarzyna Zwolska-Płusa, 
 „Fragmenty. Opowieści 

 o dziewczynkach i kobietach” 

Katarzyna Zwolska-Płusa literacko dała się 
poznać wcześniej przede wszystkim jako po-
etka, natomiast zbiór „Fragmenty. Opowieści 
o dziewczynkach i kobietach” to jej debiut pro-
zatorski. Na dodatek bardzo odległy od estety-
ki kryminału, czy innej literatury gatunkowej. 
To książka skupiona na kobietach i kobiecości. 
Autorka nie próbuje jednak budować żadnej 
„Wielkiej Narracji” o płci, zamiast tego rozbija tę 
opowieść i przedstawia ją w sposób fragmenta-
ryczny. Bohaterki Zwolskiej-Płusy bardzo wiele 
różni i ta odrębność ma tutaj zwoje znaczenie 
i wagę. Z drugiej jednak strony można odnieść 
wrażenie, że w pewnym sensie wszystkie one 
śpiewają w jednym chórze, idealnie współbrz-
miąc. To proza intymna i osobista, a przy tym 
odważna, bo Zwolska-Płusa nie ucieka od tema-
tów codziennego tabu. Często próbuje zdrapać 
strupy, żeby unaocznić wszelkie brudy, zarazki 
i zagrożenia czające się pod skórą. 

 Sebastian Bachniak, 
 „Czynności wyjaśniające” 

Kolejny debiut i kolejny kryminał. Tym razem wy-
rwany z trzewi prawdziwego komisariatu, ponie-
waż autor Sebastian Bachniak jest czynnym zawo-
dowo częstochowskim policjantem. Dzięki temu 
stworzona przez niego historia technika kryminal-
nego, uwikłanego w śledztwo związane z tragicz-
nym wypadkiem samochodowym, z pewnością 
zyskuje na autentyczności. Na szczęście jednak 
nie zmienia się w dokumentalny opis żmudnych, 
codziennych obowiązków stróża prawa. Bachniak 
bawi się schematami w ramach gatunku, przepla-
tając kryminalną intrygę obyczajową opowieścią 

o ojcostwie. Bohater „Czynności wyjaśniających” 
jest samotnym ojcem dwójki dzieci, co komplikuje 
zarówno życie zawodowe, jak i prywatne. Miesza-
jąc te dwa wątki, częstochowski autor zdołał utrzy-
mać ciągłe napięcie i podbijać zainteresowanie czy-
telników. Miłośnicy rozbudowanych konstrukcji 
kryminalnych z zaskakującym zakończeniem po-
winni być usatysfakcjonowani. 

 Olga Ptak, 
 „Dźbowieść. 

 My w sPRLowanej codzienności” 

Dla Olgi Ptak - dziennikarki, scenarzystki, redak-
torki, krytyczki i edukatorki teatralnej, wykła-
dowczyni na Uniwersytecie Opolskim – Dźbów 
to dzielnica magiczna. To tutaj spędziła ważną 
część swojego dzieciństwa, tutaj też odbierała 
podstawowe nauki o świecie i życiu. Książka 
„Dźbowieść. My w sPRLowanej codzienności” 
to jej wspomnienia, z których wyłania się obraz 
proletariackiej społeczności czasu PRL - prze-
niesionej ze wsi do miast, pełnej sprzeczności 
i wykluczających się przekonań, uczestniczącej 
w religijnych obrzędach, ale wdzięcznych wła-
dzy ludowej, usiłującej pogodzić w sobie światy, 
których pogodzić się nie da. Społeczności fałszu-
jącej wspomnienia, ubarwiającej szarą rzeczy-
wistość, próbującej zachować to, co czyni życie 
znośnym – międzyludzką życzliwość, zaufanie 
i wiarę w to, że bycie częścią wspólnoty chroni 
nas przez nieokreślonym złem, z którym w poje-
dynkę nie dalibyśmy sobie rady. 

 Marcin Dudziński, 
 „Za nami wszystkimi” 

Tą powieścią pochodzący z Częstochowy pisarz 
Marcin Dudziński kończy swoją kryminalno-
-sensacyjną trylogię „Profanum” (pierwszym 
tomem było „Przeciwko bratu”, drugim - „Z mo-
ich kości). Akcja rozgrywa się w naszym mieście 
i zbudowana jest wokół konfliktu braci Walterów, 
zajmujących prominentne stanowiska – jeden jest 
biskupem, drugi komendantem policji. Na etapie 
trzeciego tomu obaj wydają się być życiowo roz-
trzaskani i w prawdziwych tarapatach. Dodat-
kowo w mieście znów szaleje seryjny morderca. 
I ponownie akcja pędzi, napięcie faluje, a Dudziń-

skiemu udaje się sprawnie połączyć ze sobą różne 
wątki z poprzednich części. Fabularnym motywem 
przewodnim wydaje się być pokuta i oczyszczenie, 
ale ponieważ nikt tu nie jest bez skazy, to sytuacja 
przed finałem jeszcze kilkakrotnie zdąży się skom-
plikować. „Za nami wszystkimi” udanie wieńczy 
tę opowieść o ludzkiej chciwości i przejawiającej się 
w różnych formach zachłanności. 

 Anna Rozenberg, 
 „Maski pośmiertne” 

Trzeci w naszym zestawieniu kryminalny debiut. 
Tym razem autorstwa pochodzącej z Częstocho-
wy redaktorki i ekonomistki Anny Rozenberg, 
która na co dzień mieszka w Wielkiej Brytanii. I to 
właśnie za Kanałem La Manche rozgrywa się fa-
buła „Masek pośmiertnych”. Gęsta atmosfera ma-
łego angielskiego miasteczka, detektyw, który tra-
fia tu w trudnym życiowym monecie i zbrodnia. 
Wszystko to brzmi klasycznie, w dobrym znacze-
niu tego określenia. Akcja powieści jest zaskakują-
co spokojna i nieśpieszna, ale fantastycznie pasuje 
to do scenerii brytyjskiej prowincji. Wszystko jest 
zamglone, wilgotne i mroczne. W takich miej-
scach przeszłość odgrywa tak samo ważną rolę, 
jak teraźniejszość. Nie każdy jednak chce się ze 
swoją przeszłością mierzyć. Smaczkiem powieści 
są polskie wątki, świetnie wkomponowane w ca-
łość. „Maski pośmiertne” wydają się być począt-
kiem dłuższej serii, zatem na kontynuację z pew-
nością będą czekać wszyscy  czytelnicy, którzy 
polubią inspektora Redferna. 
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ODPALIĆ 
MAKSIMUM 

ŁADUNKU 
Łukasz Suskiewicz to prozaik, który ma na koncie trzy książki 
(„Egri Bikaver”, „Zależności”, „Mikroelementy”), publikacje w wielu 
magazynach literackich oraz antologiach współczesnych polskich opowiadań. 
Rozmawiamy z nim o sile krótkiej formy, poszukiwaniu adekwatnego 
języka i relacji autor - czytelnicy. 

CGK: Opowiadanie to Twoja ulubiona for-
ma wyrazu. Najlepiej się w niej czujesz. 
Pewnie z kilku powodów.

Łukasz Suskiewicz: Opowiadanie to najbar-
dziej niedoceniona forma w polskiej literatu-
rze. Przykładowo w literaturze anglojęzycz-
nej wygląda to inaczej. U nas opowiadanie 
sprawdza się w pismach literackich, ale jest 
traktowane jako „próbka” pisarska, a nie 
pełnowartościowa literatura. A tak się prze-
wrotnie złożyło, że jest to forma, która mnie 
odpowiada najbardziej. Lubię na kilku stro-
nach odpalić maksimum ładunku. Przekazać 
jedną, acz mocną, emocję. Wiąże się to też 
z samym procesem pisania – zaczynam mó-
wić językiem narratora/bohatera, myśleć jak 
on, czuć jak on, i przerzucam – zwykle jed-
nym ciągiem – jego historię na papier. Nie da 
się tak pisać powieści. Tylko opowiadania. 
Ale właśnie dlatego opowiadania są mocniej-
sze od powieści. Bardziej prawdziwe.  
 
Nie ma pisania bez czytania. Co ostatnio 
było dla Ciebie taką pożywką lekturową, co 
Cię poruszyło?

Czytam chimerycznie i chaotycznie. Zwykle 
kilka pozycji jednocześnie. Niestety nie po-
trafię już czytać dla przyjemności, pozwolić 
prowadzić się tekstowi. Wszystko, co prze-
czytam, chcę wykorzystać. Przetworzyć to 
dla własnych potrzeb. Nie mówię o kopio-
waniu, bo historie, które opisuję, są moje. 
Ale potrzebuję iskry, aby je wydobyć. Słowa, 
zdania, myśli. Właśnie takich iskier szukam 
w literaturze. To, co czytam jednocześnie, 
bywa skrajnie różne. Mogę czytać Huntera 

S. Thompsona i przeplatać Sebaldem albo 
Durrellem. Czasem myślę, że to przybiera 
niezdrowe rozmiary. 

Jak bardzo skupiasz się na języku, tworząc 
prozę? Szukasz własnego stylu? Gdzie go 
znaleźć, zachowując czytelność przekazu?

Poszukiwania formalne są – moim zda-
niem – konieczne. Literatura nie może stać 
w miejscu. Nie może być przezroczystym 
nośnikiem „fajnych” opowieści. Jako taka 
nie jest w stanie konkurować z nowocze-
snymi nośnikami, takimi jak choćby seriale. 
Literatura musi poruszać struny, do których 
inne nośniki nie mają dostępu. Wykorzystać 
swoją intymność. Bo czytanie mimo wszyst-
ko jest bardziej intymne niż Netflix. Do tego 
potrzebne są poszukiwania formalne. Poszu-
kiwanie języka adekwatnego do labilnej rze-
czywistości.

Sporo w Twojej prozie gorzkich obserwa-
cji, pesymizmu co do kondycji człowieka. 
Z czym ma pozostać czytelnik po lekturze? 
Chcesz wstrząsnąć odbiorcą, pomóc mu 
w przeżyciu swoistego katharsis?

W ogóle nie myślę o czytelnikach, kiedy pi-
szę. Nawet nie wiem, czy są jacyś czytelnicy. 
Pisanie to moja frajda. Jest mi to potrzebne, 
żeby mieć wrażenie, że jednak robi się w ży-
ciu coś wartościowego, ciekawego. A pesy-
mizm? Na pewno nie chcę opierać pisania 
na czarnym, przygnębiającym pesymizmie. 
Chciałbym, żeby było to pisanie zrównowa-
żone, smutne i śmieszne jednocześnie. Tak 
postrzegam życie. I tak chcę pisać.  

Pracujesz z różnymi bohaterami, wcielasz 
się w wielu bohaterów. Masz jakiegoś ulu-
bionego, czy raczej wszystkich łączy pewna 
wspólna cecha?

Pani Bovary to ja, że zacytuję klasyka. Boha-
terowie się różnią, czasami diametralnie, ale 
wszyscy – tak czy inaczej – pozostają mną. 
Jesteśmy złożonym konglomeratem emocji, 
myśli, pragnień. Każdego dnia jesteśmy tro-
chę inną osobą. Czasami nie przypominamy 
samych siebie i, jeśli uda nam się wyjrzeć 
zza własnego ego, możemy to dostrzec. Tak 
powstają głosy moich narratorów – to róż-
ne wariacje mnie samego. Nawet jeśli piszę 
głosem zgorzkniałej kobiety albo zdemo-
ralizowanego bandyty, to jest to nikt inny, 
tylko ja.  

Poza pisaniem jesteś aktywnym uczestni-
kiem życia literackiego w Częstochowie, 
prowadzisz spotkania autorskie, bywasz 
jurorem Turnieju Jednego Wiersza. Jak po-
strzegasz literacko nasze miasto?

Jestem raczej introwertycznym i trudnym 
typem, więc nie funkcjonuję w żadnych gru-
pach. Ale rzeczywiście chodzę na wspomnia-
ne przez Ciebie imprezy i bardzo cenię te 
spotkania oraz ludzi, którzy w nich uczestni-
czą. Mnie to dobrze robi, kiedy – raz na jakiś 
czas – pogadam o literaturze z ludźmi, któ-
rych kręci to tak samo, jak mnie. A czasami 
na afterparty wytwarza się taki ferment in-
telektualny i dyskusje przybierają tak zaska-
kujące obroty, że wracam do domu uwznio-
ślony. Ładuję w ten sposób baterie. To moja 
forma życia społecznego.  
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LITERACKI SPACER 
PO CZĘSTOCHOWIE

Częstochowa w literaturze to miejsce 
wieloznaczne. Łączy się między innymi 
z Jasną Górą, historią Żydów czy 
wspomnieniami przestrzeni już 
nieistniejących. Nie brakuje też w tym 
kontekście wątków kryminalnych. 
Podążając tymi śladami, możemy 
wytyczyć własną marszrutę i zorganizować 
sobie mały literacki spacer po mieście.

Zaczniemy od klasztoru na 
Jasnej Górze. To do niego pod 
koniec XIX w. pielgrzymował 
Władysław S. Reymont, co opi-
sał w reportażu „Pielgrzymka 
do Jasnej Góry”. Do jasnogór-
skiego klasztoru nawiązywał 
też Adam Mickiewicz w „Panu 
Tadeuszu”, nie tylko w inwo-
kacji, ale też w dalszej części 
epopei, kiedy Ksiądz Robak 
zachwala jasnogórską tabakę 
i „obraz tylu cudami wsławio-
ny, / Bogarodzicy Panny, Kró-
lowej Korony / Polskiej”.

Musimy jednak pamiętać, że 
klasztor pełnił również funkcję 
fortecy. Dlatego wyraźniejszy 
ślad Jasnej Góry i Częstochowy 
znajdziemy w „Potopie” Hen-
ryka Sienkiewicza. Tam wojska 
szwedzkie próbują zwyciężyć 
jasnogórską obronę, a Andrzej 
Kmicic bohatersko wysadza 
kolubrynę wroga. Sienkiewicz 
inspirował się zresztą pamięt-
nikiem ówczesnego przeora 
klasztoru, o. Augustyna Kor-
deckiego, który w „Nowej Gi-
gantomachii”, znanej również 
pod tytułem „Pamiętnik oblę-
żenia Częstochowy” prezentuje 
konflikt polsko-szwedzki jako 
wydarzenie o niebagatelnym 
znaczeniu dla Rzeczpospolitej. 
Do tych wydarzeń nawiązał 
też Józef I. Kraszewski w dzie-
więtnastowiecznej powieści 
historycznej, zatytułowanej 
„Kordecki”.

Jednakże Jasna Góra występu-
je w literaturze nie tylko jako 
sanktuarium maryjne czy forte-
ca. Klasztor okazał się również 
miejscem zbrodni, a nawet wię-
zieniem. Przekonał się o tym 
chociażby Damazy Macoch, 
zakonnik skazany na początku 
XX w. za zabójstwo, opisany 
w „Tajemnicy białego habitu” 
Henryka Syski, czy też Jakub 

Frank, osiemnastowieczny sa-
mozwańczy mesjasz, oskarża-
ny o herezję i udział w orgiach, 
przetrzymywany w Częstocho-
wie przez kilkanaście lat. Histo-
rię tego drugiego przedstawiła 
Olga Tokarczuk w „Księgach 
Jakubowych”, gdzie czytamy 
o miasteczku, które „leży po 
lewej stronie Warty wpatrzone 
w klasztor na górze”, a w któ-
rym rynek jest „prawie pusty, 
jego nierówny, falujący bruk 
przymarzł lekko i wydaje się 
pokryty błyszczącym lukrem”. 
Z kolei klasztor przy bliższym 
poznaniu wygląda jak „twier-
dza, forteca dobrze wczepiona 
w górę, przysadzista, czworo-
kątna”. Podobnie opisuje go 
Marta Obuch w książce „Mi-
łość, szkielet i spaghetti”. Tam 
„klasztor przypominał nocą 
raczej wilgotną średniowiecz-
ną budowlę z kart powieści 
Umberto Eco niż gwarną Jasną 
Górę znaną z pocztówek i fol-
derów”. W powieści o włoskiej 
mafii nie może zabraknąć wąt-
ków kulinarnych. Dlatego teraz 
podążymy tym tropem.

Jeśli bowiem zejdziemy Aleja-
mi do Placu Biegańskiego, tra-
fimy na przykład do Skrzynki, 
o której wspomina Arkadiusz 
Frania w „Jestem pomysłem 
Pana Boga na człowieka”, czy 
do Sety i Galarety, nieistnieją-
cej już, ale obecnej w powieści 
„Krew, pot i łzy” autorstwa 
Carli Mori. Jednak Klara, bo-
haterka powieści, woli „przy-
tulne wnętrze Cafe Belg”, które 
„zawsze wprawiało ją w do-
bry nastrój”. Jak wspomina, 
„w spokojnej atmosferze, przy 
dźwiękach dobrej muzyki po-
dawano tam kilkadziesiąt ro-
dzajów kawy i herbaty”.

Podążając dalej, nie możemy 
nie zatrzymać się choć na chwi-

lę w tak zwanej Alei Frytkowej, 
czyli na ulicy Piłsudskiego. 
To tam „zapach wielokrotnie 
przesmażonego oleju natarczy-
wie wwiercał się w burczący 
brzuch” Michała Kownackiego, 
bohatera powieści „Abubaka” 
Rafała Sochy. Tam też znajduje 
się – jak czytamy w tej książce 
– „piętrowy budynek ze ścię-
tym narożnikiem, z wejściem 
w przyziemiu i balkonem na 
piętrze”, należącym „do tych 
obiektów, które o historii mia-
sta mogłyby nam co nieco opo-
wiedzieć”.

Niedaleko już stamtąd do ulicy 
Katedralnej, na której z kolei 
„ściany z szeptu parteru kleją 
warstwy starych historii”, jak 
możemy przeczytać w wierszu 
Macieja Skalika, zatytułowa-
nym „Requiem dla Katedral-
nej”, opublikowanym w tomie 
„Różne odcienie szarości”. Tą 
ulicą, gdzie „stary klimat schnie 
w bucie na zapiecku” przejdzie-
my, jak nazwa traktu wskazuje, 
do katedry. To w niej Stanisław 
Walter, bohater powieści Mar-
cina Dudzińskiego „Przeciwko 
bratu” - pierwszej części try-
logii Profanum - „spacerował 
po pustym kościele” i „mijał 
kolejne filary, aż doszedł do 
wizerunku swojego wielkiego 
poprzednika”. To zresztą nie je-
dyne miejsce, gdzie pojawia się 
postać biskupa lub jego brata, 
komendanta miejskiej policji. 
My jednak pójdziemy dalej, 
ponieważ nieopodal znajduje 
się Galeria Jurajska. To w niej 
Magdalena, bohaterka powie-
ści „Teraz” Aleksandra Wierne-
go, „patrzyła na zjeżdżających 
w stronę wyjścia gości galerii, 
objuczonych kolorowymi tor-
bami, szczęśliwych, spokojnych 
i zaspokojonych” - wśród nich, 
kto wie, być może znajdowali 
się bohaterowie kryminału To-
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masza Jamrozińskiego „Scho-
dząc ze ścieżki”, którzy „widy-
wali się dość często w centrum 
albo na małych zakupach, a od 
święta na wypadzie do kina”.

Na Starym Mieście spotykają 
się nie tylko ludzie, ale rów-
nież historia z teraźniejszością, 
czyli to, co było kiedyś i to, co 
jest teraz. Do takiego spotkania 
dochodzi chociażby w powie-
ści „Po drugiej stronie” Rafała 
Cuprjaka. Dzięki niej, przeno-
sząc się w czasy drugiej wojny 
światowej, zobaczymy ulicę 
Senatorską czy Nowy Rynek 
(obecny Plac Daszyńskiego), 
„gdzie znajdował się centralny 
punkt selekcji” i gdzie „pędzo-
no tłumy ludzi, gęsto, zawiesi-
ście, a pociągi godzina za go-
dziną odjeżdżały do Treblinki”.

Śladów okrucieństwa tego 
okresu w znacznej mierze do-
starczą nam Jerzy Einhorn 
w książce wspomnieniowej 
„Wybrany, aby żyć” oraz Irit 
Amiel w „Osmalonych”. Po-
etka pisze o tym, jak chodziła 
„na komplety u pani M. na 
ulicę Krótką, która wydawała 
się nam wówczas niesłycha-
nie Długa”, czy też do szpitala 
żydowskiego na końcu ulicy 
Przemysłowej, która wówczas 
„stała wymarła, sparaliżowa-
na napięciem i trwogą”. Amiel 
w swoich wspomnieniach po-
prowadzi nas również na uli-
ce Katedralną i Garibaldiego, 
a także w Aleje, gdzie – jak pi-
sze: „przed potopem był sklep 
mojej babci i zakład fryzjerski 
ojca Lucynki”.

Tym sposobem ponownie znaj-
dujemy się w okolicach dworca 
kolejowego, obecnego chociaż-
by w powieści Andrzeja Fol-
hoca „42-200” czy „Stancjach” 

Wioletty Grzegorzewskiej. 
U niej dodatkowo przekonamy 
się, że „z parteru hotelu Polonia 
docierają stłumione dźwięki 
orkiestry”, a „studzienki kana-
lizacyjne parują. Wiatr odrywa 
strzęp folii i nabija go na drut 
wyrastający z ogrodzenia”.

Powracając do centrum, naj-
pierw przetniemy torowisko 
tramwajowe, po którym, jak 
pisze dalej Grzegorzewska, „te-
lepiące się od pętli na Rakowie 
po osiedle Północ wagoniki po-
woli przyzwyczajają do swego 
rytmu”, a potem znów trafimy 
na Plac Biegańskiego, gdzie 
w powieści Mateusza Szkopa, 
zatytułowanej „Czasem słońce, 
czasem dres”, „zegar na wieży 
ratusza wybijał miarowo każde 
trzydzieści minut, kwiaty cze-
kały spokojnie w koszach na 
swój straceńczy hołd pod sto-
pami pątników, a z oddali do-
biegały już pierwsze echa nie-
wyraźnych lamentów i żałości, 
spotęgowanych przez szcze-
kaczki megafonów”. U niego 
zobaczymy plac odmienny od 
tego, jakim go znamy obecnie. 
I choć wciąż ujrzymy tu „po-
mnik jakiegoś narodowego bo-
hatera, do którego prowadził 
wielki kaskadowy cokół z mar-
muru”, to jednak – jak pisze już 
Ryszard Sidorkiewicz w wier-
szu „Pożegnanie z miastem 
albo Piosenka na odjezdne” – 
trudno będzie „zostawić serce 
ryte / na ławce pod ratuszem 
/ wyjechać rannym świtem / 
przekrwionym autobusem”.

Pójdźmy więc dalej, również 
poetyckim tropem, ale tym 
razem za słowami Ludmiły 
Marjańskiej. Poetka bowiem 
w artykule „O sobie” wspomi-
na między innymi miejsce spo-
tkań „pod zegarem”, czyli róg 

II Alei i ul. Kilińskiego, gdzie 
„duży, wiszący nad sklepem 
zegar był reklamą zakładu ze-
garmistrzowskiego Glicnera”. 
U Marjańskiej pojawiają się tak-
że Aleje, Gimnazjum Sienkie-
wicza czy Rynek Wieluński, na 
którym „stało kilka straganów, 
pyszniła się sałata, rzodkiewki, 
cebula, zielona pietruszka”.

Tu też zakończymy nasz spa-
cer, wracając w okolice, w któ-
rych go rozpoczęliśmy. Może-
my jeszcze na chwilę zajrzeć 
do Parku im. Stanisława Sta-
szica, do którego odwołuje się 
Elżbieta Jeziorowska-Wróbel 
w tomie „Zaglądanie w mia-
sto”. A jeśli komuś wystarczy 
sił, niech wejdzie ponownie na 
jasnogórskie błonia. Stąd roz-
ciąga się „perspektywa szarego 
miasta zamknięta z jednej stro-
ny ostrą wieżą klasztoru, z dru-
giej – równie wysokim, pociem-
niałym od dymu kominem 
fabrycznym”, jak pisała Halina 
Poświatowska w „Opowieści 
do przyjaciela”. Tutaj też – jak 
wspomina Marjańska w powie-
ści „Pierwsze śniegi, pierwsze 
wiosny” – klasztorna „sylwetka 
wtopiona była w krajobraz tak 
samo jak kominy fabryczne na 
przeciwległym krańcu miasta.”

Z tego miejsca dostrzeżemy 
istotne elementy tożsamości 
Częstochowy, powstałej około 
dwustu lat temu z połączenia 
dwóch miejscowości, a opi-
sywanej na kartach literatury 
różnych gatunków i różnych 
okresów. Dzięki temu możemy 
przyjrzeć się miastu z wielu 
stron. Może to też być dopiero 
początek naszej literackiej po-
dróży po Częstochowie. Bo kto 
wie, gdzie jeszcze mogą nas po-
nieść czytelnicze nogi…

mw
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LITERATURA
ZAWSZE BYŁA 

OBOK MNIE

egzamin na matematykę, a po drugie, że studia 
matematyczne są znacznie łatwiejsze niż studia 
polonistyczne. 

Ale literatura się o Pana upomniała?

Tak. Po wyborze studiów matematycznych wła-
ściwie od razu związałem się z teatrem studenc-
kim, później sam go organizowałem. Jedną z na-
szych sztuk wystawiliśmy w Teatrze im. Adama 
Mickiewicza w Częstochowie. Literatura jakoś 
zawsze była obok mnie.

A pisanie?

Pisanie przyszło dużo wcześniej. Już jako dziec-
ko składałem jakieś rymy, poniekąd często-
chowskie. Później zacząłem pisać opowiadania, 
ale zarzuciłem to na wiele lat i wróciłem do 
pisania dopiero na przełomie lat dziewięćdzie-
siątych i dwutysięcznych, jako bardzo dojrzały 
mężczyzna.

Jak zaczęła się i jak dziś wygląda Pana przygo-
da z przekładami, przede wszystkim z rosyj-
skiego i niemieckiego? 

Z niemieckiego tłumaczę poezję, wybrane wier-
sze. Natomiast z rosyjskiego tłumaczę i opowia-
dania, i poezję. Tłumaczenie prozy jest o wiele 
prostsze niż tłumaczenie poezji. Przekład wier-
sza jest w zasadzie pisaniem go od nowa. To jest 
zupełnie inny rodzaj tłumaczenia. Z niemieckie-
go przetłumaczyłem zaledwie kilka wierszy, ale 
wydaje mi się, że ważnych – Gottfrieda Benna, 
Conrada Ferdinanda Meyera. Z rosyjskiego 
przełożyłem na język polski wiele opowiadań 
Siergieja Moreiny, jak również rosyjskich kla-
syków, ale te już tylko dla siebie, dla ćwiczenia 
warsztatu. Tłumaczenie zawsze mnie fascyno-
wało, wydawało mi się ciekawą pracą na styku 
dwóch języków. 

Od początku swojej przygody z literaturą miał 
Pan potrzebę zaistnienia w środowisku literac-
kim, czy to przyszło później?

Nigdy nie myślałem o tym, żeby być częścią 
środowiska literackiego, nie angażowałem się. 
Nie dlatego, żebym się separował, ale nie czu-
łem takiej potrzeby i chyba jednak nie wiązałem 
z pisaniem wielkich nadziei. Interesowałem się 
literaturą głównie od strony czytania. Do dziś, 
jako czytelnik, staram się orientować w tym, co 
dzieje się na rynku literackim. 

Jest Pan świadkiem rozwoju środowiska lite-
rackiego w Częstochowie w ostatnich deka-
dach. Czy ma Pan poczucie, że ono się jakoś 
radykalnie zmienia?

Cechą charakterystyczną życia literackiego Czę-
stochowy jest to, że co pewien czas pojawia się 
wybitny twórca. Byli nimi: Ludmiła Marjańska, 
Halina Poświatowska, Tadeusz Gierymski, bli-
sko naszego miasta Władysław Sebyła. Nato-
miast życie literackie w Częstochowie jest jakby 
falujące – wznosi się i opada, ale zawsze jest. 

Mówimy tutaj przede wszystkim o poetkach 
i poetach. Czy dziś poezja przeżywa jakiś re-
nesans?

Poezja jest bardzo elitarną i jednak niszową 
działalnością, ale z drugiej strony mam też 
wrażenie, że to właśnie ona wyznacza pewien 
poziom. Tam, gdzie jest poezja, jakość deba-
ty, kultury jest wyższa. Można się posłużyć 
znanym powiedzeniem Friedricha Hölderli-
na, który twierdził, że to, co zostaje w świecie, 
ustanawiają poeci. Niby niewiele osób czyta 
poezję, ale to właśnie ona pozostaje. Wydaje 
mi się, że u nas jest całkiem nieźle z twórczo-
ścią poetycką. Jest wielu interesujących poetek 
i poetów, systematycznie pojawiają się nowi 
– że wspomnę o Aleksandrze Wiernym, któ-
rego dwa tomy były nominowane do Nagrody 
Poetyckiej im. Konstantego Ildefonsa Gałczyń-
skiego „Orfeusz”. Nie chcąc nikogo pominąć, 
wymienię poetów z kręgu „Galerii”, a są nimi: 
Beata Brodowicz-Szymanek, Jan Ciesielski, 
Małgorzata Franc, Arkadiusz Frania, Jacek Gie-
rasiński, Elżbieta Jeziorowska-Wróbel, Anna 
Jędryka, Tadeusz Luterek, Izabela Kołdej-Ptak, 
Ireneusz Korpyś, Zdzisław Opałko, Wiesława 
Owczarek, Maciej Rudlicki, Ryszard „Sidor” 
Sidorkiewicz, Maciej Skalik, Janusz Strojec, 
Barbara Strzelbicka, Tadeusz Wrona, Wiesław 
Wyszyński, Agnieszka Złota, ale także malarz 
Marian Panek oraz Janusz Mielczarek, proza-
ik i fotograf, który jako poeta przypomniał się 
niedawno. Proszę o wybaczenie, jeśli kogoś 
pominąłem.

Mówi Pan o konkretnych osobach, a czy moż-
na dzisiaj wyróżnić w naszym mieście jakieś 
grupy literackie? 

Kiedyś funkcjonowały w Częstochowie liczne 
grupy literackie. Świetnie to opisał Arkadiusz 
Frania w swoim krytycznoliterackim tryptyku, 
poświęconym życiu literackiemu współczesnej 
Częstochowy. Dziś, moim zdaniem, takich 
grup nie ma. Jest oczywiście krąg Galerii Lite-
rackiej, ale nie łączy nas wspólne spojrzenie na 
świat czy poezję. Jesteśmy raczej indywiduali-
stami, ale też taka jest na świecie tendencja.

Wynikiem jakiej potrzeby jest zatem Towa-
rzystwo Galeria Literacka?

Łączy nas przede wszystkim zainteresowanie 
literaturą, różnymi jej obszarami, ale najsilniej-
szym spoiwem jest potrzeba tworzenia i reali-
zowania tej potrzeby w materii, jaką jest język. 
Od dawna spotykamy się w czwartki, od kilku 
lat w Domu Poezji – Muzeum Haliny Poświa-
towskiej, gdzie znajdujemy znakomity klimat 
do naszych rozmów, wymiany doświadczeń, 
promocji książek i „Galerii”. Spotkania są 
otwarte, każdy może przyjść, zaprezentować 
swoje teksty – lepsze czy gorsze, ale każdy 
jest wysłuchany i ma okazję, aby usłyszeć coś 
na temat swojego pisania. I to w tonie przyja-
cielskim, bo nigdy nie chcemy nikogo, mówiąc 
kolokwialnie, wdeptać w ziemię. Ważna jest 
empatia, ale także wyraźne wskazywanie tych 

miejsc, które są słabe. Autorzy chętnie słuchają 
rad, choć są również tacy, którzy są owładnię-
ci jakąś idee fixe, ale ich także przyjmujemy. 
Wydaje mi się, że nikomu nie robimy krzyw-
dy. Funkcjonuje stały skład Towarzystwa, ale 
wciąż pojawiają się na tych spotkaniach nowe 
osoby, z czego się ogromnie cieszymy. 

Galeria Literacka wydaje też swój kwartalnik. 
Proza, poezja, esej, teksty krytyczne. To czaso-
pismo, które opisuje i tłumaczy nam literacką 
Częstochowę? 

Sekretarzem redakcji Częstochowskiego Ma-
gazynu Literackiego „Galeria” jest Barbara 
Strzelbicka. Ja jestem redaktorem naczelnym, 
ale moja rola to przede wszystkim szukanie au-
torów, sprawy organizacyjne i pisanie „wstęp-
niaka”. Reszty pilnuje Basia – tego, co będzie 
w danym numerze. Skład i druk zapewnia 
Drukarnia Usługowa GRYF Andrzeja Szcze-
pańczyka, z redaktorami technicznymi Jackiem 
Krasuckim i Jarosławem Leszczukiem. Jako re-
daktorzy „Galerii” chcemy, żeby także strona 
wizualna pisma była ciekawa i wartościowa, 
dlatego na okładkach mamy często prace zna-
nych malarzy, fotografików – przede wszyst-
kim z kręgów częstochowskich. Nasi autorzy 
również w większości są częstochowianami, 
ale wielu to też ludzie spoza naszego miasta 
– z Warszawy, Karkowa, Lublina. Pisują dla 
nas także autorzy zagraniczni, przede wszyst-
kim ze Wschodu, mamy bowiem rozwiniętą 
współpracę z pisarzami z Białorusi, Ukrainy 
i Łotwy. Bywa, że otrzymujemy propozycję, 
by coś u nas opublikować, a innym razem to 
my chcemy, żeby ktoś napisał dla nas. Ale za-
wsze warunkiem druku jest wartość publikacji 
pozwalająca utrzymywać poziom kwartalnika. 
W lipcu pojawił się 58. numer „Galerii”, który 
można, jak zwykle, zakupić w Księgarni-Anty-
kwarni „Niezależna” w Częstochowie przy ul. 
Kopernika 4. 

Galeria Literacka ma także swoje wydawnic-
two, które wydało już kilkanaście tomów. Ja-
kie książki chce i planuje Pan wydawać? 

Wydajemy dwa rodzaje książek – te, które są 
tematycznie lub poprzez autorów związane 
z Częstochową oraz, w mniejszym zakresie, 
książki autorów zagranicznych, właśnie ze 
Wschodu (Ukrainy, Białorusi, Łotwy), ta li-
teratura bowiem jest u nas mało znana. Połą-
czeniem obydwu tendencji jest trójjęzyczne 
wydanie wierszy Haliny Poświatowskiej w tłu-
maczeniu na język rosyjski i niemiecki. Mamy 
także na koncie wydanie korespondencji Lud-
miły Marjańskiej z Wisławą Szymborską, wier-
szy Wasyla Słapczuka w przekładzie Bohdana 
Zadury i inne publikacje. Chcemy wydawać 
książki wartościowe i ambitne, ale nie jesteśmy 
firmą świadczącą usługi wydawnicze.

Jak dobieracie autorów? Czy sami mogą się do 
Was zgłaszać? 

Przede wszystkim musimy sprawdzić, czy 

LITERACKA CZĘSTOCHOWA

Sylwia Góra: Sam Pan pisze, ale jest Pan także 
doskonale znany jako animator życia literac-
kiego w Częstochowie. Kiedy narodziła się ta 
pasja?

Bogdan Knop: Dość późno, patrząc na mój 
wiek, bo jakieś piętnaście lat temu. Gościliśmy 
w Polsce dwóch pisarzy z Ukrainy. Mój przy-
jaciel organizował tę wizytę i zapytał mnie, czy 
mógłbym zająć się częścią częstochowską. Za-
cząłem wtedy szukać środowiska, które mogło-
by zapewnić obecność widzów na spotkaniu, bo 
oczywiście bez publiczności takie wydarzenia 
nie mają sensu. Wtedy zainteresowałem się po-
wstającym właśnie Literackim Towarzystwem 
Wzajemnej Adoracji „LiTWA”, które tworzył 
Władysław Edward Piekarski. I w zasadzie tak 
się wszystko zaczęło. Towarzystwo „LiTWA”, 
niestety, nie przetrwało, ale kilka lat później po-
jawiło się Towarzystwo Galeria Literacka, które 
działa do dzisiaj.

Czy było to właśnie takie wydarzenie, spotka-
nie, które zachęciło Pana do zajęcia się litera-
turą?

Literaturą interesowałem się od bardzo dawna, 
natomiast nigdy nie wyobrażałem sobie siebie 
jako organizatora wydarzeń literackich. To spo-
tkanie okazało się przełomowe w tym sensie, 
że spodobała mi się taka działalność i że to, co 
robię, spotyka się z zainteresowaniem innych. 
Od tej pory zorganizowaliśmy wiele tego typu 
wydarzeń.

Wybierając studia, zastanawiał się Pan nad 
wyborem między polonistyką a matematyką 
i wybrał Pan tę drugą. Bardzo odległe kierun-
ki. Literatura nie była Pana pomysłem na życie 
zawodowe?

Kiedy sobie to dzisiaj rekonstruuję, widzę, że 
zadecydowały dwie rzeczy – po pierwsze wy-
dawało mi się, że dużo prościej będzie mi zdać 

Rozmawiamy z Bogdanem Knopem – prozaikiem, tłumaczem, 
redaktorem naczelnym Częstochowskiego Magazynu Literackiego „Galeria”, 
prezesem Towarzystwa Galeria Literacka.

→
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TOWARZYSTWO LITERACKIE 
IM. ADAMA MICKIEWICZA

Częstochowski Oddział Towarzystwa 
Literackiego im. Adama Mickiewicza 
to jedna z najistotniejszych instytucji 
powojennej Częstochowy. 
Przez dziesięciolecia działał nie tylko 
literacko. Dał także solidne podstawy 
szkolnictwu wyższemu w naszym mieście.

Częstochowski Oddział TLiAM powstał 
pod koniec 1956 r., dzięki staraniom na-
uczyciela polonisty, działacza społecznego 
i późniejszego wieloletniego prezesa – Jó-
zefa Mikołajtisa. Jak pisał on na łamach 
„Pamiętnika Literackiego” w 1962 r., dzia-
łalność Towarzystwa i zorganizowanego 
przez nie Studium Humanistycznego sta-
nowiła wówczas jedyną w Polsce formę 
społeczną „naukowego uhumanistycznie-
nia miejscowego społeczeństwa”.

Nie byłoby to możliwe, gdyby nie zacne 
grono częstochowskich intelektualistów 
– społeczników, nauczycieli, należących 
do grupy członków-założycieli, na liście 
których znaleźli się: Józef Mikołajtis, Józef 
Wójcicki, Tadeusz Gierymski, Zbigniew 
Żmigrodzki, Barbara Kubicka (później 
Kubicka-Czekaj), Wiesław Szymański, Jan 
Polakowski, Maria Sołdrowska, Halina 
Szwarlik, Jadwiga Rogowska, Iwona Puł-
kownik, Danuta Izdebska, Joanna Chode-
micka, Tadeusz Biskup, Adolf Baranowski, 
Ziemowit Mikołajtis. Trzeba jednak pamię-
tać, że lista osób zasłużonych i zaangażo-
wanych w prace Towarzystwa, zarówno 
na samym początku, jak i w późniejszych 
latach, jest zdecydowanie dłuższa.

Od samego początku Towarzystwo zaczę-
ło bardzo prężnie działać. Organizowano 
serie odczytów poświęconych literaturze 

polskiej, skierowanych do szerokiej pu-
bliczności. Na odczyty te zapraszano wy-
bitnych historyków i znane osobowości 
świata literackiego, na przykład Juliana 
Krzyżanowskiego, Zenona Klemensiewi-
cza, Jana Parandowskiego czy Kazimierza 
Wykę. W 1959 r. przygotowano obchody 
Roku Juliusza Słowackiego, uznawane za 
podwaliny częstochowskiej polonistyki 
akademickiej, a trzy lata później, z okazji 
250. rocznicy urodzin Jana Jakuba Rousse-
au, poświęconą mu międzynarodową sesję 
naukową.

Częstochowski Oddział TLiAM intensyw-
nie zajmował się też prowadzeniem prac 
badawczych nad historią kultury Często-
chowy i regionu, włączając w to przede 
wszystkim lokalne życie literackie i jego 
współczesne przejawy. W związku z tym 
zorganizowano między innymi dwie wy-
stawy poświęcone Władysławowi Sebyle: 
pierwszą w 1964 r. w Miejskiej Bibliotece 
w Kłobucku, drugą w 1966 r. w II LO im. 
Romualda Traugutta w Częstochowie, 
podczas której obecni byli żona poety Sa-
bina Sebyłowa i syn Witold. Upamiętnienie 
twórczości i osoby kłobuckiego poety jako 
ofiary zbrodni katyńskiej miało w tamtym 
czasie niebagatelne znaczenie.

W pierwszych dziesięcioleciach swojej ak-
tywności, aż do roku 1992, Towarzystwo 

wydawało „Komunikaty Naukowe”, bę-
dące nie tylko kroniką działalności stowa-
rzyszenia, ale również zbiorem szkiców na 
temat kultury literackiej Częstochowy. Na 
uwagę zasługuje też wydana w 1982 r. „Hi-
storia literatury ziemi częstochowskiej”. 
Książka ta, pomimo zgłaszanych uwag 
metodologicznych, do dziś stanowi istotną 
próbę całościowego ukazania tradycji lite-
rackiej miasta i regionu – od średniowiecza 
aż do pierwszej połowy XX wieku.

Doceniając zasługi częstochowskiego 
Oddziału, w roku 1986 Zarząd Główny 
TLiAM przyznał medal stulecia Towarzy-
stwa Literackiego im. Adama Mickiewicza 
zarówno Mikołajtisowi, jak i jego najbliż-
szemu współpracownikowi – Wójcickie-
mu, który w 1987 r. przejął kierownictwo 
w Oddziale.

I choć koniec lat 80. XX w., a następnie 
przemiany ustrojowe w Polsce stanowiły 
niemałe wyzwanie, to jednak Towarzy-
stwo, od 1990 r. z Barbarą Kubicką-Czekaj 
na czele, organizowało regularne spotkania 
i sesje naukowe. Pojawiali się na nich rów-
nież lokalni twórcy, np. Andrzej Kalinin 
czy Ludmiła Marjańska. Oddział zacieśnił 
też współpracę z częstochowskim środowi-
skiem akademickim.

W efekcie, w roku 2001 Oddział Często-

chowski TLiAM znalazł się pod auspicjami 
Instytutu Filologii Polskiej Wyższej Szkoły 
Pedagogicznej (obecnie Instytutu Literatu-
roznawstwa Uniwersytetu Humanistycz-
no-Przyrodniczego im. Jana Długosza 
w Częstochowie). Do 2006 r. przewodni-
czącym Oddziału był dr Krzysztof Czaj-
kowski – z jego inicjatywy wydano wy-
jątkową, czterojęzyczną edycję „Sonetów 
krymskich” Adama Mickiewicza. Od roku 
2006 Oddziałowi przewodniczy dr Elżbieta 
Wróbel. 

Finansowe i organizacyjne wsparcie ze 
strony uczelni w późniejszych latach po-
zwoliło realizować kolejne ważne przed-
sięwzięcia. Zorganizowano między innymi 
Forum Polonistyczne (2009 r.), Zjazd De-
legatów Oddziałów (w 2012 r. w Złotym 
Potoku), obchody rocznicy objęcia przez 
Iwo Galla dyrekcji Teatru im. Adama Mic-
kiewicza w Częstochowie (2012 r.). Jednym 
z owoców wydawniczych tego okresu jest 
książka „Literatura i kultura w Częstocho-
wie. Częstochowa w literaturze i kulturze”, 
opublikowana po zorganizowanej w 2008 r.  
konferencji naukowej.

W 2016 r. częstochowski Oddział TLiAM 
świętował 60-lecie swojej działalności, 
pokazując tym samym, jak wielkie zna-
czenie ma w popularyzowaniu literatury 
oraz wyników prowadzonych badaniach 

naukowych. Wśród wielu efektów tych 
konsekwentnie realizowanych zamierzeń 
znajdują się: księga jubileuszowa „Czę-
stochowa nasze miasto. Wydarzenia, 
wspomnienia, ludzie” (2018 r.) oraz zorga-
nizowane w roku 2019 ogólnopolskie semi-
narium naukowe poświęcone twórczości 
Władysława Lecha Terleckiego, przygoto-
wane w 20. rocznicę śmierci pisarza. Warto 
dodać, że jeszcze w tym roku możemy się 
spodziewać książki będącej pokłosiem tego 
wydarzenia. 

Przyglądając się z bliska historii często-
chowskiego Oddziału Towarzystwa Lite-
rackiego im. Adama Mickiewicza oraz lu-
dziom, którzy byli i wciąż są zaangażowani 
w jego pracę, widzimy wyraźnie, że TLiAM 
w Częstochowie jest bez wątpienia ważną 
częścią lokalnej historii, kultury i tożsamo-
ści – nie tylko jednym z wielu elementów 
życia literackiego. Co więcej, działalność 
częstochowskiego Oddziału Towarzystwa 
daje solidne podstawy do myślenia o nim 
jako istotnej i godnej uwagi instytucji kul-
turotwórczej – również i przede wszystkim 
w kontekście funkcjonowania środowiska 
intelektualnego w naszym mieście.
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chcemy daną książkę wydać. Jeżeli uznamy, 
że tak, to są dwie drogi – albo autor oczekuje 
od nas tylko pośrednictwa w wydaniu książ-
ki, z ewentualnym posłowiem, ale finansuje to 
sam, albo chce pomocy w sfinansowaniu wyda-
nia książki. Jeśli uznamy, że mamy do czynie-
nia z pozycją szczególnie wartościową, może-
my ją wydać w ramach środków własnych albo 
pozyskanych – na przykład drogą konkursu, 
który organizuje Miasto czy też inne podmioty. 
 
Czy w ostatnich latach udało się Państwu od-
kryć i wypromować jakiś talent literacki?

Myślę, że tak, choć nie wiem do końca, czy 
to nasza zasługa, czy autorka raczej sama się 
wypromowała. Mam na myśli Olgę Wiewió-
rę, która, będąc przede mną redaktorem na-
czelnym „Galerii”, bardzo wysoko zawiesiła 
poprzeczkę, a teraz wydała w „Warsztatach 
Kultury” w Lublinie dwie ważne książki 
z przekładami z łotewskiego, poza tym dru-
kuje w „Twórczości”, w  „Odrze”. Jednym 
słowem, znalazła się w prestiżowym kręgu 
twórców kultury. Poza tym często publikuje-
my debiuty literackie twórców, którzy później 
wydają swe teksty systematycznie u nas lub 
gdzieś indziej. Obecnie rynek wydawniczy 
wygląda inaczej niż dawniej, ludzie promują 
się samodzielnie, najczęściej w Internecie, nie 
potrzebują opiekunów, często sami są wydaw-
cami własnych książek.

Promuje Pan innych, redaguje, tłumaczy. 
A czy w najbliższych planach jest wydanie 
czegoś własnego?

Od czasu do czasu drukuję w naszym kwartal-
niku jakieś opowiadania, a nawet mam w pla-
nach wydać wreszcie kolejny tom opowiadań. 
Jak będzie, zobaczymy. Myślę też o powieści. 
Bardzo mnie to pociąga, ale na razie nic z tego 
nie wynika. 

Jak wyglądają najbliższe plany Galerii Lite-
rackiej?

Mamy nadzieję zaprezentować na łamach 
wrześniowej „Galerii” sylwetkę i prace Toma-
sza Sętowskiego, jednego z najwybitniejszych 
współczesnych malarzy żyjących i tworzą-
cych w Częstochowie. Mamy też w planach 
wydanie dwóch tomów poetyckich: Barbary 
Strzelbickiej i Beaty Brodowicz-Szymanek 
oraz dwóch książek z przekładami: „Pomnik 
poezji” Siergieja Moreiny w tłumaczeniu Woj-
ciecha Pestki i powieść ukraińskiego pisarza 
Wołodymyra Jaworskiego w tłumaczeniu 
Bohdana Zadury. Ta ostatnia książka jest po-
tężnym dziełem liczącym ponad tysiąc stron. 
Dostaliśmy dofinansowanie z Ukraińskiego In-
stytutu Książki na opłacenie praw autorskich 
i tłumaczenie tej książki. I, co najważniejsze, te 
i inne wydane przez nasze wydawnictwo pu-
blikacje, dzięki umowie dystrybucyjnej z war-
szawską firmą motyleksiazkowe.pl, można 
kupić w większości księgarń internetowych, 
ale też stacjonarnych.
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SEN CZY 
JAWA?
Poetka i prozaiczka mocno 
związana z Częstochową. W latach 
2003-2005 współredagowała 
w naszym mieście czasopismo 
„Bulion” oraz współprowadziła 
wydawnictwo o tej samej nazwie. 
Choć od wielu lat mieszka w Anglii, 
ma swoje miejsce na polskim 
rynku wydawniczym.
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Wioletta Grzegorzewska debiutowała jako 
poetka. W wierszach często odwołuje się do 
swojej biografii, zaczynając od szczegółu po to, 
aby zarysować bardzo konkretną przestrzeń, 
w której osadza historie. To poezja o pamięci – 
o jej odzyskiwaniu i traceniu, o stwarzaniu na 
nowo. Wydany w 2015 r. - pod pseudonimem 
Wioletta Greg - tom „Finite Formulae and The-
ories of Chance”, przełożony na język angielski 
przez Marka Kazmierskiego, znalazł się w fi-
nale prestiżowej kanadyjskiej nagrody Griffin 
Poetry Prize. 

Jednak największe uznanie przyniósł Grze-
gorzewskiej debiut prozatorski – „Guguły”, 
opowieść o dzieciństwie i dorastaniu w nie-
wielkiej wsi Hektary. Komizm przeplatany 
jest tutaj smutkiem, ciemnością. Ta proza to 
mikroopowieści Wiolki o stawaniu się kobietą 
i związanych z tym trudnościach. Ojciec z „cy-
gańską krwią”, który poznał uroki polskiego 
więziennictwa, recytująca litanie babcia i dzia-
dek z barwną osobowością - to bohaterowie co-
dzienności narratorki. Poznajemy ich na przeło-
mie lat 70. i 80. XX w., kiedy chodzą do kościoła, 
czekają na wizytę papieża w Polsce, czy zbierają 
złom. To opowieść nieco oniryczna, choć utka-
na ze skrawków wielkiej historii. Mimo to po-
zostaje mikroopowieścią o bardzo konkretnym 
życiu. W „Gugułach” nie znajdziemy obrazu 
polskiej wsi, która wciąż pamięta te „najlepsze 
czasy”, wpisują się one jednak w inny mit – reli-
gijności opartej na obrzędach. Mamy tu hucznie 
obchodzone imieniny, jarmarki, wiejskie dysko-
teki i młodzieńcze doświadczenia miłosne. Czas 
świąteczny, czas magiczny - jak pod każdą sze-
rokością geograficzną na świecie. I choć miejsca, 
w których żyją i spotykają się bohaterowie, to 
typowe wiejskie domy z ubiegłego wieku - 
wypełnione wersalkami, kredensami, piecami 
kaflowymi - to tę codzienność przenika inna, 
intrygująca rzeczywistość oniryczna. Najistot-
niejsza jest skala mikro, ale wbrew pozorom nie 
jest ona prosta do zrozumienia – jawi się raczej 
jako pełna szczelin, pęknięć i niesamowitości. 
Wiolka-narratorka lubi snuć historie perwer-
syjne i chętnie opowiada o staruszku-morder-
cy, lekarzu-pedofilu, prostytutce-uwodzicielce 
dziewczynek. To proza mocno nasycona wcze-
śniejszymi poetyckimi wyborami Grzegorzew-
skiej, ale też pełna humoru, choć najczęściej 
czarnego. Dzieciństwo Wiolki musi się kiedyś 
skończyć i - jak często bywa w opowieściach - 
momentem przejściowym jest śmierć. 

Kolejna książka Grzegorzewskiej – „Stancje” – 
to opowieść o losach Wiolki, która przyjeżdża 
z rodzinnej wsi na studia do Częstochowy. 

Bohaterka nie dostała miejsca w akademiku, 
tuła się więc po najdziwniejszych tytułowych 
stancjach, co narracyjne okazuje się być dosko-
nałą okazją, by sportretować lata 90. ubiegłego 
stulecia. Smartfon czy dostęp do Internetu to 
dopiero sfera marzeń, więc zarówno wynajęcie 
miejsca do mieszkania, jak i umówienie się na 
spotkanie, stanowią nie lada wyzwanie. Po Czę-
stochowie snują się ludzie w sztruksach i wy-
ciągniętych swetrach, a dookoła królują bazary, 
ryneczki i automaty do gier. Centrum życia 
miasta jest McDonald. O samym studiowaniu 
bohaterki dowiemy się w zasadzie niewiele, bo 
ważniejsze jest dla niej poznanie miasta, włócze-
nie się, swoisty flaneryzm. Podobnie jak w de-
biucie, uwagę zwraca tu język pełen zwrotów 
opartych na gwarze regionu częstochowskiego. 
O ile „Guguły” to świat zatrzymany w czasie, 
o tyle w „Stancjach” nabiera on tempa, a Wiol-
ka nie do końca potrafi za nim nadążyć. Warto 
zauważyć, że to właśnie w „Stancjach” po raz 
pierwszy pojawia się sygnał, o czym może być 
kolejna książka Grzegorzewskiej. Wątek wojen-
nych wspomnień dziadków zajmuje w opowie-
ści ważne miejsce. I choć jest ledwie zarysowany 
i wydaje się niedokończony, to - jak się okazało 
- autorka podjęła tematykę wojenną w swojej 
najnowszej książce prozatorskiej. 

„Dodatkowa dusza” to opowieść o losach ojca 
i syna, oparta na cudzej biografii. Z pociągu 
wiozącego Żydów do Treblinki udaje się uciec 
jednemu pasażerowi. Julian Brzeziński wra-
ca do okupowanej Warszawy, aby odnaleźć 
i uratować syna Marcina, zaangażowanego 
w działalność konspiracyjną. Swoistym bohate-
rem także tej książki jest język – język polskich 
i żydowskich mieszkańców ówczesnej Warsza-
wy. Narracja, podobnie jak we wcześniejszych 
tekstach, jest dość oszczędna w ozdobniki i bli-
ska reportażowemu opisywaniu świata. Julian 
zabiera nas na Wolę, Ochotę, Śródmieście czy 
Pragę, aby pokazać wojenną rzeczywistość 
zwykłych ludzi, którzy próbują przetrwać. 
Do głosu dochodzą mieszkańcy stolicy, ale 
i sama Warszawa, która za chwilę zniknie z po-
wierzchni ziemi. W postaci Juliana odbija się 
wielka historia – losy społeczności żydowskiej, 
działalność konspiracyjna Polskiego Państwa 
Podziemnego, Powstanie Warszawskie. W wie-
lu wywiadach Grzegorzewska opowiadała, że 
na tę historię trafiła przypadkiem, dzięki znajo-
mości z Hanną Jakubowską – córką Juliana. Być 
może kolejna powieść autorki będzie wynikiem 
innego, niesamowitego spotkania. Pozostaje 
nam zatem czekać. 

Sylwia Góra

LITERACKA CZĘSTOCHOWA
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KLASYKA CZĘSTOCHOWSKA
 To ekstremalnie trudne zadanie - wskazać kanon sześciu książek napisanych przez twórców związanych z Częstochową. Jakikolwiek wybór rodzi nieuniknioną serię pytań: 

 dlaczego pominięto tego i tamtą? Czy ten i tamta mają wystarczające związki z miastem, by się tu znaleźć? Dlaczego akurat ta książka tej autorki, podczas gdy ma ona w swoim 
 dorobku inną, wspanialszą? itd. Pomni tego wszystkiego, postanowiliśmy jednak zaryzykować i przedstawić swój subiektywny i nieostateczny wybór częstochowskich klasyków. 

 Niech będzie to zaproszenie do zabawy i zachęta, by każdy samodzielnie stworzył własną, osobistą listę lektur obowiązkowych. 

Poświatowska jest supergwiazdą częstochowskiej literatury, legendą i wspomnieniem czasów, 
gdy poetki i poeci bywali bohaterami masowej wyobraźni. Dziś w powszechnej pamięci jest nieste-
ty przede wszystkim panią z podręczników do języka polskiego. Wystarczy jednak wziąć do ręki 
choć jeden z poetyckich zbiorów Poświatowskiej, by poczuć ogień, który zapewnił jej kiedyś sławę 
i by przekonać się że ten ogień nadal potrafi rozpalać głowy miłośników poezji. My rekomendu-
jemy sięgnięcie po debiut Haśki, czyli „Hymn Bałwochwalczy”. Niezwykle zmysłowy i dojrzały. 
Pełen takich klasycznych tekstów, jak: „Jestem Julią”, „Lustro”, „W twoich doskonałych palcach”, 
„Manekiny”, „Szukam cię w miękkim futrze kota”. Można czytać te wiersze poprzez tragiczną 
biografię poetki, można je konfrontować z etykietką „specjalistki od poezji miłosnej”, którą bardzo 
chętnie nadawali Poświatowskiej krytycy. Można wreszcie, jak czynią to współczesne feministki, 
odnaleźć tam buntownicze i ironiczne ostrze. Najlepiej jednak obłożyć tom papierem, zapomnieć, 
że napisała go Halina Poświatowska (która wielką poetką była) i po prostu poczuć siłę zawartych 
w tym zbiorze słów. 

LITERACKA CZĘSTOCHOWA

Halina Poświatowska 
„Hymn Bałwochwalczy” 
(1958 r.)

Tom „Gorąca gwiazda” to w dużym stopniu poetycka opowieść o podróży Ludmiły Mariań-
skiej do  Ameryki. Można w nim znaleźć imponujące pejzaże podszyte metafizyką, rozmyślania 
o podstawowych ludzkich wartościach i pytania o tożsamość podróżnika oraz mistyczny wymiar  
robinsonady. Całość utrzymana jest w duchu zachwytu nad harmonią i pięknem otaczającego 
nas świata, ale uważny czytelnik wyczuje też nutkę dojmującego niepokoju i lęku - wypływającą 
z trudnych wojennych doświadczeń autorki. To poezja niezwykle subtelna, trzymająca się cichej 
tonacji i unikająca zbytecznej brawury. Może nawet lekko anachroniczna i zapatrzona w tradycję 
– ale także w tym leży siła tych wierszy. Podczas gdy poetyckie mody błyskawicznie się zmienia-
ją, utwory z tego tomu mają taką samą siłę dziś, jak pół wieku temu. Przede wszystkim jednak 
„Gorąca gwiazda” powinna być dla czytelnika tylko początkiem podróży, impulsem do jej kon-
tynuowania. Marjańska ma na koncie kilkanaście zbiorów poezji, kilka powieści, kilka książek dla 
dzieci, ważne przekłady z języka angielskiego. Każdy miłośnik literatury z pewnością znajdzie 
w dorobku częstochowskiej autorki coś dla siebie.

Ta książka w swoim czasie była prawdziwym bestsellerem, ale także dziś znajduje spore grono 
czytelników. Jej recenzje regularnie pojawiają się na blogach młodych miłośników literatury – bo 
też i oni są główną grupą odbiorców tego wydawnictwa. Biograficzna opowieść Barbary Rosiek 
o walce z uzależnieniem była jedną z pierwszych w Polsce książek, które tak prosto, szczerze 
i otwarcie mówiły o narkotykach. Okazała się przekonującym świadectwem życiowego koszma-
ru, a nie materiałem dydaktycznym, napisanym na zlecenie. Wspomnienie odchodzenia kolej-
nych przyjaciół, staczania się, wchodzenia na ścieżkę kryminalną, balansowania na granicy życia 
i śmierci, nadal potrafi poruszyć. I w tym tkwi siła tej książki - emocjonalna siła rażenia przykrywa 
tutaj literackie niedoskonałości. Forma pamiętnika pomaga ponadto zbudować wrażenie auten-
tycznego wglądu w rozsypujące się życie nastolatki. Trudno zatem pominąć w naszym subiek-
tywnym kanonie tak popularną pozycję, przez lata budzącą emocje i burzliwe dyskusje. Warto też 
wspomnieć, że „Pamiętnik narkomanki” doczekał się kilku adaptacji teatralnych m.in. w Rzeszo-
wie, Radomiu czy Kielcach.

Barbara Rosiek 
„Pamiętnik narkomanki” 
(1985 r.)

Ludmiła Marjańska 
„Gorąca gwiazda” 
(1965 r.) 
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Andrzej Kalinin zadebiutował jako pisarz dopiero po pięćdziesiątce. Był wtedy dy-
rektorem częstochowskiego „Węglobloku”, gdzie usłyszał opowieść dozorcy Anto-
niego Tuchoskiego o zsyłce do syberyjskich łagrów. Ta autentyczna historia zain-
spirowała Kalinina do napisania opowiadania „Konie” , które ukazało się w 1983 
r. w drugim obiegu, w kwartalniku literackim „Arka”. Dziesięć lat później pojawiła 
się powieść „I Bóg o nas zapomniał”, będąca rozwinięciem wcześniejszego, krótkie-
go tekstu. To przejmująca opowieść o losach Polaków tragicznie doświadczonych 
przez wojnę i komunizm, dręczonych pod sowiecką okupacją i walczących o życie. 
Uczestnictwo w Kampanii Wrześniowej, niewola, ucieczka, aresztowanie, więzienie, 
zesłanie, łagier, praca w lesie i na stepie, wreszcie poszukiwanie punktów rekrutacyj-
nych Armii Polskiej – to doświadczenie całego pokolenia. Siła książki Kalinina leży 
jednak w tym, co między słowami. Z jednej strony jest to bowiem powieść historycz-
na, z drugiej jednak autor przede wszystkim skupia się na bohaterach, walczących 
o swoją godność i człowieczeństwo. W centrum książki leżą fundamentalne ludzkie 
wartości, które poddane są konfrontacji z rzeczywistością zagłady i pogardy, pie-
kłem totalitaryzmu. W 1994 r. Czesław Miłosz uhonorował „I Bóg o nas zapomniał” 
swoją Nagrodą Literacką. 

Andrzej Kalinin 
„I Bóg o nas zapomniał” 
(1993 r.)

Decyzja, żeby z dorobku wspaniałej poetki wybrać akurat prozę, może wydawać 
się nieco brawurowa. Warto jednak podkreślić, że to właśnie za „Osmalonych” 
Irit Amiel została nominowana do Nagrody Literackiej Nike (podobnie jak za 
późniejszy prozatorski zbiór „Podwójny krajobraz”). Kilkanaście krótkich tek-
stów, które składają się na ten tom, łączy jeden temat – wpływ Zagłady na los 
ocalałych. Bohaterom tych opowiadań udało się co prawda uniknąć płomieni 
zniszczenia, ale zostali skazani na wieczne „osmalenie”, na życie z brzemieniem. 
Szczęście, które ich spotkało, z biegiem lat zaczęło zmieniać się w przekleństwo. 
Siłą prozy Amiel jest osobista, subiektywna perspektywa patrzenia na te dra-
matyczne doświadczenia oraz spokojny, oszczędny tryb narracji. Dzięki temu 
pochodzącej z Częstochowy autorce udaje się unikać pułapek sentymentalizmu 
i patosu. Irit Amiel sama ustawia się trochę w pozycji pisarki jednego tematu, 
jednego doświadczenia. Trzeba przy tym zauważyć, że rzuca się na wyzwanie 
wprost niemożliwe do zrealizowania – odnaleźć język, sposób opowiadania 
o Holokauście. Propozycją Amiel jest przyglądanie się pojedynczym, niepo-
wtarzalnym, tragicznym ludzkim losom i układanie ich w kolaż wspólnego do-
świadczenia cierpienia. 

Irit Amiel 
„Osmaleni” 
(1999 r.) 

Ta książka ma niesamowitą historię. Początkowo „Homo Polonicus” został wydany 
w skromnym nakładzie przez Stowarzyszenie „Nasza Częstochowa”, dzięki miej-
skiej dotacji - i nie doczekał się szerszej recepcji. Wszystko zmieniło się jednak, gdy 
sześć lat później książkę Piwowarskiego postanowił przenieść na scenę lubelski Teatr 
Provisorium. Spektakl został przyjęty wyjątkowo entuzjastycznie, wzbudził gorące 
dyskusje, a publiczność zainteresowała się wówczas także literackim pierwowzo-
rem. Na fali tego entuzjazmu powieść została błyskawicznie wznowiona przez Wy-
dawnictwo „Prószyński i S-ka” i tak rozpoczęło się jej nowe życie. „Homo Polonicus” 
to próba rozliczenia się z polskim prowincjonalizmem, nacjonalizmem i ksenofobią. 
Piwowarski nie boi się dzikiej, nieokiełznanej narracji i przy jej pomocy przenosi czy-
telników do szlacheckiego świata połowy XIX w. Oprowadza nas po rzeczywisto-
ści pełnej chciwości, bezwzględności i okrucieństwa. Co jednak najstraszniejsze, po 
lekturze czytelnik zostaje bez nadziei i bez złudzeń co do możliwości wyrwania się 
z zaklętego kręgu polskich przywar, grzechów i ograniczeń. 
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Krystian Piwowarski 
„Homo Polonicus” 
(2002 r.) 
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Literatura gatunkowa była przez długi czas postrzegana 
jako gorszy rodzaj pisarstwa. Schematyczna, banalna, 
powtarzalna, masowa, przewidywalna, schlebiająca złym 
gustom, uwsteczniająca rozrywka dla niższych klas 
społecznych – taki jej obraz przez lata rysowali krytycy 
i akademiccy teoretycy literatury. Na szczęście od kilku 
dekad ta optyka się zmieniła i zaczęto doceniać walory 
literackich gatunków. Przede wszystkim głośno mówi 
się o tym, że literatura popularna wychodzi naprzeciw 
naturalnym potrzebom naszego organizmu, układu 
nerwowego. Potrzebujemy po prostu od czasu do czasu 
nieskomplikowanej rozrywki, która „zresetuje nam 
głowę” i pozwoli się odstresować. Po drugie, zaczęto 
dostrzegać, że w ramach gatunkowych konwencji 
można przemycić dużo więcej, niż mogłoby się wydawać 
na pierwszy rzut oka. Można opowiadać o rzeczach 
najważniejszych i prowokować do myślenia. Dzięki temu 
dziś już nikt nie wstydzi się i nie ukrywa z tym, że czyta 
lub pisze kryminały, fantastykę czy romans. Również 
w naszym mieście.

Nie da się ukryć, że jesteśmy aktualnie w Polsce 
świadkami autentycznego boomu na literaturę 
kryminalną. Ten gatunek zawsze był u nas po-
pularny, ale to, co dzieje się w ostatnich latach, 
to jednak prawdziwe szaleństwo. Księgarnie non 
stop zalewane są kryminalnymi nowościami z ca-
łego świata, a polscy twórcy kryminałów groma-
dzą tłumy na spotkaniach autorskich i sprzedają 
ogromne nakłady swoich książek. Nie powinno 
więc dziwić, że również pisarze związani z Czę-
stochową coraz chętniej biorą się za bary właśnie 
z detektywistycznymi historiami. 

Zanim zanurzymy się w fali nowości, proponuje-
my zacząć od klasyka częstochowskiej sceny lite-
rackiej, Mariana P. Rawinisa. Jego „Martwa natura 
z księżycem” (2006 r.) zdobyła II nagrodę w kon-
kursie na współczesną polską powieść krymi-
nalną, zorganizowanym przez „Rzeczpospolitą” 
i „Detektywa”. Jest to typowa historia policyjna, 
oparta na motywie współpracy doświadczonego 
gliniarza z nowicjuszem. Zagadki kryminalne 
podane są tu w iście sensacyjnym tempie, więc 
dzieje się naprawdę wiele, a punktem zapalnym 
jest tajemnicza śmierć pewnego senatora. Oczywi-
ście tłem tych wszystkich wydarzeń jest Często-
chowa. Warto wspomnieć, że wcześniej Rawinis 
napisał (pod pseudonimem Janees Peter) wraz 
z Januszem Taranienko kryminał „Facet z Beauty 
Falls” (1989 r.). Były to czasy, gdy autorzy litera-
tury gatunkowej robili wszystko, żeby ich dzieła 
wyglądały jak importowane z USA, bo to dawało 
szanse na komercyjny sukces. 

W 2012 r. dwóch częstochowskich autorów, To-
masz Jamroziński i Aleksander Wierny, wydało 
swoje kryminały w Wydawnictwie „Oficynka”. 
„Teraz” Wiernego to śmiała zabawa z gatun-
kiem. Czytelnicy dostają co prawda zbrodnie, 
jakąś formę dochodzenia - lecz te obowiązko-
we kryminalne elementy wydają się być odbite 
w krzywym zwierciadle, wypaczone. Całość 

balansuje gdzieś na granicy rzeczywistości i snu, 
przybierając formę opowieści o ludzkiej naturze. 
Przy czym nie mamy tu do czynienia z trakta-
tem filozoficznym, bo Wierny cały czas trzyma 
się tonacji właściwej dla literatury popularnej. 
Nie była to pierwsza podjęta przez tego auto-
ra próba sprawdzenia wyporności kryminału 
jako gatunku. Podobnie bawił się on w powieści 
„Światło” (2009 r.) - która, tak samo  jak „Teraz”, 
promowana była jako „kryminał metafizyczny”. 
Natomiast Jamroziński, znany wcześniej przede 
wszystkim ze swych poetyckich dokonań, zde-
cydowanie bardziej trzymał się gatunkowego 
kanonu. Jego „Schodząc ze ścieżki” to opowieść 
o powrocie do zbrodni sprzed lat i powtórnym 
śledztwie. Znów mamy częstochowski duet po-
licyjny, którzy krąży po mieście jak po pełnym 
tajemnic labiryncie. Wszystko zaczyna się nad 
glinianką Michalina, proste tropy szybko oka-
zują się fałszywe, a zagadka zaczyna przypo-
minać wielopoziomową konstrukcję wtopioną 
w mapę Częstochowy.

Specjalistką od komedii kryminalnych jest z ko-
lei, pochodząca z Częstochowy, Marta Obuch. 
Debiutowała powieścią „Śmierć z brunetami” 
(2007 r.) i od tej pory, z małymi wyjątkami, udaje 
się jej utrzymywać tempo wydania jednej książ-
ki rocznie – co oczywiście bardzo cieszy fanów 
pisarki. W tym bogatym dorobku wyjątkowo 
ciekawa jest książka „Miłość, szkielet i spaghet-
ti” (2012 r.), ponieważ jej tłem jest nasze miasto. 
Obuch w lekkim stylu i z dużą dawką poczucia 
humoru opowiada tutaj o włoskiej mafii, która 
rządzi pod Jasną Górą. Przestępczy porządek 
niespodziewanie zburzą trzy siostry – niezwy-
kle barwne i nieprzewidywalne osobowości. 
Bo to właśnie bohaterowie są zazwyczaj naj-
mocniejszą stroną prozy Obuch, a kryminalna 
intryga ma im przede wszystkim pozwolić się 
wyszaleć. 

Innym autorem związanym z naszym miastem, 
który na dobre zadomowił się już na rynku kry-
minałów, jest Adrian Bednarek. To aktor, który 
lubi pisać o mrocznych aspektach ludzkiej natu-
ry, łącząc estetykę kryminału z thrillerem. De-
biutował w 2014 r., a ma na koncie już 12 ksią-
żek, w tym cztery tomy o krakowskim seryjnym 
mordercy Kubie Sobańskim („Pamiętnik Dia-
bła” 2014 r., „Proces Diabła” 2015 r., „Spowiedź 
Diabła” 2017 r., „Wyrok Diabła” 2018 r.) i trzy 
książki z cyklu o Oskarze Blajerze („Inspiracja” 
2020 r., „Obsesja” 2020 r., „Fascynacja” 2021 r.). 
Warto wspomnieć, że w swoich literackich wę-
drówkach Bendarek wybrał się również do Czę-
stochowy. Jego „Córeczki” (2019 r.) to narracja 
o zemście oraz mrocznych tajemnicach. Miks 
opowieści obyczajowej i kryminału, który mo-
mentami skręca nawet w kierunku estetyki hor-
roru. Autor po raz kolejny bawi się tu motywem 
psychopatycznego mordercy, lecz tym razem 
przedstawia go z nieco innej perspektywy.

Bardzo interesujący kontekst powstania mają też 
powieści Adama Regiewicza. Literaturoznaw-
cy, który na co dzień wykłada na Uniwersytecie 
Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Dłu-
gosza w Częstochowie, gdzie naukowo zajmuje 
się między innymi kryminałem jako gatunkiem 
literackim (warto wspomnieć, że Regiewicz był 
redaktorem tomu „Kryminał. Ćwiczenia z kom-
paratystyki kulturowej”). Współprowadził on też 
w Cafe Belg serię spotkań autorskich ph. „Często-
chowa do kryminału”. Na bazie tych akademic-
ko-krytycznych doświadczeń postanowił osobi-
ście zmierzyć się z materią prozy gatunkowej. Na 
początku ukazała się „Kamienica przy Antycz-
nej” (2017 r.), a później „Ucieczka Jakuba Krafta” 
(2020 r.) - nie są to z pewnością typowe krymina-
ły, ale na tyle czerpią z konwencji tego gatunku, 
że nie sposób byłoby tu o nich nie wspomnieć. 

Kryminalnych propozycji od lokalnych autorów 
jest oczywiście znacznie więcej. O tegorocznej 
ofensywie debiutantów (Sandlej, Bachniak, Ro-
zenberg) oraz ostatnim tomie trylogii Marcina 
Dudzińskiego można przeczytać w bieżącym 
numerze CGK, w tekście „Półka z nowościami”. 

Choć książkowy romans może się przede wszyst-
kim kojarzyć z różnokolorowymi czytadłami 
ze znaczkiem „Harlequin”, to tak naprawdę jest 
zdecydowanie szerszym zjawiskiem literackim. 
Mieszczą się w nim intrygujące opowieści obycza-
jowe, historyczne, a nawet przygodowe. Dlatego 
spokojnie możemy wspomnieć tutaj chociażby 
o sagach, w których zaczął w pewnym momencie 
specjalizować się Marian P. Rawinis. Zaczęło się 
od „Sagi rodu z Lipowej” (powstającej w latach 
2001-2010), której akcja rozgrywa się na przeło-
mie XIV i XV w. i przedstawia wielopokoleniową 
historię rodu rycerskiego z jurajskich terenów po-
łożonych niedaleko Częstochowy – m.in. z Olsz-
tyna. Później Rawinis wydał (pod pseudonimem 
Piotr Kukliński), toczącą się w barwnym świecie 
Kresów początku XX w. sagę „Dworek nad mal-
wami” (2011 r.), a w latach 2015–2016 kolejną, pod 
tytułem „Amerykański sen” - tym razem autor 
skupił się na losach polskich emigrantów w No-
wym Yorku, w latach 20. i 30. ubiegłego wieku. 

Bardziej klasyczną opowieścią o miłości jest „Po 
tamtej strony tęczy” (2016 r.), autorstwa pocho-
dzącej z Częstochowy Katarzyny Anny Gieracz. 
Czytelnicy przenoszą się tutaj w egzotyczną 
scenerię XIX-wiecznej Nikaragui i śledzą losy 
Evy, która musi walczyć o swoje miejsce w spo-
łeczeństwie i rodzinie. Przede wszystkim jednak 
jest to opowieść wypełniona namiętnością, pożą-
daniem i trudnymi miłosnymi wyborami. Odro-
binę egzotyki mamy również w debiucie Anety 
Nawrot - „Czternaście dni tygodnia” (2012 r.). 
W książce tej, wraz z grupą turystów przenosimy 
się do współczesnego Egiptu i śledzimy uczucie 
narastające pomiędzy Kaliną, okulistką z Często-
chowy, i Pawłem, architektem z Krakowa. Fabuła 
zbudowana jest na bazie kryminalnej zagadki, 
nieoczywistych zwrotach akcji i sporej dawce 
humoru. Książka wydaje się być pisana z myślą 
o niezobowiązującej, leniwej, wakacyjnej lektu-
rze. Czyli propozycja idealna na ten czas. 
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Nie wszyscy wiedzą, że z Czę-
stochowy pochodził jeden z pio-
nierów polskiej literatury scien-
ce-fiction, Krzysztof Boruń. Ten 
dziennikarz i popularyzator astro-
nomii zasłynął przede wszystkim, 
współtworząc z Andrzejem Trep-
ką trylogię kosmiczną („Zagubio-
na przyszłość” 1954 r., „Proxima” 
1956 r., „Kosmiczni bracia” 1959 r.)  
oraz pisząc swoje solowe powie-
ści: „Próg nieśmiertelności” (1975 
r.), „Ósmy krąg piekieł” (1978 r.), 
„Małe zielone ludziki” (1985 r.), 
„Jasnowidzenie inżyniera Szarka” 
(1990 r.). Na początku trzymał się 
klasycznych motywów fantastycz-
nych (dalekosiężne podróże ko-
smiczne, pierwszy kontakt z inną 
cywilizacją, ratowanie ludzkości 
przed obcym zagrożeniem itp.), 
wpisując się przy tym w tradycję 
literatury przygodowej i awan-
turniczej. Z czasem jednak co-
raz śmielej bawił się gatunkiem, 
wplatając weń wątki filozoficzne, 
kryminalne, teologiczne i w końcu 
parapsychologiczne. Jest to pro-
za dziś trochę pokryta patyną, ale 
nadal warta uwagi. Natomiast dla 
miłośników gatunku to lektura 
obowiązkowa.              

Przedstawicielem zdecydowanie 
młodszego pokolenia twórców jest 
Daniel Nogal. Debiutował on po-
wieścią „Malajski Excalibur” (2015 
r.), która rozgrywa się w niedalekiej 
przyszłości, gdy dochodzi do prze-
silenia na polityczno-gospodarczej 
mapie świata i kiedy ekonomicz-
ny punkt ciężkości przesuwa się 
z Europy i Ameryki w stronę Azji. 
Fabularnie przeplatają się tu mo-

tywy poszukiwania tajemniczego 
artefaktu, nowoczesne technologie, 
starcia gangów, tajne organizacje 
i szpiegowskie misje. To sensacyjna 
fantastyka pędząca w zawrotnym 
tempie. Z kolei drugiej książce No-
gala - „Betelowa rebelia: Spisek” 
(2016 r.) zdecydowanie bliżej do 
klasycznych pirackich i awantur-
niczych opowieści. Rzecz dzieje się 
co prawda w zupełnie fantastycz-
nym świecie, ale poskładanym 
z całkiem znajomych elementów. 
Czuć tu zarówno steampunka, jak 
i kolonialną orientalistykę. Powieść 
miała być pierwszą częścią cyklu, 
niestety, czytelnicy do dziś nie do-
czekali się kontynuacji. 

Rafał Cuprjak nie jest typowym 
twórcą fantastyki, ale konsekwent-
nie romansuje z nią na swoich 
własnych warunkach. Zarówno 
jego „Po drugiej stronie” (2015 r.), 
jak i „Mamusiu, przecież byłam 
grzeczna” (2018 r.) to powieści 
układanki, wypełnione galerią 
wyrazistych bohaterów i gatunko-
wych estetyk. To autorska wariacja 
na temat realizmu magicznego, 
opowieści z dreszczykiem i prze-
nikania się świata rzeczywistego 
z tym niesamowitym, magicznym. 
Książki Cuprjaka można w księ-
garni umieścić w dziale „fanta-
styka”, obok tasiemców fantasy 
i klasyków sf, albo wśród młodej, 
poszukującej prozy obyczajowej. 
Pasuje tu i tu – a czytelnik z otwar-
tą głową na pewno sobie poradzi. 

Książki częstochowskich autorów 
można również znaleźć na pół-
kach z horrorami. Wspominany 
już wcześniej Aleksander Wierny 
napisał opowieść o łowcy wampi-
rów pt. „Krew i strach” (2015 r.).  
I, jak na tego twórcę przystało, 
znów zaproponował on filozoficz-
ną przypowieść w kostiumie lite-
ratury gatunkowej. Książka opo-
wiada o nienasyconym głodzie 
odmieniającym całą rzeczywistość 
– ale w bardzo przewrotny spo-
sób. Bardziej skłania przy tym do 
myślenia, niż straszy – ale to raczej 
trudno uznać za wadę. Z kolei 
autorka skrywająca się pod pseu-
donimem Carla Mori debiutowała 
książką „Krew, pot i łzy” (2013 r.), 
która balansuje gdzieś na granicy 
horroru, kryminału i nie boi się 
przerysowanych, gatunkowych 
schematów. Mori opowiada tu 

historię śledztwa, które toczy się 
w naszym mieście i dotyczy bar-
dzo mrocznych tajemnic Kościoła 
Katolickiego. Natomiast jej „Ko-
stuszka” (2016 r.) to już w pełni ra-
sowa opowieść grozy, zbudowa-
na zgodnie z zasadami gatunku 
na mrocznym dramacie społecz-
nym. Słowiańska demonologia 
przeplata się tutaj z rodzinnym 
koszmarem. 

W tym miejscu trzeba wspomnieć, 
że częstochowscy (i nie tylko) 
fani fantastyki cały czas czekają 
na książkowy debiut Andrzeja 
Miszczaka. Do tej pory dał się on 
poznać jako twórca wspaniałych 
krótkich form publikowanych 
w branżowej prasie i antologiach 
(m.in. „Nowe Idzie” 2008 r., „Głos 
Lema” 2011 r., „Science Fiction” 
2011 r.). W roku 2008 był nomino-
wany za opowiadanie „Harpun-
nicy” do najważniejszej w polskiej 
fantastyce Nagrody im. Janusza 
A. Zajdla.

Przyjemności płynące z czytania 
literatury gatunkowej są bez-
dyskusyjne. Czasem są proste, 
innym razem mają bardziej wy-
rafinowaną naturę. Dodatkowe-
go smaku nadają tej literaturze 
wszelkie lokalne konteksty, bo-
wiem sentyment do „małej oj-
czyzny” to nuta, na której zawsze 
warto grać. Z wielkim apetytem 
wyglądamy więc nowych ro-
mansów, kryminałów i książek 
fantastycznych napisanych przez 
częstochowskich twórców. Oby 
ta półka uginała się pod naporem 
ciekawych propozycji. 
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E KRÓTKIE LITERACKIE 
ROZPOZNANIE
Na pierwszy rzut oka można nie rozpoznać pisarza w pisarzu. 
Można minąć go po prostu na ulicy albo wziąć za kogoś zupełnie innego. 
To pomyłki zwykłe, codzienne, ale często okazują się one kosztowne, 
bo w ich wyniku omija nas rewelacyjna literacka przygoda. 
W związku z tym na szybko podpowiadamy, w kim warto 
rozpoznać literata i po czyje książki trzeba sięgnąć.

To przede wszystkim wykładowca akademicki oraz badacz zgłębiający zagadnienia 
dotyczące antropologii literatury i sztuki. Dziś związany jest głównie z Uniwersytetem 
Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie, wcześniej praco-
wał na uczelniach w Krakowie i Kielcach. Pole jego naukowych zainteresowań roz-
ciąga się od portugalskiego poety Fernanda Pessoi przez Józefa Czapskiego, Markę 
Hłaskę, Brunona Schulza, Stanisława Wyspiańskiego, Sándora Máraiego aż po Davida 
Lyncha, komiks, Beatlesów i liryczną ekspresję rocka. Nie wszyscy jednak studenci Lu-

dwickiego wiedzą, że jest on również pisarzem. Jego proza („Fiolet” 2001 r., „Lakrim-
ma” 2008 r., „Ściana i inne miniatury” 2011 r.) jest momentami pełna absurdu i groteski, 

ale potrafi przy tym na serio mierzyć się z najtrudniejszymi tematami. To propozycja do 
nieśpiesznej, wnikliwej lektury dla prawdziwych smakoszy. 

 af

Ostatnio znany jest przede wszystkim jako internetowy komentator życia polityczno-społeczne-
go, współpracujący m.in. z „Gazetą Wyborczą”. Jego profil w mediach społecznościowych 

obserwuje ponad dwadzieścia tysięcy osób. Jeśli ktoś kojarzy Zegadłę tylko od tej strony, 
powinien natychmiast sięgnąć po wydane przez niego tomy poetyckie: „Monotonne Re-
wolucje” (2003 r.), „Nawyki ciał śpiących” (2006 r.), „Światło powrotne” (2010 r.), „Cały 
w słońcu” (2014 r.), „Hermann Brunner i jego rzeźnia” (2015 r.) oraz „Zawsze ziemia” 
(2018 r.). Gdyby jednak ktoś prowadził tak intensywny tryb życia, że nie da rady prze-
czytać ich wszystkich – choć, swoją drogą, co to za życie, w którym nie ma czasu na 
chłonięcie poezji – koniecznie musi zmierzyć się przynajmniej ze zbiorem wydanym 
przed sześcioma laty. „Hermann Brunner i jego rzeźnia” to niezwykle mocna próba 

konfrontacji z tematem Zagłady, ludzkiej pamięci, odpowiedzialności i przede wszyst-
kim – z własną śmiertelnością. Literatura musi czasami stawiać przed czytelnikiem wy-

zwania, zderzać go z pytaniami, na które nie ma odpowiedzi. Realizując w swej twórczo-
ści takie właśnie zadanie, Zegadło bywa wyjątkowo efektywny i efektowny. 

Jest wspaniałym fotografem, członkiem Fotoklubu Rzeczypospolitej Polskiej i Okręgu Ślą-
skiego Związku Polskich Artystów Fotografików. Organizował niezliczoną ilość fotogra-

ficznych wystaw indywidualnych, zbiorowych, pokonkursowych i poplenerowych, 
m.in. Międzynarodowy Salon „Martwa natura w fotografii”. Dał się też poznać jako 
fotograficzny portrecista postaci zasłużonych dla częstochowskiej kultury. Od wielu 
lat konsekwentnie przeplata zamiłowanie do fotografii z miłością do literatury. Spe-
cjalizuje się w krótkiej formie prozatorskiej. Wydał siedem zbiorów opowiadań: „Za-
nim wyrzucą cię z samolotu” (1986 r.), „Hrabalowisko i inne opowiadania” (2011 r.),  
„Ciało twojego snu” (2013 r.),  „Do widzenia panie Fellini. Zmyślenia wieczorne” (2014 r.),  

„Szczęściarz i inne przypadki” (2016 r.), „Sposób na życie” (2019 r.), „Motocykl Pana 
Kafki (2020 r.). To pisanie zapatrzone w wielkich Mistrzów: Hrabala, Babla, Steinbecka, 

Marqueza, ale przy tym autorskie i oryginalne. 

MARCIN ZEGADŁO

KONRAD LUDWICKI

JANUSZ MIELCZAREK

LITERACKA CZĘSTOCHOWA

fot
. P

iot
r D

łub
ak

fot
. A

da
m 

Ma
rko

ws
ki

fot
. M

arc
in 

Szc
zyg

ieł

SIERPIEŃ 202120



TROPEM... RÓŻNYCH 
„TWARZY” BIBLIOTEKI 
Szukając różnych „twarzy” częstochowskiej Biblioteki oraz próbując połączyć ważne wątki (czyli turystykę i czytelnictwo) 
z życia jej patrona dr. Władysława Biegańskiego, poprosiłem o pomoc Sylwię Górę. Specjalistka ds. promocji tej instytucji 
przedstawiła mi wyjątkowość Biblioteki Głównej oraz poszczególnych filii. Oczywiście podkreślała przy tym, że każda 
z placówek ma własny charakter i prężnie działa. Podjąłem się wybrania miejsc możliwych do odwiedzenia w trakcie 
wycieczki rowerowej. Zapraszam zatem do podróży po mieście tropem bibliotecznym. 

TROPEM

Natalia Rybka, Pan Filip

Ławeczka Władysława Biegańskiego
naprzeciw al. Najświętszej Maryi Panny 22 

W czasach zaborów na naszych ziemiach nieustannie żywy był polski duch. Podtrzymywano go na 
wiele sposobów, mając nadzieję, że któregoś dnia Polska wróci na mapę Europy. W środowiskach 
dbających o pamięć narodową obecni byli również ówcześni turyści, którzy doceniali polską przyrodę 
i dziedzictwo kulturowe. W 1906 r., z inspiracji zamkiem Ogrodzienieckim w Podzamczu, Aleksan-
der Janowski założył w Warszawie Polskie Towarzystwo Krajoznawcze. Jego odznaka symbolizowa-
ła ducha organizacji, przedstawiając w swym centrum wizerunek wspomnianego zamku; wokoło, na 
metalowej obręczy, widniały herby Warszawy, Krakowa i Poznania, czyli stolic ziem trzech zaborów. 
Dewiza działaczy Towarzystwa brzmiała „Przez poznanie kraju do jego umiłowania, przez umiłowa-
nie do czynów ofiarnych”. Idące za tym ruchem idee przyświecały również doktorowi Władysławowi 
Biegańskiemu, który w 1908 r. założył wraz z przyjaciółmi oddział PTK w Częstochowie. Warunki po-
lityczne oraz wychowanie szkolne w Kongresówce odbiegały niestety dalece od wyobrażeń naszego 
działacza i osób jemu podobnych, stąd żywa była potrzeba wzięcia sprawy we własne ręce. Władysław 
Biegański był w pełni świadomy znaczenia edukacji w rozwoju zarówno indywidualnym, jak i całych 
społeczeństw. Podstawowym nośnikiem wiedzy były wówczas książki, dlatego też doktor Biegański 
gromadził księgozbiór i w 1916 r. powołał do życia Częstochowskie Towarzystwo Biblioteki Publicz-
nej. Rok później, tuż po śmierci Biegańskiego, organizacją nowej jednostki kultury zajęła się m.in. żona 
doktora, Mieczysława Biegańska. Tak właśnie w roku 1917 powstała częstochowska Biblioteka Publicz-
na, której patronuje doktor Władysław Biegański. Współcześnie instytucja ta jest kluczową biblioteką 
w subregionie północnym województwa śląskiego, nadzoruje nie tylko miejskie filie, ale też jednostki 
z okolicznych gmin. Dzięki rzeszy pracownic i pracowników umożliwia czytelnikom dostęp do wiedzy 
i rozrywki, dbając o to, aby mogli oni współtworzyć nowoczesne społeczeństwo kultury. 

Biblioteka Główna
al. Najświętszej Maryi Panny 22

Jak sama nazwa wskazuje, jest to centrum dowodzenia całej instytucji, gdzie „stacjonują” m.in. dyrekcja 
czy dział promocji. Wypożyczane są tu książki, można też skorzystać z czytelni naukowej i czytelni cza-
sopism, zasięgnąć różnorodnych informacji. Czytelnie i sala konferencyjna bywają miejscem spotkań nie 
tylko czytelniczych - odbywały się tu między innymi koncerty i gry miejskie, a osobiście miałem okazję, 
podczas niezwykle ciekawego wykładu, zgłębiać tajniki życia jurajskich nietoperzy. Budynek Biblioteki 
Głównej, projektu Bogdana Jezierskiego, oddaje ducha lat 60. XX w. Wnętrze natomiast emanuje at-
mosferą niczym z baśni, co docenił fotograf Jarosław Respondek, wykorzystując je w 2014 r. do jednego 
z kadrów w ramach projektu „25 lat wolności”. Projekt ten polegał na sfotografowaniu osób z rocznika 
1989 w miejscach, gdzie osoby te czują się dobrze i które kojarzą się im z wolnością - jak wiemy, książki 
i zawarte w nich historie nadają się idealnie do wytworzenia takiej aury.

Oddział dla Dzieci i Młodzieży
al. Kościuszki 4 

Ten Oddział częstochowskiej Biblioteki to wrota do świata literatury dla najmłodszych. Księgozbiór jest 
gromadzony na bieżąco i uzupełniany z myślą o takim właśnie czytelniku. To miejsce było światkiem 
dojrzewania tysięcy częstochowskich miłośników książek. Na początku pojawiali się tu z rodzicami czy 
dziadkami, by znaleźć lektury, które idealnie nadawałyby się do czytania przed snem. Z czasem zaczy-
nali pojawiać się sami i dokonywali pierwszych, ważnych, samodzielnych wyborów czytelniczych. Nie 

musieli wiedzieć konkretnie, po co przychodzą, bowiem na miejscu zawsze był profesjonalny zespół, 
który pomagał wybrać interesujące pozycje, klasyczne czy współczesne. Dziś młodzi czytelnicy mogą tu 
dodatkowo skorzystać z oferty audiobooków oraz gier planszowych do wypożyczenia. „Młodzieżów-
ka” znana jest też z tego, że pełni funkcję swoistego domu kultury - odbywają się w niej liczne warsztaty 
plastyczne i różnego rodzaju akcje animacyjne. Dlatego zdecydowanie warto wpleść wizytę tutaj jako 
punkt obowiązkowy przed rodzinnym wypadem na lody w Alejach! 

Muzoteka
al. Kościuszki 4

Muzoteka to prawdziwy skarbiec, muzyczna mekka naszego miasta. Obok licznych płyt CD i winyli 
trafimy tutaj także na książki przybliżające historię muzyki i ciekawostki związane z różnymi gatunka-
mi muzycznymi. Jeżeli chcielibyśmy ćwiczyć grę na jakimś instrumencie, to oczywiście znajdziemy tu 
również nuty. Muzoteka czyni swą ofertę jeszcze bardziej atrakcyjną, organizując co jakiś czas spotka-
nia, podczas których można wysłuchać opowieści m.in. o subkulturach. Niedługo po wakacjach w pla-
cówce pojawią się nowoczesne punkty odsłuchowe, dzięki którym można będzie jeszcze sprawniej 
i przyjemniej korzystać z bogatych zbiorów. 

Filia nr 9
ul. Nowowiejskiego 15

Wszystkie filie naszej Biblioteki animują życie lokalnej społeczności. Szczególna intensyfikacja działań 
następuje zazwyczaj w okresie wakacji i ferii zimowych, ale tak naprawdę sporo atrakcji można znaleźć 
tam przez cały rok. I tak na przykład Filia nr 9 słynie z fantastycznych spotkań autorskich, spotkań 
z kulturą żydowską, warsztatów twórczych dla dzieci itd. Wisienka na torcie to odbywające się tu z go-
ścinnym udziałem aktorek i aktorów częstochowskiego Teatru im. Adama Mickiewicza Salony Poezji, 
podczas których mogliśmy dotąd obcować z twórczością Zuzanny Ginczanki i Irit Amiel.

Filia nr 13
ul. Mireckiego 28

Filia nr 13 jest częstochowską „stolicą” komiksów i dla starszego, i młodszego czytelnika! To tutaj fani 
mogą wybierać zarówno spośród klasyków, jak i najnowszych wydawnictw. Już teraz półki uginają się 
pod połową tysiąca pozycji, a - jak donoszą nasze źródła - niebawem liczba ta będzie się zbliżać do 700 
egzemplarzy. Koneserzy dobrej rysunkowej narracji nie będą zawiedzeni tym, co czeka na nich w Filii 
nr 13. Natomiast ci, którzy myślą, że komiksy są tylko dla dzieci, niech jak najszybciej pośpieszą do tej 
placówki i zapoznają się z takimi tytułami, jak: „Skalp”, „Łasuch”, „Gideon Falls”, „Raport Brodecka”, 
„100 Naboi” itd. 

Warto na koniec zwrócić uwagę na fakt, że częstochowskie czytelnictwo ma się nieźle, czego dowodem 
są liczne projekty zgłaszane we wnioskach do budżetu obywatelskiego. Większość z nich wygrywa 
w głosowaniu i przechodzi w fazę realizacji. Wszystko dzięki mobilizacji czytelników oraz zaangażo-
waniu pracowników bibliotek. O tych drugich pamiętajmy szczególnie 1 marca, czyli w Międzynarodo-
wym Dniu Przytulania Bibliotekarza oraz 8 maja w Międzynarodowym Dniu Bibliotekarza i Bibliotek.

Daniel Zalejski
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SPACER Z JULKIEM

DAWNE
KSIĘGARNIE 
I KSIĘGARZE

Księgarnia 
Franciszka Rolnickiego,

II Aleja 32, 1910 r.

Od drugiej połowy XIX w. do roku 1950 w Częstochowie 
działało wiele księgarń i antykwariatów. 

Przypomnijmy losy kilku z nich.

Z ałożona w 1888 r. księgarnia Marii Lipskiej, 
w początkach XX w. przeżywała znaczą-
cy rozwój. Książnicę, mieszczącą się przy  
II Alei 23, Lipska prowadziła wespół z He-

leną Chylińską, utrzymując jednocześnie do 1910 r., 
wraz z Władysławą Malczewską, księgarnię i wypo-
życzalnię książek „Wiedza” przy III Alei 69. W asor-
tymencie znajdowały się książki naukowe, szkolne 
i beletrystyczne. Co ciekawe, księgarnie te były otwarte 
także w niedzielę i święta (w godz. 12.00-15.00).

W owych czasach trudno było utrzymać się ze sprze-
daży samych tylko książek. Księgarnie wprowadzały 
więc artykuły dodatkowe, np. w ogłoszeniach o księ-
garni M. Lipskiej obok polecania różnego rodzaju ksią-
żek można było przeczytać: „Nowość! Flakonik per-
fum francuskich po 25 kopiejek”. Książki sprzedawano 
tam również na raty. W roku 1912 oprócz księgarni 
Lipska posiadała skład nut (z pianinem na miejscu do 
przegrywania), antykwariat, czytelnię w języku pol-
skim i francuskim oraz skład materiałów piśmiennych. 
Przyjmowała także prenumeratę na wszelkie pisma 
i wydawnictwa krajowe oraz zagraniczne. 

Księgarnia Lipskiej (przy II Alei 23) w 1929 r. przeszła 
na własność Włodzimierza Święckiego (działała wtedy 
pod szyldem firmy W. Święcki i Ska – księgarnia, skład 
materiałów piśmiennych II Aleja 23). Święcki prowa-
dził ją do roku 1935, wówczas nabyła ją Bronisława 
Kruszyńska. Księgarnia przetrwała okres okupacji 
i została zlikwidowana dopiero w 1950 r. 

Na przełomie XIX i XX wieku księgarnię w Czę-
stochowie przy I Alei 2, zakupioną przez Hipolita 
Apelta – urzędnika Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej, 
prowadziła córka nabywcy, Wanda Apelt. W chwi-
lach wolnych od zajęć służbowych Hipolit pomagał 
córce w sprzedaży książek. Następnie, w roku 1906 
księgarnię tę nabył Karol Rybacki wespół z Antonim 
Egerem. W momencie kupna księgarnia mieściła się 

przy I Alei 14, w Domu Frankego. Od 1908 r. firma 
zarejestrowana była jako księgarnia Antoniego Ege-
ra. W roku 1912 właściciel prowadził też filię przy  
II Alei 40, gdzie znajdował się dział antykwaryczny. 
Był także wydawcą, np. w 1915 r. wydał rozmówki 
niemiecko-polskie. Antoni Eger żywo interesował się 
księgarstwem częstochowskim, kilkakrotnie pisał na 
ten temat artykuły. W 1934 r. brał udział w Wystawie 
Książki Polskiej i Regionalizmu Częstochowy i Okolic. 
W okresie międzywojennym w pracy w księgarni po-
magał mu Eugeniusz Sowier (który w 1941 r. otworzył 
własną księgarnię w II Alei). W prowadzeniu księgarni 
w okresie okupacji Egera wspierała też jego córka Ire-
na. Jeździła ona wielokrotnie do Lwowa i skupowała 
tam książki beletrystyczne i naukowe, szczególnie zaś 
podręczniki, tak bardzo pożądane na tajnych komple-
tach. Podręczniki przekazywano Zofii Idzikowskiej, 
która kierowała tajnym nauczaniem w Częstochowie. 
Podczas wkroczenia Armii Czerwonej do Częstocho-
wy w styczniu 1945 r. w księgarni wybuchł pożar. 
Przejeżdżający w pobliżu radziecki żołnierz, posiada-
jący na samochodzie gaśnicę, pomógł go ugasić, jednak 
zasoby, które nie zostały zniszczone, rozkradziono. We 
wrześniu 1946 r. księgarz obchodził jubileusz 40-lecia 
pracy. Księgarnia Egera przetrwała do roku 1950. Po-
dobnie jak inne księgarnie w tym okresie, padła ofiarą 
komunistycznej walki z prywatną inicjatywą. 

Od 1904 r. księgarnię w Częstochowie prowadził 
Franciszek Rolnicki. Księgarnia zarejestrowana była  
w II Alei 32 (obok gmachu Banku Państwa). Przyjmo-
wała prenumeratę na wszystkie pisma krajowe i za-
graniczne, sprzedawała też nuty. Posiadała na miejscu 
fortepian i prowadziła antykwariat. Firma istniała do 
roku 1937. 

Przy I Alei 12 Bronisław Święcki prowadził księgarnię 
nakładową. W 1933 r. nakładem tej księgarni wyda-
no książkę o doktorze Władysławie Biegańskim oraz 
wspomnienia Stanisława Nowaka. 

W roku 1918 księgarnię „Wiedza” przy II Alei 39 
nabył Antoni Gmachowski. Właściciel księgarni 
zasłużył się ożywioną działalnością wydawniczą. 
Szczególnie płodne były lata dwudzieste. Gma-
chowski wydawał książki z zakresu praktyki pe-
dagogicznej oraz serię „Książnica Narodowa” 
(w prenumeracie), zawierającą powieści autorów 
polskich, m.in. Berenta, Langego, Gruszeckiego, 
Weyssenhoffa, Kaszewskiego, Korzeniowskiego. 
W 1934 r. firma brała udział we wspomnianej Wy-
stawie Książki Polskiej w Częstochowie. Prowa-
dziła działalność do roku 1939. 12 kwietnia 1942 r. 
Antoni Gmachowski zginął  w niemieckim obozie 
koncentracyjnym Dachau. 

Jedną z poważniejszych firm okresu międzywojen-
nego był Zakład Katolickich Wydawnictw i Drukar-
nia Tomasza Nagłowskiego. Firma istniała od 1918 r.  
i mieściła się przy ul. Wieluńskiej 5. Wydawano tu 
przede wszystkim książki do nabożeństwa w wielu 
językach, a także inne publikacje o treści religijnej i ka-
lendarze. Roczna produkcja tego wydawnictwa, po-
siadającego swe przedstawicielstwa w Czechosłowa-
cji i w USA, wynosiła 300 tys. egzemplarzy. W roku 
1935 firma Tomasza Nagłowskiego i Spółki przeszła 
w ręce synów Tomasza: Władysława i Jana, pod na-
zwą W. Nagłowski i Ska. Księgarnia mieściła się przy 
II Alei 33, zaś drukarnia w domu sąsiednim przy Alei 
35. Przed II wojną światową firma coraz bardziej się 
rozrastała. Jerzy Badora, znany częstochowski anty-
kwariusz, zaliczał ją do małych koncernów. W czasie 
okupacji prowadziła kilka działów: księgarski, ma-
teriałów piśmiennych, nutowy, introligatornię, dział 
wydawniczy, czytelnię i antykwariat. W końcu 1944 r.  
Niemcy usunęli drukarnię na ul. Wilsona, a dom ten 
zajęło gestapo z dystryktu radomskiego. Księgarnię 
zaś przeniesiono do budynku przy I Alei 8 i tam 
funkcjonowała ona do 1950 r. 

Juliusz Sętowski
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Sierpniowe kalendarium
wydarzeń kulturalnych

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

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

cgk@czestochowa.um.gov.pl


