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30 sierpnia w Sali reprezentacyjnej Ratusza 
Miejskiego wyróżnienie dla Częstochowy 
przekazał na ręce prezydenta Krzysztofa Maty-
jaszczyka przewodniczący Kapituły programu 
,,Symbol” Jakub Lisiecki, redaktor naczelny 
„Monitora Biznesu” i „Monitora Rynkowego”.
 
Częstochowa jest fantastycznym przykładem dzia-
łania samorządu w warunkach miasta postwoje-
wódzkiego – powiedział Jakub Lisiecki. – To, co 
sprawia, że zostaliście Państwo tak wyróżnieni przez 
kapitułę, to fakt olbrzymiego nacisku na inwestycje 
społeczne. Z jednej strony wartość inwestycji w lo-
kalizacjach Specjalnej Strefy Ekonomicznej prze-
kroczyła już 1,7 miliarda złotych, jesteście państwo 
znakomitym ośrodkiem przemysłowym, wiadomo 
- branża auto-motive i tradycyjnie branża szklana, 
ze znakomitymi pracodawcami. Z drugiej strony 
inwestujecie w szeroko rozumianego człowieka, po-
cząwszy od edukacji – tak by młodzi ludzie kształcili 
się zgodnie z potrzebami rynku pracy; przez wspar-
cie dla rodzin, jak choćby program Niania, który 
umożliwia młodym rodzicom powrót do pracy; po 
wspieranie działalności organizacji pozarządowych. 
 
Jakość samorządowego zarządzania w Czę-
stochowie – podobnie jak wdrażane w mieście 
ciekawe, nowatorskie rozwiązania – zauważa-
ne są przez niezależne, zewnętrzne gremia już 
od dłuższego czasu. W 2018 r. Częstochowa 
otrzymała tytuł ,,Najbardziej Innowacyjnego 
Miasta w Polsce”, znalazła się w finale kon-
kursu ,,Innowacyjny Samorząd”; a ze swoim 
programem ,,Teraz Lepsza Praca” ma też swoje 
miejsce w bazie innowacji Polskiego Fundu-
szu Rozwoju. W roku 2019 miastu przypadł 
już ,,Symbol Polskiej Samorządności” w kate-
gorii ,,Nowa Generacja Usług Publicznych”. 
Staramy się odpowiadać na potrzeby mieszkanek 

i mieszkańców. Gdy jest to możliwe, sięgamy po pie-
niądze z Unii Europejskiej – powiedział prezydent 
Krzysztof Matyjaszczyk, dziękując za wyróż-
nienie. – Skoro wiedzieliśmy, że potrzebują lepszej 
pracy, komunikacji, miejsc rekreacji, stworzyliśmy 
programy, w ramach których realizujemy inwestycje 
zaspokajające te potrzeby. To wyróżnienie motywuje 
nas do kolejnych działań i dalszej pracy. Ten Symbol, 
który otrzymaliśmy będziemy traktować jako symbol 
tego, że kierunek, który obraliśmy, jest właściwy.
 
Przypomnijmy: ,,Teraz Lepsza Praca” to jeden 
z trzech głównych programów, w których za-
mykają się priorytetowe działania częstochow-
skiego samorządu (obok programów ,,Lepsza 
Komunikacja w Częstochowie” i ,,Kierunek 
Przyjazna Częstochowa”). Wszystkie trzy są 
ukierunkowane na poprawę jakości i komfortu 
życia lokalnej społeczności w obszarach, które 
w istotny sposób o tej jakości decydują, a więc: 
zatrudnienia i kariery, miejskiego transportu, 
kultury, rekreacji i wypoczynku oraz rozwoju 
miejskich terenów zielonych.

,,Teraz Lepsza Praca” jest pomysłem pionier-
skim w skali kraju. Projekt funkcjonuje na 
trzech płaszczyznach – pierwsza to adresowa-
ny do przedsiębiorców program ,,Fair Play”; 
kolejna – projekty podnoszące kwalifikacje 
osób poszukujących lepszej pracy (pod hasłami 
„Akademia Rozwoju Kompetencji”, „Aktywni 
Rodzice – Szczęśliwe Dzieci” czy „Zawodowa 
Współpraca”); ostatnia – funkcjonujące od wio-
sny 2017 r. ,,Centrum Lepszych Miejsc Pracy”. 
Z miejskich ulg w podatkach mogą korzystać 
społecznie odpowiedzialni pracodawcy, za-
pewniający odpowiednie warunki zatrudnie-
nia. W ramach projektu ,,Teraz Lepsza Praca” 
powstała internetowa platforma mająca koja-

rzyć przedsiębiorców, szkoły ponadpodstawo-
we oraz osoby chcące zmienić lub znaleźć pracę. 
Jest to swego rodzaju lokalny bank ofert pracy 
oraz biuro karier zbliżające pracodawców i pra-
cowników – ze szczególnym uwzględnieniem 
absolwentów oraz uczniów szkół technicznych 
i zawodowych. Częstochowa może się także 
pochwalić Specjalną Strefą Ekonomiczną, obej-
mującą – dzięki staraniom samorządu – trzy lo-
kalizacje. Sukcesywnie rosną tam kolejne hale, 
tworzone z myślą o nowych inwestorach.

Kapituła ,,Symbolu” doceniła też działania 
miasta w sferze ekonomii społecznej oraz 
umiejętność pozyskiwania przez Częstochowę 
środków unijnych, umożliwiających trwałe, in-
frastrukturalne inwestycje. W tym miejscu war-
to podkreślić, że w ramach unijnej perspektywy 
finansowej obejmującej lata 2014-2020 miasto 
pozyskało już prawie 700 mln złotych.

Ogólnopolski medialny program promocyjno-
-wizerunkowy ,,Symbol” działa od roku 2011. 
Prowadzony jest przez redakcję-wydawcę „Mo-
nitora Rynkowego”, niezależnego dodatku do 
„Dziennika Gazety Prawnej”, oraz „Monitora 
Biznesu” – dodatku do „Rzeczpospolitej”. Za-
mysłem programu jest prezentowanie samorzą-
dów, instytucji – także przedsiębiorstw – które, 
działając w swoim lokalnym otoczeniu, mogą 
pochwalić się świetną jakością zarządzania, in-
nowacyjnością, skutecznością w zdobywaniu 
i dysponowaniu środkami europejskimi, dba-
łością o kwestie ekologiczne, ale przede wszyst-
kim – o szeroko pojmowane dobro mieszkanek 
i mieszkańców. Wyróżnienie jest formą docenie-
nia dotychczasowych działań i osiągnięć jego 
laureatów – ma honorować podmioty, których 
działania mogą stanowić wzorzec.

Częstochowa została uhonorowana tytułem ,,Symbol Polskiej Samorządności 2020”. 
Wyróżniono szczególnie inwestycje społeczne i realizację kierunkowych programów 

„Teraz Lepsza Praca”, „Lepsza Komunikacja w Częstochowie” i „Przyjazna Częstochowa”.

MIASTO

CZĘSTOCHOWSKA
SAMORZĄDNOŚĆ DOCENIONA
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W Częstochowie trwa obecnie wiele inwestycji drogowych, roz-
poczęły się też te największe związane z przebudową i roz-
budową odcinków dróg krajowych. Dzięki złożonym przez 

miasto wnioskom, udało się uzyskać na nie dofinansowanie ze środków 
Unii Europejskiej w niebagatelnej kwocie ponad 380 milionów złotych.

Wraz z wkładem miasta pozwala nam to na realizację dużych zadań dro-
gowych z myślą o większym bezpieczeństwie, komforcie i wygodzie po-
ruszania się po naszych ulicach. Po ich zakończeniu Częstochowa będzie 
miastem z lepszą komunikacją.

Wykorzystanie europejskich środków musi nastąpić do 2023 roku, część 
pozyskanych środków ministerialnych trzeba wykorzystać szybciej. 
Dlatego kumulacja prac jest rzeczywiście spora, ale niestety niezbędna. 
Dodatkowo spowodowała ją też epidemia, która wydłużyła procedury 
inwestycyjne, uzyskiwanie niezbędnych zezwoleń czy terminy dostaw 
w czasie realizacji prac. Były to kwestie niezależne od miasta. Nie mieli-
śmy też wpływu na taki, a nie inny moment rozstrzygania konkursów np. 
na ministerialne dotacje, które trzeba wykorzystać w określonym czasie.
 
Wiem, że spiętrzenie inwestycji powoduje duże utrudnienia, dłuższe 
i trudniejsze w wielu rejonach miasta dojazdy do pracy, domu czy na 
zakupy – zwłaszcza dla kierowców oraz pasażerów miejskiej komuni-
kacji. Wiem też, że poruszanie się w zachodniej części miasta jeszcze się 
skomplikuje, gdy ruszą prace związane z przebudową drogi DK-46 - 
ulic Głównej i Przejazdowej, wraz z budową nowego odcinka – obejścia  
ul. św. Barbary.

Z drugiej strony – we wrześniu zaczną wreszcie z powrotem jeździć tram-
waje, a więc zakończy się zasadniczy etap prac przy przebudowie linii 

tramwajowej, sfinalizowana będzie też przebudowa sporego odcinka alei 
Niepodległości. To powinno poprawić sytuację, nie tylko dla pasażerów 
MPK, korzystających obecnie z komunikacji zastępczej.
Generalnie musimy przetrwać ten trudny okres, by udało się wykorzystać 
zdobyte środki i za jakiś czas cieszyć się z efektów strategicznych miej-
skich inwestycji, w tym przebudowy alei Wojska Polskiego – do niedaw-
na DK-1 oraz wspomnianej przebudowy DK-46. Te inwestycje – oprócz 
wielu innych plusów – zdecydowanie lepiej połączą miejski układ komu-
nikacyjny z węzłami obwodnicy autostrady A1. Wcześniej skończymy 
realizowane obecnie zadania na ulicach Mirowskiej i Złotej, które też wy-
muszają objazdy. Przypomnę, że przy ich realizacji korzystamy ze zdoby-
tych środków ministerialnych. 

Proszę Was o cierpliwość i wyrozumiałość. Mimo sporych utrudnień na 
drogach, ważne jest, że – przy coraz trudniejszej sytuacji finansowej sa-
morządów w Polsce – Częstochowie udaje się w niełatwych czasach re-
alizować inwestycje drogowe wartości kilkuset milionów złotych. Zdecy-
dowana większość tej kwoty została przez miasto wywalczona w ramach 
złożonych projektów unijnych oraz krajowych. Wszyscy zdajemy sobie 
sprawę, że bez zdobytego dofinansowania te prace nie byłyby możliwe.  

Proszę więc o zrozumienie i wzajemną życzliwość na naszych drogach. 
Jestem przekonany, że – mimo kłopotów wykonawców inwestycji i zda-
rzających się im opóźnień – w kolejnych miesiącach będziemy wspólnie 
obserwować pozytywne zmiany na drogach, skutkujące lepszą jakością 
komunikacji drogowej, publicznej i rowerowej w naszym mieście.      

Pozdrawiam serdecznie
Krzysztof Matyjaszczyk

Prezydent Miasta Częstochowy

PYTAMY PREZYDENTA 

...o kumulację inwestycji 
drogowych

MIASTO

Po okresie, w którym populacja jerzyków 
w Częstochowie zmniejszała się z powodu kur-
czenia się możliwości gniazdowania, ptaki po-
nownie coraz częściej wybierają nasze miasto. 
Duża w tym zasługa społeczników zaangażo-
wanych w inicjatywę „Akcja Jerzyk w Dziel-
nicy Stradom”, ale także działaniom miasta, 
dzięki którym coraz więcej budek pojawia się 
na budynkach znajdujących się w zasobach 
miejskich, w tym na szkołach i urzędach.
Społecznicy z dzielnicy Stradom od trzech lat 
prowadzą akcję promowania i wieszania bu-
dek dla jerzyków, a jednocześnie edukują na 
ich temat. Budki pojawiają się na kolejnych 

miejskich budynkach publicznych, ale także na 
wielu domach prywatnych, oczywiście nie tyl-
ko w dzielnicy Stradom (w tej dzielnicy jest ich 
obecnie ponad tysiąc).
Jerzyk żyje 21 lat i wraca do miejsca, w którym się 
urodził i wychował, dlatego warto walczyć o te pta-
ki – przypomina Monika Gałwa-Widera, jedna 
z liderek społecznej akcji. – W ostatnich dwóch 
sezonach udało nam się uratować 200 jerzyków, 
a w ciągu trzech lat akcji populacja jerzyka w Często-
chowie zwiększyła się o ok. 30%.
„Akcja Jerzyk w Dzielnicy Stradom” to społecz-
na inicjatywa zapoczątkowana przez Jacka To-
masza Suchomela, który rozpoczął akcję two-

rzenia lepszych warunków do osiedlania się 
jerzyka w Częstochowie. Zainteresowanie tym 
pożytecznym ptakiem wzrosło na tyle, że akcje 
edukacyjne prowadzone przez społeczników 
ze Stradomia oraz montaże budek odbywają 
się w całym mieście, są też inspiracją do podob-
nych przedsięwzięć w innych zakątkach Polski.
Z jednej strony jest więc w mieście bardzo moc-
no rozwinięta akcja edukacyjna na temat pożyt-
ków wynikających z obecności jerzyków, z dru-
giej strony - co roku przybywa dużo budek na 
elewacjach budynków prywatnych i miejskich, 
dzięki czemu mamy m.in. znacząco mniej ko-
marów.

 Na skwerze Solidarności w centrum Częstochowy stanęła tablica informacyjna 
 poświęcona jerzykom. Nasze miasto stało się w ostatnich latach liderem w montażu 

 budek lęgowych dla tych pożytecznych ptaków, zarówno na budynkach prywatnych, 
 jak i publicznych. 

 MIASTO PRZYJAZNE JERZYKOM 

MIASTO

W ramach „Częstozielonej” realizowane są 
różne pomysły na zielone ożywienie prze-
strzeni publicznej w mieście. Dzięki pro-
jektowi mamy już w tym roku nowe na-
sadzenia drzew i krzewów, antysmogowe 
łąki kwietne i słonecznikowe czy parki kie-
szonkowe. Przypomnijmy, że w akcję włą-
czyły się także częstochowskie firmy: Jawo, 
Stoelzle, Wkręt-Met, Brembo czy Dawid. 
Zieloną Ścianę, która piąć się będzie po bocznej 
elewacji głównego budynku Urzędu Miasta, 
tworzą: bluszcz pospolity oraz winobluszcz 
pięcioklapkowy, które powinny dać efekt 
w postaci ciekawej kompozycji kolorystycznej, 
atrakcyjnej przez cały rok. Podłoże zostało obsa-
dzone barwinkiem wyniosłym, gatunkiem po 
raz pierwszy wyhodowanym w Częstochowie. 

Ściana będzie mieć ok. 15 m szerokości oraz 
ponad 3 m wysokości (na razie), z perspek-
tywą zwiększenia wysokości i dołożenia 

kolejnych paneli, kiedy rośliny podrosną. 
Systemy zazielenienia budynków mają wiele 
zalet: podnoszą estetykę otoczenia, oczysz-
czają powietrze, wykazują zdolności do bio-
filtracji, redukują hałas i wibracje, zwiększają 
bioróżnorodność, intensyfikują obieg wody, 
zmniejszają efekt miejskiej „wyspy ciepła”, 
chronią elewację, pozytywnie wpływają na 
temperaturę w budynku oraz na… ludzką 
psychikę.
W realizacji projektu Zielonej Ściany mery-
torycznie pomaga Fundacja Łąka z Grze-
gorzem Walkiewiczem, a opiekę nad nią 
sprawować będzie także Centrum Usług 
Komunalnych i przewodniczący zespołu 
„Częstozielonej”, wiceprzewodniczący Rady 
Miasta Łukasz Kot.

 Zielona Ściana na bocznej elewacji głównego budynku Urzędu Miasta Częstochowy 
 jest kolejną inicjatywą w ramach miejskiego projektu „Częstozielona”.

 ZIELONA ŚCIANA 

Na zlecenie częstochowskiego Miejskiego 
Zarządu Dróg przy przejściach dla pieszych 
w Częstochowie pojawiły się napisy mające 
uczulić osoby dochodzące do jezdni na nie-
bezpieczeństwo wiążące się chociażby z ko-
rzystaniem ze smartfonów w momencie, kiedy 
trzeba przede wszystkim zachować ostrożność 
i zwracać uwagę na ruch pojazdów. 

W trzech lokalizacjach na terenie miasta, przy 
wejściach na ,,zebrę” wymalowano więc hasło 
„Odłóż telefon i żyj”. Ostrzega ono przed ry-
zykiem nieuwagi przy ulicach: PCK (przy tam-
tejszym szpitalu), Sobieskiego (na wysokości  
ul. Ogińskiego) oraz Krakowskiej (przy Galerii 
Jurajskiej). W planach jest umieszczenie takich 
ostrzeżeń w kolejnych miejscach.

Obowiązek zachowania szczególnej ostroż-
ności należy do pieszych uczestników ruchu 
drogowego w równym stopniu, jak do kie-
rowców. Miejski Zarząd Dróg ma nadzieję, że 
tego rodzaju poziome oznakowanie zadziała 
na wyobraźnię osób, które, przechodząc przez 
jezdnię, niejednokrotnie skupiają się – niestety 
– na ekranie telefonu…

 Poprzez takie napisy przy przejściach dla pieszych MZD 
namawia do ostrożności.  Na razie pojawiły się w trzech 

miejscach – w planach są kolejne. 

 ODŁÓŻ TELEFON I ŻYJ 
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SPORT

W okresie letnim sympatycy sportu w naszym mieście mogą się emocjonować 
futbolem i żużlem. Gdy zbliża się jesień, wiemy, że niebawem przyjdzie czas na 
kibicowanie przedstawicielom gier zespołowych, których mecze rozgrywane są 

w halach. Szkoda tylko, że co najwyżej na pierwszoligowym poziomie. Jednak zarówno 
w Exact Systems Norwidzie Częstochowa, jak i Częstochowiance, czyli odpowiednio 
w zespołach męskich i żeńskich ulokowanych na zapleczu siatkarskich elit, po cichu 

myślą o szturmie na ekstraklasowe salony. Ale do tego jeszcze daleka droga.

Exact Systems Norwid dokonał w ostatnich 
miesiącach poważnego przemeblowania skła-
du.  Najważniejsza zmiana zaszła jednak na 
ławce trenerskiej, na której pojawił się absol-
went „Norwida”, Piotr Gruszka. Dotychcza-
sowy trener, Piotr Lebioda ma odpowiadać za 
koordynowanie szkolenia w grupach młodzie-
żowych.

Gruszka to jeden z najbardziej utytułowanych 
częstochowskich siatkarzy. W swoim dorobku 
ma wicemistrzostwo świata (2006 r.), mistrzo-
stwo Europy (2009 r.) i cały worek medali wy-
walczonych w mistrzostwach kraju z zespołem 
m.in. AZS-u Częstochowa.

Gruszka będzie miał do dyspozycji dużą 
grupę nowych graczy. Ale czy w przypad-
ku Mateusza Zawalskiego możemy mówić, 
że pod Jasną Górę zawitał gracz nieznany?  

W żadnym wypadku, bowiem Zawalski to wy-
chowanek „Norwida”, który w poprzednim 
sezonie występował w ZAKS-ie Kędzierzyn 
Koźle. I mimo że nie był graczem pierwszego 
planu, świętował z kolegami wywalczenie naj-
cenniejszego trofeum w klubowej, europejskiej 
siatkówce. Było nim zdobycie Pucharu Europy, 
czyli zwycięstwo w Lidze Mistrzów.

W Częstochowiance na fotelu szkoleniowym 
zasiada kolega Gruszki, Andrzej Stelmach. On 
także będzie miał do dyspozycji grono nowych 
siatkarek. Z poprzedniego sezonu zostały nam 
trzy zawodniczki. Cała reszta to siatkarki, które 
udało się nam pozyskać w letnim okienku transfe-
rowym. Są to przede wszystkim młode i perspekty-
wiczne dziewczyny. Wszystkie będzie można zoba-
czyć w akcji 4 i 5 września, gdy odbędzie się u nas 
Turniej Otwarcia sezonu o Puchar Prezydenta Mia-
sta Częstochowy - wyjaśnia prezes klubu, Alina 
Zagozda-Dobrzańska.

W drugiej lidze będziemy mieli aż dwa zespo-
ły panów. I to dwa spod znaku AZS-ów. 

Eco-Team AZS Stolze Częstochowa, 
stworzony na bazie grup mło-

dzieżowych przez Wojciecha 
Pudę, w poprzednich roz-

grywkach był o krok 
od awansu do I ligi.  

 
 

 
 

 

Ostatecznie przegrał swoją szansę w pojedyn-
kach finałowego turnieju barażowego.

Na drugi front zawitał też inny AZS Częstocho-
wa, oparty na tradycji Klubu Uczelnianego AZS 
Politechniki Częstochowskiej, który aspiruje do 
roli kontynuatora pozycji dawnego akademic-
kiego potentata. Co prawda, awans z III do II 
ligi wywalczyła ekipa kierowana przez Roberta 
Szczerbaniuka, lecz od sezonu 2021/2022  tre-
nerem tego zespołu, z całym gronem doskonale 
znanych graczy z innych częstochowskich klu-
bów, będzie Rafał Legień, ongiś gwiazda Pło-
mienia Sosnowiec.

Gorąco, przynajmniej jeśli chodzi o negocjacje 
poza parkietem, zrobiło się w środowisku ko-
szykarskim. W II lidze w grupie C będziemy 
mieli także dwie ekipy z Częstochowy. Pierw-
sza to AZS Politechnika, druga Akademia Ko-
szykówki Iskra. Iskrę (wykupiła „dziką kartę”) 
zbudowano trochę w kontrze do AZS-u, który 
w poprzednim sezonie miał wyraźne problemy 
z odnoszeniem zwycięstw szczególnie w ostat-
niej fazie rozgrywek. Ten właśnie sportowy 
marazm miał pchnąć Vahe Muradyana, szefa 
Częstochowskiego Nurtu Basketu Amatorskie-
go i kilku jego współpracowników, do stwo-
rzenia nowego podmiotu sportowego. Zielone 
światło nowy klub otrzymał od dotychczaso-
wego sponsora AZS-u, firmy Press-Glass. Stąd 
sięgnięto nie tylko po szkoleniowca, Serba Dra-
gana Ristanovica, ale także po kilku byłych za-
wodników, swego czasu zdobywających punk-
ty dla Politechniki: Mateusza Kowalskiego, 
Adriana Płaczka czy Mateusza Gazarkiewicza. 

AZS nie poddał się jednak po stracie sponsora 
i wziął się mocno w garść. Przede wszystkim 
organizacyjnie, bowiem na stanowisku trener-
skim zatrudniono duet byłych częstochow-
skich graczy – Tomasza Nogalskiego i Michała 
Sarana. Do zespołu wrócili Dawid Szulc i Mar-
cin Majcherek. W kadrze znalazł się także syn 
wspomnianego Nogalskiego, Wiktor Nogalski.

Derby Częstochowy pod koszem zaplanowano 
na 20 października 2021 r. Jednego możemy 
być pewni: emocje sięgną tym razem zenitu.

Andrzej Zaguła

FESTIWAL

EMOCJE POD SIATKĄ 
I KOSZEM

Festiwal tradycyjnie rozpocznie się Pa-
radą Nowoorleańską. 3 września o godz. 
18.00 głośny i kolorowy korowód ruszy 
z Placu Biegańskiego w kierunku Pla-
cu im. Louisa Armstronga. Następnie 
impreza przeniesie się do Filharmonii 
Częstochowskiej im. Bronisława Hu-
bermana. To tam Tim Kliphuis odbierze 
statuetkę Honorowego Swingującego 
Kruka i zagra specjalny koncert razem 
z zespołem Siergiej Wowkotrub Gypsy 
Swing Quartet oraz Orkiestrą Symfo-
niczną Filharmonii Częstochowskiej. 

Tim Kliphuis to holenderski skrzypek 
łączący cygański jazz z muzyką klasycz-
ną i folkową. Stał się znany już podczas 
swoich studenckich lat, kiedy dołączył 
do pochodzącego z Belgii romskiego 
gitarzysty Fapy Lafertina. Studiował 
w Konserwatorium w Amsterdamie 
i uczył się improwizować w stylu 
Stéphane’a Grappelli’ego, pracując z ho-
lenderską społecznością Sinti. W roku 
2006 Kliphuis zaczął łączyć muzykę kla-
syczną, folkową i world music z gypsy 
jazzem i regularnie występować w kla-
sycznych salach i na festiwalach folk-
lorystycznych. Kliphuis jest muzykiem 
koncertującym i prowadzącym warsz-
taty smyczkowe na całym świecie. Od 
2012 r. pracuje głównie w formacie Trio 
z Nigelem Clarkiem i Royem Percym. 

Również w festiwalowy piątek, o godz. 
22.00, w Kawiarni Alternatywa 21 na 
Starym Rynku czeka nas koncert Darek 
Ziółek Swing Collective. Lider zespołu 
to gitarzysta basowy, pianista, działają-
cy na polskiej scenie muzycznej od 1985 
r., kiedy to zadebiutował w zespole Zbi-
gniewa Namysłowskiego na festiwalu 
Jazz Jantar. Uczestniczył w nagraniu 
ponad trzydziestu płyt, z których wiele 
wyróżniono prestiżowymi nagrodami, 
między innymi „Fryderykiem” za album 
„4 Basy”. W 2001 r. uhonorowany został 
przez czasopismo „Gitara i Bas” nagro-
dą „za wybitne osiągnięcia basowe”. 
Podczas Hot Jazz Spring na scenie towa-
rzyszyć mu będą pianista Piotr Matusik 

i i perkusista Adam Buczek. Koncert zaś 
zwieńczy tradycyjne jam session. 

Gwiazdą drugiego festiwalowego dnia 
będzie wokalistka Dorrey Lin Lyles oraz 
prawdziwie  ,,internacjonalistyczna” 
formacja Berlin Blues Allstar Band – 
złożona z muzyków z Niemiec, Japonii 
i Stanów Zjednoczonych. Wystąpią oni 
w Filharmonii Częstochowskiej, o godz. 
19.00, razem z Five O’Clock Orchestra. 
Dorrey Lin Lyles to amerykańska artyst-
ka poruszająca się muzycznie pomię-
dzy gospel, soulem, bluesem i jazzem. 
Od najmłodszych lat współpracowała 
z różnymi grupami, by jako nastolatka 
utworzyć swoją pierwszą własną for-
mację - The Chosen Ones. Wraz z grupą 
The Harlem Gospel Singers przyjecha-
ła do Europy, aby pozostać tu na stałe 
i zamieszkać w Berlinie. Od trzech lat 
śpiewa w amerykańskiej grupie The 
Weather Girls, znanej ze światowego 
przeboju „It’s Raining Men”. 

Później impreza znów przeniesie się 
na Stary Rynek, gdzie wystąpi Tador 
Swingtet, czyli muzyczny projekt dyrek-
tora artystycznego Festiwalu, Tadeusza 
Orgielewskiego. Tym razem zagra on 
razem z Marzeną Skoczylas (puzon), 
Krzysztofem Srokoszem (saksofon al-
towy), Wiesławem Augustynem (forte-
pian), Janem Kołackim (kontrabas) i An-
drzejem Wardęgą (perkusja). Występ 
w naturalny sposób przejdzie w kolejne 
jam session. 

5 września o godz. 12.00 organizatorzy 
Hot Jazz Spring zaproszą wszystkich na 
ulicę Jazzową. Odbędzie się tam finało-
wy piknik i zagra s’Kwartet w składzie: 
Iwona Skwarek, Jerzy Skwarek, Michał 
Trzpioła, Andrzej Wartyni i Wojciech 
Gadaszewski.  

Szczegółowy program imprezy można 
znaleźć na stronie: hotjazzspring.eu

(oprac. af)

Pandemia pokrzyżowała szyki wielu 
organizatorom cyklicznych imprez. 
XVI Międzynarodowy Festiwal Jazzu 
Tradycyjnego Hot Jazz Spring też 
odbywa się z opóźnieniem i w nowym, 
jesiennym terminie. Najważniejsze 
jednak, że Częstochowa po raz 
kolejny wybierze się w podróż ku 
źródłom jazzu. Od 3 do 5 września 
zapowiada się prawdziwa muzyczna 
uczta. 

Wiosenny 
powiew 
jazzu na 
jesienną 
aurę
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WRZESIEŃ 
W MIEJSKIEJ 
GALERII SZTUKIJeszcze tylko do 30 września 

można oglądać w Miejskiej Galerii 
Sztuki fotografię, malarstwo 

i rysunek Zdzisława Beksińskiego. 
To swoiste pożegnanie ze stałą 
ekspozycją prac tego artysty 

w naszym mieście.

Piętnaście lat wystawy twórczości Zdzisława Beksiń-
skiego w Częstochowie stanowi już własną, komplet-
ną historię. Od 2006 r. Miejska Galeria Sztuki pozo-
stawała dysponentem części dorobku artystycznego 
Beksińskiego, pochodzącej ze zbiorów Anny i Piotra 
Dmochowskich i prezentowanej jako wystawa stała - 
Muzeum Zdzisława Beksińskiego. Z czasem jednak, 
decyzje właścicieli kolekcji zmierzające do powstawa-
nia kolejnych miejsc prezentacji twórczości Zdzisława 
Beksińskiego, wpływały na kształt i zawartość wy-
stawy w częstochowskiej galerii. Pierwsza poważna 
zmiana nastąpiła w roku 2016, po przeniesieniu do-
tychczas prezentowanej kolekcji do Nowohuckiego 
Centrum Kultury; z Paryża przywiezione zostały inne 
obrazy i rysunki, nigdy wcześniej niepokazywane 
w Polsce, dając początek nowej wystawie pt. „Beksiń-
ski. Drugie Muzeum”.

Wystawa ta prezentowana była blisko sześć lat. To-
warzyszyło jej wiele wydarzeń kontekstowych, po-
szerzających wiedzę o artyście i urozmaicających 
odbiór jego sztuki - spotkania, spektakle teatralne, 
koncerty, dyskusje. W grudniu 2020 r. upłynął termin 
umowy depozytowej z kolekcjonerami i po negocja-
cjach nastąpiła kolejna zmiana – osiemnaście obrazów 
Beksińskiego z naszego Muzeum trafiło do Muzeum 
Archidiecezji Warszawskiej, a w zamian kolekcjoner 
przekazał częstochowskiej galerii, w depozyt, 60 od-
bitek fotografii ze swojej kolekcji. Decyzja ta nie dała 
jednak początku nowej, stałej wystawie w MGS, doty-
czy tylko wystawy czasowej, którą galeria prezentuje 
do końca września 2021 r. Fotografia, jedna z najcie-
kawszych i najbardziej nowatorskich dziedzin twór-
czości Beksińskiego, stanowi obecnie główną część 
wystawy, na której nadal znajdują się obrazy (m.in. 
z kolekcji MGS) oraz rysunki. Wystawa traci jednak 
swój wieloletni status stałej ekspozycji, pozostając 
ostatnią szansą na spotkanie z twórczością Zdzisława 
Beksińskiego z kolekcji Anny i Piotra Dmochowskich 
w Miejskiej Galerii Sztuki w Częstochowie.

POŻEGNANIE
Z BEKSIŃSKIM

Początek jesieni to tradycyjnie wzmożony czas aktywności wystawienniczej. 
Dlatego też wrzesień w Miejskiej Galerii Sztuki zapowiada się wyjątkowo 
intensywnie – czeka nas otwarcie aż sześciu wystaw. 

16 września odbędą się wernisaże dwóch wystaw zwią-
zanych z inicjatywami, które zdążyły wpisać się na dobre 
w kulturalny krajobraz miasta. W Sali Śląskiej eksponowa-
ne będą prace stworzone w ramach 46. Ogólnopolskiego 
Pleneru Malarskiego „Jurajska Jesień 2020”. Jurajskie 
spotkania artystów, przygotowywane przez częstochowski 
Oddział ZPAP, mają bogatą historię. Początek tych spo-
tkań sięga lat 70. XX w., a ich organizatorami byli Adela 
Wiśniewska, Stefan Chabrowski i Henryk Kmieć. Plenery 
malarskie odbywały się w Żarkach, w Zaborzu k/ Często-
chowy, w Złotym Potoku, w Hucisku – w Orlim Gnieździe, 
w Kroczycach, w Załęczu koło Ojcowa, w Mirowie k/Bobo-
lic, w Poraju. Tegoroczna odsłona jurajskiej, poplenerowej 
wystawy tradycyjnie zapowiada się jako małe święto cele-
browania przyrody poprzez prace malarskie. 

Tego samego dnia, w Sali Poplenerowej zostanie otwarta 
wystawa w ramach 9. Międzynarodowego Salonu „Mar-
twa natura w fotografii”. To projekt, który - przybliżając 
znany w sztuce motyw martwej natury - jednocześnie stara 
się dociec, w którą stronę zmierza ten nurt współczesnej fo-
tografii. Wystawa, złożona z 53 fotografii - wybranych przez 
Jury Salonu spośród 211 zgłoszonych prac, oraz 12 hono-
rowych nagród (medale i wyróżnienia FIAP, medale Foto-
klubu RP, tytuł Best Author) przekonują, że temat martwej 
natury w fotografii wciąż pozostaje autonomiczny i ory-
ginalny. W pracach składających się na ekspozycję łatwo 
będzie odnaleźć najważniejsze umiejętności autorów zdjęć: 
patrzenie i spostrzeganie, operowanie światłem, tworzenie 
przemyślanej kompozycji i określonego nastroju, oddzia-
ływanie na widza. Rozwiązania formalne nie wyczerpują 
jakości tej wystawy, jest w niej coś więcej - w fotografiach 
zawierają się emocje, sensy, ukryte znaczenia. Zwykły z po-
zoru przedmiot zostaje wydobyty z codzienności, stając się 
czymś fascynującym, odkrytym na nowo. 

23 września, Galeria Antresola stanie się przestrzenią 
młodego artysty Mateusza Pawełczyka, absolwenta czę-
stochowskiego UJD i asystenta na Wydziale Sztuki. Na 
wystawie „marginesy” prezentuje on najnowsze prace, 
z ostatnich kilku miesięcy. To kontynuacja i rozwinięcie au-
torskich badań nad samą istotą malarstwa. W swoich twór-
czych poszukiwaniach Pawełczyk stosuje różne rodzaje ob-
razowania, zestawia prace w sposób kontrastowy lub przez 
analogię, a napięcia, które w ten sposób powstają, tworzą 
wartościowy komunikat wizualny. Na wystawie kontrast 

między dziełami będzie się wiązał z ich formatem – obraz 
wielkoformatowy (180x200 cm) zestawiony został z małymi 
płótnami 20x40, by widz mógł zaobserwować pojawiające 
się nieoczywiste układy oraz relacje. Inny rodzaj kontrasto-
wania opiera się na zestawianiu umownie „czystej” płasz-
czyzny koloru, z drgającą płaszczyzną namalowaną mono-
chromatycznie.

Równocześnie, w Sali Gobelinowej swój jubileusz święto-
wać będzie Bartosz Frączek. Jest on profesorem w Katedrze 
Malarstwa na Wydziale Sztuki UJD, gdzie prowadzi pra-
cownię dyplomową. Ma na swoim koncie ponad 95 wystaw 
indywidualnych oraz ponad 220 zbiorowych ekspozycji na 
całym świecie. Jego prace znajdują się w wielu kolekcjach 
w kraju i za granicą, pokazywane były także na prestiżo-
wych targach sztuki. Ostatnie realizacje to szereg wystaw 
w Azji.  Wystawa „25 lat malowania” stanowi próbę pod-
sumowania malarskiego dorobku artysty. Początkową 
datą jest tutaj debiutancka wystawa w Galerii Inny Śląsk 
w Tarnowskich Górach w 1996 r., od której rozpoczęła się 
w pełni samodzielna droga malarska Frączka. Na wysta-
wie w Miejskiej Galerii Sztuki zaprezentowane zostaną nie 
tylko najnowsze prace, ale również te starsze, powstałe na 
przestrzeni ćwierćwiecza.
 
Z kolei w Galerii Zwiastun we wrześniu zobaczymy aż 
dwie wystawy. Od 3 do 19 września eksponowany będzie 
„Babski Comber” z Pracowni Sztuk Plastycznych. Dorosłe 
uczestniczki warsztatów plastycznych - kobiety w różnych 
rolach życiowych, które połączyło zamiłowanie do sztuki, 
pasja twórcza i zwyczajna „babska” przyjaźń - prezentują 
swoje prace z wielu dziedzin, zrealizowane pod opieką ar-
tystyczną Doroty Reterskiej. Tytuł wystawy odnosi się do 
relacji i twórczych, i osobistych między uczestniczkami, 
a sama ekspozycja dowodzi tego, że sztuka jest znakomi-
tym i przynoszącym radość sposobem oderwania się od cię-
żaru codzienności. 21 września zostanie natomiast otwar-
ta debiutancka wystawa malarstwa Bartłomieja „Bebe” 
Frączka. Ten student Wydziału Sztuki częstochowskiego 
UJD to miłośnik malarstwa, muzyki i tańca, regularny widz 
oraz uczestnik wystaw i wernisaży na całym świecie. Inspi-
racje do swoich obrazów czerpie ze świata natury, zajmuje 
go zwłaszcza fauna, mnogość jej form i rodzajów. Innym 
źródłem inspiracji są mitologie starożytne – postaci bogów 
i herosów. Obrazy „Bebe” Frączka są o tyle charakterystycz-
ne, że artysta tworzy je w małych formatach. 

WYSTAWY

 Bartosz Frączek, „Moody dog” 

 Mateusz  Pawełczyk, „Jura” 

 Bartłomiej „Bebe” Frączek 

 Ryszard Dubiański, 
 „Czterech dżentelmenów, 

 – Złoty Medal FIAP 
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JUROMANIA

W tym roku Juromania zagości w Częstochowie od 17 do 19 września. 
Jej główną odsłonę zaplanowano na pierwszy dzień imprezy, na Starym 
Rynku. Będzie wtedy można skorzystać z kuratorskiego oprowadzenia po 
wystawie „Historia Częstochowy – miasta nad Wartą” oraz wziąć udział 
w różnych działaniach animacyjnych towarzyszących ekspozycji. Będą to 
między innymi plenerowe warsztaty plastyczne dla dzieci i młodzieży. Or-
ganizatorzy zaplanowali projektowanie historycznych strojów i biżuterii, 
zajęcia garncarskie oraz malowanie częstochowskiej architektury na pleksi 
i szle (zapisy pod nr. tel. 608 126 617).

Centralnym punktem imprezy na Starym Rynku będzie pokaz przygo-
towany przez Garnizon Fortecy Częstochowskiej. Czeka nas prezentacja 
umundurowania i uzbrojenia XVIII-wiecznego żołnierza, przedstawienie 
działania broni czarnoprochowej, musztra piechoty oraz pokaz XVIII-
-wiecznych damskich ubiorów cywilnych. O muzyczne tło wydarzenia 

zadba częstochowski kolektyw Etnochowa, który w ramach projektu „Ryt-
my Natury” przygotuje warsztaty bębniarskie i koncert. 

18 września Juromania przeniesie się do klasztoru na Jasnej Górze. Tego 
dnia będzie można go zwiedzać alternatywnymi ścieżkami. To wyjątko-
wa okazja, żeby obejrzeć mniej znane skarby z jasnogórskiej ekspozycji, 
poznać najnowsze odkrycia archeologów i konserwatorów zabytków oraz 
białe kruki ukryte w paulińskich bibliotekach i archiwach. Z kolei 19 wrześ- 
nia na wszystkich chętnych czekać będzie cykl imprez sportowo-edukacyj-
nych w częstochowskim Klasztorze św. Barbary.

Szczegółowy program Juromanii - a warto zaznaczyć, że toczy się ona 
równocześnie w ponad dwudziestu miejscowościach - można znaleźć na 
stronie: juromania.pl

(oprac. af)

Jura Krakowsko-Częstochowska to nie tylko piękne i tajemnicze zamki na Szlaku Orlich 
Gniazd, ale przede wszystkim niezwykle malownicza kraina, która obejmuje urokliwe 

krajobrazy, obiekty historyczne i sakralne oraz przestrzenie dla różnych sfer aktywności. 
Spektrum atrakcji, które oferuje Jura, jest bardzo szerokie: od rozrywki i zabawy, przez 
kulturę, edukację, aż po sportowe emocje i odpoczynek czy zadumę na łonie przyrody. 

JUROMANIA, czyli Święto Jury Krakowsko-Częstochowskiej, to doskonała okazja,  
by przypomnieć sobie, jak olbrzymi potencjał tkwi w tym regionie.

PREMIERA

Nie minęła jeszcze doba od zamachu na World Trade Center, 
który wstrząsnął całym światem. Wielki świat jest jednak złożo-
ny z tych mniejszych, wewnętrznych, ludzkich światów. Tego 
dnia Ben i Abby stanęli przed trudnym wyborem. Pewna siebie 
kobieta po czterdziestce i zagubiony mężczyzna po trzydziestce. 
Oboje w ekskluzywnie urządzonym mieszkaniu, z dobrą pracą 
i pozornie poukładanym życiem. Zamknięci w czterech ścia-
nach, odcięci od ludzi miotających się po ulicach Nowego Jorku 
w poszukiwaniu swoich bliskich. Kim są dla siebie Ben i Abby? 
Czy będąc tak blisko, mogą być jednocześnie tak daleko?

Częstochowską inscenizację sztuki Neila LaBute wyreżysero-
wał André Hübner-Ochodlo. Również on, wraz ze Stanisławem 
Kulczykiem, przygotował scenografię do przedstawienia. Za 
muzykę odpowiada Adam Żuchowski. Na scenie wystąpi duet 
aktorski - Teresa Dzielska i Adam Machalica.

strefa zero

Już 11 września czeka nas w Teatrze 
im. Adama Mickiewicza premiera. 

W dwudziestą rocznicę tragicznych 
wydarzeń na Manhattanie, André 

Hübner-Ochodlo przykłada sceniczną 
lupę do małych, codziennych, ludzkich 

kryzysów, by mówić o nich 
w kontekście kryzysów największych. 
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Tegoroczna odsłona Festiwalu przedłuży się o dwa dni, a zaplanowano ją od 
4 do 12 września - w różnych ważnych dla częstochowskiej kultury miejscach. 
W ramach tak poszerzonego formatu po raz kolejny literatura będzie przeplatać 
się z innymi formami sztuki, nonfiction z beletrystyką, debiutanci z gwiazdami 
rynku wydawniczego, a książki gatunkowe z eksperymentem i alternatywą.  
Słowo pisane i czytane ma moc zmieniania świata oraz potencjał, by być dosko-
nałą rozrywką i formą spędzania wolnego czasu. Organizatorzy częstochow-
skiego święta literatury starają się pokazać całe to spektrum. My prezentujemy 
poniżej kilka hasztagów, które mogą okazać się pomocne w wyznaczaniu wła-
snych „ścieżek zwiedzania” w ramach programu jubileuszowej edycji „Czytaj!”. 

Jedną z najważniejszych książek wydanych w tym roku jest z pewnością „Wy-
gnaniec. 21 scen z życia Zygmunta Baumana”. To nie tylko biografia wybitnego 
polskiego socjologa, ale też bogate studium historii i społecznych kontekstów 
Polski - od przedwojnia, przez wojnę, PRL, upadek komunizmu, aż po płynną 
nowoczesność. Autor tej książki, Artur Domosławski będzie gościem tegorocz-

nego „Czytaj!”(6 września, godz. 17.00, Biblioteka Publiczna, al. NMP 22), a spotka-
nie z nim zapowiada się na długą i bardzo emocjonującą rozmowę. Fani literac-
kiego reportażu nie mogą z kolei przegapić spotkania z Magdą Grzebałkowską 
(11 września, godz. 16.00, Muzeum Częstochowskie, al. NMP 45). Autorka znakomi-
tych biografii ks. Jana Twardowskiego, Zdzisława i Tomasza Beksińskich oraz 
Krzysztofa Komedy, tym razem przyjedzie do Częstochowy ze swoją najnow-
szą książką „Wojenka. O dzieciach, które dorosły bez ostrzeżenia”. To powrót 
autorki do tematu II wojny światowej (o której wcześniej opowiadał reportaż 
„1945. Wojna i pokój”), tym razem jednak Grzebałkowska próbuje spojrzeć na 
wojnę oczami jej najmłodszych uczestników. Temat dziecięcych krzywd będzie 
też dominował podczas rozmowy z Arturem Nowakiem (12 września, godz. 
16.00, OPK „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1), autorem książek poświęconych 
tematowi pedofilii w Kościele katolickim oraz adwokatem, który wielokrotnie 
reprezentował pokrzywdzonych w postępowaniach dotyczących czynów pe-
dofilskich. 

Po raz pierwszy „Czytaj!” weźmie się za bary z książką o architekturze. Gościem 
Festiwalu będzie Emilia Kiecko, a pretekstem do spotkania (10 września, godz. 
17.00, OPK „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1) jej książka „Przyszłość do zbu-

dowania”. To opowieść o tym, jak architekci i urbaniści PRL wyobrażali sobie 
„miasta jutra”. Wspomnienie „miast wstęgowych”, futurologicznych jednostek 
mieszkalnych, Linearnego Systemu Ciągłego, „zespołów wieżowo-mosto-
wych” czy projektu „Terra X”.

W zeszłym roku Literacką Nagrodę Nike zgarnął Radek Rak za „Baśń o wężo-
wym sercu”, dodatkowo książka ta uhonorowana została Zajdlem i Żuławskim, 
najważniejszymi nagrodami polskiego środowiska miłośników fantastyki. To 
fenomen, dlatego też wśród gości jubileuszowej edycji Festiwalu nie mogło za-
braknąć Raka. Spotkanie z nim (5 września, godz. 18.00, Biblioteka Publiczna, al. 
NMP 22) będzie okazją do dyskusji o łamaniu schematów w literaturze gatun-
kowej, odwiecznym potencjale mitu i brzemieniu pańszczyzny. Z kolei zeszło-
roczną nagrodę Conrada oraz Literacką Gdynię dostała Dorota Kotas, za swój 
debiut „Pustostany”. Pisarka przyjedzie we wrześniu na „Czytaj!” (7 września, 
godz. 17.00, OPK „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1) i opowie o swojej najnowszej 

książce „Cukry”. W natłoku atrakcji nie można też przegapić spotkania z Mirą 
Marcinów (10 września, godz. 18.30, OPK „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1)  
- pisarką, filozofką, doktor psychologii i laureatką tegorocznej edycji Paszpor-
tów Polityki w kategorii literatura. Jej „Bezmatek” to dziennik żałoby, opowieść 
o stracie, braku zgody na zbyt wczesne odejście matki, ale także rozliczenie 
z przeszłością, próba jej zrozumienia i zaakceptowania. 

Grono tegorocznych, docenianych i nagradzanych gości Festiwalu uzupełnia-
ją Anna Cieplak (9 września, godz. 19.00, taras Miejskiej Galerii Sztuki, al. NMP 
64) i Robert Małecki (4 września, godz. 16.00, Biblioteka Publiczna, al. NMP 22). 
Cieplak jest laureatką Nagrody im. Gombrowicza i Nagrody Conrada za de-
biut „Ma być czysto”, a do Częstochowy przyjedzie z najnowszą powieścią 
„Rozpływaj się”. Rozmowa z autorką będzie z pewnością krążyć wokół tematu 
„osieroconego pokolenia”, czyli pokolenia młodych ludzi zmuszonych do dora-
stania bez dorosłych, podczas gdy ich rodzice wyjechali na Zachód za chlebem. 
Z kolei Małecki to specjalista od kryminałów, który może się pochwalić Nagro-
dą Wielkiego Kalibru (2019 r.), Nagrodą Czytelników Wielkiego Kalibru (2020 
r.) i Nagrodą Kryminalnej Piły (2019 r.). Fani jego serii o komisarzu Bernardzie 
Grossie („Skaza”, „Wada”, „Zadra”) oraz o dziennikarzu Marku Benerze („Naj-

Dziesięć lat temu grupa niezależnych 
animatorów kultury spontanicznie 
skrzyknęła się, aby wspólnie zrobić 
literacką imprezę w mieście. Mieli 

masę zapału i pomysłów – wystarczyło, 
by przygotować tygodniowy festiwal, 

a następnie rozciągnąć go na 
kolejne lata. W ten sposób Festiwal 

Dekonstrukcji Słowa „Czytaj!” stał się 
jednym z większych literackich 

wydarzeń w województwie śląskim. 
Na początku września czeka nas 

jubileuszowa edycja „Czytaj!”, 
tradycyjnie pełna zabawy słowem, 
scenicznych eksperymentów oraz 

wszelkich okołoksiążkowych atrakcji. 
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gorsze dopiero nadejdzie”, „Porzuć swój strach”, „Koszmary zasną ostatnie”) 
od dawno czekają na wizytę pisarza w naszym mieście i z pewnością tłumnie 
zjawią się na spotkaniu. 

Tegoroczna debata w ramach „Czytaj!” zapowiada się wyjątkowo wybuchowo. 
Oto bowiem organizatorzy zaproponowali dyskusję na temat nowego kanonu 
lektur (4 września, godz. 16.00, Biblioteka Publiczna, al. NMP 22). To materiał łatwo-
palny, który regularnie rozgrzewa się co kilka lat i wywołuje prawdziwą gorącz-
kę emocji u dziennikarzy, akademików, nauczycieli, rodziców i uczniów. Jest to 
również jeden z tych tematów, które budzą największe kontrowersje w sporach 
o kondycję współczesnej edukacji humanistycznej. W festiwalowej dyskusji 
udział wezmą: Justyna Suchecka (pisarka i dziennikarka zajmująca się w swo-
ich tekstach przede wszystkim tematyką edukacji), Katarzyna Kasia (filozofka, 
wykładowczyni SWPS i warszawskiej ASP oraz dziennikarka radiowa i telewi-
zyjna) oraz Michał Rusinek (literaturoznawca i pisarz, którego książki trafiły 
m.in do… kanonu lektur szkolnych). Wspólnie spróbują oni rozstrzygnąć, czy 
kanon szkolnej klasyki dziś jest już tylko reliktem? Czy faktycznie są dzieła, któ-
re koniecznie trzeba poznać? I wreszcie – co począć z wciąż modyfikowanym 
zestawem tytułów, który w „magiczny” sposób zmienia się w zależności od 
tego, w którą stronę powieje polityczny wiatr?

Ważnym punktem programu jubileuszowej edycji Festiwalu jest wystawa okła-
dek książek Łukasza Piskorka (11 września, godz. 18.00, Muzeum Częstochowskie, 
al. NMP 45). Ten znany projektant graficzny na początku swojej drogi zawo-
dowej był współorganizatorem pierwszej odsłony „Czytaj!” i współautorem 
identyfikacji wizualnej pierwszych trzech edycji imprezy. Później wyprowadził 
się do Łodzi i błyskawicznie stał się jednym z bardziej rozchwytywanych twór-
ców okładek książkowych. Regularnie współpracuje z takimi wydawnictwami, 
jak PIW, Czarne i Agora. Od lat jego projekty wymieniane są we wszelkich 
zestawieniach najlepszych okładek roku. W związku z jubileuszem „Czytaj!” 
Piskorek ponownie zaprojektował promocyjne materiały graficzne związane 
z Festiwalem. Pokaże również w częstochowskim Ratuszu swoje prace. Kolejną 
artystką  wizualną, od lat zaprzyjaźnioną z Festiwalem Dekonstrukcji Słowa, 
jest Ania Wójcik. Podczas tej edycji „Czytaj” będzie ona opowiadać o finale cy-
berinstalacji Epistolograf (5 września, godz. 20.00, Szuflada Pub, al. Kościuszki 18), 
współtworzonej z Piotrem Adamczykiem. Wójcik przez cały rok namawiała 
wszystkich, aby karmić Sztuczną Inteligencję słowami, listami – a teraz przy-
szedł czas, żeby podsumować odpowiedź SI. 

W kontekście sztuk wizualnych można rozpatrywać również dwa spotkania 
autorskie ze stajni Wydawnictwa Ha!art. Anna Sudoł (8 września, godz. 17.00, 
Szuflada Pub, al. Kościuszki 18) jako krytyczka jest doskonale znana w polskim 
środowisku sztuki i właśnie o krajowym art world napisała swoją przewrotną 
powieść „Projekt”. Podczas Festiwalu z pewnością będzie można z nią poroz-
mawiać o balansującej instalacji społeczno-zawodowych relacji artystów, kura-
torów, krytyków, dyrektorów instytucji i publiczności. Z kolei Jaga Słowińska 
(8 września, godz. 18.00, Szuflada Pub, al. Kościuszki 18) w swoim debiutanckim 
„Czarnolesie” zaprasza co prawda do świata i mitów, a nie sztuki, ale pasuje 
do hasztaga „sztukiwizualne”, jest bowiem przykładem ilustratorki i graficzki 
wnoszącej swoistą wrażliwość wizualną do prozy. 

Są tacy stali bywalcy Festiwalu „Czytaj!”, którzy przewrotnie pojawiają się na 
nim tylko wtedy, kiedy gra muzyka. Lubią ten specyficzny dobór wykonaw-
ców, wrażliwych na słowo, inspirujących się literaturą i wykorzystujących ję-
zyk polski jako dodatkowy instrument. Muzyczną gwiazdą tegorocznej edycji 
Festiwalu będzie supergrupa polskiej alternatywy, czyli zespół Tryp. Tworzą 
go: Marcin Pryt (19 Wiosen) - wokal, Kuba Wandachowicz (Cool Kids Of De-
ath, NOT) - elektronika, perkusja, chórki, Robert Tuta (Agressiva69, Not) - gitara 
chórki, Piotr Andrzejewski - bas i Marcin Zabrocki (Hey) - saksofon, instrumen-
ty klawiszowe. Przeniosą oni czytajową publiczność (10 września, godz. 20.00, 
Szafa Gra, al. NMP 37) w świat futurystycznych, industrialnych dźwięków prze-
syconych brzmieniem nowej fali. Będzie to jednocześnie narracja o pogrążonym 
w wojnie Bliskim Wschodzie. 

W ramach jubileuszowej edycji Festiwalu Dekonstrukcji Słowa zagrają oczywi-
ście również jego stali rezydenci muzyczni. I tak, zespół Korine Sky Riot szy-
kuje na otwarcie imprezy (4 września, godz. 20.00, Skład Materiału, al. NMP 37) 
dźwiękowy spacer po poprzednich edycjach „Czytaj!”. Poprzez własną muzykę 
opowie o wszystkim, co przez te lata można było usłyszeć i zobaczyć na Festi-
walu. Zapowiada się unikalna mieszanka muzycznych gatunków, stylów i es-
tetyk oraz naprawdę szalony wieczór. Z kolei Krzysiek Niedźwiecki zaprosił 
na scenę (9 września, godz. 20.30, Klubokawiarnia Pestka, al NMP 37) aktorkę czę-
stochowskiego Teatru Agnieszkę Łopacką, by wspólnie odmalować świat Kory 
Jackowskiej, zarówno ten muzyczny, jak i - przede wszystkim - ten poetycki. 

Najmłodsi uczestnicy Festiwalu będą mogli w tym roku poszaleć w trakcie 
warsztatów plastycznych „Narysuj sobie bajkę” (7 września, godz. 15.00, Nie-
publiczne Przedszkole Nibylandia, ul. Wodzickiego 68). Do ponad godzinnej zaba-
wy, rozpisanej na kredki, papier i oczywiście książki, organizatorzy zapraszają 
dzieciaki w wieku od 3 do 6 lat. Natomiast starszym uczestnikom „Czytaj!” pro-
ponują warsztaty języka migowego (11 września, godz. 11.00, Klubokawiarnia Al-
ternatywa 21, ul. Przemysłowa 14/16) oraz warsztaty pisarskie (11 września, godz. 
12.00, Filia nr 9 Biblioteki Publicznej, ul. Nowowiejskiego 15). Te pierwsze poprowa-
dzi Anna Irasiak, która na Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. 
Jana Długosza w Częstochowie realizuje projekty naukowe i dydaktyczne zwią-
zane z kształceniem przyszłych nauczycieli, językiem migowym i dostępnością 
uczelni do potrzeb osób z niepełnosprawnością. Z kolei o ciężarze pierwszego 
zdania w tekście literackim i o tym, jak język buduje świat powieściowy, opowie 
uczestnikom warsztatów Wit Szostak - autor m.in „Oberków do końca świa-
ta”, „Chochołów”, „Dumanowskiego”, „Fugi”, „Stu dni bez słońca”, „Wróżenia 
z wnętrzności”, „Poniewczasie”, „Cudzych słów”, nominowany do Nagrody 
Literackiej Nike i Paszportu Polityki. Na wszystkie zajęcia obwiązują zapisy po-
przez formularze na stronie: festiwalczytaj.pl. 

Na koniec trzeba wspomnieć o wszystkich tych zakątkach Festiwalu, gdzie po-
ukrywane będą nagrody książkowe (i nie tylko) dla uczestników oraz pokłady 
dobrej zabawy. Miłośnicy gier miejskich ponownie przeniosą się do świata 
znanej Serii Niefortunnych Zdarzeń (5 września, godz. 11.00, Promenada Niemena) 
i staną na wprost toru przeszkód, złożonego z wyzwań inspirowanych prozą 
Daniela Handlera. Po raz kolejny nałogowi pożeracze książek będą też mieli 
okazję rywalizować w ramach Literackiej Bitwy Umysłów (7 września, godz. 
20.30, Szuflada Pub, al. Kościuszki 18), a lokalni poeci przetestują swój talent i sce-
niczną charyzmę podczas Poetyckiego Slamu (12 września, godz. 20.30, Kawiarnia 
Alternatywa 21, Stary Rynek). Przede wszystkim jednak na jubileuszową edycję 
„Czytaj!” organizatorzy przygotowali wyjątkowy konkurs. Zdekonstruować 
wszystko! to zaproszenie do nadesłania własnych artystycznych interpretacji 
hasła „dekonstrukcja słowa”. Mogą one przybrać formę wiersza, opowiadania, 
filmu, grafiki, komiksu, mema, muzyki, rzeźby itd. Przy ocenie prac kluczowy 
będzie zarówno ich poziom artystyczny, jak i potencjał dekonstrukcyjny. Prace 
można przesyłać do 6 września, a ogłoszenie wyników nastąpi podczas finału 
Festiwalu (12 września, godz. 19.00, Kawiarnia Alternatywa 21, Stary Rynek). Regu-
lamin konkursu można znaleźć na stronie „Czytaj!” 
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30. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Sakralnej „Gaude Mater” odbywać się 
będzie w Częstochowie od 10 do 15 września. Wydarzenie jest organizowane  
w hołdzie Stefanowi Kardynałowi Wyszyńskiemu Prymasowi Tysiąclecia.

Festiwal – organizowany od roku 1991 
przez Ośrodek Promocji Kultury ,,Gaude 
Mater” – wciąż pozostaje wierny idei bu-
dowania mostów między kulturami i reli-
giami poprzez prezentację muzyki różnych 
wyznań. Tegoroczna, 30. edycja Festiwalu 
zbiega się z jubileuszem 30-lecia działalno-
ści Ośrodka – instytucja świętuje go przez 
cały rok. 

Piątek i sobota, podczas tegorocznej od-
słony Festiwalu, to koncerty w Bazylice Ja-
snogórskiej (ul. o. Augustyna Kordeckiego 
2,). 10 września o godz. 18.00 rozbrzmi 
Koncert Inauguracyjny w wykonaniu 
Chóru i Orkiestry Filharmonii Często-
chowskiej im. Bronisława Hubermana, 
pod batutą Adama Klocka. W programie 
usłyszymy „Oster-Oratorium BMV 249” 
Jana Sebastiana Bacha. Z kolei 11 września 
o godz. 12.00 odbędzie się Inauguracja Li-
turgiczna Festiwalu - Mszy św. pod prze-
wodnictwem o. Nikodema Kilnara OSP-
PE, Krajowego Duszpasterza Muzyków 
Kościelnych przy KEP – towarzyszyć jej 
będzie prawykonanie muzyki ze zbiorów 
jasnogórskich. Zgromadzona publiczność 
usłyszy „Missa Es-dur, e-moll” Stanisława 
Moniuszki w interpretacji Chóru Kame-
ralnego Uniwersytetu Zielonogórskiego 
„Cantus Humanus”, którym dyryguje Bar-
tłomiej Stankowiak. 

W niedzielę do swojej siedziby zaprasza 
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater” 
(ul. Dąbrowskiego 1), gdzie o godz. 17.00 
odbędzie się otwarcie wystawy „Cisza iko-
ny” Pauliny Krajewskiej - autorki ikon, prze-
pełnionych ciszą pejzaży oraz ilustratorki. 
Spojrzenie tej absolwentki krakowskiego 
ASP na ikonę jest zupełnie różne od klasycz-
nych szkół - ruskiej, czy bizantyjskiej. Wy-
korzystując tradycyjny warsztat, surowość 
lipowej deski pokrytej płótnem i lewkasem, 
świeżość ręcznie ucieranych farb, Krajewska 
stworzyła własny styl ukazywania fragmen-
tów Starego i Nowego Testamentu. Nie-
wielki format obrazów, miniaturowe ujęcia 
w delikatny, łagodny sposób zapraszają od-
biorcę do kontemplacji.

13 września festiwalową publiczność cze-
kają dwa koncerty. O godz. 18.00 w Ko-
ściele Seminaryjnym (ul. św. Barbary 41) 
zespół Warsaw Harmony (kierowany przez 
Marka Niewiedziała) przedstawi kolejne 
prawykonania muzyki ze zbiorów jasno-
górskich – będzie to Bruschek, Gimeshofer, 
Jeric, Kreith, J. Stefani, Mocard, J. Haydn, 
F. Maiztzer, Anonimy – Partity. Natomiast 
w Kościele Podwyższenia Krzyża Świętego 
(ul. Sikorskiego 85) z koncertem pieśni sa-
kralnych wystąpi Chór i Orkiestra Zespołu 
Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Ha-
dyny. 

We wtorek Festiwal przeniesie się do Ko-
ścioła Ewangelicko-Augsburskiego (ul. 
Śląska 20), gdzie o godz. 18.00 zabrzmią 
symfonie organowe Feliksa Nowowiej-
skiego – jednej z najważniejszych postaci 
polskiego muzycznego międzywojnia, zna-
komitego organisty, olśniewającego i tech-
niką, i polotem improwizatora. Wystąpią 
Magdalena Kaczor oraz Jasnogórski Zespół 
Instrumentów Dętych pod batutą Marka 
Piątka. Finał Festiwalu – 15 września – 
tradycyjnie będzie miał miejsce w Bazyli-
ce Jasnogórskiej. Wystąpi Zespół Muzyki 
Dawnej Kapela Jasnogórska z utworami  
o. Amandusa Ivanschiza i Marcina Józefa 
Żebrowskiego (czołowego polskiego kom-
pozytora przedklasycystycznego). 

Patronatem honorowym objęli Festiwal: 
Prezydent Miasta Częstochowy Krzysz-
tof Matyjaszczyk oraz Metropolita Czę-
stochowski abp Wacław Depo. Imprezę 
dofinansowano ze środków Ministra Kul-
tury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu 
pochodzących z Funduszu Promocji Kul-
tury – państwowego funduszu celowego, 
w ramach programu „Muzyka”, realizo-
wanego przez Narodowy Instytut Muzyki 
i Tańca.

oprac. af

Trzy dekady
   „Gaude Mater”

FESTIWAL

Księgarnia 
Franciszka Rolnickiego,

II Aleja 32, 1910 r.

FESTIWAL DLA 
MŁODYCH CZYTELNIKÓW

Przed nami 7. edycja Festiwalu Bajki. Spotykamy się w dniach 16-18 września. 
Festiwal ten jest już stałą pozycją na mapie częstochowskich imprez 
i odpowiedzią na problem wciąż zmniejszającego się czytelnictwa.

Głównymi uczestnikami Festiwalu Bajki są najmłodsi od-
biorcy kultury, wśród których organizatorzy chcą wzbudzić 
zainteresowanie książką i zaszczepić potrzebę korzystania 
z zasobów bibliotecznych, a tym samym zachęcić do syste-
matycznego kontaktu z lekturą. Bo czytanie jest fajne! Dlatego 
w programie tegorocznej edycji Festiwalu nie może zabrak-
nąć tak lubianego przez małych i dużych Literackiego Pik-
niku, któremu towarzyszyć będą: kiermasz książek wydaw-
nictw dziecięcych, artystyczne malowanie buzi, tworzenie 
balonowych stworków, wystawa prac plastycznych. 

Oprócz gier i zabaw Festiwal Bajki ma w programie jeszcze 
inne atrakcje dla całych rodzin. Między innymi spotkanie 
z Elżbietą Pałasz, autorką opowiadań dla dzieci i bajek, w któ-
rych baśniowość przeplata się z realiami współczesnego ży-
cia. Opowie ona o dziecięcej literaturze poruszającej temat 
inności. Gościem Festiwalu będzie także Tomasz Małkowski 
– pedagog, historyk, autor podręczników szkolnych do histo-
rii oraz książki „O Kamilu, który patrzy rękami”. Dla dzieci 
i ich rodziców interesująco zapowiada się również spotkanie 
z Magdaleną Schatt-Skotak – bibliotekarką, kulturoznawczy-
nią, autorką książki dla dzieci „ŁysOlka i Długowłosy”, a tak-
że spotkanie z Joanną Łajdanowicz – kierowniczką jednej 

z wrocławskich filii bibliotecznych. 
Na Festiwalu Bajki nie może oczywiście zabraknąć warsz-
tatów! W tym roku będą to warsztaty ilustratorskie z Anną 
Grzyb – ilustratorką, graficzką, autorką ilustracji do książki 
Tomasza Samojlika „Tarmosia”, a także warsztaty rodzinne 
z Natalią Talarek – graficzką, ilustratorką, właścicielką pra-
cowni plastycznej Tęczówka Studio. 
W ostatnim festiwalowym dniu wystąpi też Teatr Nieoczy-
wisty ze swym nowym przedstawieniem „Pinokio”, a zwień-
czeniem Festiwalu będzie spotkanie z Agatą Romaniuk – re-
porterką, autorką serii książek dla dzieci o „Kociej szajce”.

Festiwalowi towarzyszą, jak zawsze, konkursy - tym razem 
będą to konkurs literacki na wiersz „O bibliotece” (dla dzieci 
i młodzieży w wieku 11-15 lat) i konkurs plastyczny „Bibliote-
ka – moje miejsce” (dla dzieci w wieku 7-10 lat).

Partnerem tegorocznej edycji Festiwalu Bajki jest Fundacja 
PZU.
 
Plan Festiwalu można znaleźć na stronie internetowej: http://
biblioteka.czest.pl/ oraz na Facebooku: https://www.facebo-
ok.com/bibliotekaczestochowa 

FESTIWAL
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ZANIM 
NARODZIŁ SIĘ 

Muniek i T.Love wrośli w historię 
naszego miasta. Można nawet 

zaryzykować tezę, że Częstochowa 
byłaby bez nich zupełnie inną 

Częstochową. Historia powstania tego 
zespołu jest powszechnie znana - Liceum 

Sienkiewicza, pierwszy skład: Muniek, 
Zając, Słoniu i Janek Knorowski. Ale czy 
zadaliście sobie kiedyś pytanie, co było 

wcześniej? My - tak i Muniek nam o tym 
opowiedział.

ROCKOWA CZĘSTOCHOWA

Magda Fijołek: Byłeś niegrzecznym dzieckiem muzyki, 
pociągał Cię punk i new wave... Co Cię w nie wkręciło?

Muniek Staszczyk: Punk rock przyszedł do Nowego 
Yorku pod koniec lat 70. ubiegłego wieku, a do nas zde-
cydowanie później. Pamiętam, że w gazecie „Panorama”, 
w której był kącik muzyczny, pojawiały się wzmianki 
o nowościach, czasem nawet tych punkowych. Była też 
gazeta „Razem”, a tam zupełnie niefachowy artykuł mó-
wiący o tym, że „znudzona, zachodnia, burżuazyjno–de-
kadencka młodzież pokazuje się w agrafkach, skórach i jest 
to związane z bezrobociem i ciężką sytuacją gospodarczą 
na Zachodzie”. Miało to odstraszać, ale mnie podjarało. 
Myślę, że był to rok 1976. Słuchałem wtedy Trójki, głównie 
audycji Piotra Kaczkowskiego czy Marka Gaszyńskiego 
i w którejś z nich usłyszałem Sex Pistols. Był to kawałek 
„Pretty Vacant” - w tym momencie wymiękłem. Słuchałem 
tego w malutkim radyjku na Rakowie i pomyślałem sobie, 
że to jest jakaś rewolucja.

I wtedy się wszystko zaczęło?

Kiedy usłyszałem głos Johnnego Rottena - który śpiewał 
tak bezczelnie, tak arogancko, tak inaczej - poczułem roc-
k&rolla i energię prostoty. To było w czasach podstawówki 
„siedemnastki”. Przyjaźniłem się wtedy z Jackiem Wudec-
kim, Słoniem, pierwszym perkusistą T.Love. Oprócz kum-
pelstwa łączyła nas muzyka. Wzajemnie się nią zarażali-

śmy i inspirowaliśmy. Słuchaliśmy tych samych audycji, 
zespołów. Nagrywaliśmy utwory z radia na swoje magne-
tofony, a potem wymienialiśmy się nagraniami i opiniami. 
Pod wpływem słuchania punk rocka, zaproponowałem 
Słoniowi, abyśmy poszli raz na religię z farbowanymi wło-
sami i doczepionymi do kurtek kartkami „Częstochowa 
pali się z nudów” - wzorując się na piosence The Clash 
„London is boring”. Oczywiście, zostaliśmy z tej lekcji re-
ligii wyrzuceni.

Widzę, że było u Ciebie ciekawie już w podstawówce. 
Nie dziwię się więc, że później stało się jeszcze bardziej 
rockendrollowo...

Razem ze Słoniem poszliśmy do IV Liceum i przesiedzie-
liśmy cztery lata w tej samej ławce. „Sienkiewicz” stał się 
zalążkiem T.Love, ale o tym w Częstochowie wszyscy 
wiedzą. Kiedy trafiliśmy do liceum, punk rock zmienił się 
w nową falę. Zespoły nadal grały ostro, ale już nie tak jak 
Sex Pistols czy The Clash. We mnie muzyka jednak wciąż 
się kotłowała i pewnego dnia zaproponowałem Słoniowi 
założenie kapeli. Wymyśliłem nazwę The School Boys, 
jeden z kolegów zrobił nam białe koszulki z czerwonymi 
plamami, wyglądające jak krew. W mieszkaniu innego 
z kolegów mieliśmy próbę. Tomek Nowak, który miał 
bogatego tatę, kupił nam gitarę i bas. Co prawda nikt nie 
umiał na nich grać, ale to nam nie przeszkadzało. Kom-
pletnie nic nam nie wychodziło. Jedynym kolesiem, który 

umiał cokolwiek zagrać, był Darek Zając, pierwszy kla-
wiszowiec Alternative. Tak naprawdę, to właśnie w The 
School Boys zaczynał się formować przyszły skład T.Love. 

Nauczyłeś się w końcu grać na tej gitarze?

Pożyczyłem od jakiegoś żula gitarę z takimi łowickimi ko-
kardami, próbowałem się nauczyć, ale nic nie szło. Paluchy 

mi krwawiły. To był dopiero początek liceum, ale jedno-
cześnie był to przełomowy moment, bo z ekipą kolegów 
przejechaliśmy się po wszystkich rockowych festiwalach. 
Poznaliśmy w Lubaniu takich prawdziwych rockowców. 
Oni nas zlewali, ale przynajmniej byliśmy widoczni.  Poje-
chaliśmy tam ubrani nowofalowo, w starych marynarkach 
kupionych na rynku na Zawodziu. Z Lubania trafiliśmy do 
Sopotu. Tam poznałem facetów z Wrocławia i jakiś koleś 
zapytał mnie, czy znam Kryzys. Sądziłem, że chodzi o sy-
tuację społeczną, on jednak szybko wyjaśnił mi, że Kryzys 
to jest najlepsza kapela punkowa w Polsce. Byłem zasko-
czony, że są u nas takie zespoły. Wbiłem na ich koncert 
w Sopocie. Na scenę weszła piątka czy szóstka koleżków 
- wszyscy w czerwonych koszulach, Brylewski z przodu - 
i jadą swoje kawałki: „Nuda”, „Mam dość” itd. Pomyśla-
łem sobie: „Jaki odlot!” I wtedy drugi raz pojawiła się myśl 
o założeniu kapeli. 

Czyli The School Boys to jeszcze nie było dla Ciebie to 
coś?

Tak. Wróciłem po tych wakacjach do „Sienkiewicza” i po 
raz drugi zacząłem zakładać kapelę. Kuba Bobesz podpo-
wiedział, że trzeba rozpuścić wieści, kto w „Sieniu” gra 
na jakimś instrumencie. Wtedy usłyszałem o gitarzyście 
z klasy sportowej - Marku Kramerze. Pewnego dnia pod-
szedłem do niego i powiedziałem: „Cześć, jestem Muniek 
i chciałbym z Tobą zaśpiewać”. A śpiewać wcale nie umiałem.

Co dalej?

Spotkaliśmy się u niego w domu, zagrał mi melodie  
AC/DC, Deep Purple, ja się do tego coś darłem. Nie miało 
to wcale sensu. Marek popatrzył na mnie jak na świra. Jed-
nak zaczęliśmy się częściej spotykać: on grał na gitarze, a ja 
śpiewałem do tych jego kawałków. W końcu namówiłem 
go, żebyśmy zagrali w szkole na długiej przerwie, a potem 
dogadałem się z profesorem Królicą, żeby pozwolił nam 
zagrać na sali gimnastycznej, kiedy będzie dyskoteka. 
Nazwaliśmy nasz duet Opozycja. Profesor zdecydowa-
nie sprzeciwił się takiej nazwie - to były lata 80., zbliżał się 
stan wojenny - więc na potrzeby występu nazwałem nas 
Atak. Zagraliśmy wtedy nasz wspólny utwór „Carmilla”. 
No i ponieważ spodobało się nam takie publiczne granie, 
zachciało nam się zmienić duet Opozycja w zespół. Oficjal-
nie powstał on w styczniu 1981 roku. Zaczęli z nami wtedy 
muzykować m.in. Koniu i różni perkusiści. W Częstocho-
wie zagraliśmy kilka koncertów, także w Wakansie. Jednak 
koledzy grali hard rocka, mnie z kolei ciągnęło do punk 
rocka.

Ciekawa mieszanka...

Postanowiliśmy wysłać kasetę do Jarocina. Zrobiliśmy se-
sję w Pryzmatach, w studiu Politechniki Częstochowskiej 
- to było studio całej częstochowskiej alternatywy muzycz-
nej, szkoda, że już nie istnieje, że nie ma tych wszystkich 
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zbiorów. Koledzy z zespołu zdecydowali, że „Carmilli” na tej wysyłanej do 
Jarocina demówce ma nie być, „bo to jest najgorsze”. Ja miałem jednak pe-
wien układ z Bobeszem i dograliśmy tę „Carmillę” w tajemnicy przed resztą.

Dostaliście się na festiwal w Jarocinie?

Zakwalifikowali nas, ale w zespole pojawiły się niesnaski. Chłopaki twier-
dzili, że wcale nie umiem śpiewać. Była to prawda - ja się darłem, a oni 
chcieli mieć prawdziwego wokalistę rockowego, którym nie byłem. Tuż 
przed Jarocinem wyrzucili mnie z zespołu, co było dla mnie wielkim cio-
sem. Poprosiłem jednak Konia, który był najbardziej sympatycznym z moich 
„opozycyjnych” kolegów, żeby pozwolili mi w Jarocinie zaśpiewać ze sobą 
chociaż jeden utwór, tę „Carmillę”. 

Zgodzili się?

Chłopaki jeździli na próby do Blachowni, a ja ciątałem za nimi. Patrzyli na 
mnie z wyższością. W końcu zgodzili się, że oni będą grali swoje, a ja wejdę 
na jedną piosenkę. Potem Koniu się śmiał, że uratował mi karierę. Przyjecha-
liśmy do Jarocina na kompletnej podjarce. Były tam kapele z całej Polski. My 
najpierw musieliśmy zagrać przed ówczesnym szefem Jarocina, Walterem 
Chełstowskim, który powiedział: „A wiecie, dlaczego tu przyjechaliście? 
Dlatego, że macie jeden dobry kawałek - ‘Carmilla’. Przyjechaliście dzięki 
temu chłopakowi, bo on ma coś w sobie, ma charyzmę”. W tym momencie 
chłopakom zrobiło się głupio, a moje akcje w jednej chwili poszły w górę. 
Od któregoś z kolegów usłyszałem: „Jak chcesz, to możesz z nami śpiewać.” 
I tak zostało.

Skoro odnieśliście pewnego rodzaju sukces, to Opozycja powinna wypły-
nąć wtedy na szersze wody...

Po powrocie z Jarocina, stałem się znaną postacią w mieście. Kiedy podczas 
jednego z festiwalowych koncertów zakumplowałem się z perkusistą Kry-
zysu, Maciejem Góralskim, ten powiedział mi: „Załóż sobie swoją kapelę, 
grajcie tak bardziej współcześnie to, czego słuchacie i co czujecie”. 

I wtedy założyłeś swój trzeci zespół...

Trochę tak wyszło, że to dzięki Jaruzelskiemu założyłem kolejną kapelę, 
bo po ogłoszeniu stanu wojennego zapanowała potworna nuda. Szkoły za-
mknięte. Rozpadła się Opozycja. Stwierdziłem, że może by tak spróbować 
z nowym otwarciem. Namówiłem Słonia, Darka Zająca, Janka Knorowskie-

go i zaczęliśmy grać. Próby mieliśmy u Darka. Pamiętam, jak jego mama 
przynosiła nam kanapki. Przez ten czas wydziergałem z zespołem „Mamo 
kup mi karabin”. I tak to się zaczęło. 

Wspomniałeś o Opozycji, pojawił się T.Love. Co jeszcze działo się wtedy 
na muzycznej scenie w Częstochowie? Chyba nie byliście jedyni? 

W tym samym czasie w mieście były też oczywiście inne zespoły: Forma-
cja Nieżywych Schabuff, Stop Kran, Schamboo (gdzie ja grałem na basie, 
a Słoniu na perkusji). Było ich mnóstwo. Częstochowa miała swoją scenę 
z prawdziwego zdarzenia i nieskromnie powiem, że właściwie to T.Love ją 
rozkręcił. 

Na 1 października br. Teatr im. Adama Mickiewicza zapowiedział koncert  
„Muniek i Przyjaciele”. Zapraszamy serdecznie. 
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Magda Fijołek: Z mojego punktu widzenia 
muzyka rockowa stała się muzyką niszową, 
czy zgadza się Pan z tą tezą?

Rafał Księżyk: Tak. Myślę, że muzyka roc-
kowa nadawała ton w polskiej muzyce kilka 
razy.  Można je nazwać cyklicznymi epizo-
dami. Co takiego powodowało, że akurat ta 
muzyka wychodziła na plan pierwszy? - tu 
można by długo analizować. Po raz pierw-
szy zdarzyło się to w latach 60., potem 80., 
a następnie na przełomie lat 80. i 90. XX w. 
W ostatnich latach wypowiedzią muzycz-
ną, którą można porównać do tych rocko-
wych z ubiegłych lat, jest hip hop. Trzeba też 
przyznać, że jeszcze dwadzieścia lat temu to 
muzyka była platformą porozumiewania się 
między młodymi ludźmi, teraz są nią raczej 
seriale. Kiedyś ktoś mówił o tym, jakie ma 
ulubione zespoły lub płyty. Stanowiło to ła-
twy do odczytania komunikat. Dzisiaj taką 
rolę spełniają seriale albo influencerzy inter-
netowi.

Czy przypuszcza Pan, że rock wróci jeszcze 
w jakiejś nowej odsłonie?

Myślę, że tak. Będzie ku temu dobra oka-
zja, bo choć aktualnie panują pandemiczne 
ograniczenia, to później, kiedy sytuacja się 
unormuje, przyjdzie najlepszy moment, aby 
wrócić na koncerty. A na tym polu rockowa 
ekspresja jest bezkonkurencyjna.

Rock to muzyka buntu?

Taką ma genealogię. Czy jednak dzisiaj jest 
tak rzeczywiście? - byłbym tutaj sceptyczny. 
Tak naprawdę, każda muzyka może być 
muzyką buntu, trzeba jej tylko odpowiednio 
użyć. Podsumowując, rock może być muzyką 
buntu, ale nie ma na to monopolu. 

Szkoda Panu Festiwalu w Jarocinie w jego 
dawnej, buntowniczej odsłonie?

Nie, on miał już swój czas - w latach osiem-
dziesiątych spełniał swoją rolę. Podczas póź-
niejszych prób jego reanimacji w latach 90. 
XX w., zdarzały się tylko pojedyncze ciekawe 
edycje. 

Czy słusznie odnoszę wrażenie, że rock jest 
Panu bliski? Wrażenie to opieram na wyda-
nych przez Pana biografiach - Roberta Brylew-
skiego, Tymona Tymańskiego, Kazika, Muńka 
Staszczyka oraz ostatniej książce, o transfor-
macji muzyki na przełomie lat 80. i 90. XX.

Nie używałbym wyłącznie rockowego klucza 
do moich rozmówców. Tak naprawdę, roc-
kendrolowcem z krwi i kości był wśród nich 
tylko Muniek. Robert Brylewski wielokrotnie 
się z tego rockowego etosu naśmiewał. 

Skoro Pana ostatnia książka to zebranie 
materiałów dotyczących transformacji na 
przełomie lat 80. i 90. XX w., to czy możemy 
się spodziewać kolejnego podsumowania 
jakiegoś etapu w muzyce polskiej?

Na ten moment nie, chyba, że dokona się ko-
lejna transformacja. 

Odnieśmy się teraz do częstochowskich 
rockmanów lub zespołów rockowych, 
wśród nich są na pewno T.Love Alternative, 
Formacja Nieżywych Schabuff - u swoich 
początków - i formacje Jacka Pałuchy.

Jeśli chodzi o rock częstochowski, to cie-
kawy - zupełnie mi nieznany – rockowy 
boom w Częstochowie miał miejsce w latach 
sześćdziesiątych. Najwięcej miałby o tym do 
powiedzenia Janusz Yanina Iwański, który 
w nim uczestniczył i jako jedyny z tamtego 
czasu jest nadal aktywny na scenie muzycz-
nej. Później był rock wczesnych lat osiem-
dziesiątych – realiów stanu wojennego. 
W Częstochowie życie muzyczne koncentro-
wało się wtedy przy Klubie Wakans. Muszę 
też wspomnieć o moim ulubionym często-
chowskim zespole Tie Break, który nie daje 
się zakwalifikować do konkretnego gatunku 
muzycznego. Członkowie zespołu tworzy-
li muzykę bez granic, trafiającą zarówno do 
fanów jazzu, jak i fanów rocka. Grali rów-
nież w innych zespołach, także rockowych. 
W późniejszych latach, kiedy już w Często-
chowie nie mieszkałem i zacząłem spoglądać 
na muzykę z szerszej perspektywy, z rocko-
wych brzmień częstochowskich zapamięta-
łem przede wszystkim zespół Mordor.

ROCK

 Rafał Księżyk – dziennikarz, krytyk muzyczny oraz autor biografii 
 m.in. Kazika, Muńka Staszczyka, Roberta Brylewskiego, Tymona 

 Tymańskiego i Marcina Świetlickiego - wydał niedawno książkę „Dzika 
 rzecz. Polska muzyka i transformacja 1989-1993”. Ponieważ pochodzi 

 z naszego miasta, porozmawialiśmy z nim nie tylko o polskiej muzyce 
 rockowej, ale także o częstochowskiej scenie z przełomu lat 80. i 90. XX w. 

JEST NISZĄ

WRZESIEŃ 202111



Szafa grająca rocka
Układanie repertuaru do szafy grającej wcale nie jest proste, ale potrafi też być dobrą zabawą. Można to robić nawet „na sucho”, jedynie 

w wyobraźni. Zgodnie z tematem przewodnim bieżącego numeru CGK, należy wybrać płyty częstochowskich zespołów rockowych, a - żeby 
nie dać się porwać fali sentymentalnych wspominek - postawić wyłącznie na kapele nadal aktywne na scenie. Warto przy tym pamiętać  
o różnorodności rocka i przeplatać ze sobą jego odmienne odcienie: mocne uderzenie, liryczne tonacje, postpunkowe estetyki i klasyczne 

gitarowe brzmienie. W naszej redakcji taka szafa nie mogłaby się obyć bez opisanych poniżej albumów. 

AmperA  „Cztery strony” // (2016 r.)

Drugi album częstochowskiej Ampery po brzegi wypełniony jest akustycznym brzmie-
niem i delikatną tonacją. Rock przeplata się tu z bluesem, reggae, folkiem, a nawet szan-
tową estetyką.     To propozycja idealna na wyciszenie, ukojenie i złapanie oddechu 
we współczesnym świecie, który gna do przodu jak szalony. Wokalista Kuba Bociąga, 
jak rasowy przewodnik na trudnym szlaku, mówi: zwolnij, uważaj, gdzie stawiasz 
kroki, pozostań czujny. A ponieważ na co dzień jest on nałogowym podróżnikiem, 
łatwo mu zaufać. Muzycznie towarzyszą mu gitarzyści Rafał Ociepa i Marcin 

Dawidowski (wcześniej kojarzeni ze zdecydowanie mocniejszymi dźwiękami, m.in. z kultowym 
zespołem Makle Kfuckle) oraz Mateusz Nienartowicz na instrumentach perkusyjnych. Na szcze-
gólną uwagę zasługuje tutaj z pewnością utwór „Lecę jak ptak” z gościnnym udziałem aktorki 
częstochowskiego Teatru, Iwony Chołuj. Gdyby natomiast nasza szafa grająca wyposażona 
była w funkcję wideo, koniecznie należałoby sprawdzić trzy teledyski promujące wspo-
mniany album: „Chudy”, „Moja identyfikacja” i „Hej, to ja”. Ten ostatni został zrealizo-
wany przez reżysera Pawła Maślonę i operatora Cezarego Stoleckiego. 

ROCKOWA CZĘSTOCHOWA
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Sołtys  „Sołtys EP”  // (2018 r.)

Ten krążek to krótka, składająca się z pięciu utworów, 
„epka” - ale zdecydowanie nie mogło jej zabraknąć w na-
szym zestawieniu. Jakub Sołtysik, lider projektu, ma nie-
zwykle prosty i szczery patent na swoje granie. Na płycie 
dominuje wokal, gitara i ambicja, żeby słuchaczy nie do-
padała nuda. W związku z tym Sołtys czasem śpiewa po 
polsku, czasem po angielsku. Czasem romansuje z coun-
try, czasem z bluesem, a innym razem wchodzi na obszar 
grunge. I choć dominuje tutaj spokojna, melancholijna atmosfera, to gitary lubią 
u Sołtysa trochę powyć i poszeleścić – co zdecydowanie dodaje smaku całości. 
Jedyne, co można temu wydawnictwu zarzucić, to jego krótki format. Pozostaje 
więc kibicować temu świeżemu, częstochowskiemu projektowi i czekać na jego 
album długogrający. 

af, tj

Infernal War  „Axiom” // (2015 r.)

Myśląc o naprawdę mocnym brzmieniu gitar z Częstochowy, 
trzeba wskazać na blackmetalowy Infernal War, który zebrał 
świetne recenzje za swój trzeci długogrający album - „Axiom”. 
Płyta udowodniła, że zespół doskonale odnajduje się w ekstre-
malnych dźwiękach, którym przy nagrywaniu udało się nadać 
nowoczesny szlif. Brawa za produkcję. Nawałnicę brutalnych 
riffów podbija niezmordowana perkusja Pawła „Stormblasta” 

Pietrzaka, którego wielu słuchaczy metalu kojarzy również z formacji Deus Mortem. 
„Axiom” to bardzo intensywny i zwarty w swej prostocie album, zagrany z dużą pew-
nością siebie. Czuć tu profesjonalizm i doświadczenie muzyków występujących od lat 
na blackowej scenie. 

Shamboo&Muniek „Piosenki”// (2015 r.)

Większość powrotów na scenę po latach okazuje się porażką. Mało komu udaje się 
osiągnąć coś więcej, niż tylko ożywić stare sentymenty publiczności. Częstochowskie 
Shamboo jest jednym z tych wyjątków, który zdobył większą rozpoznawalność i po-
pularność po powrocie. Historia zespołu sięga początku lat 80. XX w. Na basie grał 
w nim wtedy Muniek Staszczyk, który był jeszcze przed największymi sukcesami 
T.Love Alternative. Shamboo nie udało się jednak w tamtym okresie wybić i – po-

dobnie jak wiele punkowych kapel – grupa ta po prostu zeszła ze sceny. Nikt 
się jednak nie spodziewał, że po ponad dwudziestu latach muzycy Shamboo wrócą i nagrają razem 

z Muńkiem dwie płyty dla S.P. Records. Ich „Piosenki” to gitarowe granie ze specyficznym punko-
wym zacięciem. Słychać inspiracje wczesnym T.Love, ale też innymi kapelami startującymi w la-

tach osiemdziesiątych. Charakterystyczna melodyjność, prosty, zadziorny przekaz i przewrotne 
poczucie humoru, stały się znakami charakterystycznymi Shamboo. Muzyczna propozycja 

grupy to „pocztówka z przeszłości”, ale taka, na którą publiczność czekała z utęsknieniem. 
Zespół od pewnego czasu milczy, ale w przypadku Shamboo można chyba spokojnie za-

łożyć, że wcześniej czy później wyrwie się znów z zimowego snu. 

Mordor „Prayer to...” // (1993 r.)

W latach 90. XX w. Mordor stanowił kwintesencję polskie-
go doom metalu. Zespół co prawda ewoluował w stronę 
progresywnych klimatów („The Earth”) i powrócił po la-
tach do ciężkiego uderzenia (Darkness...), jednak ten naj-
ważniejszy krok postawił dzięki „Prayer to...” Debiut gru-
py to odpowiedź na brytyjskie pomysły łączenia gotyckiej 
melodyjności z growlem. Główną zasadą przyświecającą 
nagranemu materiałowi była nostalgiczność. Musiało być melancholijnie – tęsk-
nemu wokalowi i partii gitar towarzyszyły smutne klawisze, a nawet skrzypce. 
Zgodnie z wymogami gatunku, powolna perkusja czasem tylko ożywała dla 
przełamania kompozycji. Warto dodać, że płytę nagrano z gościnnym udziałem 
Anji Orthodox. Prekursorski album Mordoru doczekał się solidnej reedycji; z ory-
ginalnych materiałów zremasterowano go w No Solace studio i wydano w Wit-
ching Hour. 

Clödie „Memories” // (2020 r.)

Zmieniają się czasy, zmienia się rynek muzyczny. Młode po-
kolenie coraz rzadziej słucha muzyki z płyt, bo podstawowym 
medium jest internetowy streaming, gdzie pojedyncze utwory 
różnych wykonawców układa się w osobiste playlisty i zesta-
wienia. Starzy melomani mogą z dezaprobatą kręcić nosami, 
ale nic nie poradzą na wiatr zmian. Do nowych strategii słu-

chaczy dopasowują się muzycy. Dziś najważniejsza jest promocja w sieci, a kluczem 
do sukcesu jest wydawanie kolejnych singli. Taką właśnie strategię ma pochodząca 
z Częstochowy wokalistka Klaudia Trzepizur, frontmenka zespołu Clödie. Szerszej 
publiczności dała się poznać w IV edycji The Voice of Poland, później, dzięki piosen-
ce „Go!”, znalazła się w Krajowych Eliminacjach Konkursu Eurowizji, aż w końcu 
jej utwory zaczęły osiągać milionowe zasięgi w internecie. Artystka konsekwentnie 
stawia na single, przemienia je w sukces i koncertuje w kraju oraz za granicą. Na 
szczęście w zeszłym roku Clödie wydała zbierającą klika najpopularniejszych utwo-
rów epkę, którą możemy włożyć do naszej szafy. „Memories” to lekka, klasycznie 
rockowa propozycja, gdzie pierwsze skrzypce gra charyzmatyczny, kobiecy wokal. 
Materiał może nie zaskakuje, ale ma spory potencjał przebojowości. 



Magda Fijołek: W Częstochowie 
wszyscy znają Formację, ale nie 
wszyscy wiedzą, jakie były jej po-
czątki. Przypomnijmy je zatem.

Olek Klepacz: Jacek Pałucha śpie-
wał, Wojtek Wierus grał na gitarze, 
ja na klawiszach, na basie grał Jacek 
Śliwczyński - którego zastąpił Rafał 
Łuszczyk - doszedł jeszcze Robert 
Bielecki na bębnach i Jacek Otrę-
ba. W takim składzie nagraliśmy 
pierwszą płytę. Wszyscy się wtedy 
uczyliśmy muzykowania. Byliśmy 
chłopakami z jednej dzielnicy, 
Tysiąclecia. Mieszkaliśmy obok 
siebie i wydobywaliśmy dźwięki 
z instrumentów, bo graniem nie 
można było wówczas tego nazwać. 
Naszym spiritus movens był Ro-
bert Ociepa - „Szczepan”, osobliwy 
muzyczny wizjoner. I tak graliśmy 
sobie, graliśmy, a później nagle 
pojawiła się możliwość nagrania 
w radiowej Trójce pierwszej płyty. 

Ale przecież nie od razu...

Pierwsze próby „nagrywanek” 
czyniliśmy w Radiu Pryzmaty. 
Właśnie tam powstał „Kibel” 
i mnóstwo fajnych piosenek. Tymi 
taśmami próbowaliśmy zarazić 
świat. Chociaż to za mocno po-
wiedziane. Bardziej chcieliśmy, 
aby ktoś tego posłuchał. Nie mie-
liśmy jakichś szczególnych am-
bicji, żeby zrobić karierę. Było to 
bardziej działanie kulturowe, po-
trzeba serca. Był rok 1988, wtedy 
wszyscy coś tworzyli, grali, pisali, 
malowali. W tym czasie w Często-
chowie działali już Tie Break, T.Lo-
ve, Schamboo Punk, Stop Kran… 
Zakładaliśmy długie prochowce, 
przyczepialiśmy znaczki z nazwa-
mi zespołów. Najważniejsze było 
mieć fajny szyld. To był pomysł 
na nasz świat, który w zasadzie na 
zewnątrz nie istniał, tam było sza-
ro, buro. Spacerowaliśmy po Ale-
jach w jedną, drugą stronę, czyta-
liśmy fajne książki, chodziliśmy 
do ogólniaka, piliśmy herbatkę 
w Empiku, a wieczorami, 
korzystając z uprzej-
mości jednego czy 
drugiego domu 
kultury albo 
naszej szkoły, 

rżnęliśmy w instrumenty. Takie 
były początki. Dopiero później 
pojawiła się propozycja nagrania 
pierwszej płyty w Trójce. To, co 
stało się potem, zupełnie przerosło 
nasze oczekiwania. Nie wiedzieli-
śmy, co się dzieje. Trzeba też do-
dać, że nasza muzyka wpisywała 
się wówczas w nurt jarocińsko-al-
ternatywny, co zresztą nie bardzo 
nam pasowało, bo był on dla nas 
zbyt publicystyczno-społeczny, 
tromtadracki. Nasza, raczej surre-
alistyczna twórczość powstawała 
wtedy w oparach farb i wernik-
su Jacka Pałuchy, który malował 
(zresztą świetnie) obrazy. 

Wasze teksty były zupełnie 
awangardowe...

Kompletnie nie przystawały do 
tego, co się wokół nas działo, były 
surrealistyczno-bajkowe. Nie były 
ani publicystyczne, ani proletariac-
kie. Przypomnę chociażby: „Kie-
dy zamykam oczy” „Kosmiczny 
zabijaka” czy „Klub Wesołego 
Szampana”. Tekst do tego ostat-
niego utworu, napisany przez 
Wojtka Płocharskiego, opowiada 
– osobliwie - o miłości robotnika 
do świnki. Robotnik kupił świnkę, 
hodował ją w mieszkaniu w celach 
konsumpcyjnych, ale nieszczęśli-

wie się w niej zakochał… Później 
ten tekst zaczął żyć swoim życiem 
i był rozmaicie interpretowany.

To, co mówisz, całkowicie zmie-
nia optykę tej piosenki... Jak wła-
ściwie znalazła się ona na Liście 
Przebojów Trójki?

Wtedy jeszcze byli prawdziwi 
kreatorzy-redaktorzy muzyczni, 
którzy mieli pojęcie o sztuce i szu-
kali w muzyce czegoś ciekawego, 
innego, osobliwego. Piotr Kacz-
kowski, Walter Chełstowski, Woj-
ciech Mann, Kuba Strzyczkowski, 
Piotr Metz, Marek Niedźwiecki, 
Paweł Sito… Nowe zespoły za-
czynały istnieć w zasadzie dzięki 
nim i starej Trójce. Z „Klubem We-
sołego Szampana” była to robota 
Pawła Sito, który - zauroczony 
naszymi dźwiękami - przekonał 
redakcję muzyczną Trójki, m.in 
Marka Niedźwieckiego, do pre-
miery „Klubu” na „Liście Przebo-
jów Trójki”, a w konsekwencji do 
pozostałych naszych melodii.

Ten utwór stał się klasyką.

Cóż, zmienił się świat, zmieniły 
się pokolenia, pojawiła się zupeł-
nie nowa estetyka, nowa narracja, 
ale na szczęście nasze piosenki 

żyją swoim życiem i to nie tylko 
w świecie czterdziesto- czy  pięć-
dziesięciolatków. Do naszej twór-
czości sięgają młodzi muzycy; 
ostatnio słyszałem świetny remiks 
„Centrum wynalazków”, bardzo 
mi się podobało.

Wspomniałeś, że świat się zmie-
nił. Co masz na myśli?

Spotykam się często ze sztucznym, 
metodyczno-exelowym działa-
niem pt. „Stwórzmy zespół-pro-
dukt, napiszmy koniunkturalny-
-modny repertuar i będzie sukces.” 
A sztuki nie da się stworzyć meto-
dycznie, to powinno być natural-
ne, duchowe, „chemiczne”. Inaczej 
jest niewiarygodne. Prawda i emo-
cje to jedyny klucz do sztuki. Teraz 
wszystko kręci się wokół pienię-
dzy, dużych korporacji - to nie 
moja „bajka”. „Jaka publiczność, 
tacy poeci” - niestety, schlebianie 
szerokim gustom źle się kończy...

Poeci?

Ostatnio powiewem świeżości na 
scenie była dla mnie Mery Spolsky, 
niestety - wpadła już w tryby wy-
twórni. W tej chwili wszystko musi 
być do czegoś podobne. Kiedyś 
przyniosłem do wytwórni nowe 
piosenki i Pan „Wytfórca” spytał: 
„Olek, ale do czego to jest podob-
ne?” Odpowiedziałem z satysfak-
cją: „Do niczego.” - i na tym zakoń-
czyła się nasza rozmowa. Spece od 
handlu muzyką chcą formatować 
osobliwość piosenek i włożyć to 
w jakąś dobrze sprzedającą się 
szufladkę, a moje utwory nie kwa-
lifikowały się do żadnej, zatem nie 
przeszły „badań radiowych”. Ta-
kie działania przestały mnie już in-
teresować. Po mojemu musisz być 
osobliwy, wyrazisty, inny. Aktual-
nie pochłania mnie muzykowanie 
z Michałem Walczakiem i Micha-
łem Roratem, czyli „Olek Klepacz 
i Dźwiękoszczelni”. To z założenia 
mały projekt, który ma nam dostar-
czać radości, duchowości, uniesień. 
Nie chcemy się z tym nigdzie wpy-
chać, istnieć w świecie show bizne-
su. Po prostu muzykujemy, wra-
cając do archetypów i wspólnego 
zabierania ciszy dźwięków.

 To, co działo się na rockowej scenie w latach 80. i 90. XX w., dziś jest już klasyką. O tym, co było wczoraj 
 i jest dziś istotne w muzyce oraz o początkach Formacji Nieżywych Schabuff, opowiada nam Olek Klepacz. 

TRZEBA BYĆ WYRAZISTYM
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KAPEL, O KTÓRYCH MOGLIŚCIE 
ZAPOMNIEĆ, A KTÓRE NALEŻY PAMIĘTAĆ

ROCKOWA CZĘSTOCHOWA

Bezpośrednią inspiracją do napisania tego tekstu jest fanpage na FB „Niezapomniane Zespoły z Częstochowy i okolic”. To prawdziwa 
skarbnica wspomnień o lokalnych kapelach, które już nie istnieją, ale zapisały się w historii częstochowskiej sceny. Powinien tam zajrzeć 
każdy miłośnik lokalnego, gitarowego grania. W ramach zachęty wspominamy sześć wyjątkowych, rockowych składów i namawiamy, by 

- czy to w internecie, czy w domowych muzycznych kolekcjach – poszukać innych częstochowskich, muzycznych perełek. 

6

Ten zespół to była przede wszystkim 
koncertowa petarda. Mocne riffy, gęsto 
utkana sekcja rytmiczna oraz dynamicz-
nie zmieniający się wokal. Makle Kfuc-
kle w sposób automatyczny generowały 
pogo pod sceną i wszelkie inne szalone 
reakcje publiczności. Ich występy były 
doświadczeniem formującym dla pew-
nego pokolenia miłośników ciężkiego 
brzmienia z Częstochowy. Zespół miał 
też oczywiście szerszą publiczność, bo 
koncertował w całej Polsce, m.in. na fe-
stiwalu w Węgorzewie (gdzie otrzymał 
nagrodę specjalną), na Przystanku Wood-
stock czy warszawskim Big Star Festival. 
Jego kawałki były regularnie grane przez 
radia i telewizyjne programy muzyczne. 
Coverowy singiel „No limits” miał nawet 
swoją chwilę prawdziwej sławy. 
Zespół Makle Kfuckle powstał w 1994 r. 
i dziś to doskonale słychać - inspiracje 
popularnymi ówcześnie nurtami metalu 
przeplatają się tutaj z deathcore czy na-
wet nu metalem. Dzięki temu  płyty gru-
py („Makle Kfuckle” z 1997 r., „La Bom-
ba” z 1999 r. i „B.OOO.M” z 2005 r.) to 
trochę takie głośne, muzyczne pocztówki 
z „najtisów”. W najbardziej kanonicz-
nym momencie Makle Kfackle tworzyli: 
Jacek „Młody” Adamczyk (wokal), Mar-
cin „Kasa” Dawidowski (gitara), Dariusz 
„Daro” Bafeltowski (gitara), Rafał „Cie-
pek” Ociepa (bas) oraz Paweł „Pablo” 
Pietrzak (bębny). 

Częstochowskie Lewe Łokcie przez kilka 
lat scenicznej aktywności konsekwentnie 
szukały swojej autorskiej ścieżki na polu 
indie rocka. Zaowocowało to niezliczoną 
ilością koncertów, grupą oddanych fa-
nów i dwoma albumami: „Niewiele się 
zmienia” (2013 r.) i „Spokojnie, Spokoj-
nie” (2017 r.). Znakiem rozpoznawczym 
zespołu stały się chwytliwe melodie wy-
mieszane z brudnym gitarowym brzmie-
niem. Z jednej strony było to granie za-
słuchane w rockowej alternatywie lat 90.  
XX w., z drugiej zaś przefiltrowane przez 
wszystko, co od tamtej pory spotkało 
nas w gitarowym indie. Takie spojrzenie 
w przeszłość, przy równoczesnym moc-
nym osadzeniu w tym, co dziś. Dosko-
nale wpisywały się w to proste i szczere 
teksty - opowiadające o niespodziewanej 
dorosłości, pogoni za marzeniami i stu-
dzeniu negatywnych emocji. Lewe Łok-
cie miały na siebie konkretny pomysł, 
nie miały ambicji gonić za nowościami 
i oryginalnością na siłę, zamiast tego kon-
sekwentnie rzeźbiły riffami muzyczną 
przestrzeń. I choć w roku 2019 Robert Ka-
fel, Piotr Rogoziński, Łukasz Szczepański 
i Janusz Binkowski zawiesili wspólne 
granie, to zdecydowanie warto wracać 
do ich starych nagrań oraz śledzić projek-
ty, w których aktualnie się udzielają. 

Przed Lewymi Łokciami była grupa Ele-
phant Stone i o niej też zdecydowanie nie 
można zapomnieć. Zespół zadebiutował 
w 2006 r. i fakt, że zaczerpnął nazwę 
z tytułu singla The Stone Roses, jasno 
wskazuje, w jakich rejonach muzycznych 
chłopaki (Adam Rogoziński, Piotr Rogo-
ziński, Wojciech Wójcik i Robert Kafel) 
się poruszali. Dużo gitar, indie rockowe 
brzmienie, ogrom młodzieńczego en-
tuzjazmu i radości z grania. Fajnie było 
obserwować, jak z koncertu na koncert, 
z kawałka na kawałek, stają się lepsi i doj-
rzalsi. Te doświadczenia z pewnością 
sprawiły, że później - jako Lewe Łokcie 
- mogli wystartować z zupełnie nowego 
poziomu. Na pewno sporym sukcesem 
Elephant Stone jest fakt, że udało im się 
wystąpić na wielu muzycznych festiwa-
lach, m.in. na: OFF Festiwal (Mysłowice), 
Pepsi Vena Music Festival (Łódź), Maj 
Music Festival (Katowice), Gramy Fe-
stiwal (Szczecin), Seven Music Festival 
(Węgorzewo), Festiwal Frytka OFF (Czę-
stochowa) i Jarocin Festiwal. Idealnie 
wpisywali się oni w ramy kanonu mło-
dego, polskiego rocka alternatywnego 
pierwszej dekady XXI w. 

Częstochowscy spece od rockabilly prze-
mknęli przez naszą scenę jak kometa. 
Pojawili się z zaskoczenia, rozbłysnęli, 
podgrzali atmosferę i nagle zniknęli. 
Czwórka artystów, ukrywających się 
pod pseudonimami Gregory Saint, Luke 
Saint, Jack Saint i Monica Saint, mieli pa-
tent na to, by przenosić publiczność na 
kalifornijską plażę, do świata surferów, 
rolkarzy i kierowców cadillaców.  Zespół 
działał w latach 2006-2011 i z jednej stro-
ny czerpał inspiracje z pionierskich cza-
sów rock&rolla - gdy rodził się on z inspi-
racji bluesem, boogie, bluegrass i country 
- z drugiej zaś zapatrzony był w surf roc-
ka i psychobilly (zderzenie brytyjskiego 
punka lat 70. XX w. z rockabilly). Taka 
mieszanka okazała się powiewem świe-
żości nie tylko na częstochowskiej scenie, 
ale była też wyjątkowo dobrze przyjmo-
wana na koncertach poza naszym mia-
stem. Zespół miał również swoje pięć 
minut chwały (dokładnie 2 minuty i 33 
sekundy) w TVN, w programie Kuby 
Wojewódzkiego. Niestety, St. City Sur-
fers nie pozostawili po sobie oficjalnego 
krążka, a żeby dziś znaleźć ich nagrania, 
trzeba się zdrowo „nasurfować” w inter-
necie. Warto jednak pamiętać, że komety 
mają skłonność do cyklicznego pojawia-
nia się na nieboskłonie, nie można więc 
wykluczyć, że i z częstochowskimi surfe-
rami tak będzie.

Krzywe Nogi to vintage rockowa kapela, 
którą od 2015 r. tworzyli: Łukasz Skiba 
(git, vox), Przemek Respondek (perku-
sja) i Kamil Bawor (bass). Grali wspólnie 
tylko trochę ponad trzy lata, ale zdążyli 
zdobyć sporą, lokalną rozpoznawalność 
i własną publiczność. Ich kawałki były 
mieszaniną unikalnych dźwięków blu-
esa z lat 50. i 60. XX w., soulu i garażo-
wego, brudnego rocka. Magnesem był 
też charakterystyczny wokal z lekko big 
bitowym zacięciem i polskie, zanurzone 
we współczesności, teksty. Ich Epki są  
krótkie – łącznie tylko cztery utwory – 
ale dają niezły pogląd na to, jaką energią 
dysponował ten zespół. Kto zaś był na ja-
kimś koncercie grupy, chociażby podczas 
Festiwalu Frytka OFF w 2016 r., ten do-
skonale pamięta, że sceniczna charyzma 
Krzywych Nóg potrafiła porwać nawet 
sceptyków. Lider zespołu, Łukasz Skiba, 
gra dziś w zespole Duch Delta, nowej 
muzycznej nadziei częstochowskiej sce-
ny. Lada moment powinien ukazać się 
ich debiutancki album i jest to materiał, 
na który zdecydowanie warto czekać. 

 ELEPHANT STONE

 LEWE ŁOKCIE                
 ST. CITY SURFERS

 KRZYWE NOGI

Historia zespołu Rażeni Piorunem wyraźnie 
dzieli się na dwie części. Wszystko zaczę-
ło się w 2001 r. od spotkania Wojtka Króla 
(wokal, perkusja), Marcina „Marlona” Kró-
liszewskiego (gitara) i Pawła Gajdy (bas). 
Dzięki wsparciu z funduszu CARA udało się 
nagrać pierwszy materiał -  „Zakażone pio-
senki” i maszyna ruszyła. Klasyczne rocko-
we brzmienie, duża dawka poczucia humoru 
i oryginalna sceniczna charyzma pomogły ze-
społowi szybko zdobyć lokalną popularność. 
Apetyt rósł jednak w miarę jedzenia. W 2004 r.  
udało się nagrać płytę „Zarażeni” i grupa 
zaczęła być dostrzegana poza Częstocho-
wą. Muzyka Rażonych Piorunem trafiła na 
składanki „Minimax” Piotra Kaczkowskiego 
i „Cały ten rock” Marka Wiernika, zaczęła też 
pojawiać się na antenie radiowej Trójki. Zna-
kiem rozpoznawczym zespołu były zawsze 
teksty Króla – ironiczne, dobitne i zaangażo-
wane społecznie. Jednak w 2009 r., w wyniku 
życiowych zawirowań i różnic charakterów, 
grupa zawiesiła działalność. Nowa odsło-
na Rażonych to rok 2012 i mała rewolucja 
w składzie. Za bębnami usiadł nowy członek 
zespołu, Marcin Rybiałek, a Wojtek Król zła-
pał za gitarę. Przez kolejne trzy lata Rażeni 
Piorunem bardzo intensywnie koncertowali, 
tworzyli nowe kawałki i szykowali się do na-
grania trzeciej płyty. Niestety, później znów 
zniknęli ze sceny. Ich najwierniejsi fani wciąż 
jednak wierzą, że doczekają się jeszcze kolej-
nego powrotu i krążka.

 RAŻENI PIORUNEM
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Michał Wilk: Podobno gitara pojawiła się 
w Twoich rękach, kiedy byłeś małym dziec-
kiem... Zatem, jak to wszystko się zaczęło?

Krzysztof Niedźwiecki: To prawda. W latach 
osiemdziesiątych często wyjeżdżałem do byłej 
Jugosławii, gdzie w hotelach grał do tańca ze-
spół mojego taty – Arka Band. Rodzice kupili 
mi plastikową gitarę. Wychodziłem na scenę 
i udając, że gram, wyginałem się do muzyki. 
Pamiętam, że popisowym numerem był „Joh-
ny B. Goode” w wersji Petera Tosha. Natomiast 
prawdziwą gitarę wziąłem do rąk w roku 1991, 
ponieważ chciałem nauczyć się grać „Cud nie-
pamięci” Stanisława Sojki. Piosenka była w to-
nacji C-moll i dużo czasu zajęło mi, aby ją opa-
nować. W muzyce spodobało mi się (dziś tak 
to rozumiem) to, że grając, nie byłem osamot-
niony i że przeżywałem coś, czego w żadnej 
innej sytuacji nie czułem. Podejrzewam też, że 
dlatego uczyłem się sam. W szkole muzycznej 
wytrzymałem rok. Pewnie byłem też potwor-
nym leniem, ale na moim odejściu ze szkoły za-
ważyło głównie to, że na koniec roku odbywa-
ły się tzw. „popisy”. W samym słowie „popis” 
wietrzyłem podstęp i było to zaprzeczenie idei, 
jaka przyświecała (zresztą przyświeca do dziś) 
mojemu uderzaniu w sześć nylonowych strun.

Pierwsze poważne muzyczne kroki stawiałeś 
w zespole Habakuk.

Do Habakuka chłopaki zaprosili mnie w 1998 
roku i od razu była trasa koncertowa po Wy-
brzeżu, a chwilę później nagranie pierwszej 
płyty pt. „Mniam mniam reggae”. Miałem 
duże szczęście, bo była to ekipa bardzo zgrana 
i zdecydowanie miała już swoją publiczność. 
Szkoła życia. No i przepadłem (uśmiech). Po-
tem były kolejne płyty i wiele koncertów. Dzi-
siaj miło to wspominam. Bardzo dużo się wów-
czas nauczyłem, również jeśli chodzi o pracę 
w studiu. To dzięki Adasiowi Celińskiemu po-
trafię sam sobie nagrać demo piosenki, a także 
całkiem znośnie zmiksować nagranie w profe-
sjonalnym studiu.

Zacząłeś występować na scenie jeszcze przed 
studiami, ale skończyłeś szkołę filmową, za-
równo w Łodzi, jak i w Warszawie. Dlaczego?

Nieznajomość nut wykluczała jakiekolwiek 
studia muzyczne, natomiast najbliżej artystycz-
nego nauczania (tak to nazwijmy) były właśnie 
te szkoły, o których wspominasz. Był jeszcze 
jeden dość pragmatyczny powód - po prostu 
groziła mi służba wojskowa. Nie muszę doda-
wać, że i wtedy, i dzisiaj uważam, że w wojsku 
oszalałbym. Czyli - mówiąc delikatnie – nie 
było to dla mnie. Przy czym muszę dodać, że 
dyplom otrzymałem tylko w tej warszawskiej, 
prywatnej szkole. Studia w łódzkiej Filmówce 
przerwałem przed czwartym rokiem.

Potem współpracowałeś z różnymi zespołami 
i artystami, a pewien zwrot w Twojej karierze 
przyniosła chyba piosenka autorska i współ-

praca z Andrzejem Grabowskim, prawda?

Piosenka „Jestem jak motyl” w wykonaniu 
Andrzeja Grabowskiego wylądowała na pierw-
szym miejscu listy przebojów kultowej Trójki 
i faktycznie dodało mi to wiary, że potrafię uło-
żyć utwór, którego chcą słuchać ludzie. Piosen-
ka powstała z dużym udziałem pana Bogusła-
wa Chraboty i Marcina Lamcha. Niemniej sam 
tzw. chwytliwy refren powstał w mojej głowie. 
Na podstawie tego delikatnego sukcesu napi-
sałem dla Andrzeja dwie płyty. W sumie kilka 
utworów wyszło nam całkiem nieźle. Była też 
ładna piosenka napisana dla Hanny Banaszak 
„Może to sen”. Hania śpiewa ją do dziś, o czym 
wiem ze stron ZAiKS-u (uśmiech).

Z czasem jednak postawiłeś na karierę solową. 
Wolisz samemu „grać i śpiewać piosenki”?

Nie tyle „postawiłem na karierę solową”, co 
po prostu powolutku działam w temacie wy-
konywania piosenek w stylu wczesnych blu-
esmanów. Samotny facet z gitarą opowiada ja-
kieś historie. Zagrałem wiele takich koncertów 
i wiem, że są ludzie, którzy – podobnie jak ja - 
widzą w tym sens. Jak już wspominałem, kiedy 
gram piosenkę, czuję czyjąś obecność. Trudno 
to wytłumaczyć. Granie solówek wydaje mi się 
wstydliwe i niepoważne, a w kwestii solowych 
koncertów z pewnością chcę się rozwijać.

W Twojej biografii ważnym elementem jest 
też animacja kultury – byłeś zaangażowany 
w działalność Klubu Zero w Częstochowie. 

Jak z tej perspektywy patrzysz na swoją ka-
rierę?

Jeśli mam być zupełnie szczery, utwierdziło 
mnie to w przekonaniu, że prowadzenie klubu 
– najdelikatniej mówiąc – nie zgadza się z moją 
wrażliwością. Niemniej miło wspominam dzie-
siątki koncertów, które zorganizowałem. Lubię 
to miasto i tutejszych ludzi, więc był to fajnie 
spędzony czas – mam na to dowody. Nauczy-
łem się być w tłumie, choć wolę pianie koguta 
i natury ciszę (śmiech).

A jak z tej perspektywy wygląda obecna Czę-
stochowa? W ciągu ostatnich lat pewnie wiele 
się zmieniło.

Na pewno zmienił się mój stosunek do Często-
chowy. Dzisiaj uwielbiam tu być. Uważam, że 
mamy wspaniałych artystów w każdej dziedzi-
nie. Jeśli tylko my sami potrafimy nadać sens 
pewnym sytuacjom i zdarzeniom, to można tu-
taj bardzo treściwie żyć. Może mnie jest łatwiej 
tak mówić, bo bardzo dużo jeżdżę po Polsce. 
Ekonomicznie niekoniecznie jest najlepiej, ale 
na tym się kompletnie nie znam. Kumaci lu-
dzie, którzy nas odwiedzają, lubią tu przyjeż-
dżać.

Spędziłeś już ponad 20 lat na scenie muzycz-
nej. Jesteś gitarzystą, właściwie multiinstru-
mentalistą, wokalistą, tekściarzem, zajmujesz 
się wieloma dziedzinami… Są przed Tobą 
jeszcze jakieś obszary artystyczne, które 
chcesz zbadać?

Mój plan jest taki, że codziennie staram się 
uczyć nowych piosenek, napisać jakiś wers 
swojej myśli, dodać melodię. Nie chcę zbyt wy-
biegać w przyszłość, bo pandemia pokazała, 
że „wszystkie plany tak niewiele znaczą”. Na 
pewno chcę grać solowe koncerty, z czasem 
poszerzając skład o dwóch, trzech muzyków, 
ale cały czas w konwencji „polskiej piosenki 
z tekstem”. Lubię wynajdywać w polskiej bo-
gatej bazie piosenek coś, co mogę przez siebie 
przepuścić i nadać temu jakiś przefiltrowany 
przeze mnie sens. Dziwnie mi się o tym mówi, 
w sumie nie umiem tego nazwać. Chcę szukać 
ludzi, którzy chcieliby tego posłuchać. Nie in-
teresuje mnie tłum skaczący przed sceną. Wolę 
siedzącą publiczność, może to być tylko 50 
osób, ale szczerze zainteresowanych.

Masz więc jakieś konkretne plany na przy-
szłość?

Wolę wspomnieć o konkretach, które miały 
miejsce w ostatnim czasie. Nie tak dawno na-
grałem dwie bardzo udane płyty. Z Piotrem 
Strojnowskim, współzałożycielem i wokalistą 
Daabu, nagraliśmy zgrabną płytę „Wolność 
serc”. Z kolei z Jerzym Mercikiem, pod szyldem 
The Old Paroots, nagraliśmy szanty w aranża-
cjach reggae. Obie płyty są w streamingu i bar-
dzo je polecam. Nawet udały się tam solówki 
na gitarze.

OPOWIADA

FACET
Z GITARĄ

HISTORIE

„Kiedy gram piosenkę, czuję czyjąś obecność i przeżywam coś, czego 
w żadnej innej sytuacji nie czuję” – opowiada Krzysztof Niedźwiecki, częstochowski 

gitarzysta i piosenkarz, dla którego scena to wyjątkowe miejsce spotkania.
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Nikt nie zliczy miejsc w Częstochowie, gdzie rozbrzmiewał rock. My zapraszamy na 
krótki spacer po klubach, w których działo się to najgłośniej w ciągu ostatnich 

kilkunastu lat. Powspominajmy razem najlepsze koncerty i kultowe miejscówki.
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KONCERTOWE
MIEJSCÓWKI

Pub Utopia, ul Jasnogórska 13 (2002-2007)

Wspominając częstochowskie rockowe kluby z początku XXI w., koniecznie trze-
ba zacząć od Utopii. To nie był zwykły klub muzyczny, knajpa czy przestrzeń 
koncertowa. Przez prawie pięć lat swojej działalności Utopia była swoistym lo-
kalnym centrum sterowania wszechświata. Stanowiła miejsce, w którym po pro-
stu trzeba było bywać, pokazywać się. Tutaj spotykały się przeróżne artystyczne 
i kreatywne środowiska. Dyskutowano i wspólnie się bawiono. Nad wszystkim 
czuwał na wpół właściciel, na wpół szaman-animator, Mariusz Borowik. Pod-
ziemna sala koncertowa Utopii była kameralna i duszna - ale wiele z występów, 
które się w niej odbyły, stało się wręcz legendarnymi, do dziś powracającymi we 
wspomnieniach zarówno publiczności, jak i artystów. Występowała tu czołówka 
ówczesnej rockowej alternatywy: Pogodno, Cool Kids of Death, Pustki, Negatyw, 
Kombajn Do Zbierania Kur Po Wioskach, Mitch&Mitch, Dick4Dick, The Car is 
on Fire.
Grali też ci wielcy i uznani, tacy jak: Lech Janerka, T.Love Alternative, Apteka, 
Homo Twist, Coma. W sumie zebrało się tych koncertów ponad 400, a gdy dodać 
do tego wszystkie odbywające się w Utopii poetyckie slamy, spektakle, czytania 
dramatów, nie ma wątpliwości, że było to jedno z najważniejszych miejsc nie tyl-
ko dla rocka, ale dla całej miejskiej kultury. Ze względu na unikalną aurę muzycy 
lubili tu wracać i koncertować, mimo kameralnych i undergroundowych warun-
ków. Po zamknięciu Utopii, w tym samym miejscu próbowały swoich sił inne 
kluby: Dzikie Wino, Pulp, Bada Bing, Muzyczna Meta (ta ostatnia trwa do dziś 
i również ma swoje zasługi dla rocka w mieście), ale żadnemu z nich nie udało się 
osiągnąć tak legendarnego statusu. 

Klub Zero, al. Niepodległości 11 (2009-2011) 

Lokal przy al. Niepodległości 11 wydawał się idealny na rockowe koncerty od momentu, gdy wprowadził się tam w 2007 r. Klub 
Tramwaj. Przestronny, fajnie położony, w wolno stojącym budynku (można było grać, nie martwiąc się o sąsiadów), oddalony 
nieco od centrum, ale z bardzo dobrym dojazdem komunikacją miejską. Można było jednak odnieść wrażenie, że nad tym miej-
scem zawisła jakaś klątwa, bo choć przyciągało ono ludzi z fantastycznymi pomysłami i odbywały się tu niezapomniane im-
prezy, to w dłuższej perspektywie czasu działającym tu klubom nie udawało się utrzymać na powierzchni. I tak, gdy po dwóch 
latach działalności zamykał się Tramwaj, na miejscu pojawiła się ekipa, która chciała nawiązać tu do klimatu kultowej Utopii. 
Za pomysłem Zero stali m.in. Mariusz Borowik, Mateusz Szkop i Robert Czyż. Pierwsze plany były bardzo ambitne, chciano 
działać interdyscyplinarnie i na szeroką skalę (m.in. to tu powstawało przez krótki czas „ZERO - Kultowe Czasopismo Kultu-
ralne”). Niezapomnianą atmosferę stwarzało wnętrze pokryte szablonami Monstfura, a magnesem były energetyczne koncerty. 
Niestety, po kilku miesiącach pierwsza ekipa musiała zrezygnować i w kryzysowej sytuacji reaktywacji Zero podjęła się grupa 
przyjaciół z AFe Production, z Krzyśkiem Niedźwieckim na czele. I wtedy zrobiło się jeszcze bardziej rockowo. Fani dobrej mu-
zyki do dziś wspominają zabawę na koncertach Buldoga, Lecha Janerki, Pogodno, Comy, Huntera, Proletaryatu itd. Niestety, 
ta odsłona Zero utrzymała się tylko kilkanaście miesięcy i w roku 2011 lokal ostatecznie przestał pełnić funkcje rozrywkowo-
-muzyczne. Niedźwiecki próbował jeszcze później przenieść markę Zero do centrum miasta i połączyć ją z Teatrem S, ale to już 
zupełnie inna historia... 

Klub/ Galeria Teatr From Poland, al. NMP 2 (2007-2020) 

W Częstochowie TFP można przede wszystkim kojarzyć ze środowiskiem teatralnym. 
Jego pierwsza siedziba na Rynku Wieluńskim (gdzie działał od 2005 r.) była nakiero-
wana głównie na działania parateatralne, plastyczne, filmowe, literackie. Gdy jednak 
doszło do przeprowadzki w bezpośrednie sąsiedztwo placu Daszyńskiego – do lokalu, 
który kiedyś zajmował jazzowy Paradoks - klub zaczął dysponować sceną z prawdzi-
wego zdarzenia. Ów potencjał potrafili dobrze wykorzystać opiekunowie tego miejsca, 
Anita Grobelak i Wojtek Kowalski (z czasem Wojtek w pojedynkę) i jakoś tak się skła-
dało, że rock rozbrzmiewał tu wyjątkowo często. Acid Drinkers, Tides From Nebula, 
T.Love, Nocny Kochanek, Closterkeller, Lipali, The Analogs, KAT, Lao Che, Luxtorpe-
da - większość z tych zespołów grywała w TFP regularnie, a pełna lista muzycznych 
gości klubu z pewnością przerasta objętościowo format tego tekstu. Warto jednak za-
znaczyć, że Teatr From Poland zawsze miał słabość do mocnego uderzenia i był taki 
okres, że gdy ktoś przyjeżdżał do Częstochowy, by grać metal, koncertował właśnie 
tutaj. Przede wszystkim jednak olbrzymią zasługą TFP była promocja młodych lokal-
nych zespołów rockowych. Wytworzyła się tu naturalna przestrzeń do debiutowania 
na scenie, a cykliczne imprezy, takie jak Debiuty from Poland (9 edycji) i Free Art Fest 
from Poland (10 edycji), skutecznie ośmielały do pierwszych występów. 
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ROCKOWA CZĘSTOCHOWA

Końcówka lat 80. XX. to dla moich roczników szczególny czas. Pamiętam, że podstawowym 
pytaniem, które zadawaliśmy sobie nawzajem podczas zawierania znajomości, było: „Jakiej 
muzyki słuchasz?”. Jak gdyby ta informacja wystarczała nam do tego, żeby wyrobić sobie 

opinię na temat nowo poznanych ludzi. Teraz to pewnie brzmi śmiesznie, ale wtedy muzyka 
była dla nas absolutnie wszystkim. Punktem odniesienia do wszelkich wartości i poglądów, 

choć wówczas pewnie tak tego nie nazywaliśmy.

Byłem – dziś jestem o tym przekonany, a i wtedy 
nie miałem żadnych wątpliwości – w tej uprzy-
wilejowanej grupie, która wychowywała się na 
punkowo-alternatywnych dźwiękach polskich 
wykonawców. Konkretny łomot, jasny przekaz, 
czysta energia i krótkie odpowiedzi na każde 
pytanie. Było ok, dopóki grupa trochę starszych 
chłopaków z Częstochowy nie rozwaliła tego 
schematu. Do akcji wkroczyła Formacja Nieży-
wych Schabuf, pisana jeszcze przez jedno „f” na 
końcu, zawracając mi w głowie i zmuszając do 
przyjrzenia się zgoła innej estetyce. Nie ukry-
wam – popłynąłem. 
„Wiązanka Melodii Młodzieżowych” jest jed-
nym z tych albumów, które prawdopodobnie 
nigdy się dla mnie nie zestarzeją. Przedziwne, 
zarazem kojące i niepokojące dźwięki snujące 
się z czarnej płyty z charakterystyczną zieloną 
okładką (nie pamiętam ceny - a płyta leży w gó-
rach, w domu moich przyjaciół - ale na pewno 
zapłaciłem jakąś trzykrotną wartość okładkowej 
ceny, kupując album od kolegi, który nieźle wy-
czuł biznes, a zdaje się, że słuchał czegoś kom-
pletnie innego) do dzisiaj powodują u mnie gęsią 
skórkę. Sentyment? Na pewno, ale też – jestem 
pewien – pewna ulotna ponadczasowość, która 
sprawia, że ta quasi-kabaretowa, może nieco fol-
kowa, czasami egzotyczna, czasami zwyczajnie 
popowa (gdyby WTEDY ktoś ośmielił się tak ją 
nazwać, byłbym gotów wyzwać tego kogoś na 
pojedynek) wiązanka melodii ma w sobie coś 
magnetycznego. Zwłaszcza, że najważniejszym 
atutem tego albumu są teksty.
Jacek Pałucha nagrał pod tym szyldem tylko 
jedną płytę. Co stało się dalej z zespołem, to już 
zupełnie inna historia i zupełnie inna opowieść. 
Bo Formacja bez Pałuchy to – nie oceniając, nie 
wchodząc w żadne dysputy estetyczne – cał-
kiem inny zespół. Ja chciałbym dziś przypo-
mnieć surrealne pejzaże i narracje wyśpiewane 
i napisane przez Jacka Pałuchę, które jako żywo 
przypominają jego malarstwo. Opowiadanie 
o wierszach towarzyszących „młodzieżowym 
melodiom” jest oczywiście z góry skazane na 
porażkę – to trochę tak, jak gdyby czytać szkol-

ny bryk na temat poezji. Niech zatem ten tekst 
pełni wyłącznie funkcję wstępu i zachęty do 
przypomnienia sobie płyty (to dla starszych) 
lub sięgnięcia po nią w całości i zanurzenia się 
w niej po raz pierwszy (trochę zazdroszczę! też 
chciałbym znowu jej nie znać i móc odkrywać od 
początku).
Uroczy jest już sam tytuł płyty, który kieruje słu-
chacza wyłącznie w stronę warstwy muzycznej, 
jak gdyby rzeczywiście „melodie” były tu naj-
ważniejsze. Tymczasem dostajemy pełnopraw-
ny - choć wydany na winylu, a nie w druku - to-
mik zaskakujących wierszy. Ich  autor porusza 
się w sferach mrocznego humoru, rodem trochę 
z awangardy dadaistów, trochę z horrorów klasy 
B, a jeszcze trochę z baśni Andersena czy Grim-
mów. Brzmi nieźle, prawda? To po kolei: mamy 
tu monolog skierowany do dziewczyny, którą 
narrator zaprasza do sadu z rajskim drzewem, 
tłustą świnią i studnią wypełnioną złotą wodą 
ścinającą ludzkie mięso („Swobodny Dżordż”); 
króciutką baśń o dzieciach, które na ulepionym 
przez siebie z gliny ptaku wyleciały w przestwo-
rza i skończyły w brzuchu podniebnego stwora 
(„Kosmiczny zabijaka”); senną wizję o świecie 
bez słońca i kwiatów, w której siedzący przy 
stole tajemniczy „stary” przepowiada rychłą 
apokalipsę („Kiedy zamykam oczy”); radosny 
manifest stoicyzmu, którego bohater, pomimo 
mniejszych i większych zagrożeń wokół, spokoj-
nie stoi z boku, paląc, żując gumę i dłubiąc w no-
sie („Palę faję”); kolejną apokalipsę – tym razem 
wieszczącą upadek „niepotrzebnych wynalaz-
ków”: radia, lodówki i telewizora („Centrum 
wynalazków”); zbiorowy monolog barbarzyń-
ców wypruwających flaki ptakom przy aplauzie 
wiwatujących dziadów i podskakujących krów 
(„Z nożem na ptaki”). 
Mało? To odwracamy płytę na drugą stronę lub 
przekładamy w kieszeni kasetę (jakoś tak lepiej 
słucha się tego z takich właśnie nośników…) 
i jedziemy dalej. Oto coś w rodzaju autokomen-
tarza do malarstwa autora, czyli pejzaż z babi-
lońskim, grającym na żółtych skrzypcach dia-
błem i tramwajem zaprzężonym w rogate bydło 

(„Radość młodego nicponia”); rozpisane na dwa 
głosy niedorzeczne wyznanie miłosne („Klub 
wesołego szampana” - jedyny tekst na płycie 
autorstwa Wojciecha Płocharskiego); anty-hymn 
ku czci toalety („Kibel”) i wreszcie dwie kom-
pletnie absurdalne liryczne impresyjki („Lubię 
grać muzykę” i „Zangaro”). 
Fenomen tekstów z tej płyty polega, jak sądzę, na 
ich absolutnej lekkości, słuchacz ma wrażenie, 
jakby płynęły one gdzieś sponad głowy autora, 
niewymuszone i autentyczne. Ich baśniowość, 
oniryczność i malarskość są w pewnym sensie 
wzruszające. Brzmią trochę jak opowieści kogoś, 
kto właśnie wyrósł ze świata dziecięcych baśni, 
ale próbuje go transponować do dorosłego ży-
cia. Tęskni za beztroską i spokojem, nie chce się 
poddać upływowi czasu i przewrotnie realizuje 
swoją wizję pozostania takim trochę niegrzecz-
nym dzieckiem.
Za finał tych krótkich rozważań niech posłuży 
wyjaśnienie tytułu niniejszego tekstu. Odkąd 
pierwszy raz usłyszałem tę płytę, największą 
sympatię poczułem do dwóch wykreowanych 
na niej bohaterów. Pierwszy z nich to „poczciwy 
safanduła”, opowiadający bajki nieszczęsnym 
dzieciom w brzuchu kosmicznego zabijaki, 
a drugi – to „młody nicpoń”, ten, który cieszy się 
z chaosu, diabła i palących papierosy świętych 
w nerwowej, dynamicznej piosence otwierającej 
drugą stronę winyla. I tak się zastanawiam, czy 
piszący te teksty przed trzydziestu parę laty stu-
dent malarstwa był bliżej pierwszego, czy dru-
giego modelu. A ponieważ nie znam odpowie-
dzi, pozwalam sobie na własny autorski miks.

Tomasz Florczyk

PS. Jako dzieciak nie sądziłem, że po latach zako-
leguję się z Jackiem Pałuchą. Ale jakoś nigdy nie 
pamiętam, żeby spytać go na żywo o coś, co od 
początku mnie nurtuje – czy zapisane na (pięk-
nej zresztą!) wkładce z tekstami słowo „pożą-
dek” to ortograficzna wpadka, czy zamierzone 
działanie? Jacek, jeśli przeczytasz ten mały hołd 
złożony „Wiązance” – koniecznie daj znać! 

    POCZCIWY NICPOŃ       

Carpe Diem Klub, al. NMP 29 (2007 - )

To zaskakujące, w jakim tempie sala klubu Carpe Diem, 
gdzie na co dzień można napić się piwa ze znajomymi, po-
trafi zmienić się w koncertową przestrzeń. Znikają stoliki, 
krzesła, odsłania się mała scena i spory potencjał. Jest ka-
meralnie, ale nie raz i nie dwa zmieścił się tu wyjątkowo 
żywiołowo reagujący tłum. Przez lata za koncertowy reper-
tuar odpowiadał w Carpe Diem Artur Bratek, który miał na 
to miejsce konkretny pomysł. Nie próbował na siłę wciskać 
tu wielkich gwiazd, za to wyszukiwał muzyków oryginal-
nych, szukających swojej własnej ścieżki i z prawdziwie 
rockandrollową wibracją. Z tego klucza w Carpe Diem gra-
li: Bajzel, Dr Misio, Babu Król, Kortez, Hurt, L.Stadt, Mię-
śnie, Najprzyjemniejsi, Varietet. Na dobre zadomowiły się 
tu jam session pod szyldem „Totalna Improwizacja” oraz 
muzyczna scena Festiwalu Dekonstrukcji Słowa „Czytaj!”. 
Do legendy przeszły też momenty, gdy w ramach kolejnych 
edycji Nocy Kulturalnej klub Carpe Diem wystawiał na 
swoje podwórko scenę i puszczał rockową energię w mia-
sto. Koncerty Car is on Fire, Mitch&Mitch czy Pogodno za-
pisały się złotymi zgłoskami w historii tej imprezy. Wielka 
szkoda, że przez ostatnie lata koncertów jest w tym miejscu 
zdecydowanie mniej. 

Klub Rura, al. NMP 38 (2004 - )

Obecność Rury w tym zestawieniu może trochę zaskakiwać. W końcu kojarzona jest ona głównie 
z muzyką klubową i miejscem, gdzie można przyjść, by potańczyć do muzyki serwowanej przez DJa.  
Koncerty rockowe są tutaj atrakcją poboczną, którą zazwyczaj pilotuje Grzegorz Misiak. Jednak przez 
ponad piętnaście lat uzbierało się tych występów całkiem sporo i grała tutaj prawdziwa ekstraklasa 
naszej sceny: Kora, Pidżama Porno, Lao Che, Łąki Łan, Happysad, Organek, Strachy na Lachy, Skubas, 
Dawid Podsiadło, Maria Peszek, Monika Brodka. Klub zazwyczaj wypełniał się w takich momentach 
ponad swoją standardową wyporność. Wrażenie, że stojący w Rurze wielki spychacz zaraz oderwie się 
od ziemi pod wpływem gitarowej energii, jest przeżyciem niepowtarzalnym. Dlatego miłośnicy rocka 
regularnie zaglądali do Rury i miejmy nadzieję, że gdy skończy się wreszcie epidemiczne zagrożenie, 
okazji do wizyt tam będzie jeszcze więcej. 
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Rozmawiamy z Jarosławem Woszczyną –  
klarnecistą, saksofonistą, kompozytorem,  
absolwentem Akademii Muzycznej we  
Wrocławiu, od lat 80. XX w. związanym  
z czołówką polskich zespołów i wykonaw-
ców, zarówno rockowych, jak i jazzowych.

ROCKOWA CZĘSTOCHOWA

Sylwia Góra: Pochodzi Pan z rodziny muzy-
ków – czy to ułatwiało, czy raczej utrudniało 
wybór drogi zawodowej?

Jarosław Woszczyna: Mój tato Mieczysław 
Woszczyna przez trzydzieści lat był klarneci-
stą w Filharmonii Częstochowskiej, gdzie grał 
również na klarnecie basowym i saksofonie. 
Dziadek Bolesław Woszczyna grał na kilku 
instrumentach (m.in. skrzypcach, saksofonie, 
gitarze), ale najważniejszy był dla niego akor-
deon, o którym wiedział wszystko i który po-
trafił w doskonały sposób naprawiać, nastroić, 
modyfikować i ulepszać. Dziadek był kapel-
mistrzem orkiestry dętej w Wyczerpach Gór-
nych - zachowały się dokumenty i legitymacje 
z tamtych czasów. Pracował też w częstochow-
skiej fabryce instrumentów muzycznych. Tata 
i dziadek byli doświadczonymi muzykami, 
z racji stażu posiadającymi praktyczną wie-
dzę, którą nieformalnie i nie zawsze wprost 
mi przekazywali. Zawdzięczam im wiele cen-
nych wskazówek, związanych ogólnie mówiąc 
z muzyką. Kieruję się nimi do dziś. Nie mogę 
tu ani pominąć, ani przecenić ich kapitalnych 
uwag i ostrzeżeń dotyczących używek, „roz-
rywkowego” i mało higienicznego trybu życia 
muzyków oraz śmiertelnych zagrożeń, jakie to 
ze sobą niesie. W pewnych kręgach do dziś hu-
morystycznie pamięta mi się, jak to, będąc mło-
dym muzykiem rockowym, oprócz saksofonu 
zawsze woziłem ze sobą szczoteczkę do zębów 
i piżamę. A tak na serio, pozwoliło mi to i dalej 
(już ponad 40 lat!) pozwala grać na saksofonach 
z własnymi zębami, co ma niebagatelny wpływ 
na brzmienie instrumentów. Dbałość o higienę 
jamy ustnej i braki w uzębieniu nie były tak 
ważne dla perkusisty czy gitarzysty w kape-

lach, które potrafiły balangować non stop. Za 
to saksofonista bez uzębienia? Takich po prostu 
nie ma! Dzięki tacie i dziadkowi prawie od za-
wsze rozumiałem też, że aby móc swobodnie 
wypowiadać się przy pomocy muzyki, trzeba 
poznać jej podstawy, tajniki i nie wystarczy 
ciągle powtarzać kilku ulubionych dźwięków. 
Co prawda po drodze buntowałem się, że inni 
mogą przyjemniej spędzać czas, a ja muszę ćwi-
czyć na instrumencie, ale w końcu udało mi się 
skończyć średnią szkołę muzyczną, a potem 
Akademię Muzyczną we Wrocławiu. 

Jak się zaczęła Pańska przygoda z muzyką?

Łatwo się domyślić, że muzyka towarzyszy-
ła mi od zawsze i była bardzo różnorodna. 
W domu, od najmłodszych lat, słyszałem wy-
konywane na żywo przez dziadka, tatę i cza-
sem ich kolegów m.in. tanga, walce, polki, 
oberki. Nie brakowało też aktualnych wtedy 
przebojów muzyki rozrywkowej czy standar-
dów jazzowych znanych z anteny radiowej, 
najczęściej tej niedozwolonej i oficjalnie zagłu-
szanej. W domu właściwie zawsze grała lampo-
wa radiola taty - radio z gramofonem w jednej 
obudowie z magicznym okiem! A u dziadka, 
który mieszkał obok i miał odbiornik tv, naj-
ważniejsze były wszelkie koncerty, programy 
i filmy muzyczne, których cała rodzina z uwa-
gą słuchała, komentowała i analizowała. Były 
to dla mnie pierwsze, bardzo ważne lekcje mu-
zyki, które niewątpliwie wywarły silny wpływ 
na całe moje późniejsze życie muzyczne. Tato 
był etatowym muzykiem w filharmonii, która 
była wtedy, bez nadużywania wielkich słów, 
świątynią muzyki i sztuki. Dzięki temu mo-
głem osobiście uczestniczyć w wielu interesują-
cych imprezach i koncertach, zarówno symfo-
nicznych, jak i tych o lżejszym charakterze, np. 
operetkowych, rozrywkowych, a nawet rocko-
wych. Ze swych bardzo młodych lat pamiętam 
wykonania orkiestrowe m.in. „Krzesanego”  
W. Kilara czy „Obrazków z wystawy” M. Mu-
sorgskiego, ale były też inne, np. musical „My 
Fair Lady” czy koncerty zespołu Breakout 
w roku 1969 oraz wspólny koncert Budki Sufle-
ra i Locomotiv GT, chyba w roku 1975. Dzięki 
tym tak różnym doznaniom koncertowym po-
znawałem oblicza muzyki i doświadczałem na 
własnej skórze, jak mocno muzyka może dzia-

łać na młodego człowieka, którym wtedy byłem. 
Do grania nikt mnie nie zmuszał, ani specjalnie 
nie musiał zachęcać. Naturalnym wyborem było 
dla mnie wtedy granie na klarnecie, co od po-
czątku przychodziło mi dość łatwo. Oczywiście 
tato chciał, żebym skupił się na szkole muzycz-
nej i tzw. muzyce poważnej, jednak mnie - choć 
zawsze miałem szacunek do tej muzyki - bardzo 
interesowały też inne brzmienia. Nie odrzuca-
łem sonat i koncertów, które musiałem ćwiczyć 
i grać w średniej szkole muzycznej, a potem na 
studiach, ale od czasów licealnych grałem rów-
nież w zespołach rockowych i moje serce biło 

wtedy żywiej do tej muzyki. 

W roku 1981 był Pan wraz z zespołem Opo-
zycja na I Festiwalu Muzyków Rockowych 
w Jarocinie. Te początki dalekie są od Pana 
dzisiejszych wyborów muzycznych?

Mój pierwszy Jarocin to było wielkie przeżycie 
i dla mnie, i dla kolegów z zespołu. Był to bar-
dzo ważny krok na mojej muzycznej drodze, 
mimo że pozornie nic tam nie wygraliśmy. 
Za to zdobyliśmy cenne doświadczenia. To 
było coś, czego wtedy nie mogliśmy przeżyć 
w Częstochowie. Na festiwalu działo się tyle 
ciekawych rzeczy, choćby to, że na naszych 
oczach powstał zespół TSA z Piekarczykiem 
(wcześniej grali bez wokalu!), grały Dżem 
i Maanam. Można było wypróbować instru-
menty i wzmacniacze, a także - co najważniej-
sze -  porównać się z innymi zespołami. To były 
moje początki gry na saksofonie, a przecież 
trudno jest mierzyć kogoś, kto choć już co nieco 
ogólnie o muzyce wie, ale gra na instrumencie 
od niedawna i jeszcze musi się dużo nauczyć, 
z kimś z wieloletnim doświadczeniem, które 
jest nieosiągalne dla początkującego muzyka, 
jakim wtedy byłem. Od tego czasu zagrałem 
tak dużo różnej muzyki, tyle różnych dźwię-
ków, wiele przeżyłem. A więc te początki są 
bardzo dalekie od tego, w jakim miejscu jestem 
muzycznie teraz i jak dziś odczuwam muzykę. 
Jednak moja muzyczna droga zatoczyła duże 
koło, bo już od ponad trzech lat współpracuję 
z częstochowskim blues-rockowym zespołem 
The Storks, który wykonuje własne kompozy-
cje i znowu cieszę się energią, jaka tkwi w tej 
muzyce, podobnie jak miało to miejsce na po-
czątku lat osiemdziesiątych.

Dwa lata później, wraz z zespołem T.Love, 
znów znalazł się Pan w Jarocinie. Czy tym ra-
zem był to przełom w Pana karierze?

Tak, to był przełom. Jako saksofonista byłem 
wtedy już w zupełnie innym miejscu. W czasie 
pomiędzy Jarocinami ‚81 a ‚83 grałem i koncer-
towałem z dobrymi muzykami, studiowałem 
i intensywnie rozwijałem się muzycznie. Mło-
dy, debiutujący zespół T.Love z Częstochowy 
odniósł w Jarocinie wielki sukces wśród pu-
bliczności, która żywo zareagowała na nasz 
występ i - co ważniejsze - nagrała go sobie na 

Cieszę się energią, 
jaka tkwi w muzyce

→
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Jednym z żywiołów muzycznej Częstochowy jest z pewnością improwizacja. 
A jej siła jest tym większa, im bardziej zbliża się do swojej totalności.

ROCKOWA CZĘSTOCHOWA

Zaczęło się w roku 2011, po zamknięciu Klubu Zero, gdzie odbywały 
się cykliczne jam sessions. Marcin „Marlon” Króliszewski – często-
chowski artysta-plastyk, gitarzysta, współtwórca zespołów Rażeni 
Piorunem i Roboty Drogowe - postanowił odtworzyć zwyczaj mu-
zycznych spotkań i wspólnego improwizowania. Tak oto narodziła 
się Totalna Improwizacja. 
Pomysł wziął się z chęci wspólnego improwizowania na instrumentach, 
tworzenia muzyki bez barier i ustalonych kanonów ― wyjaśnia Przemy-
sław „Marlej” Wosiński, basista, przyjaciel Marlona, współzałożyciel 
Totalnej Improwizacji. ― Pociągała nas idea powstawania melodii na bie-
żąco, gdzie każdy może zagrać, co chce. Powodowało to niekonwencjonalne 
brzmienie oraz ciągłe odkrywanie czegoś nowego i pozwalało na to, czego obaj 
szukaliśmy w muzyce – poczucia całkowitej wolności.
Ta nazwa idealnie określała Marlona ― dodaje Artur Bratek, animator 
kultury, organizator Festiwalu Totalna Improwizacja. ― Według mnie 
ten etap jego działalności był wyrazem pełnego wyrażenia siebie pod wzglę-
dem artystycznym. Ciągłe poszukiwanie i chęć nieskrępowanego grania prze-
rodziła się w Totalną Improwizację. W końcu Marlon był artystą totalnym 
– muzykiem, plastykiem, twórcą wideo i obiektów przestrzennych.
Przez pierwsze lata sesje muzyczne odbywały się regularnie. Nie 
przerwała ich nawet śmierć Króliszewskiego w 2013 roku. Z kolei 
zorganizowany wtedy koncert wspomnieniowy „Spotkajmy się – 
przyjaciele dla Marlona” dał początek Marlonkom, czyli Festiwalowi 
Totalna Improwizacja im. Marcina „Marlona” Króliszewskiego.
Marlon był ważną postacią w częstochowskim środowisku muzycznym ― 
opowiada Bratek. ― Do tego osobą szalenie lubianą i otwartą na drugiego 
człowieka. Był wulkanem pozytywnej energii, co szczególnie objawiało się 
podczas koncertów z Rażonymi Piorunem. Niezwykle pomocny, udzielał się 
w różnych projektach, co zaowocowało powstaniem jego zespołu Roboty Dro-
gowe. Coroczne wakacyjne koncerty Totalnej Improwizacji, niejako podsu-

mowujące kolejny sezon grania, zawsze przyciągały tłumy. Nie inaczej było, 
gdy po śmierci Marlona zorganizowaliśmy poświęcony jego pamięci koncert, 
w którym udział wzięła cała muzyczna Częstochowa.
To wszystko nie byłoby więc możliwe, gdyby nie szczere zaanga-
żowanie ludzi i siła żywiołu improwizacji. Totalna Improwizacja od 
samego początku pokazuje bowiem, że chodzi w niej o coś znacznie 
więcej, niż tylko o wspólne muzykowanie.
Marlon pragnął przede wszystkim spotkania ludzi, a nie wirtuozerii wyko-
nania ― tłumaczy Maciej „Kor” Korzeniewski, animator i uczestnik 
Totalnej Improwizacji. ― Marzył o dialogu i wolności artystycznej, o prze-
strzeni dla wyrażenia siebie i wydaje mi się, że pomimo tylu lat nie zgubili-
śmy tej idei, co jest obecnie dużą zasługą Przemka Wosińskiego, który przejął 
organizację Totalnej Improwizacji.
Zatem scena jest otwarta dla każdego. Nie ma znaczenia stopień 
muzycznego wtajemniczenia czy ulubiony styl muzyczny. Wszyscy 
mogą znaleźć tu swoje miejsce.
Składa się na to kilka czynników ― przekonuje Korzeniewski. ― Po pierw-
sze, na scenę może wejść każdy, czy potrafi grać, czy nie, i często właśnie 
to spotkanie profesjonalistów z amatorami decyduje o unikatowości danego 
wieczoru, jego eksperymentalnym i improwizowanym charakterze. Po dru-
gie, jeśli przyjdziesz, to w ciągu tych trzech, pięciu godzin (z przerwami) gra-
nia, prawdopodobnie usłyszysz hip-hop, metal, blues, jazz, poezję śpiewaną, 
dźwięki alternatywne, rock, reggae, ostatnio pojawia się elektronika, d’n’b, 
dużo bębnów, tzw. „klimat etno”, folk. Odważni nawet tańczą. Zatem każdy 
wieczór zdaje się być niepowtarzalny. No i mamy tajną broń – Martineza!
Sesje muzyczne Totalnej Improwizacji odbywają się w klubie Carpe 
Diem, zazwyczaj raz w miesiącu, w niedzielę wieczorem. Więcej in-
formacji na temat zapowiadanych spotkań można znaleźć na facebo-
okowym profilu: https://www.facebook.com/totalnaimprowizacja/
          mw

ŻYWIOŁ
IMPROWIZACJI        

popularne wtedy magnetofony kasetowe. Po 
powrocie do domów nie skasowała tych na-
grań, tylko nauczyła się ich tak, że gdy pojecha-
liśmy do Jarocina w roku 1984, to - z wyjątkiem 
nowych utworów - wszystkie wcześniejsze 
śpiewała z nami chórem! Mówiono mi wtedy, 
że do sukcesu kapeli w dużej mierze przyczynił 
się mój saksofon, co zostało zauważone przez 
DAAB – warszawski zespół reggae, od które-
go dostałem zaproszenie do stałej współpracy. 
Dalej grałem koncerty z T.Love, a odtąd jeszcze 
z DAAB-em, który działał już półprofesjonalnie 
przy Klubie Riviera Remont. Koncertowaliśmy 
w całym kraju, a nawet udało się zorganizo-
wać trasę koncertową do Paryża, Amsterdamu 
i Zurychu (w tym ostatnim jednak ostatecznie 
nie zagraliśmy). Mieliśmy własny samochód, 
którym jeździł zespół i sprzęt, nagrywaliśmy 
dla programu III PR, wydaliśmy singiel oraz 
płytę. Nasz utwór „W moim ogrodzie” doszedł 
do drugiego miejsca listy przebojów Marka 
Niedźwiedzkiego. Poznałem też wiele osób 
związanych z branżą muzyczną tamtych lat.

Czy te początki, mocno rockowe, miały być 
odskocznią od klasyki, gry na klarnecie? Szu-
kał Pan w nich czegoś innego, nowego?

Po pierwszych „sukcesach” na samym po-
czątku nauki w szkole muzycznej przyszły 
pierwsze rozczarowania. Sztywne podejście do 
nauczania, nieporozumienia z nauczycielem 
klarnetu i atmosfera, jaka panowała w szkole, 
z roku na rok zaczęły mnie zniechęcać do dal-
szej nauki i tylko dzięki wsparciu całej rodziny 
nie zarzuciłem gry całkowicie. Paradoksalnie 
dopiero gra w zespołach rockowych, czy nawet 
tych punkowych, przywróciła mi przyjemność 
z grania i spowodowała, że wróciłem do regu-
larnego ćwiczenia muzyki poważnej. Z kolei 
studia muzyczne dały mi bardzo dużo, m.in. 
umiejętność ćwiczenia, pracy nad materia-
łem muzycznym, nauczyły mnie wrażliwości, 
dyscypliny i jeszcze wielu innych elementów, 
które dziś są niedoceniane lub wręcz pomijane 
- moim zdaniem ze szkodą dla muzyki. 

A jak wyglądała z Pana perspektywy scena 
muzyczna lat 80. XX w.?

Próbując w kilku zdaniach opisać te lata, mu-
szę powiedzieć, że to były wspaniałe czasy dla 
muzyki niezależnej, dla rodzącej się wolności 
wyrażanej przez bunt muzyki młodzieżowej. 
Jarocin i inne festiwale pozwalały młodym lu-
dziom wykrzyczeć to, co ich boli i z czym się 
nie zgadzają. Może i były to głosy naiwne, ale 
jednocześnie szczere i nieskażone komercją. 
Młodzi ludzie z niespotykaną dotąd energią 
tworzyli nowe zespoły i poprzez muzykę ze 
sceny mówili, co ich obchodzi. Do Jarocina co 
roku zgłaszało się po kilkaset zespołów z całego 
kraju, chcących skonfrontować się z tą publicz-
nością. Był to fenomen, którego ani wcześniej, 
ani później nie obserwowano w innych krajach. 
Moim zdaniem szkoda, że młodzi ludzie dziś 
nie buntują się tak jak wtedy. Podobno bunt jest 

nieodłącznym elementem dorastania. Czyżby 
dzisiejsza młodzież nie miała przeciwko czemu 
się buntować, a może ma zamiar buntować się 
dopiero na starość? 

Po rockowych doświadczeniach był zespół Ya 
Hozna czy Sami Swoi. W Pańskim życiu za-
czynają się pojawiać blues, jazz i nagle porzuca 
Pan rock właśnie dla jazzu. Czy wydarzyło się 
coś konkretnego, co spowodowało tę zmianę?

Wszystko działo się płynnie i naturalnie. Jazzu 
słuchałem i interesowałem się nim już od po-
czątku studiów, czyli od roku 1980. Zespoły, 
w których grałem, właściwie wymuszały, aby 
dostosować się do ich potrzeb, a ja z przyjem-
nością podejmowałem kolejne wyzwania. Ni-
czego nie porzucałem, ani nie odwracałem się 
od niczego. Po prostu tak się naturalnie wyda-
rzyło, że najpierw grałem w zespole punkroc-
kowym czyli T.Love, potem było reggae z DA-
AB-em, a następnie rozpocząłem współpracę 
z Teatrem Współczesnym we Wrocławiu. Ko-
lejny etap to zespoły Formacja Nieżywych Scha-
buff, Ya Hozna (m.in. z Renatą Przemyk), Sami 
Swoi Orchestra, współpraca z Ewą Błaszczyk. 
Od roku 2000 współpracowałem z Gliwickim 
Teatrem Muzycznym - aż do jego rozwiązania 
w 2017 r. Miałem wówczas okazję brać udział 
w wielu świetnych przedstawieniach. Od daw-
na współpracuję też z Aleksandrem Maliszew-
skim i jego Alex Bandem, co za każdy razem 
jest dużym wyzwaniem i sprawdzianem, a jed-
nocześnie daje wiele radości z pracy z dosko-
nałymi muzykami i szefem - profesjonalistą 
o niezwykłej osobowości. Nie wymieniłem 
wszystkich, ale praca przy każdym z projek-
tów dawała mi nowe doświadczenia, przynosi-
ła nie tylko kolejne wyzwania, ale i satysfakcję, 
co mobilizowało do dalszych działań.  

Bardzo często gra Pan z zespołami, gości na 
różnych płytach. Lepiej czuje się Pan w ze-
spole niż solo?

To zależy od tego, z kim gram i od rodzaju mu-

zyki. Bardzo lubię duże orkiestrowe brzmienia, 
ale i mniejsze składy. Jeśli wykonują dobrze 
napisane aranżacje, dają mi wiele satysfakcji. 
Grania z muzykami nie da się niczym zastąpić. 
Drugi człowiek jest inspiracją, niewiadomą, 
a jego wypowiedź muzyczna zależy od wielu 
czynników, nawet od tego, co zjadł na obiad, 
jak się czuje i jaki ma aktualnie humor. Tak 
więc efekt grania w zespole składającym się 
z „żywych” muzyków zawsze jest wypadko-
wą wielu czynników, elementów, z których fi-
nalnie powstanie nagranie lub publiczne wyko-
nanie danego utworu. Granie solo jest bardzo 
osobistą sprawą, wymaga dużego skupienia 
i kreatywności w konstruowaniu wypowiedzi. 
Ważne jest też to, jakie treści się przekazuje, 
czym dzieli się ze słuchaczem. 

Jak Pan czuje jazz? Gdzie go szuka?

Z muzyką jest tak, że jeśli jest wykonywana 
żarliwie, z miłością, a więc szczerze, to wtedy 
dobrze ją czujemy i chyba nie ma tu znacze-
nia, czy to jest jazz, czy coś innego. Niczego 
nie trzeba tłumaczyć, czy wyjaśniać. Można się 
długo zastanawiać: co to jest jazz? Czy swing 
jest nieodłącznym elementem jazzu, a może 
improwizacja? A czy ja szukam jazzu? To chy-
ba raczej jazz szuka nas i jest wspaniale, kiedy 
odnajduje i do nas dociera. Nie uważam się za 
jazzmana. Owszem, grałem w zespołach jaz-
zowych, wykonywaliśmy standardy jazzowe, 
improwizowałem. Jednak nie chciałbym się 
ograniczać tylko do grania jazzu, choć jest to 
wspaniała muzyka. Moim zdaniem jazzman 
jest trochę jak ortodoksyjny mnich, który składa 
śluby czystości, czyli zobowiązuje się do grania 
tylko tego jednego gatunku, a nawet stylu, bo 
tak go sobie ukochał. Ja nie wytrwałbym w ta-
kich ślubach, zawsze obok najpiękniejszych 
standardów jazzowych będą mnie kusiły inne 
utwory, takie jak: „W moim ogrodzie”, „Babę 
zesłał Bóg”, „Baboki” i jeszcze wiele, wiele in-
nych, pięknych melodii... 

A czego sam Pan słucha?

Od dłuższego czasu słucham więcej tzw. mu-
zyki poważnej. Uwielbiam m.in. Fryderyka  
Chopina. Lubię sięgnąć po płyty z jazzem. 
Mam bardzo dużo przeróżnej muzyki i w za-
leżności od nastroju wybieram to, co mi aktual-
nie odpowiada. Generalnie słucham mniej niż 
kiedyś, ale podobno jesteśmy jak magnetofon 
i do 45 roku życia rejestrujemy, a potem od-
twarzamy wszystko, przetworzone przez nasz 
wewnętrzny, subiektywny filtr. 

Czego możemy spodziewać się od Pana mu-
zycznie w najbliższym czasie?

Po przymusowej przerwie spowodowanej 
pandemią kończymy nagrywać pierwszą płytę 
zespołu The Storks, zatytułowaną „Pierwszy 
lot”. Myślę, że dźwięki mojego saksofonu będą 
na niej ważne i przypadną do gustu słucha-
czom.       
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Kino Bałtyk
ul. Ogrodowa (przy dawnym browarze)
Kino Bałtyk było jednym z kultowych w mieście. Chodziło się tam zarówno po to, by „ukulturalnić się”, 
jak i po to, by po prostu spędzać czas w trakcie wagarów. Miejsce to posiadało niepowtarzalny charakter. 
Widownia chętnie komentowała wydarzenia na ekranie. Szczególnie ożywiała się przy scenach walki, do-
pingując bohaterów niczym kolegów podczas bójki w bramie. Część gości nie stroniła od alkoholu nawet 
w czasie seansów. Widzowie mieli również towarzystwo w postaci szczurów. Jednym słowem - było to 
miejsce i środowisko ze specyficzną aurą. Nasz bohater trafił tam po raz pierwszy, będąc uczniem ósmej 
klasy szkoły podstawowej. Wspomina, że „trzeba było mieć trochę odwagi, żeby tam wejść”. Nieco póź-
niej, w czasach licealnych, Dariusz Zając pojawiał się w „Bałtyku” z kolegami z zespołu T.Love, Muńkiem 
i Słoniem, by w ramach odskoczni od lekcji podziwiać miny Gojko Mitićia w niemieckich westernach 
o Winnetou.

IV Liceum Ogólnokształcące im. H. Sienkiewicza
al. Najświętszej Maryi Pany 56
Ten najprawdopodobniej najsłynniejszy częstochowski „ogólniak” zyskał ogólnopolską sławę dzięki 
utworowi „IV Liceum” zespołu T.Love. Kapelę pierwotnie tworzyli uczniowie wspomnianej szkoły. To 
właśnie w niej zagrali swój pierwszy oficjalny koncert. Miało to miejsce podczas studniówki w 1982 r., 
gdy uprosili główny zespół, aby móc wystąpić w trakcie imprezy. Zagrali m.in. „Ogolone kobiety” in-
spirowane „Medalionami” Zofii Nałkowskiej - co jest dowodem na to, że od samego początku nie stro-
nili od trudnych tematów. Załoga - Dariusz „Kamień/Skała” Zając, Zygmunt „Muniek” Staszczyk, Jacek 
„Słoniu” Wodecki z IVb oraz Janusz Knorowski z IIIc - grała na tyle mocno, że bębny Słonia po prostu się 
rozjechały… To był prawdziwy łomot, który został przyjęty nieziemskimi owacjami. Udało się rozbujać 
nawet grono pedagogiczne. 

Klubokawiarnia Empik
ul. Dąbrowskiego 1
W latach 80. XX w. panowała wyjątkowa atmosfera. Częstochowskie licea miały swoje miejsca, w których 
młodzież spędzała czas, nawiązując i rozwijając przyjaźnie. Sienkiewiczacy przesiadywali w Empiku, 
nieopodal swojej szkoły. Przychodziło się tam zwykle na pączka i herbatę, ze względu na popularność 
miejsca pochłaniane w ogromnych ilościach. Przy małym bufeciku siedzieli starsi panowie, czytając gazety 
wieszane na drewnianych listewkach, a usytuowana obok księgarnia dodawała całości uroku. Seniorzy 
zwykli spoglądać podejrzliwie na głośną młodzież w granatowych mundurkach. Klubokawiarnia Empik 
była miejscem, w którym dzięki zagranicznej prasie można było nawiązać kontakt z Zachodem. Sporą 
popularnością cieszył się też polski miesięcznik muzyczny „Non Stop”, wywierający duży wpływ na gu-
sta młodzieży. Decydował on w dużej mierze o tym, czego słuchano wtedy na walkmanach. W Empiku 
młodzi zakładali też własne zespoły, choć część z ich spotkań funkcjonowała bardziej jako spotkania kole-
żeńskie, w ramach których pisano teksty, tworzono okładki i marzono o koncertowaniu, a mniej faktycz-
nie grano. Ponadto wystarczyło zmienić stolik i już się było w innym zespole. Na miejscu można było się 
również natknąć na wielu muzyków np. Janusza Yaninę Iwańskiego czy rodzinę Pospieszalskich.

Akademickie Centrum Radiowe Pryzmaty
ul. Akademicka 5
Radio Pryzmaty powstało przy Politechnice Częstochowskiej pod koniec lat 50. XX w. Początkowo ob-
sługiwało wyłącznie Dom Studencki 1, z czasem rozwinęło się na kolejne akademiki. W latach 60. zostało 
uznane za jeden z najlepszych studenckich radiowęzłów, obok warszawskiego i gdańskiego. Nieco póź-
niej, dzięki uprzejmości Faziego, tamtejszego realizatora, zespół T.Love miał w Pryzmatach pierwszą sesją 
nagraniową. Powstała wówczas kaseta na tzw. „setkę”, która umożliwiła grupie występ na legendarnym 
festiwalu w Jarocinie.

Wakans
ul. Racławicka 2
Wakans, usytuowany tuż przy placu Biegańskiego, był kultowym miejscem. To tam chadzano na dysko-
teki, na które szykowało się najlepsze perfumy i dbało, aby nie palić byle czego. Warto było pod Pewexem 
zdobyć parę dolarów, za które kupowało się zagraniczne papierosy, by później zaszpanować na dysko-
tece. Po swoich pierwszych występach w Jarocinie chłopaki z T.Love otrzymali za sprawą kierownika 
Wakansu zgodę na granie prób w małej salce. Jako że ćwiczyli głównie w niedziele, a okna wychodziły 
wprost na kościół św. Jakuba, zdarzało wsię, że i sam proboszcz był ich - niekoniecznie zachwyconym – 
słuchaczem.

Daniel Zalejski

TROPEM...

ROCKA 
LAT 80. XX W.
Uczennice i uczniowie Zespołu Szkół Przemysłu Mody i Reklamy im. W. S. Reymonta 
w Częstochowie z pewnością darzą swojego dyrektora Dariusza Zająca sporą sympatią. 
Przede wszystkim dlatego, że jest on wspaniałym, otwartym i życzliwym człowiekiem. 
Ja jednak na przewodnika naszej wycieczki wybrałem go ze względu na jego wkład 
w rozwój rockowej tkanki miasta. Wszystko zaczęło się, gdy Dariusz Zając był w wieku 
swoich wychowanków. Zapraszam na spacer tropem jego wspomnień.

TROPEM...
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SPACER Z JULKIEM

NIEDOKOŃCZONA 
STUDNIÓWKA
5 lutego 1982 r., w sali gimnastycznej IV LO im. H. Sienkiewicza w Częstochowie, 
ponad 130 młodych osób urodzonych w roku 1963 miało okazję wysłuchać 
pierwszego, historycznego występu grupy T.Love. Dzień ten rozpoczął karierę 
muzyczną Zygmunta Staszczyka jako lidera zespołu.

C zęstochowskie realia życia muzycznego – rocko-
wego na przełomie lat 1982–1983 świetnie opisuje 
dziennikarka „Gazety Częstochowskiej” Teresa 
Kobic: „Istnieje mnóstwo zespołów i zespolików, 

które znalazły przytulisko w domach kultury, klubach, świe-
tlicach. Te, które nie znalazły, grają w prywatnych domach, 
piwnicach, na strychach. Grają, choć instrumenty są piekielnie 
drogie. Rodzice, jeśli ich stać, kupują (nawet za dolary) per-
kusje, gitary, wzmacniacze, bo sami ‘czują bluesa’. W Często-
chowie, w każdym domu kultury, świetlicy, w wielu szkołach 
działa zespół muzyczny (czytaj rockowy), m.in. Opozycja, Ab-
surd, T.Love, Projekt, Sekcja zwłok.”

O początkach zespołu T.Love tak wspomina jego lider Zyg-
munt „Muniek” Staszczyk: „Po tym, jak Jaruzelski ogłosił 
stan wojenny, postanowiłem założyć T. [czyli Teenage] Love 
Alternative. Zespół powstał, gdy byłem w maturalnej. Wszy-
scy [czyli Muniek Staszczyk, Dariusz Zając, Jacek Wudecki 
„Słoniu”] byliśmy w jednej klasie, poza gitarzystą, Januszem 
Knorowskim, który był o rok młodszy”. 

Pierwszy występ zespołu odbył się 5 lutego 1982 r. w sali gim-
nastycznej IV LO im. H. Sienkiewicza, podczas studniówki 
rocznika 1963. Ze względu na utrudnienia stanu wojennego 
impreza, która zaczęła się o godzinie 15.00, miała się skończyć 
do 21.00, tak by wszyscy uczestnicy zdążyli wrócić do domów 
przed 22.00 (godziną milicyjną). O klimacie, jaki panował 
wówczas w szkole, wspomina Małgorzata Piasecka (wcześniej 
Wilk), jedna z uczestniczek balu maturalnego; w swojej książce 
O uniwersalizmie (nie) dokończenia pisze tak: „stworzyliśmy 
w szkole także inny, zadziorny i niepokorny rytm rockowe-
go życia. Był on udziałem zespołu Teenage Love Alternative 
i jego lidera Muńka Staszczyka właśnie (…), mieliśmy więc 
swój styl opierania się propagandzie politycznej. Praktykowa-
liśmy młodość, a atutem młodości jest bunt, zabawa, śmiech, 
ironia, błazenada, opór przez rytuały. Kumulacją naszego opo-
ru poprzez rytuały była Niedokończona Studniówka 1982, bo 
zorganizowanie jej wbrew wprowadzonemu nowemu, wojen-
nemu porządkowi wymagało dużego zaangażowania i despe-
racji. Nasza studniówka była też miejscem pierwszej rockowej 
narracji zbuntowanego zespołu Teenage Love Alternative. Ten 
koncert zaistniał jako absolutnie inicjalny dla zespołu, ale też 
niedokończony.”

Wspominając ten pierwszy występ, Muniek Staszczyk pisze: 
„mieliśmy bardzo fajnego dyrektora, Antoniego Kwiecińskie-
go, jeden z niewielu dyrektorów w tamtych czasach, który 
nie był w PZPR (…) był konserwatywny i na studniówkę nie 
wolno było wchodzić młodszym rocznikom, a nasz gitarzysta 
był o rok młodszy. Mimo wszystko Kwieciński się zgodził, że 
możemy zagrać cztery kawałki, a Jasiowi pozwolił poczekać 
na występ w pakamerze z nauczycielami WF (…) o 15.00 za-

czął się polonez. Mimo że był luty, na sali gimnastycznej trze-
ba było zasłonić kurtyny, bo było ciągle widno. Graliśmy na 
sprzęcie zespołu weselnego, a raczej próbowaliśmy, bo umie-
jętności ciągle nie mieliśmy, na szczęście nie o to chodziło. Li-
czył się czad i energia. Zagraliśmy klasyk zespołu The Troggs 
‘Wild Thing’. Potem zaczęliśmy grać nasze alternatywne i an-
tysystemowe numery, ale nauczyciele chyba nie zauważyli, bo 
bawili się dalej. W końcu musieliśmy zejść ze sceny, bo pano-
wie z weselnej kapeli się wnerwili, że sprzęt im niszczymy.”

Po debiucie w „Sienkiewiczu” zespół zaczął być rozpoznawal-
ny. W marcu 1982 r. otrzymał propozycję zagrania podczas 
akademii z okazji Dnia Kobiet w II LO im. R. Traugutta. Człon-
kowie zespołu wystąpili w pełnym składzie w rock’n’rollowej 
stylówce. Młodzież szalała, marynarki latały w powietrzu. 
Jednak nie wszyscy opiekunowie podzielali zachwyt młodzie-
ży i po trzeciej piosence zespołowi odłączono aparaturę nagła-
śniającą. 

Później T.Love odbywał systematyczne próby muzyczne 
w Zakładowym Domu Kultury „Stradom”. Tam też miał miej-
sce pierwszy samodzielny koncert (publiczność składała się 
z samych znajomych członków zespołu). Do roku 1985 człon-
kowie grupy, wraz z jej liderem Muńkiem (który studiował 
w Warszawie), spotykali się na próbach w Częstochowie. Póź-
niej T.Love (już bez Alternative) stał się zespołem warszaw-
skim. 

10 stycznia 2015 r. T.Love Alternative powrócił (kolejny już 
raz) do Częstochowy. Wystąpił na imprezie „Niedokończona 
studniówka 1982”. Jak pisze M. Piasecka: „był to symboliczny 
powrót, bo to wtedy, w 1982 roku, na naszej studniówce jako 
T.Love Alternative zainicjował swoje istnienie, a jego lider Mu-
niek Staszczyk z IV b nie zdążył wyśpiewać wszystkiego. Ten 
koncert zaistniał jako pierwszy i niedokończony, przyszedł 
wreszcie czas, aby go dokończyć.”. 

Juliusz Sętowskifot. z archiwum Jacka Śliwczyńskiego
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