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listopada rusza nasze ważne, lokalne głosowanie – w 7. edy-
cji Budżetu Obywatelskiego. Krążący koronawirus próbował 
na nią wpłynąć, jednak ostatecznie udało się dopiąć wszystko 

na ostatni guzik. W przypadku BO wymuszona przez pandemię zdalna 
organizacja ma jak dotąd zaskakująco pozytywne skutki: ponad 1000 
propozycji zadań. To absolutny rekord. Choć zajmuje nas kwestia ko-
ronawirusa, cenimy sobie szansę współdecydowania nie tylko o sobie, 
ale także o tym, na co wydać część miejskich pieniędzy. Uważamy to za 
swoją wspólną wartość. Nic już chyba nie może jej zagrozić. Nawet tak 
trudny okres jak obecny.
Przed nami więc wspólne decydowanie o tym, na jakie inwestycje pój-
dzie blisko 10 mln zł. Choć wcześniej przez chwilę koronawirus po-
stawił pod znakiem zapytania budżety obywatelskie we wszystkich 
samorządach… U nas w poprzednich latach cała procedura odbywała 
się spokojniej: nabór wniosków wiosną, weryfikacja – latem, głosowanie 
wypadało wcześniej… Pandemia to przeorganizowała, dając urzędnicz-
kom i urzędnikom znacznie mniej czasu na merytoryczną analizę tej ob-
fitości pomysłów. Mimo wszystko udało się.
Ulepszane co roku zasady, nowa, intuicyjna w obsłudze platforma onli-
ne – wszystko to sprawiło, że jak dotąd 7. edycja BO działa znakomicie. 
Głosować teraz będzie można jeszcze prościej – nie trzeba nawet e-ma-
ila, wystarczy wpisać numer telefonu, pesel i otrzymamy kod, aby od-
dać głos na platformie BO. Wszystko elektronicznie, więc bezpiecznie. 
Pamiętamy też o głosujących ze szczególnymi potrzebami. Jeśli osoby 
z niepełnosprawnościami zgłoszą uzasadnioną potrzebę, karta do gło-
sowania zostanie od nich odebrana. Z wszystkimi zasadami można się 
zapoznać na stronie internetowej naszego BO.

Jak objawiała się tym razem nasza pomysłowość? Jest sporo wniosków, 
które dotyczą sfer ciągle dla nas istotnych – komunikacji, zieleni czy 
zwierzaków. Cieszy np. to, że… polubiliśmy jerzyki. Te niewielkie ptaki 
zjadające komary. Budki dla nich powiesiliśmy latem m.in. na budynku 
Urzędu Miasta. Teraz pojawiły się w BO pomysły dotyczące ,,zaprosze-
nia” jerzyków na dobre w różne dzielnice Częstochowy. Widać też wy-
raźnie jeszcze jedno – tęsknimy za miastem sprzed pandemii, za spotka-
niami, imprezami, okazjami do wyjścia z domu. Świetnie to rozumiem. 
Przyzwyczailiśmy się do Częstochowy aktywnej, inicjującej wydarzenia 
kulturalne, zachęcającej do wspólnej zabawy. Oby tylko warunki zwią-
zane z nadal trwającą epidemią umożliwiły realizację tych pomysłów 
w przyszłym roku – jeśli oczywiście uzyskają one poparcie głosujących.
13 listopada poznamy ostateczną listę zadań, które trafią pod głoso-
wanie. A ono samo potrwa od 16 do 25 listopada. To najbardziej po-
wszechne głosowanie, jakie mamy w Częstochowie – bo udział mogą 
wziąć wszyscy, już od 13. roku życia. Zgłaszanie swoich pomysłów, 
promowanie ich, oddawanie głosu, satysfakcja z realizacji naszej ini-
cjatywy – to wszystko coroczne, lokalne warsztaty z demokracji. Za 
każdym razem zostaje po nich coś, co służy nam przez lata. I co sami  
w tej czy innej formie współtworzyliśmy. W szczególny sposób osobista 
satysfakcja spotyka się tu więc z dobrem wspólnym. Serdecznie zachę-
cam, aby sprawdzić, jakie pomysły już wkrótce mogą się urzeczywistnić 
w naszym mieście. Czasem tuż za oknem – w naszej dzielnicy. I znaleźć 
swój powód, aby zagłosować!

   Pozdrawiam serdecznie
Krzysztof Matyjaszczyk

Prezydent Miasta Częstochowy

pYtamY pREZYDEnta 

...o budżet obywatelski 
w czasie koronawirusa

INWESTYCJA WSPIERAJĄCA 
OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

Budynek przy ul. Jasnogórskiej 34 zostanie przebudowany, rozbudowany 
i dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Prace zakończą się w 2022 roku.

R emontowana cześć budynku znajdu-
je się przy Centrum Pomocy Dziecku 
Niepełnosprawnemu i Jego Rodzi-

nie, zlokalizowanym przy ul. Jasnogórskiej 
36, stąd - na czas przebudowy sąsiadującej 
części - Centrum zostało przeniesione do 
nowej lokalizacji (obecnie trwa adaptacja 
pomieszczeń, w których tymczasowo będzie 
działało, mieszczą się one na Zawodziu).  
W przebudowywanej części obiektu - przy ul. 
Jasnogórskiej 34 - znajdą miejsce m.in. 2 duże

mieszkania chronione, utworzone zgodnie  
z wytycznymi znajdującymi się w Rozpo-
rządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej. Po zakończeniu prac obiekt zyska 
nowe stropy, ewakuacyjną klatkę schodową 
oraz windę. Pokrycie dachu, więźba dacho-
wa oraz ściany poddasza zostaną rozebrane,  
a całość będzie nadbudowana i przesklepiona.  
W ramach zadania zostaną też wykonane 
instalacje: c.o. wraz z grzejnikami, wodocią-
gowa, kanalizacyjna, elektryczna i teletech-

niczna, wentylacja mechaniczna. Teren wokół 
budynku zostanie zagospodarowany. Wy-
konawcą zadania, realizowanego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Wo-
jewództwa Śląskiego na lata 2014-2020, jest 
częstochowskie przedsiębiorstwo P.B.P. Prze-
mysłówka S.A. Jego koszt to ponad 4,1 mln zł, 
w tym 47 proc. dofinansowania pochodzi ze 
środków unijnych, a 10 proc. z budżetu pań-
stwa. Inwestycja powinna zostać ukończona 
w drugiej połowie 2022 roku.



K ompleksowe prace polegały m.in. 
na budowie wyeksponowanej strefy 
wejściowej z nową tablicą główną  

i wykonaniu granitowego obramowania kwa-
tery. Zniszczone betonowe krzyże i 3 tablice 
zbiorowe z nazwiskami poległych zamienio-
no na nowe, granitowe. Przebudowano także 
alejki i założono nową zieleń. Projekt remon-
tu powstał dwa lata temu w pracowni ,,Tim 
Architekci – T. Borowiecki, M. Małasiewicz”.

Prace rozpoczęto w zeszłym roku od wykona-
nia strefy wejściowej, która ma zwracać uwa-
gę na wcześniej mało widoczną, zwróconą 
tyłem i bokiem do głównych alejek, kwaterę 
grobów żołnierzy 7 Dywizji Piechoty. Na wy-
brukowanym granitową kostką placyku usy-
tuowana została tablica z ażurowym krzyżem 
i napisem ,,Groby wojenne żołnierzy Wojska 
Polskiego poległych we wrześniu 1939 r.” 
W tym roku wymieniono ramę jednej z mo-

gił zbiorowych i umieszczono w jej obrębie 
tablicę z nazwiskami poległych. Na nowej, 
granitowej ramie zamontowano 14 krzyży 
– również wykonanych z granitu. Remont 
kwatery realizowany jest z dotacji Wojewo-
dy Śląskiego. Całość prac szacowana jest na 
nieomal 408 tys. zł. Wydatkowane na ten cel 
środki wyniosły dotychczas (w latach 2018-
2020) prawie 147 tys. zł.

CZĘSTOCHOWA 
ODNAWIA GROBY ŻOŁNIERZY 

7 DYWIZJI PIECHOTY
Zakończył się drugi etap remontu kwatery poległych w czasie kampanii wrześniowej 
żołnierzy tej formacji – tak mocno związanej z dziejami naszego regionu. Aby sukce-

sywnie odnawiać to miejsce pamięci, miasto korzysta z funduszy wojewódzkich.

ULICA ZŁOTA JEDNAK
Z DOFINANSOWANIEM

Dzięki zaangażowaniu władz miasta, przy wsparciu związanych z Częstochową polityków
oraz samych mieszkańców, ulica Złota wkrótce doczeka się gruntownej przebudowy.

Szacowana na ponad 13 mln zł inwestycja zostanie wsparta dofinansowaniem przyznanym
przez Śląski Urząd Wojewódzki z Funduszu Dróg Samorządowych.

mIastO

LISTOPAD      20203

P rojekt przebudowy ulicy Złotej zaczął 
nabierać realnych kształtów przed 
kilkoma miesiącami, kiedy w budże-

cie miasta zabezpieczono tzw. wkład własny 
na realizację inwestycji. Do montażu finan-
sowego inwestycji konieczne było jednak 
wsparcie finansowe, o co Miasto starało się 
z Funduszu Dróg Samorządowych. Wniosek 
o dotację w wysokości 5,1 mln zł (połowa 
zakładanych kosztów inwestycji kwalifiko-
wanych do dofinansowania, czyli 10,2 mln) 
znalazł się jednak na liście rezerwowej, przez 
co realizacja zadania stała się niepewna. Sta-
rania prezydenta Częstochowy Krzysztofa 
Matyjaszczyka o zakwalifikowanie inwesty-
cji do dofinansowania wsparli m.in. miejscy 
radni z Krystyną Stefańską na czele, czy se-

nator RP Wojciech Konieczny. Pisma, petycje 
i wspólne stanowiska poparte były dodatko-
wo setkami podpisów samych mieszkańców, 
którzy od dłuższego czasu oczekują przebu-
dowy ul. Złotej. Efekt? Ze strony Wojewody 
Śląskiego wpłynęło właśnie zapewnienie  
o przyznaniu dotacji. Jej wartość określono 
na 2,9 mln zł, jednak jest możliwe, że ta kwo-
ta jeszcze wzrośnie.
Niewykluczone, że w przypadku pojawienia 
się dodatkowych środków w budżecie Fun-
duszu Dróg Samorządowych dotacja będzie 
większa. Dużo zależy także od tego, jaką 
kwotę uda się uzyskać w przetargu wyko-
nawczym. Do podpisania umowy o dofinan-
sowanie potrzebne jest rozstrzygnięcie prze-
targu na realizację inwestycji jeszcze w tym 

roku. Częstochowski Miejski Zarząd Dróg  
i Transportu ma niezwłocznie rozpocząć pro-
cedury wynikające z prawa zamówień pu-
blicznych. Jeśli nic nie stanie na przeszkodzie, 
potrzebne formalności zostaną wypełnione 
na przełomie roku, a prace rozpoczną się  
z początkiem nowego sezonu budowlanego 
w 2021 roku. Planowany zakres prac obejmu-
je m.in.: gruntowną przebudowę konstrukcji 
drogi, wymianę nawierzchni jezdni, budowę 
obustronnych chodników, budowę odwod-
nienia, przebudowę sieci wodociągowej i in-
stalację nowoczesnego oświetlenia ulicznego.
Wszystko to na odcinku ok. 1,1 km ulicy Zło-
tej od okolicy skrzyżowania z ul. Legionów 
do ul. Mirowskiej. Zakończenie robót prze-
widywane jest na połowę 2022 roku.

Z akres prac przy boisku nr 1 i 2 dotyczył rozebrania dotychczasowej 
nawierzchni, wykonania niezbędnych przeglądów oraz ułożenia no-
wej nawierzchni ze sztucznej trawy (wraz z wypełnieniem granulatem 

EPDM). Rozebranie i ponowne ułożenie nawierzchni trzeciego boiska objęło 
fragment wcześniejszego demontażu piłkochwytów. Ponadto wszystkie obiek-
ty zyskały nowe obrzeże, a boisko nr 2 nowy piłkochwyt i system oświetlenio-
wy. Realizacją inwestycji zajmowało się przedsiębiorstwo BELLSPORT Grze-
gorz Leszczyński z Bytomia. Koszt całości to ponad 606 tys. zł.

STOP
NIELEGALNEMU 

GRAFFITI
Dzięki realizacji kolejnej edycji budżetu obywatelskiego, 

trzy hybrydowe boiska sportowe przy ulicy 
Limanowskiego zostały poddane rewitalizacji. 

Zyskały też specjalistyczną infrastrukturę, 
ułatwiającą ich eksploatację.

P rzebudowa bursy przy ul. Legionów 19/21 objęła pomieszczenia 
przyziemia i sanitariatów. Zakres prac dotyczył remontu ścian i su-
fitów, wykonania ścianek działowych i nowych posadzek oraz wy-

miany instalacji elektrycznej i oświetleniowej. Ponadto w budynku zamon-
towano nowe drzwi i pomalowano ściany. W łazienkach wykonano nowe 
instalacje wodno-kanalizacyjne z wymianą pionów, a także instalacje elek-
tryczne, oświetleniowe, nowe ścianki działowe oraz estetyczne okładziny 
ceramiczne na ścianach i posadzkach; zamontowano też kabiny systemowe 
i prysznice. Prace związane z rozebraniem ściany działowej, malowaniem  
i ułożeniem nowej posadzki objęły również część pomieszczenia Rady Dziel-
nicy. Prace trwały od maja do końca września. Kosztującą ok. 260 tys. zł in-

westycję realizowała firma MAREX Marek Znosko z Częstochowy. W listo-
padzie 2019 r. zakończyła się przebudowa budynku bursy przy ul. Prusa 20. 
Obiekt został wyremontowany i dostosowany do przepisów przeciwpoża-
rowych. Zakres robót objął m.in. przebudowę strefy wejściowej, wykonanie 
zabudowy klatek schodowych, podział korytarzy, rozbiórkę części stropu 
na klatkach schodowych, montaż systemów przeciwpożarowych i instalacji
oświetlenia ewakuacyjnego oraz wymianę hydrantów wewnętrznych. Wy-
konawcą prac była firma DZIEDZICKI Marcin Dziedzicki z Konopisk. Koszt 
to niemal 740 tys. zł, z czego blisko 600 tys. pochodziło z budżetu miasta,  
a 140 tys. z budżetu bursy.

NOWE OBLICZE 
BURS MIEJSKICH

Bursa miejska przy ulicy Legionów została przebudowana i zmodernizowana. 
Wcześniej podobny remont przeszła bursa przy ulicy Prusa.

REWITALIZACJA
BOISK

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS, 
we współpracy z Komendą Miejską Policji 

w Częstochowie, rozpoczął realizację 
profilaktyczno-edukacyjnej kampanii 

służącej zwalczaniu wandalizmu.

K ampania służy zwróceniu uwagi na problem nisz-
czenia m.in. elewacji budynków poprzez nielegalne 
napisy. Ma też zachęcić mieszkańców do szybkie-

go reagowania na przypadki wandalizmu i zgłaszania ich 
Policji lub Straży Miejskiej. Jednocześnie celem akcji nie jest 
piętnowanie graffiti w ogóle, tylko pokazanie, że można je 
wykonywać w sposób cywilizowany, zaplanowany, uzgod-
niony z zarządcą i pod nadzorem. Realizacja akcji przewi-
duje m.in. kampanię medialną w częstochowskich rozgło-
śniach radiowych oraz mediach społecznościowych. Na jej 
potrzeby powstał spot radiowy i telewizyjny. Zaprojekto-
wano także plakat, który pojawi się na klatkach budynków  
w zasobach ZGM TBS i w przestrzeni miejskiej.
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LItERatURa

Przejdźmy zatem do Twojej najnowszej książki. Inspiracja 
do napisania powieści „Dodatkowa dusza” była dość nie-
zwykła. Mogłabyś więcej opowiedzieć o spotkaniu, które 
ostatecznie popchnęło Cię do zmierzenia się z tą wojenną 
historią?

Poleciałam do Stanów promować amerykańskie wydanie 
„Guguł” i tam, przy okazji spotkania literackiego w biblio-
tece brooklyńskiej, poznałam pewną tajemniczą, elegancką 
kobietę. Nie wiem dlaczego, ale pojawiło się takie dziwne 
przeczucie. Ona wydawała mi się znajoma. Nazywa się Han-
na Jakubowski. Czułam, że coś mnie z nią połączy. Kilka ty-
godni później poznałyśmy się na Facebooku, zaczęłyśmy też 
rozmawiać przez telefon i bardzo się polubiłyśmy. Pewnego 
lutowego popołudnia, dokładnie w moje urodziny, Hania 
przesłała mi na skrzynkę mailową swoje wspomnienie o ro-
dzinie Brzezińskich. W tych zapiskach był wstrząsający por-
tret chłopca oraz informacja, że wydała go siostra zakonna. 

W jakim stopniu pani Hanna Jakubowski uczestniczyła 
już w samym procesie tworzenia powieści?

Hanna bardzo mi pomagała, cierpliwe opowiadała o swo-
jej rodzinie, nanosiła poprawki, przekazywała certyfikaty  
i zdjęcia. Włożyła w tę powieść swoją duszę. 

Ta powieść oparta jest na prawdziwych wydarzeniach, ale 
nie jest reportażem. Nie miałaś obaw, że opowiadając ją po 
swojemu, dodając dużo od siebie, ingerujesz w czyjeś ży-
cie, traumę, pamięć?

Nie, ponieważ starałam się za bardzo nie wymyślać. Wszyst-
kie szczegóły i poboczne historie wzięłam z opowieści 
bezpośrednich świadków. Pisanie jest przygodą, próbą, 
budowaniem nowych wersji rzeczywistości. Ja jestem zwo-
lenniczką teorii Einsteina. Nie wiesz, jaka była prawda, bo 
ścisła prawda nie istnieje. Być może w innych przetasowa-
niach czasowych ta historia odgrywa się na nowo. Julian 
znowu skacze z pociągu, może w innym, naddanym czasie 
wcale nie przeżywa skoku albo zostaje postrzelony w trakcie 
ucieczki.  

W jaki sposób próbowałaś odtworzyć miasto, kulturę, spo-
łeczności, których już nie ma?
Słuchałam nagrań opowieści bezpośrednich świadków – 

ktoś opowiadał o majdaniarzach, czyli chłopcach z tobołami 
gazet, którzy jedli gołębie, ktoś o nocnikach, czyli niemiec-
kich strażnikach, ktoś inny mówił o zabitym koniu, leżącym 
przez kilka dni na Placu Zamkowym. Czytałam rękopisy  
z archiwum Ringelbluma, oglądałam starą wojskową mapę, 
po której można było poruszać się online. Przeglądałam 
przedwojenne książki telefoniczne, aby się dowiedzieć, 
gdzie dana postać mieszkała. To było przerażająco smutne. 
W 1943 r. nie widniało tam już żadne żydowskie nazwisko 
czy numer telefonu. Okupanci dbali o to, by zacierać ślady, 
ale jednak te dane przetrwały, bo uciekinierzy zabierali ze 
sobą książki telefoniczne, chyba z nadzieją, że będą jeszcze 
mogli zadzwonić do rodziny i przyjaciół. 

Musiałaś tę historię urwać w pewnym, arbitralnie ustalo-
nym momencie, a życie oczywiście toczyło się dalej. Nie 
kusi Cię, żeby wrócić kiedyś do tej opowieści?

Chciałam zakończyć tę opowieść z palcem na cynglu, bo  
w jakimś sensie jest to moralitet. Może to zabrzmi dość gór-
nolotnie, ale to powiem: w moralitecie tym stawiam podsta-
wowe pytanie o człowieczeństwo, bo jakbym nie próbowała 
na to spojrzeć, podczas czytania różnych dokumentów wy-
chodziło mi, że poza pewnymi jednostkami, które mają ce-
chy psychopatyczne, człowiek nie jest zły z natury. Człowiek 
jest po prostu słaby i w pewnych okolicznościach staje się zły, 
dokładnie tak, jak to napisałam w jednym z moich wierszy. 
Ta zwrotka brzmiała jakoś tak: „Nie ma niczego słabszego na 
Ziemi niż człowiek, napisał Homer. Procentowo nasze ciało 
wypełnia głównie słona woda, ale to może też znaczyć, że 
jakiś szalony Odys chciałby w nas żeglować”.

Powoli odchodzi pokolenie osób, które przeżyły II wojnę 
światową. Czy pisząc „Dodatkową duszę”, miałaś to po-
czucie, że już niedługo nie będzie szans porozmawiać ze 
światkami Zagłady, przez co może zmienić się sama pa-
mięć o niej?  

Pisząc tę książkę, miałam poczucie, że myślimy o wojnie kli-
szami i że obecnej władzy w Polsce zależy na tym, by zacie-
rać ślady. 

Twoje dwie pierwsze książki prozatorskie miały bardzo 
mocny rys autobiograficzny. Z kolei „Dodatkowa dusza” 
to opowieść historyczna, odcięta od Ciebie buforem czasu  
i miejsca. Trudna była taka przesiadka na inny styl pisa-
nia?

Nie wiem, czy przypadkiem przez taką „przesiadkę” mię-
dzy stylami, jak to fajnie nazywasz, nie poległam w tej 
książce. Musiałam podjeść do opowieści zupełnie inaczej, 
bo przecież narrator „Dodatkowej duszy”, alter ego głów-
nego bohatera, który jest żydowskim przedsiębiorcą i in-
żynierem, nie będzie opowiadał lirycznym językiem, jak ja  
w „Gugułach”.  Najtrudniejsza była nauka judaizmu. Cho-
ciaż przeczytałam sporo powieści Izaaka Singera i wielu 
innych żydowskich autorów, to nie miałam pojęcia, jak wy-
gląda kidusz, kolacja sederowa, czym jest Hagada czy po-
szukiwanie chamecu. Wciąż się tego uczę. 

Od lat żyjesz i piszesz w Anglii. Jak myślisz, czy ten fizycz-
ny dystans pomaga pisać Ci książki, które przecież mocno 
zakotwiczone są w Polsce i polskości?

Odpowiem na to pytanie cytatem z Henryka Berezy: „W so-
bie grób noszę i wszystkie cmentarze, w którym zmarli mają 
lepiej niż za życia”. Polska to wszyscy moi bliscy, moi przy-
jaciele i mój obecny polski partner, który także jest pisarzem. 

PISANIE 

Z Wiolettą Grzegorzewską, pisarką mającą na 
koncie między innymi nominacje do Literackiej 

Nagrody Nike, Nagrody Literackiej Gdynia 
i Nagrody Bookera, rozmawiamy o jej najnowszej 

powieści „Dodatkowa dusza”.   

JEST 
PRZYGODą

Adam Florczyk: Przyzwyczaiłaś się już do tego, że dziś je-
steś postrzegana przede wszystkim jako prozatorka? Czy 
może poetka wewnątrz ciebie jeszcze się trochę przeciwko 
temu buntuje i domaga uwagi?

Wioletta Grzegorzewska: Wiersze bez przerwy chodzą mi 
po głowie. Zapisuję je w folderze „notatki” w telefonie, ale 
tak naprawdę to od bajtla chciałam pisać prozę, opowiadać 
jak Selma Lagerlöf czy Jack London, których uwielbiałam. 
Chciałam być trampem, załapać się na statek, pływać po oce-
anach, poznawać ludzi, włóczyć się po świecie. Tak się zło-
żyło, że w drugiej połowie lat dziewięćdziesiątych debiuto-
wałam wierszem i tak już potem zostało. Nie dawałam rady 
pisać prozy. Nie miałam na to czasu. Dopiero na angielskim 
wikcie mogłam rozwinąć skrzydła.  

Twoje „Guguły” okazały się bardzo mocnym debiutem. 
Zebrały wyróżnienia i nominacje nie tylko w Polsce, ale 
również poza jej granicami. Ty zaś z dnia na dzień zna-
lazłaś się na literackich salonach. Czy taki sukces na po-
czątku drogi pomaga, czy raczej ciąży w dalszym pisaniu? 
Buduje wiarę w siebie, czy może budzi lęki, że poprzeczka 
jest za wysoko?  

Prawda jest taka, że bez nominacji przepadasz jako pisarz. 
Agenci literaccy nie mają bez tego argumentów, żeby sprze-
dać twoje książki za granicę. Takie jest nasze społeczeństwo, 
system laurkowy, taka edukacja nagród i kar. Bez tych wy-
różnień, które - jak na moje oko - są  losowaniem, moje książ-
ki by przepadły. Przyznaję, że odczuwam jarzmo wygóro-
wanych oczekiwań wobec „nominowanej”. Spotykam się  
z takimi komentarzami w Internecie: „E, jak na nominowaną 
do Nike czy tam Bookera, to jej książki są za cienkie” albo 
„Po pisarce nominowanej do ‘małego Nobla’ spodziewałam 
się więcej”, „No i gdzie te jej arcydzieła?”. No cóż. Kolega po-
wiedział mi kiedyś, że gdybym chciała dogodzić wszystkim, 
to skończyłabym na pisaniu ulotek reklamowych.  

Przypomniały mi się teraz twoje „Stancje”, które były bar-
dzo mocno osadzone w Częstochowie. Udało Ci się fanta-
stycznie odmalować nasze miasto na przełomie wieków.

Często śnię o Częstochowie: jestem przy fontannach w parku 
Staszica albo na osiedlu „Północ”, słyszę łagodne turkotanie 
tramwaju, jestem w Cepeliance, na częstochowskim dwor-
cu lub na jakimś strasznym egzaminie z literatury staropol-
skiej u profesora Łągiewki. Profesor pyta: „Na czym Czesi 
przepłynęli rzekę w czasie bitwy pod Grunwaldem?”. Po 
obudzeniu okazuje się, że jestem w Rydze, Londynie albo 
Hastings. 

Podczas lektury można było odnieść wrażenie, że Twoja więź 
emocjonalna z Częstochową jest nadal wyjątkowo silna.

Tak, masz rację. Kiedyś myślałam, że Częstochowa to taki 
grajdoł w cieniu świętej wieży, z którego trzeba uciec, ale  
z perspektywy wielu lat już jej tak nie odbieram. To piękne 
miasto, na szlaku dawnej „żelaznej drogi”, czyli na trakcie 
Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej. Miasto, w którym spędzi-
łam młodość, najpiękniejsze lata życia, poznałam mojego 
męża Szymona Grzegorzewskiego i urodziłam syna Mate-
usza. Jest to też miasto, w którym pokochałam teatr, zdoby-
łam masę doświadczeń. Być może tego jeszcze nie mówiłam, 
ale w jakimś sensie hasło „Częstochowa” zbliżyło mnie  
z pewną kobietą, która opowiedziała mi historię opisaną 
przeze mnie w „Dodatkowej duszy”. Mama tej kobiety 
mieszkała przed wojną w Częstochowie, przy ulicy Kiliń-
skiego 16. 

fot
. G

eo
rgi

na
 Pi

pe
r



LISTOPAD      20205

tanIEC

Michał Wilk: Rozmawiamy w kontekście pro-
jektu „Przewodnik Taniec”, dofinansowanego 
w ramach programu „Kultura w sieci”. Projekt 
wystartował w czerwcu. Jaka idea leży u jego 
podstaw?

Anna Królica: Chcieliśmy stworzyć platformę 
z wiedzą o tańcu, promującą artystów i przybli-
żającą widzom zagadnienia związane z tańcem 
współczesnym. Mieliśmy na uwadze szerokie 
spektrum tematyczne. Naszym celem było stwo-
rzenie opowieści o ważnych osobowościach tańca 
i przybliżenie ich historii oraz dokonań artystycz-
nych. Pragnęliśmy pokazać także twórców, któ-
rych odkryliśmy w naszych kuratorskich, dość 
osobistych poszukiwaniach, a więc mówić także 
o tych, którzy w zauważalny sposób funkcjo-
nują w obiegu kultury i sztuki. Chcieliśmy w tej 
opowieści przyjąć perspektywę kuratorów, nie 
tylko badaczy czy krytyków. Warto także przy-
pomnieć, że kiedy powstawała w Ministerstwie 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego czy  Narodo-
wym Centrum Kultury idea programu „Kultura 
w sieci”, praktycznie całe życie kulturalne uległo 
wtedy hibernacji z powodu lockdownu. Ten pro-
gram z założenia miał wspierać artystów, więc 
chcieliśmy zapewnić im widzialność w tym okre-
sie, kiedy sceny i teatry były zamknięte. Chcieli-
śmy zachęcić ich do działania w innym medium, 
w przestrzeni wirtualnej. 

Projekt jest bardzo rozbudowany, składa się  
z wielu elementów. Co dokładnie można w nim 
znaleźć?

Szalenie zależy mi, aby pokazywać taniec  
z różnych perspektyw, dlatego planowaliśmy 
stworzyć wielopłaszczyznową platformę, któ-
ra mogłaby funkcjonować jako subiektywny 
przewodnik. Pierwsza jego część opiera się na 
rozmowach z artystami, przedstawicielami pol-
skiej sceny tańca, których choreografie, działania 
artystyczne wzbudzają emocje i pobudzają do 
intelektualnego dialogu. Wybraliśmy zarówno 
artystów niezależnych, ceniących sobie intym-
ną relację z widzami, jak i twórców związanych  
z instytucjami, nierzadko nimi zarządzających (Ja-
cek Przybyłowicz, Anna Piotrowska). Nie mogło  
w tym przewodniku zabraknąć miejsca dla 
przedstawicieli nowego tańca, jak: Barbara Buja-
kowska, Aleksandra Osowicz, Magda Przybysz, 
Aurora Lubos, Anna Wańtuch.

Jak to dokładnie wygląda?

Chcieliśmy na przykład wspomnieć o tańcu bu-
toh, japońskiej praktyce prowadzenia ciała, która 
od lat cieszy się w Polsce wielkim zaintereso-
waniem. Ukuto nawet termin „polskie butoh”.  
W tym kontekście musiała się odbyć rozmowa  
z Sylwią Hanff. Oddaliśmy też głos w wykładzie 
choreografce Iwonie Olszowskiej, by w sposób 
performatywny opowiedziała o metodzie Body 
Ming Centering. Olszowska jest niezwykłą po-
stacią. Mieliśmy dylemat, czy słusznie czynimy, 
przenosząc ją do działu wykładów. Dzięki temu 
mogliśmy skorzystać z jej ogromnej specjalistycz-

nej wiedzy, którą potrafi w przystępny sposób 
przekazać podczas wykładu na trawie, ale rów-
nocześnie zrezygnowaliśmy z szansy zagłębienia 
się w jej opowieść biograficzno-artystyczną. 

„Przewodnik” to też coś więcej…

W jego ramach prowadzimy także bloga kurator-
skiego. Tam przypominamy i „wyciągamy daw-
ne historie z naszych archiwów”, opowiadamy 
o choreografach zagranicznych, z którymi pra-
cowaliśmy przy okazji projektów kuratorskich. 
Cykl „Rozmów z artystami” ukierunkowaliśmy 
na polskich twórców, z kolei bloga kuratorskiego 
dedykowaliśmy zagranicznym. To tam są zawar-
te nasze świadectwa fascynacji, ale staramy się 
także naszkicować portrety tych niesamowitych 
osobowości scenicznych i recepcję ich twórczości 
prezentowanej na polskich scenach. Opowiadam 
na przykład o wieloletniej współpracy z Anną 
Konjtezky, niemiecką choreografką, z którą zre-
alizowałam bodaj osiem projektów, zdążyłyśmy 
też nawiązać relację przyjacielską. To ważna dla 
mnie artystka. 

WIDZIALNOŚĆ
LUDZI TAńCA

„Ludzie tańca walczą o widzialność” – mówi Anna Królica, kuratorka projektu 
„Przewodnik Taniec” poświęconego współczesnej sztuce tańca. Jest częstochowianką, 
krytyczką tańca, prezeską Fundacji Performa. Rozmawiamy z nią m.in. o ważnej roli 

tańca oraz o tancerkach i tancerzach z Częstochowy, na których warto zwrócić uwagę.

 Na zdjęciach: 1. / 3. ANIMALIA, Koncepcja, wykonanie: Michał Przybyła, Dominik Więcek, fot. Ewelina Marciniak, na zdjęciach: Michał Przybyła, Dominik Więcek 
2. Bromance, Koncepcja, reżyseria, choreografia : Michał Przybyła, Dominik Więcek, konsultacje dramaturgiczne: Anna Królica, fot. Maciej Zakrzewski, na zdjęciu: Michał Przybyła, Dominik Więcek
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Z kolei trzeci poziom projektu to…

Trzeci poziom to krótkie rekomendacje doty-
czące różnych wydarzeń, publikacji, inicjatyw 
artystycznych. Przynajmniej w moich wyobra-
żeniach te trzy poziomy wiedzy mogą ułatwić 
poruszanie się po świecie tańca. Oczywiście 
musieliśmy się ograniczyć i skoncentrować na 
wybranych aspektach, aby opowiedzieć jedną  
z wielu historii o ludziach tańca i tańcu jako takim.

A jak to wygląda w kontekście promocji tańca 
współczesnego w naszym kraju?

Czasy, w których żyjemy, są z pewnością okre-
sem nadprodukcji kulturalnej, a zatem nie ma 
produktu czy artefaktu, który nie domagałby 
się zwrócenia na siebie uwagi, podkreślenia 
swojej rangi. O tańcu mało się dowiadujemy na 
poszczególnych szczeblach naszej edukacji, nie 
ma takich zajęć ani w szkole podstawowej, ani w 
liceum. Są tylko w zawodowej szkole baletowej,  
a przecież nie trzeba być tancerzem czy tancerką, 
aby dostrzegać sensy przekazywane w tańcu, albo 
zafascynować się tą formą sztuki. Ten rodzaj nie-
dosłownej, metaforycznej komunikacji - nierzadko 
opartej na obrazie lub energiach - może znaleźć 
wielu zwolenników, ale z pewnością potrzebne 
jest wprowadzenie, aby szybciej docenić lub zro-
zumieć pewne aspekty i tajniki tej sztuki. Ludzie 
tańca walczą o widzialność i mam wrażenie, że 
coraz lepiej im/nam to wychodzi. Choć w porów-
naniu do innych sztuk, obecność tańca w mediach 
jest niedostateczna. Taniec z pewnością potrzebuje 
promocji i upowszechniania wiedzy o nim.

Obok Pani kuratorem „Przewodnika” jest jesz-
cze Adam Kamiński. W opisie projektu może-
my przeczytać, że Państwa drogi przecięły się  
w roku 2008. Jak ta współpraca wpłynęła na Pa-
nią i Pani działalność?

Praca w kulturze opiera się w dużym stopniu na 
tworzeniu relacji i ich pielęgnowaniu, wszyscy je-
steśmy pasjonatami, więc szukamy ludzi podob-
nie wrażliwych, wtedy łatwiej realizuje się nam 
nasze zamierzenia. Możemy z ufnością wchodzić 
w sojusze i przy nich trwać. Adam Kamiński jest 
kuratorem festiwalu Mandala we Wrocławiu, po-
znaliśmy się w czasach, kiedy przede wszystkim 
zajmowałam się pisaniem o tańcu i prowadziłam 
portal nowytaniec.pl. Przez wiele lat byłam autor-
ką relacji z jego festiwalu. Mieszkałam wówczas 
w Krakowie i po jakimś czasie zaczęłam łączyć 
krytyczny dyskurs z praktyką kuratorską w Cri-
cotece, Scenie Tańca Współczesnego na Wietora 
i Centrum Kultury „Zamek” w Poznaniu. Przez 
jakiś czas przyglądaliśmy się swoim działaniom 
z życzliwością.

To z pewnością bardzo cenne... 

Właściwie każde z nas - i ja, i Adam - idzie swoją 
ścieżką. Ja przez kilka lat byłam związana także 
z Instytutem Muzyki i Tańca w Warszawie, na 
samym początku jego powołania i wtedy, kiedy 
działałam w Radzie Programowej. Więc ta zna-
jomość rozwija się falami. Na pewno współpraca 
z Adamem Kamińskim ma znamiona przyjaźni, 
opiera się na wzajemnym wsparciu, wymienia-
my się informacjami, wiedzą. Komentujemy 
spektakle, kiedyś spotykaliśmy się na tych sa-
mych festiwalach i premierach. Dobrze jest mieć 
„swojego” człowieka. Gdy zakończyłam, jako 
niezależna kuratorka, projekt „Maszyna chore-
ograficzna” w Cricotece, wymyśliliśmy z Ada-
mem Kamińskim i Romą Janus, żeby stworzyć 
projekt o kondycji artystów. Wyszliśmy od tytułu 
jednego ze spektakli Kantora, przekornie go mo-
dyfikując – „Niech (nie) sczezną artyści! Exchan-
ge”. Ostatecznie program zrobiliśmy pomiędzy 
Wiedniem a Wrocławiem, bez udziału Cricoteki. 

Projekt, o którym rozmawiamy, realizuje Fun-
dacja Performa (fundacjaperforma.com), której 
Pani przewodniczy. Jakie założenia kierowały 
Panią przy zakładaniu tej organizacji?

Kiedy w 2008 r. zakładałam tę organizację, sy-
tuacja w polskim tańcu była zupełnie odmien-
na. Brakowało gazet, magazynów otwartych na 
pisanie i tworzenia dyskursu o tańcu. Więc za-
sadniczym krokiem, zgodnym zresztą z moim 
wykształceniem, była chęć stworzenia takiego 
miejsca. Stąd pierwszym, wieloletnim projektem 
Fundacji, było prowadzenie portalu nowytaniec.
pl i jego wersji anglojęzycznej. Mieliśmy dobry 
pomysł i przez pewien czas nasz portal działał, 
dzięki programowi Obserwatorium Kultury, 
Narodowego Centrum Kultury w Warszawie. 
Chcieliśmy idealistycznie wpierać taniec współ-
czesny. Dzięki portalowi i fundacji bardzo szyb-
ko poznałam niemal całe środowisko taneczne 
w Polsce. Teraz wydaje mi się, że wyzwaniem 
na ten czas jest stworzenie agencji dla tancerzy  
i choreografów, a przede wszystkim dbanie o ich 
widzialność, wspieranie ich na różnych polach, 
bowiem świat instytucji związanych z tańcem 
wciąż jest nie dość szeroki. 

Promuje Pani taniec, tancerki i tancerzy, rów-
nież z Częstochowy. Na kogo obecnie warto 
zwrócić uwagę, o kim warto wspomnieć?

Obserwuję, współpracuję i piszę na temat kilku 
twórców z Częstochowy, np. niezwykle mnie fra-
puje Nina Minor, która jest absolwentką Wydzia-
łu Teatru Tańca w Bytomiu (filii Akademii Sztuk 
Teatralnych w Krakowie) i niegdyś Społecz-
nego Ogniska Baletowego Urszuli Brylewskiej 
w Częstochowie. Całkiem niedawno opuściła 
mury uczelni, ale myślę, że warto śledzić jej kro-
ki i projekty, bo ma ogromny potencjał. Kolejną 
choreografką i tancerką, którą oglądam od wielu 

lat na scenie jest Marzena Krzemińska, obecnie 
mieszka i pracuje we Francji, ale pamiętam jak 
tańczyła „Umierającego Łabędzia” na deskach 
Filharmonii Częstochowskiej, wtedy jako wycho-
wanka Społecznego Ogniska Baletowego. Wie-
le lat później, w 2012 r. oglądałam jej premierę  
„5-7-5 HAIKU” w ramach rezydencji Solo Projekt 
w Starym Browarze w Poznaniu, bardzo waż-
nym miejscu dla polskiego tańca współczesnego. 
Marzena Krzemińska jest absolwentką kierunku 
wiedzy o teatrze w Akademii Teatralnej w War-
szawie. Późnej wyjechała do Amsterdamu i tam 
ukończyła SNDO, czyli School for New Dance 
Development. To radykalnie zmieniło estety-
kę jej tańca, od baletu do tańca współczesnego, 
improwizacji. Na premierze w Poznaniu byłam 
zaskoczona, ale i zainteresowana tym, w jaki 
sposób Krzemińska pracuje z głosem. Jako kura-
torka, wraz Adamem Kamińskim zaprosiłam jej 
choreografię „Too beautiful” do naszego projektu 
„Piąta strona świata”, podczas warszawskiej Sce-
ny Tańca Studio. Wtedy Marzena Krzemińska 
należała już do francuskiego kolektywu Propa-
gande C. Stworzyła właśnie spektakl o tożsamo-
ści, o poznawaniu życia we Francji, poszukiwa-
niu swojego miejsca i potrzebie przynależności.  
A także w jakimś sensie o polskości, którą pew-
nie mocniej się odczuwa w kontekście emigracji, 
nawet jeśli to jest emigracja związana z rozwojem 
artystycznym.

Ktoś jeszcze?

Warto wspomnieć też o Michale Przybyle, który 
współpracował wcześniej z Teatrem Tańca Po-
litechniki Częstochowskiej. Spotkałam go kilka 
lat temu jako tancerza Polskiego Teatru Tańca 
w Poznaniu, kiedy tańczył w głównym repertu-
arze, między innymi w „Żniwach” w reż. Igora 
Gorzkowskiego, „Dziady_kopia.doc” w reż. To-
masza Bazana, „Weselu” w reż. Marcina Libera, 

czy „Niech żywi grzebią umarłych” z choreogra-
fią Aleksandry Dziurosz. Poza pracą w zespole 
wciąż szukał nowych inicjatyw artystycznych, 
efektem tego były projekty społeczne i niezależne 
produkcje. To niezwykły tancerz o silnej osobo-
wości scenicznej, który niedawno zdecydował, że 
zależy mu, aby tworzyć własne choreografie oraz 
performance i w ten sposób kształtować swój 
język sceniczny. Bodaj w zeszłym roku zdecydo-
wał się odejść z legendarnego Polskiego Teatru 
Tańca, założonego w 1973 r. przez Conrada Drze-
wieckiego, a obecnie prowadzonego przez Iwonę 
Pasińską. Jeszcze w czasie pracy w PTT stworzył 
spektakl „Bromance” z Dominikiem Więckiem. 
Po odejściu z teatru rzucił się w wir pracy i po-
wstał spektakl „Symetria” z Dominikiem Więc-
kiem i Danielą Komęderą. Niedawno Przybyła 
wyjechał na rezydencję artystyczną w Kolonii. 
Jest też zaangażowany w działania społeczne  
i prowadzi warsztaty z osobami z niepełnospraw-
nością oraz tancerzami. Niedawno brał udział  
w „Holenderskim oknie” - projekcie Krakowskie-
go Teatru Tańca, dotykającym kondycji artysty.

Działa bardzo wszechstronnie.

Obserwuję go od kilku lat i mogę potwier-
dzić, że Michał idzie jak burza. Działa mobilnie  
w różnych miejscach, miastach i krajach, pomię-
dzy projektami, procesami twórczymi, na jed-
nym oddechu. Będąc choreografem w Polsce, ra-
czej trudno związać się z jednym miejscem, ruch 
jest wpisany w ten zawód, w wielu znaczeniach 
i kontekstach. Czekam na moment, kiedy będzie 
można Michała Przybyłę, Marzenę Krzemińską 
czy Ninę Minor zobaczyć na scenie w rodzinnym 
mieście, czyli w Częstochowie. Oni reprezentu-
ją różne pokolenia, ale zbliżoną estetykę tańca. 
Nawet czasem przychodzi mi do głowy pomysł, 
aby spróbować zorganizować takie wydarzenie 
w Częstochowie; na pewno miałoby to wielką 

wartość artystyczną, ale dla wielu mieszkańców 
– także emocjonalną.

na zdjęciu: Anna Królica, fot. Kamila Buturla Photography „Lighting” (próba), chor. Anna Konjetzky, fot. Katarzyna Machniewicz

 „Conversation excentrique avec l’environnem” 
Marzeny Krzemińskiej, na zdjęciu Marzena Krzemińska 
fot. Richard Louvet 
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Od 20 listopada 2020 r. do 31 stycznia 2021 r.  
w Miejskiej  Galerii Sztuki w Częstochowie odby-
wać się będzie kolejne Triennale Sztuki Sacrum. 
Wydarzenie, które - poprzez prezentację dzieł 
różnych dziedzin sztuki - podejmuje najbardziej 
istotne pytania dotyczące sytuacji człowieka  
w świecie współczesnym. Zainicjowane w roku 
1991 Triennale, było zawsze przeglądem najcie-
kawszych i najważniejszych zjawisk w sztukach 
plastycznych w Polsce.  Każda edycja miała od-
rębne hasło programowe, wokół którego budo-
wano poszczególne wystawy np. „Sztuka wobec 
zła” (6. TSS, 2006 r.), „Dom – droga istnienia”  
(7. TSS, 2009 r.), „Wspólnota, współczucie, 
współczułość” (9. TSS, 2016 r.). 

Dla obecnej, 10. edycji TSS przyjęte zostało ko-
lejne wielowątkowe hasło/temat: „Świętość 
natury?”. Nad założeniami Triennale i kształ-
tem wystawy pracował kurator, krytyk sztuki, 
aktualnie dyrektor CSW Znaki Czasu w Toru-
niu - Krzysztof Stanisławski, wspierany przez 
członków Rady Programowej: Andrzeja Saja - 
redaktora naczelnego czasopisma artystycznego 
FORMAT, Annę Paleczek-Szumlas - dyrektor 
MGS oraz Szymona Parafiniaka – artystę pla-
styka. Ten zespół kuratorski stworzył koncepcję 
artystyczną i scenariusz wystawy oraz dokonał 
wyboru artystów.  
Ekspozycja była konstruowana wokół kilku 
głównych kwestii: jak współczesna sztuka od-
nosi się do aktualnych problemów związanych 
z naturą - zagrożeń, ochrony, współistnienia; 
natura jako temat i materia sztuki; sakralne in-
spiracje naturą w sztuce; kult natury w przeka-
zach artystycznych; uświadomienie wagi natury; 

niesamowitość natury; natura prawdziwa czy 
sztuczna; natura jako religia pierwotna. 
Temat wystawy ujęty jest w wielu artystycznych 
spojrzeniach i głosach, poprzez dzieła artystów 
różnych pokoleń i dziedzin. W ramach tegorocz-
nego Triennale Sztuki Sacrum  będzie można 
zobaczyć dzieła m.in.: Leona Tarasewicza, Jerze-
go Mierzejewskiego, Ryszarda Grzyba, Natalii 
Rybki, Kieleckiej Szkoły Krajobrazu, Bożenny 
Biskupskiej, Zygmunta Rytki, Macieja Szańkow-
skiego, Aleksandry Mańczak, Marcina Berdy-
szaka, Jarosława Koziary, Mirosława Maszlan-
ko, Agnieszki Polskiej, Tomasza Domańskiego, 
Sylwestra Ambroziaka i wielu innych twórców. 
Nowością tej edycji Triennale jest podjęcie współ-
pracy z artystami z zagranicy. Okręg Boodensee 
w Niemczech będzie reprezentować malarka 
Renata Jaworska, której abstrakcyjne obrazy 
wypełniają ideę Triennale. Z kolei zaproszenie 
do współdziałania skierowane przez Krzysztofa 
Stanisławskiego do Arvydasa Żalpysa, dyrekto-
ra Meno Parkas Galerija w Kownie, zaowocowa-
ło udziałem grupy znaczących artystów z Litwy  
i Łotwy (m.in. Jonas Gasiunas, Henrikas Cerapas, 
Neringa Naujokaite). 
W ramach projektu tradycyjnie zostanie wydany 
katalog, zawierający pełną dokumentację (repro-
dukcje prac, krótkie noty krytyczne o artystach 
oraz noty biograficzne wraz z listą wybranych 
wystaw, nagród i wyróżnień) oraz teksty kry-
tyczne związane z podjętym tematem. 

Wydarzenie odbywa się ze wsparciem Minister-
stwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP 
oraz pod patronatem honorowym Prezydenta 
Miasta Częstochowy.

ŚWIĘTOŚĆ 
NATURY?
Sztuka ma dużo większe ambicje, niż 

tylko sprawiać, „żeby było ładnie”. 
Chce komentować rzeczywistość, 

opisywać ją równocześnie w aspekcie 
estetycznym, politycznym, 

społecznym, metafizycznym itd. Chce 
być słyszalna i mówić rzeczy ważne. 
W tym kontekście warto pamiętać 
o częstochowskim Triennale Sztuki 
Sacrum i jego tegorocznej edycji, 

w ramach której artyści będą pytać 
o świętość natury. 

wYstawa

Natalia Rybka, Pan Filip
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Henricas Cerapas, Exile in the Country. Christ in a Meadow

Jonas Gausiunas, End of Romanticism
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M iędzynarodowy konkurs 
Fujifilm Moment Street 
Photo Awards to następca 
zeszłorocznego Międzyna-
rodowego Biennale Foto-

grafii Ulicznej „MOMENT”. Zrodził się z fa-
scynacji fotografią uliczną. Wydarzenie jest 
wsparciem fotografów tworzących w ramach 
tego gatunku – wiele nadesłanych w konkur-
sie zdjęć można oglądać na profilu instagra-
mowym Momentu – www.instagram.com/
momentstreetphotoawards. Jest tam obecnie kilkaset zdjęć losowo 
wybranych z 2750 fotografii zgłoszonych przez 582 uczestników kon-
kursu. 

Pod koniec października Jury w składzie: Witold Krassowski, Elena 
Alexandra, Tymon Markowski, Arkadiusz Gola, Maciej Jeziorek i Szy-
mon Roziewicz wybrało 91 najlepszych zdjęć ponad 70 autorów. Tym 
sposobem na wystawie pokonkursowej będziemy mogli zobaczyć to, 
co w street photo najcenniejsze – ogromną różnorodność i oryginalność 
przedstawień. Witold Krassowski, przewodniczący Jury, zauważa, że: 
można wyróżnić kilka mód estetycznych, które, choć historycznie nienowe, re-
alizowane były przez uczestników konkursu na wysokim poziomie. Jest zatem 
styl reporterski, styl nowego dokumentu, a nawet inspiracje pracami konkret-
nych fotografów. Jednak to, czego poszukiwało Jury, odnosiło się do odkrywania 
nowych aspektów rzeczywistości, do zaskakiwania jej złożonością, do zachowa-
nia aury tajemniczości oraz iskier humoru.
  
Podczas obrad jurorzy zastanawiali się, czym jest street photo, gdzie się 
zaczyna, a gdzie kończy.  Dyskusje o tym, czym jest, a czym nie jest fotogra-

fia uliczna, od dawna budzą emocje. Brak konkretnej 
definicji sprawia, że każdy ma swoją. Jury zaprezen-
towało różnorodne podejście, jednak zgadzało się co 
do najważniejszego – zdjęcie powinno skłaniać do 
odnalezienia w nim jakiejś głębszej historii, bądź 
wzbudzić w widzu jakąkolwiek emocję – podsumo-
wuje obrady kolejny juror MOMENTU Tymon 
Markowski. 

Przy okazji rozmów na temat zdjęć oraz sa-
mego konkursu Witold Krassowski przypo-

mniał także ciekawe fakty z historii fotografii: Fotografowie zawsze lubili 
zaskakiwać widza oraz rzeczywistość. Techniki z tym związane nosiły różne 
nazwy. W Polsce pierwsza metoda rejestrowania rzeczywistości ulicznej nosi-
ła nazwę fotografii momentalnej, a pojawiła się w 1884 r. za sprawą Konrada 
Brandla. Z pudełka po cygarach skonstruował on fotorewolwer: mały aparat 
na klisze, z migawką 1/50 sek. Nazwa momentalna podkreślała nie tylko krótki 
czas potrzebny na wykonanie zdjęcia, ale także możliwość uchwycenia chwili. 
W sztuce zbiegło się to ze zwycięstwem impresjonizmu. Fotografia, z narzędzia 
potwierdzającego porządek społeczny, stała się narzędziem jego podważania. 
Reszta jest historią.

Czy te momentalnie uchwycone chwile będą wzbudzały emocje, skło-
nią do refleksji, czy wywołają uśmiech – będzie się można o tym prze-
konać już 14 listopada, podczas ogłoszenia wyników konkursu, które 
odbędzie się w OPK „Gaude Mater”, a - z racji obecnej sytuacji oraz 
obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa - także w Internecie. 
Organizator planuje transmisję wydarzenia na Facebooku i Instagra-
mie konkursu Fujifilm Moment Street Photo Awards 2020. 

Adam Markowski

 CHWILE ZŁAPANE 
 W MOMENCIE 

Od 14 listopada w Ośrodku Promocji Kultury „Gaude Mater” będziemy mogli oglądać najlepsze 
fotografie uliczne z całego świata – pokłosie konkursu FUJIFILM MOMENT STREET PHOTO AWARDS.
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CO, GDZIE, KIEDY w LIstOpaDZIE

Listopadowe kalendarium wydarzeń kulturalnych
znajdziecie na naszej stronie:

www.cgk.czestochowa.pl

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

cgk@czestochowa.um.gov.pl
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Częstochowska artystka Janina Plucińska-Zembrzuska (1922-
1987) była kobietą niezwykle doświadczoną przez los, matką 
sześciorga dzieci. Nigdy nie udało jej się zdobyć wykształcenia 
plastycznego, choć jest zaliczana w poczet twórczyń profesjo-
nalnych. To, co zachwyca w jej dziełach, to wielość form arty-
stycznej ekspresji. Była wizjonerką i niezwykle płodną artystką. 
Wykorzystywała nieoczywiste materiały do wyrażania stanów 
emocjonalnych i uczuć. Wiele z jej dzieł jest wykonanych przy 
użyciu technik własnych. Do tworzenia używała płyt pilśnio-
wych, klisz fotograficznych, blach aluminiowych, folii. To, co 
było niezaprzeczalnym jej atutem i wyróżnia jej prace na tle 
innych artystów, jest jednocześnie powodem szybko postępu-
jącej destrukcji spuścizny. Lata przechowywania obrazów i ry-
sunków w warunkach niesprzyjających dziełom plastycznym, 
wycisnęły dramatyczne piętno na twórczości. 

W głowach etnografek Muzeum Częstochowskiego od wielu 
lat dojrzewała myśl, aby zdobyć finanse na konserwację i re-
staurację kolekcji, która liczy 148 prac: 59 obrazów olejnych, 6 
obrazów na kartonie, 20 obrazów aluminiowych na kartonie, 
24 kolaże na folii, 9 rysunków piórkiem, 7 linorytów, 9 kolaży 
z gazety, 8 kolaży, 4 rysunki na kliszy, 2 kolaże z linorytem.  
W 2019 r. został złożony do MKiDN projekt w programie 
„Wspieranie działań muzealnych”. Nie robiłam sobie wielkich 
nadziei, wiedząc, że zazwyczaj dofinansowania dostają muzea chcą-
ce ratować dzieła wielkich, uznanych w kraju i za granicą artystów. 
Gdy po kilku miesiącach okazało się, że zadanie „Janina Plucińska-
-Zembrzuska – konserwacja kolekcji” otrzymało wsparcie finansowe 
ministerstwa, najpierw nie mogłam w to uwierzyć, później przera-
ziłam się nieco zakresem i wielkością tego projektu. Ale trzeba było 
działać, więc z zapałem przystąpiłyśmy do pracy – mówi Ewelina 
Mędrala–Młyńska, kierowniczka Działu Etnografii Muzeum 
Częstochowskiego.   

Przedsięwzięcie zostało zaplanowane na dwa lata rozliczenio-
we. W sumie, w jego ramach, udało się poddać konserwacji 92 
obiekty oraz oprawić 81 – działania konserwatorsko-renowa-
cyjne zostały przeprowadzone na 122 dziełach artystki. Prace, 
mające przywrócić świeżość dziełom Plucińskiej-Zembrzu-
skiej, zostały wykonane przez konserwatorkę dzieł sztuki, 
Paulinę Taranek.

Prace w ramach projektu pozwoliły mi na zagłębienie się w świat 
artystki, poznanie jej córek. To z kolei napędziło mnie do kolejnych 
działań. Na rok 2022 przypada setna rocznica urodzin Plucińskiej-
-Zembrzuskiej, bardzo chciałabym, aby wtedy ujrzała światło dzienne 
pierwsza obszerna publikacja na jej temat. Tak niewielu mieszkańców 
Częstochowy ma bowiem świadomość, jak wspaniałą i nietuzinkową 
postacią była Plucińska-Zembrzuska. Bardzo liczę na to, że realizacja 
projektu pozwoli mi na dotarcie do osób, które pamiętają artystkę i któ-
re podzielą się ze mną tą cząstką swojego życia, która związana była 

z jej osobą– dodaje Ewelina Mędrala–Młyńska.   
Aktualnie, dzięki niezwykłej uprzejmości i hojności córek ar-
tystki, w Muzeum Częstochowskim opracowywana jest ko-
lejna darowizna, która prawdopodobnie już wkrótce trafi do 
zbiorów Działu Etnografii. Wśród prac, które zostały przeka-
zane do Muzeum, jest wiele bardzo zaskakujących, odbiegają-
cych tematyką i technikami od tego, co do tej pory było prezen-
towane na wystawach. 

Ekspozycję podsumowującą projekt „Janina Plucińska-Ze-
mbrzuska – konserwacja kolekcji” będzie można oglądać  
w Pawilonie Wystawowym w Parku im. S. Staszica od 28 
listopada 2020 r. do lutego 2021 r. Zostaną na niej zaprezen-
towane wszystkie prace, które zostały poddane działaniom 
konserwatorskim i restauratorskim w ramach dofinansowa-
nia ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
i pochodzących z Funduszu Promocji Kultury i Gminy Miasta 
Częstochowy. 

WYSTAWA 
PO RENOWACJI

sZtUKa

Muzea na całym świecie toczą nieprzerwaną walkę z czasem. 
Z jednej strony dbają o zachowanie pamięci o historii, kulturze 

i sztuce, poprzez organizowanie kolejnych wystaw, zajęć edukacyjnych 
czy konferencji. Z drugiej zaś mozolnie pracują nad zachowaniem w jak 

najlepszej formie powierzonych im eksponatów i artefaktów. 
Ta żmudna praca toczy się zazwyczaj po cichu, poza światłami 

reflektorów - na szczęście często inspiruje do przygotowywania 
specjalnych ekspozycji. Tak też jest w przypadku wystawy 

„Janina Plucińska-Zembrzuska – konserwacja kolekcji”, którą od 
28 listopada będzie można oglądać w Muzeum Częstochowskim. 
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Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Haliny Poświatowskiej 
jest organizowany od 1974 r. Jego inicjatorem była kłobuc-
ko-częstochowska grupa poetycka im. Władysława Sebyły. 
Pierwsze wydarzenia literackie związane z konkursem miały 
miejsce w Kłobucku, ale już od 1991 r. jego głównym orga-
nizatorem jest Regionalny Ośrodek Kultury w Częstocho-
wie. To jeden z najstarszych konkursów poetyckich w kraju, 
doskonale znany młodym i starszym twórcom. Świadczy  
o tym udział w konkursie wybitnych poetów czy krytyków 
literackich, takich jak: Tadeusz Śliwiak, Julian Kornhauser, Ja-
cek Podsiadło, Eugeniusz Tkaczyszyn-Dycki, Urszula Kozioł, 
Marta Podgórnik, Andrzej Sosnowski, Dariusz Sośnicki, Jacek 
Dehnel, Bartosz Głowacki, Marcin Świetlicki.

Niewątpliwą zaletą konkursów jest to, że przede wszystkim 
mobilizują młodych twórców do pisania. Co więcej, dają 
możliwość wychodzenia ze swoją twórczością na zewnątrz, 
a przecież większości piszących na tym właśnie zależy. Nie 
chcą tworzyć tylko do szuflady, pragną znaleźć swojego 
czytelnika. Konkursy dają gwarancję przeczytania utworu  
i poddania go ocenie innych osób, specjalistów posiadających 
większe doświadczenie niż nasze. Jeśli werdykt jurorów jest 
pozytywny, młodzi poeci mają szansę dotrzeć ze swoją twór-
czością do szerszego grona odbiorców, ponieważ wyróżnio-
ne prace są zwykle publikowane na łamach czasopism online 
lub offline. Siłą rzeczy twórcy porównują się także z innymi 
uczestnikami konkursów. Takie porównania mają często 
dobry wpływ na wczesną twórczość. Nie chodzi bowiem  
o proste zestawienie: on/ona jest świetny(a), ja - beznadziej-
ny(a). Z porównywania warto czerpać pozytywy, które 
wskażą, nad czym warto popracować, z czego zrezygnować, 
w jakim obszarze jest jeszcze przed nami sporo pracy. 

Jak wygląda regulamin Ogólnopolskiego Konkursu Poetyc-
kiego im. Haliny Poświatowskiej? Zadaniem uczestniczek  
i uczestników konkursu było nadesłanie maksymalnie pięciu 
wierszy o dowolnej tematyce, które nie były wcześniej pu-
blikowane czy nagrodzone w innych konkursach. Konkurs 
odbywa się zawsze w dwóch kategoriach: po debiucie (dla 
autorów po debiucie książkowym bądź prasowym w czaso-

pismach lub prasie ogólnopolskiej) oraz debiut  (dla autorów, 
których wiersze nie były dotąd publikowane). Swoje wiersze 
mogli przesyłać poeci zarówno z Polski, jak i spoza naszego 
kraju (jeśli piszą w języku polskim). Warunkiem udziału było 
ukończenie 16 lat. 

W tym roku, jury w składzie: Anna Piwkowska (poetka, pro-
zaiczka, eseistka), Wojciech Kass (poeta, eseista, autor kilku-
nastu książek poetyckich, laureat licznych nagród literackich, 
w tym za dorobek poetycki; jako redaktor związany z dwu-
miesięcznikiem literackim „Topos”) oraz Przemysław Da-
kowicz (poeta, krytyk literacki, historyk i badacz literatury), 
otrzymało do oceny ponad 1000 utworów od 280 autorów.

Główne założenia konkursu to: umożliwianie konfrontacji 
twórczości poetyckiej, integracja środowisk literackich, pro-
mocja utalentowanych poetów. Zwieńczeniem konkurso-
wych zmagań jest zawsze uroczyste wręczenie nagród laure-
atom. Taka formuła łączenia imprez literackich z działaniami 
artystycznymi przetrwała od początku istnienia konkursu 
aż do dziś. Niestety, ze względu na sytuację epidemiczną, 
gala będzie miała w tym roku o wiele skromniejszą formę. 
7 listopada, o godz. 16.00, w Filharmonii Częstochowskiej 
planowana jest kameralna uroczystość z udziałem laureatów 
Konkursu. Będzie jej towarzyszyć koncert piosenek Jonasza 
Kofty „Projekt KOffta” w wykonaniu aktorki Anety Todor-
czuk i muzyka Tomasza Krezymona.

Allen Ginsberg wypowiedział swego czasu znamienne zdanie 
dotyczące poezji i poetów: „Jedyną rzeczą, która może urato-
wać świat jest odzyskanie świadomości o świecie. To właśnie 
czyni poezja”. Dzisiaj poezja ma zatem karkołomne zadanie. 
Współczesny świat jest bowiem o wiele bardziej skompliko-
wany, niż śniłoby się to Ginsbergowi, a świadomość tego,  
z czym mierzymy się na co dzień, jest często w społeczeństwie 
bardzo nikła. Może zatem pora wrócić do korzeni i zacząć na 
nowo opowiadać i rozumieć świat. Nie poprzez naukowy 
porządek, ale właśnie z pomocą słowa, słowa szczególnego – 
poetyckiego. Może to właśnie poeci uratują świat?

SG

czas
LItERatURa

Szybsze bicie serca, wzrost adrenaliny, a im bliżej werdyktu, 
tym większe emocje. Znają to wszyscy uczestnicy konkursów. 

Nawet Ci, którzy mówią, że na pewno nic z tego nie będzie, 
że nie mają szans na nagrodę. W tym roku, 7 listopada 

poznamy laureatów 41. Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego 
im. Haliny Poświatowskiej.
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75 LAT AEROKLUbU
CZĘSTOChOWSKIEGO

P oczątki lokalnego Aeroklubu sięgają roku 
1945. Dokładnie 10 listopada, w gabinecie 
ówczesnego prezydenta miasta Tadeusza 
Wolańskiego, podjęto decyzję o jego po-
wstaniu. Władze miasta oddały na po-

trzeby ACz budynek przy ul. Ochotników Wojennych. 
Aeroklub otrzymał również z demobilu wojskowego 
dwa samoloty Po-2, trzy samoloty Piper L4, znalezione 
w magazynach częstochowskich poniemieckie szybow-
ce i inny sprzęt lotniskowy oraz wsparcie finansowe  
z ówczesnego Ministerstwa Komunikacji. Od tego mo-
mentu częstochowski Aeroklub zaczął prężnie działać.

Już kilka miesięcy później w Aeroklubie powstał Ośro-
dek Szkolenia Szybowcowego Ministerstwa Komu-
nikacji na Górze Ossona, mający do dyspozycji 6 szy-
bowców. 1 września 1948 r. na lotnisku na Kucelinie 
zorganizowano pokazy lotnicze z okazji święta lotnic-
twa. Oglądało je ponad 10000 mieszkańców Częstocho-
wy i okolic. 

Warto przypomnieć, że korzenie częstochowskiego lot-
nictwa sięgają roku 1912. Pionierzy lotnictwa, Michał 
Scipio del Campo i Bolesław Kamieński dokonywali 
wówczas pierwszych lotów nad Częstochową. Zapew-
ne młodsi czytelnicy ze zdziwieniem mogą przyjąć 
fakt istnienia lotniska na Kucelinie, które od 1928 r. do  
1953 r. działało na terenach obecnej Huty Częstochowa. 
Miało ono kształt zbliżony do kwadratu o boku długo-
ści kilometra. Przy szosie zbudowano drewniany han-
gar o wymiarach 28 na 6,5 m, na którym namalowano 
wielkie litery „LOPP”, a nad nimi - balon z szachowni-
cą. Była też stacja benzynowa. Obiekt często gościł raj-
dy lotnicze, więc częstochowianie mieli okazję oglądać 
wielu asów przestworzy, wśród nich Franciszka Żwir-
kę i Stanisława Wigurę. 

W okresie międzywojennym największą uroczystością 
na lotnisku Kucelin było przekazanie wojsku samolotu 
typu RWD o wartości 20 tys. zł, ufundowanego przez 
pracowników koncernu Modrzejów-Hantke, do które-

go należała rakowska huta. Po wojnie z Kucelina znów 
zaczęły się wzbijać samoloty cywilne, jednak w 1953 r. 
lotnisko przeniesiono do Rudnik, a hangar zburzono. 
Zawieszono wtedy działalność Aeroklubu. W 2014 r. na 
placu koło hutniczej walcowni - który w 2013 r. otrzy-
mał nazwę Skwer Lotników - odsłonięto obelisk upa-
miętniający istniejące w tym właśnie miejscu pierwsze 
częstochowskie lotnisko. Natomiast Aeroklub Często-
chowski reaktywował się w 1957 r. z inicjatywy grupy 
młodych lotników (pod przywództwem Sławomira 
Rozanowa), którzy uzyskali zgodę wojska na wspólne 
użytkowanie lotniska Rudniki. 

Lotnisko Rudniki, należące obecnie do Aeroklubu Czę-
stochowskiego, ma równie ciekawą historię, jak to na 
Kucelinie. Wybudowane zostało w 1940 r. przez Luft-
waffe. W Rudnikach powstała Luftkriegschule IX, jed-
nostka działająca od listopada 1942 r. do lipca 1944 r. 
Następnie utworzono Segelfliegerschule der Luftwaffe 
Tschenstochau. Tam właśnie prowadzono szkolenie 

szybowcowe, za wyciągarką szybowcową lub na holu. 
Niewątpliwie ciekawostką jest fakt, że po wojnie, pod-
czas swojej wizyty w Częstochowie w 1961 r., z lotni-
ska tego odlatywał radziecki kosmonauta Jurij Gagarin.  
W 1983 r. przez jeden sezon w okresie letnim istniało tu 
połączenie lotnicze, które obsługiwały PLL LOT.

Mając swoje lotnisko, Aeroklub Częstochowski stop-
niowo się rozwijał. Powstał tutaj pionierski w Polsce 
ośrodek lotniarstwa, którego czołowymi konstruk-
torami i lotniarzami byli J. Lutkowski i A. Mądrzyk.  
W późniejszym czasie ACz organizował „Modelarskie 
mistrzostwa świata”, w trakcie których Jerzy Ostrow-
ski, członek Aeroklubu, został pierwszym częstochow-
skim mistrzem świata w tej dziedzinie. 

Zasadniczym przełomem w historii Aeroklubu Czę-
stochowskiego były lata 80. XX w. Swoje pierwsze 
sukcesy odnosili wtedy lotnicy samolotowi - Janusz 
Darocha i Włodzimierz Skalik. Weszli oni brawurowo 

do polskiej, europejskiej i światowej elity w lataniu pre-
cyzyjnym, utrwalając na długie lata prymat polskich  
i częstochowskich lotników w tej dyscyplinie. Tę tra-
dycję przejął syn Włodzimierza Skalika, Marcin. Suk-
cesy odnoszą dziś także szybownicy, wychowankowie  
Aeroklubu: Tadeusz Jacniacki i Patrycja Pacak (pierw-
sza kobieta z tytułem Mistrza Świata w Akrobacji Szy-
bowcowej w klasie Advanced). Aeroklubowi piloci 
zdobyli ogółem co najmniej 60 medali indywidualnych 
i drużynowych na mistrzostwach świata i Europy.

Obecnie w ACz działają sekcje: samolotowa, szy-
bowcowa, śmigłowcową, paralotniowa i modelarska.  
Aeroklub prowadzi też szkolenia spadochroniarskie,  
a liczba jego członków przekracza 800. 

Na koniec jeszcze jedna ciekawostka - w 2018 r. lotnisko 
Rudniki było miejscem planu filmowego. Powstały tu 
zdjęcia do filmu „Kurier”.

Magda Fijołek

mIastO Z pasJĄ

Janusz Darocha, Włodzimierz Skalik, Jerzy Ostrowski oraz ostatnio 
Patrycja Pacak i Marcin Skalik, to osoby, które sprawiły, że o Aeroklubie 

Częstochowskim zaczęło być głośno nie tylko w Polsce, ale i za granicą. Są oni, lub byli, 
jego członkami, a jednocześnie także mistrzami Europy, Polski czy świata 

w dziedzinie lotnictwa. W tym roku Aeroklub Częstochowski obchodzi 75-lecie istnienia. 



JUbILEUsZ

Miasto to budynki, infrastruktura, historia i pamięć. Przede wszystkim jednak miasto to ludzie. Oni decydują o jego kształcie, energii, klimacie i przyszłości. 
Dlatego, w ramach obchodów jubileuszu ośmiuset lat dziejów pisanych Częstochowy, wystartowaliśmy z projektem „Twarze Przyszłości”. Prezentując sylwetki 

młodych osób związanych z naszym miastem, oddając im głos, chcemy pokazać Częstochowę jako żywy i nieustannie rozwijający się na różnych poziomach organizm.

ODWIEDŹ STRONĘ: TWARZE.CZESTOCHOWA.PL

Twarze przyszłości

urodzony w Częstochowie tancerz, choreograf i kierownik artystyczny  
Zespołu Pieśni i Tańca „Częstochowa”. Absolwent IV LO im. Henryka Sien-
kiewicza i Politechniki Częstochowskiej. Przygodę z folklorem rozpoczął  
w wieku 18 lat. W 2012 r. ukończył Instruktorski Kurs Kwalifikacyjny z za-
kresu tańca ludowego. Wychowanek Jarosława Świątka (obecnego kierow-
nika artystycznego Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny), 
Urszuli Brylewskiej (dyrektor Społecznej Szkoły Baletowej w Częstochowie) 
i Włodzimierza Kucy (szefa Częstochowskiego Teatru Tańca). Współtwór-
ca „Folkonocy”, projektu zrealizowanego w ramach 13. Nocy Kulturalnej. 
Zdobywca Grand Prix Ogólnopolskiego Konkursu Polskich Tańców Na-
rodowych i Regionalnych. Dwukrotny laureat Ogólnopolskiego Konkursu 
Młodych Choreografów. Z zamiłowania fotograf i triathlonista.

Michał
Knaś

Piotr 
Jakubowski

ratownik medyczny, informatyk, specjalista bhp. Przygodę z ratownictwem
rozpoczął w wieku 17 lat. Absolwent Wyższej Szkoły Medycznej w So-
snowcu, Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz Uniwersytetu Humani-
styczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie na kierunku 
bhp. Od 2014 r. jest pracownikiem SP ZOZ Stacji Pogotowia Ratunkowego 
w Częstochowie. Pracuje jako kierownik zespołu ratownictwa medycznego 
oraz dyspozytor medyczny. W dobie pandemii - w karetce ratunkowej. Od 
2013 r. jest również Prezesem Stowarzyszenia Sztab Ratownictwa i Łączno-
ści w Częstochowie RESCUE TEAM, które zajmuje się m.in. wolontariatem 
oraz organizuje kursy, szkolenia i eventy propagujące zasady pierwszej po-
mocy ratunkowej.

dała się poznać publiczności, biorąc udział w programach Mam Talent 
i X- Factor; po tym drugim podpisała kontrakt z wytwórnią Warner Bros 
Poland. W 2015 r. otrzymała nominację do nagrody Eska Music Awards  
w kategorii Najlepszy Radiowy Debiut. W grudniu 2019 r. ukazał się jej de-
biutancki minialbum „V”, którym bezkompromisowo wkroczyła na polską 
scenę hip-hop. Tworzy rap w damskim wydaniu - niepokorny i nieobawia-
jący się wychodzenia poza ramy gatunku. Dziarma ma odwagę i siłę, żeby 
w rapowej konwencji mówić o tym, jak świat znany z wersów jej kolegów 
wygląda z drugiej strony – oglądany kobiecym okiem.

Dziarma

Agnieszka
Jeż

absolwentka Politologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Akade-
mii Polonijnej w Częstochowie. Jest policjantką Ogniwa Patrolowo–Inter-
wencyjnego Komisariatu V w Częstochowie. Wcześniej pracowała w Straży 
Miejskiej. Promuje miasto w różnego rodzaju biegach ulicznych, przeła-
jowych i przeszkodowych. Ma na koncie wiele sukcesów m.in.: I miejsce, 
(obronione piąty raz z rzędu) podczas Jubileuszowego Marszobiegu Pre-
wencji Policji o Puchar Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach, 
I miejsce w ramach III Wojewódzkich Mistrzostw Policji w Biegu Przeła-
jowym im. sierż. Marka Sienickiego, I miejsce w kategorii OPEN kobiet  
w Biegu Nocna Wataha, I miejsce w kategorii OPEN kobiet w Biegu Czę-
stochowskim.

model pracujący w Polsce i za granicą. Uczestniczył w wielu sesjach zdję-
ciowych, m.in. w kampanii reklamowej biżuterii Apart. Finalista V edycji 
programu Top Model oraz prowadzący Top Model Front Row. Jest absol-
wentem Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach, ratownikiem  
i instruktorem pływania. Wraz z Karoliną Gilon był ambasadorem kampanii 
społecznej „Have Sex and Save Lives”, której celem jest zmniejszenie liczby 
nowych zakażeń HIV oraz ciąż wśród młodych kobiet.

Jakob
Kosel

Marek
Pospieszalski

urodził się w Częstochowie i tu ukończył Szkołę Muzyczną w klasie klar-
netu. Jest też absolwentem krakowskiej Akademii Muzycznej. Ogromny 
wpływ na jego muzyczne dorastanie miała muzykująca rodzina oraz śro-
dowisko skupione wokół zespołu Tie Break. Został wybrany przez presti-
żowy niemiecki magazyn „JazzThing” na listę 25 najbardziej obiecujących 
muzyków w Europie. Prowadzi własny kwartet (z Eliasem Stemesederem, 
Maksem Muchą i Maxem Andrzejewskim) oraz duet Malediwy z Qbą Ja-
nickim. Jest również jednym z filarów kwintetu Wojtka Mazolewskiego. 
Koncertował na całym świecie. Jako muzyk sesyjny brał udział w dziesiąt-
kach koncertów radiowych i telewizyjnych oraz w nagraniach kilkudziesię-
ciu albumów.

fryzjerstwo towarzyszy jej przez całe życie. To zarówno pasja, jak i rodzinna
tradycja, podtrzymywana w Częstochowie już od trzech pokoleń. W do-
robku zawodowym ma nagrody w wielu prestiżowych konkursach fry-
zjerskich, m.in. II miejsce w XII Konkursie Sztuki Fryzjerskiej w kategorii 
kreatywnej open TOP CITY, III miejsce w Konkursie Evolution Vision 2011 
Alfaparf Milano. Była finalistką konkursu stylizacji modowych podczas Ha-
irShow - Fryzjerstwo i Moda. Pracuje na sesjach modowych w całej Polsce, 
również w rodzinnej Częstochowie. Brała udział w realizowanym przez 
Polsat Cafe programie „Wielka zmiana make me over”.

Martyna
Mosiołek

Matylda
Sałajewska

artystka i aktywistka działająca w przestrzeni filmu, instalacji i dizajnu. 
Realizuje projekty interaktywne i edukacyjne, często związane z tematyką 
społeczną i ekologiczną oraz filmy dokumentalne, projekty multimedial-
ne i street-artowe. Ma na koncie liczne wystawy i udział w festiwalach  
w Polsce i za granicą, m.in. w: Londynie, Tel Avivie, Lahti, Moskwie, Za-
grzebiu. Dwukrotna zdobywczyni „Śląskiej Rzeczy”: w 2010 r. - w kategorii 
najlepsza identyfikacja wizualna za projekt „Guck mal! Schlesien” i w 2018 
r. - w kategorii grafika użytkowa za książkę „Śląskie od kuchni”. Nomino-
wana przez Polskie Radio Program Trzeci do tytułu Kulturysty Roku 2011. 
Współpracuje z Fundacją Viva! Akcja dla Zwierząt oraz Ogólnopolskim 
Stowarzyszeniem Budownictwa Naturalnego. Organizuje zbiórki na rzecz 
koni rzeźnych, a wykupionym zwierzętom szuka nowych domów.



twaRZE pRZYsZłOśCI

Magda Fijołek: W swojej wizytówce na stronie 
Twarzy Przyszłości napisałaś, że Częstochowa 
jest niedocenianym miastem. Skąd taka dia-
gnoza?

Olga Desperak: Przekonałam się o tym, stu-
diując historię sztuki na Uniwersytecie Wro-
cławskim. Przedstawiając w tym czasie liczne 
prezentacje odnośnie różnych zagadnień na te-
mat architektury czy urbanistyki Częstochowy, 
spotykałam się z wielkim zdziwieniem moich 
słuchaczy - zarówno koleżanek i kolegów, jak 
też wykładowców. Gdy przeszukiwałam licz-
ne zbiory specjalistycznych publikacji o urba-
nistyce i architekturze polskiej, szczególnie XIX 
i XX wieku, trudno mi było w nich znaleźć nie 
tylko rozbudowane, ale jakiekolwiek wzmianki 
o Częstochowie. Zdarzało mi się nawet doszu-
kać błędów w najnowszych publikacjach, np. 
odnośnie datowania. Być może rok w tę czy  
w drugą stronę w przypadku rozpoczęcia budo-
wy jakiegoś obiektu nie robi aż tak wielkiej róż-
nicy. Jednak dla szczegółowych badań, zwłasz-
cza tych porównawczych, ma to znaczenie. Raz 
popełniony błąd, powielony zostaje w kolejnych 
publikacjach. Częstochowa nie jest i nie była ma-
łym miastem, a jej historia (poza dziejami Jasnej 
Góry) jest słabo znana. Nie chcę się tutaj wymą-
drzać, bowiem sama, nim rozpoczęłam pracę 
badawczą na studiach, nie byłam zachwycona 
naszym miastem. Po prostu go nie rozumiałam, 
ale gdy poznałam je lepiej, w końcu je doceni-
łam.

Co w Częstochowie odnajdujesz dla siebie?

Częstochowa zawsze była moim domem. To  
z niej wyruszałam na objazdy w liceum, na stu-
dia, i to do niej za każdym razem wracałam. 
Nieustannie zachwycam się architekturą Czę-
stochowy i staram się aktywnie działać, uświa-
damiając mieszkańców naszego miasta, jak 
ważne jest utrzymanie istniejących budynków  
i niewyburzanie ich w celu postawienia kolej-
nych galerii handlowych czy utworzenia par-
kingów. Częstochowa stała się moim skarbem, 
który chciałabym utrzymać w jak najlepszym 
stanie. Każdy spacer ulicami naszego miasta 
powoduje u mnie uśmiech i zachwyt, ale też 
dumę, że jestem częstochowianką i mogę kogoś 
zaciekawić nieznaną historią Częstochowy czy 
poszczególnych budynków.

Wraz z koleżanką założyłaś na portalach spo-
łecznościowych profile, w których pokazujecie 
różne miejsca w Częstochowie - czasem mniej 
popularne, a wręcz niezauważane przez czę-
stochowian. Co jest Waszym celem?

Naszym celem jest właśnie zwrócenie uwagi 
na nieznane miejsca i dostrzeżenie ich piękna. 
Niektórym wydaje się, że poza Jasną Górą nie 
ma w Częstochowie niczego szczególnego. Nie 
wznoszą się tu pięcio- czy sześciokondygna-
cyjne kamienice, jak w Warszawie, Łodzi czy 

Wrocławiu. Nasze miasto ma inny klimat, bo też 
ma inną historię i jest tu inna skala budownic-
twa. Poza tym na co dzień widzimy tylko szyl-
dy sklepów mieszczących się w przyziemiach 
kamienic, bądź patrzymy na nie tak często i po-
wierzchownie, że nie dostrzegamy detali. My, 
jako historyczki sztuki, potrafimy zachwycać 
się zaniedbanymi kamienicami, ale u większo-
ści osób nie wzbudza to pozytywnych emocji. 
Chciałybyśmy, aby odbiorcy naszych zdjęć do-
strzegli urok i różnorodność Częstochowy.

Na zdjęciach Częstochowa nie jest wygładzo-
na, przepuszczona przez filtry i aplikacje. Cze-
mu przyjęłyście właśnie taki sposób?

Oczywiście stosujemy korektę zdjęć, taką jak po-
prawa kontrastu, zacienienia czy wyostrzenie, 
ale ma to na celu jedynie wydobycie jakości zdję-
cia, a nie zamaskowanie czegoś. Chcemy poka-
zywać rzeczywisty wygląd naszego miasta. Nie 
ukrywam, że czasem trzeba się sporo nagimna-
stykować przy wyborze fotografii i sporo z nich 
nie zyskuje naszej akceptacji do publikacji. Wiele 
obiektów pokazywanych z bliska kadrujemy od 
drugiej kondygnacji wzwyż, aby uciąć wszel-
kiego rodzaju  szyldy sklepowe i reklamy, które 
zacierają układ elewacji, a przede wszystkim jej 
estetyczny wygląd. Niektóre budynki, choć ład-
ne, pewnie nigdy nie ukażą się na naszym pro-
filu, bo np. okna poobklejane są reklamami. To 
bardzo zaburza obraz miasta. Częstochowa jest 
przepełniona kolorowymi, chaotycznymi afi-
szami oraz „krzyczącymi”, zmultiplikowanymi 
i często niestety bardzo kiczowatymi szyldami 
sklepowymi. Polecamy profil naszego insta-
gramowego kolegi Piotra Skorupy (o nazwie 
@czenstochoviana, z subiektywnymi ujęciami 
przestrzeni miejskiej), który również „wycina” 
ze swoich kadrów to, co nieestetyczne.

Napisałaś również, że przez sześć lat mieszka-
łaś we Wrocławiu, a kiedy tu wróciłaś, zdałaś 
sobie sprawę z tego, że nigdy Częstochowy nie 
opuściłaś. Co miałaś na myśli?

Sześć lat mieszkałam we Wrocławiu, a przez 
cztery zajmowałam się badaniem architektury  
i urbanistyki naszego miasta. Czytałam książki  
o historii Częstochowy, przeglądałam stare 
przewodniki, stare zdjęcia i mapy, plany i pro-
jekty. Przez pewien czas miałam wrażenie, że le-
piej znam dawne nazwy ulic (z początku XX w.) 
niż obecne. Pisząc pracę magisterską, myślałam 
o przestrzeni, posługując się starymi nazwami. 
Jak wiadomo, nazwy ulic nie bez przyczyny są, 
jakie są. Na drugim roku studiów magisterskich 
bardzo często przyjeżdżałam do naszego Archi-
wum Państwowego, gdzie poszukiwałam mate-
riałów naukowych. Mimo że bardzo cieszyłam 
się, iż „wyrwałam się” na studia poza rodzin-
ne miasto, to chyba zawsze wiedziałam, że tu 
wrócę. Obecnie nie wyobrażam sobie nawet, by 
mieszkać gdzie indziej.
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Czy Częstochowa jest fascynującym miastem? 
Dla tych, którzy wnikliwie się jej przypatrują- 

zdecydowanie tak. Olga Desperak, jedna 
z prowadzących profile „Nie tylko Jasna Góra” na 

FB i Instagramie, jest tego najlepszym przykładem. 
Co więcej, zachęca poprzez nie do przyglądania się 

Częstochowie uważniej.

Częstochowa

Skąd pomysł, aby naukowo zagłębić się  
w Częstochowę?

Zupełny przypadek. Zapisałam się na semi-
narium licencjackie o architekturze starożyt-
nej oraz seminarium pomocnicze o archi-
tekturze polskiej XIX i XX wieku. Całkowite 
przeciwieństwa, ale zachęciła mnie do tego 
moja przyjaciółka ze studiów (ta sama, z któ-
rą prowadzę profil „Nie Tylko Jasna Góra”), 
mówiąc, że zajęcia na drugim seminarium są 
prowadzone przez bardzo mądrą osobę. Po 
przedstawieniu nam przez nią planu zajęć, 
okazało się, że każdy z uczestników będzie 
zajmować się rozwojem jakiegoś miasta Kró-
lestwa Polskiego, przełomu XIX i XX wieku. 
Na liście była Częstochowa i moja decyzja  
o wyborze tematu była bardzo szybka. 
Chciałam napisać pracę licencjacką o archi-
tekturze egipskiej, jednak mając możliwość 
korzystania z lokalnej biblioteki czy Archi-
wum Państwowego, postanowiłam zamienić 
seminaria i było to bardzo dobrą decyzją. Tak 
rozpoczęła się moja wieloletnia współpraca 
naukowa z Panią Profesor Agnieszką Za-
błocką-Kos. Gdy zakochałam się w naszym 
mieście i stałam się ciekawa jego historii, de-
cyzja o kontynuacji badań nad Częstochową 
na studiach magisterskich była już oczywista.

Skończyłaś częstochowskiego Plastyka, czy 
miało to wpływ na wybór zainteresowań  
i sposób patrzenia na Częstochowę?

I tak, i nie. Na lekcjach historii sztuki zde-
cydowanie bardziej ciekawiły mnie wątki 
dotyczące architektury. Głęboko zapadły 
mi w pamięć zajęcia z Panią Dyrektor Anną 
Maciejowską, dotyczące renesansu włoskie-
go. Z Plastyka miło też wspominam zajęcia 
z malarstwa i ceramiki – szczególnie z roku 
dyplomowego – jednak wiedziałam, że nie 
chcę iść na żadną Akademię Sztuk Pięknych. 
Bliżej mi było do studiów humanistycznych. 
Byłam w pewien sposób zafascynowana 
tym, w jak lekki sposób Pani Dyrektor czy 
Pani Ewa Ciosek omawiały poszczególne 
zagadnienia z historii sztuki. Idąc na studia, 
nie miałam jednak pojęcia, jaka będzie moja 
przyszłość, ani - tym bardziej - że zajmę się 
badaniem naszego miasta. Na pewno po-
przez praktykę malarstwa w Plastyku łatwiej 
mi było na studiach dokonywać analizy ob-
razów znanych malarzy, znałam to bowiem 
z doświadczenia.

Wraz ze swoją koleżanką Pauliną Korneluk 
przygotowałaś wystawę o „Domu Księcia”. 
Możesz zdradzić trochę tajemnic z nim 
związanych?

Dom Księcia jest ogromną tajemnicą i nam 
samym nie udało się jeszcze rozwikłać całej 
jego historii. Dotychczas największą nie-
wiadomą w dziejach tej kamienicy był brak 

powszechnej wiedzy na jej temat z okresu 
dwudziestolecia międzywojennego. W po-
pularnonaukowych książkach nie napisano 
niczego konkretnego o tym czasie i po dwóch 
zdaniach przechodzono do lat po II wojnie 
światowej. A to właśnie wówczas obiekt 
został nazwany „Pawilonem Oficerskim im. 
Marszałka Józefa Piłsudskiego” i, znajdując 
się pod władzą wojska, przeszedł generalny 
remont elewacji, pozbywający go secesyj-
nych dekoracji. Celem remontu było dostoso-
wanie kamienicy do pełnienia nowej funkcji 
- obiektu mieszkalnego dla oficerów. Znaczą-
ce jest, że owa modernizacja została zakoń-
czona przed końcem 1928 r., a w jej trakcie, 
bądź najpóźniej przed początkiem roku 1931, 
od strony ul. Boya-Żeleńskiego został dobu-
dowany parterowy pawilon. Nie wszyscy 
również wiedzą, że Dom Księcia miał być 
dwukrotnie większy, czy też że miałby stać 
się częścią dzielnicy carskiej, składającej się 
z czterdziestu podobnych budynków. Na 
ten temat same snujemy przypuszczenia, 
bowiem, mimo naszych starannych poszuki-
wań, nie udało się nam odnaleźć oryginalne-
go projektu autorstwa Brunona Paprockiego, 
z początku drugiej dekady XX w.

Na pewno masz swoje ulubione miejsca  
w naszym mieście. Które i dlaczego?

Otóż nie, nie mam żadnego konkretnego. Są 
miejsca, które lubię bardziej lub mniej, ale 
nie mam jakiegoś ulubionego do wskazania. 
Oczywiście sentymentem darzę dzielnicę 
Tysiąclecie, gdzie się wychowałam i gdzie 
dalej mieszkam. Na pewno lubię Aleję Naj-
świętszej Maryi Panny i ulicę Śląską. Z mniej 
oczywistych miejsc wymienię ulicę Dąbkow-
skiego z jej modernistyczną zabudową i sta-
rą nawierzchnią. Ja sama wciąż odkrywam 
Częstochowę...

Czym się zajmujesz, kiedy Twojej głowy 
nie zaprząta Częstochowa?

Na co dzień moją drugą pasją jest roślinne 
gotowanie, ale trudno mi powiedzieć, że 
Częstochowa nie zaprząta mojej głowy. Na-
wet wtedy, gdy idę do pracy, zauważam po 
drodze nowe elementy przestrzeni miejskiej, 
jakieś zmiany czy detale, mimo że codzien-
nie chodzę tą samą drogą. W czasie wolnym, 
kiedy jestem na przykład na spacerze, moją 
uwagę przykuwają dotąd niedostrzeżone 
czy nowo budowane obiekty. To już chyba 
skrzywienie zawodowe, że - patrząc na ja-
kieś miejsce -  zastanawiam się, jak wygląda-
ło ono kiedyś, jaka jest jego historia i jak się 
zmieniało. Polecam wszystkim przejść jed-
ną wybraną drogą w dwie strony, np. Aleją 
Najświętszej Maryi Panny. Kierunek spaceru 
bardzo zmienia patrzenie na poszczególne 
elementy przestrzeni i znajdujące się w niej 
dominanty.

to nie tylko
Jasna Góra



twaRZE pRZYsZłOśCI

DZIEWCZYNA 
Z PROCą
Kto z Was próbował swoich sił 
w rugby albo jest fanem tej 
dyscypliny sportu? Miłośników 
owalnej piłki jest u nas w mieście 
coraz więcej. Warto przy tym 
wiedzieć, że mamy częstochowiankę, 
która o rugby wie niemal wszystko – 
to Klaudia Respondek, rugbystka, 
reprezentująca Polskę na 
międzynarodowych zawodach.
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Magda Fijołek: Dziewczyna i rugby, to brzmi tro-
chę zaskakująco. Skąd u Ciebie zainteresowanie tą 
dziedziną sportu? 

Klaudia Respondek: Zawsze byłam osobą pełną 
energii. Oprócz typowych obowiązków: szkoły, 
studiów, a potem pracy, miałam bardzo dużo za-
jęć. Nigdy nie potrafiłam usiedzieć w miejscu. Już  
w latach 2009 i 2010 mój chłopak, a obecnie mąż, 
robił materiał fotograficzny o rugby i wraz z dziew-
czynami tam grającymi próbował mnie namówić na 
treningi. Jednak wtedy się nie odważyłam. W 2013 r. 
zobaczyłam ogłoszenie o naborze i stwierdziłam, że 
to jednak będzie to, czego potrzebuję. Jeszcze więcej 
ruchu i nowe wyzwania, bo siłownia, na którą wtedy 
uczęszczałam, wydawała mi się już zbyt monotonna.  

Jest wiele odmian rugby – rugby union, rugby le-
ague, Ty grasz w Rugby 7. Rozszyfruj, co kryje się 
pod tą nazwą?

Rugby union to odmiana rugby, gdzie na boisku jest 
w jednej drużynie 15 osób. W rugby league w jednej 
drużynie gra 13 osób. A w rugby 7, jak sama nazwa 
wskazuje, drużyna na boisku składa się z siedmiu 
osób. Przepisy są praktycznie takie same. Gra różni 
się długością oraz dynamiką, a co za tym idzie takty-
ką. Jak bardzo musi być dynamiczna gra w rugby 7, 
może wskazywać to, że wymiar boiska jest taki sam, 
jak w odmianie 15-osobowej. Mecz trwa 14 minut  
(2 x 7 minut), będąc niezwykłym wysiłkiem dla or-
ganizmu.  

Rugby to też bardzo kontaktowa gra, czasami 
wręcz twarda i brutalna. Nigdy nie miałaś wątpli-
wości, że jest to ten sport, który chcesz uprawiać?

Od zawsze byłam raczej dziewczyną z procą niż 
małą księżniczką. Zanim spróbowałam rugby, mia-
łam różne przygody ze sportem. Idąc na nabór do 
drużyny, wiedziałam z czym się wiąże uprawianie 
rugby i nie mogłam się doczekać, aż zacznę grać. 
Jest to sport kontaktowy i twardy. Ale czy brutalny? 
Tego nie jestem pewna. Na pewno jest to dyscyplina, 
która wymaga bardzo dużego samozaparcia i pew-
ności siebie. Wydaje mi się, że ta pozytywna adre-
nalina, która pojawia się podczas turniejów, daje mi 
pewność, że to właśnie ten sport. 

Zdarzały się kontuzje?

Zdarzyła się jedna, poważna kontuzja. W 2017 r. 
podczas meczu doznałam kontuzji kolana. Zerwane 
więzadło przednie krzyżowe oraz pęknięta łąkotka. 
Jest to jedna z częstszych kontuzji w tym sporcie. 
Ale znam przypadek, że osoba idąca po chodniku 
rozbiła sobie kolano jeszcze bardziej. Kontuzja wy-
kluczyła mnie na półtora roku z grania, ponieważ 
musiałam przejść dwie operacje. Miałam jednak 
bardzo dobrą opiekę medyczną i fizjoterapeutyczną 
oraz wparcie najbliższych, co pomogło mi wrócić do 
wysokiego, profesjonalnego poziomu.  

Czy trzeba mieć jakieś predyspozycje do uprawia-
nia rugby, szczególnie kobiecego?

Jak w każdym sporcie, trzeba mieć predyspozy-
cje. Wiadomo, że nie każdy zostanie tancerzem, 
lekkoatletą czy rugbystą. W odmianie 7-osobowej 
najlepiej być zawodnikiem uniwersalnym, ale osób 
potrafiących się znaleźć na wysokim poziomie na 
każdej pozycji, jest bardzo mało. Uważam jednak, 
że ta dyscyplina jest mimo wszystko otwarta na róż-
norodność. Jeżeli ma się w sobie duszę sportowca, 
potrafi pracować w grupie i nie boi się kontaktu, 
to można znaleźć dla siebie pozycję w tej grze. Na 
boisku są potrzebne osoby do kreowania gry, oso-
by szybkie do akcji na skrzydle, czy osoby od tzw. 
czarnej roboty. Jedni odnajdują się w ataku, inni zaś 
w obronie. 
  
Zaczynałaś w klubie częstochowskim, ale treno-
wanie Twej dyscypliny przerzuciło Cię na drugi 
koniec Polski, do Gdańska. Dlaczego?
 
Chciałam się dalej rozwijać. Nadarzyła się okazja, 
żeby grać w Gdańsku i tak znalazłam się w drużynie 
Biało-Zielone Ladies Gdańsk. 

W 2016 r. zostałaś po raz pierwszy powołana do 
reprezentacji Polski Rugby 7 Kobiet. To nie lada 
wyróżnienie. Co wtedy poczułaś?

To prawda, że jest to nie lada wyróżnienie. Było 
to zaledwie 4 lata temu, ale tyle się dzieje w moim 
życiu, że mam wrażenie, jakby to wydarzyło się 
zdecydowanie dawniej. Byłam bardzo szczęśliwa, 
że mogę jechać na zgrupowanie Reprezentacji Pol-
ski, ale był to również ogromny stres. Widziałam, 
na jakim poziomie są dziewczyny z reprezentacji  

i wiedziałam, że będę musiała dać z siebie wszystko 
i pokazać z jak najlepszej strony, żeby zostać zauwa-
żona. Zaczynając grać, wzorujemy się na lepszych. 
Śmiało mogę powiedzieć, że są zawodniczki w ka-
drze, które do tej pory są dla mnie ogromnym auto-
rytetem, a stres i adrenalina pojawiają się na każdych 
ważnych zawodach. 

Pierwsze drużyny kobiece Rugby 7 powstały  
w Polsce stosunkowo niedawno, bo w 2001 r. Od 
niedawna też pojawił się podział na ekstraligę, I ligę  
i II ligę. Czy to oznacza, że ten sport powoli, ale 
konsekwentnie się w Polsce rozwija?

Tak, w Polsce jest to stosunkowo młoda dyscyplina 
w wykonaniu kobiet. Mężczyźni grali w rugby już 
w okresie międzywojennym, jednak regularne roz-
grywki udało się rozwinąć dopiero wraz z założe-
niem w 1957 r. Polskiego Związku Rugby. Od 2001 r. 
ogromny postęp w grze zrobiły drużyny kobiece. 
Z gry na poziomie, można powiedzieć podwórko-
wym, przeszły na poziom zawodowy, gdzie mecze 
są pełne emocji i solidnego rugby. Bardzo dużo dru-
żyn inwestuje teraz w szkolenie dzieci i młodzieży, 
co - miejmy nadzieję – za kilka lat zaowocuje jeszcze 
większym rozwojem tej dyscypliny sportu. Cieszy 
też to, że przy klubach, w których wcześniej były tyl-
ko sekcje męskie, powstają sekcje kobiece. 

Dola rugbystki nie jest łatwa. Praca, po pracy przez 
pięć dni w tygodniu treningi, a w weekendy udział 
w zawodach. Jest jeszcze przy tym wszystkim czas 
na życie prywatne?

Ciężko jest z czasem wolnym. Na szczęście dzień 
jest długi, a niektóre weekendy nie są zajęte. Mogę 
też śmiało stwierdzić, że bardzo lubię swoją pracę 
i to, co w niej robię. A każdy przecież wie, że jeśli 
robi to, co lubi, wówczas mniej się męczy i pracuje  
z przyjemnością. Ponadto mam bardzo wyrozumia-
łego pracodawcę, który umożliwia mi połączenie 
pasji z pracą na etacie. Życie prywatne poniekąd 
jest też powiązane z rugby. Trenując ze sobą 5 razy  
w tygodniu i spędzając wspólnie weekendy na 
wyjazdach, człowiek nawiązuje relacje, które nie 
kończą się wraz z zejściem z boiska czy wyjściem  
z szatni. Często spotykamy się też na stopie prywat-
nej po treningach czy w weekendy. Życie prywat-
ne to mój mąż i nasz wspólnie budowany „dom”. 
To dla mnie odskocznia od sportu, odpoczynek  
i ogromne wsparcie. Tak samo jak moja rodzina  
i przyjaciele, których na co dzień nie ma Gdańsku. 

Czyli życie prywatne to także Częstochowa?

Oczywiście, że moje życie prywatne to Częstocho-
wa. Tu się urodziłam i wychowałam. W Częstocho-
wie mam nie tylko rodzinę. Przez 23 lata mieszkania 
w tym mieście spotkałam na swojej drodze ludzi,  
z którymi chcę utrzymywać kontakt. Teraz już jeste-
śmy dorośli i każdy wiedzie swoje życie. Jedni mają 
rodziny i dzieci, ktoś wyjechał z Częstochowy do in-
nego miasta, a ja mam rugby. Ale w czasie świąt czy 
urlopu, jeśli tylko jest taka możliwość, spotykamy 
się w Częstochowie, odwiedzając nasze ulubione 
miejsca.



Magda Fijołek: Z branżą motoryzacyjną jest Pan za pan 
brat. Od żużlowca do specjalisty od sprzedaży dobrej 
marki samochodów. Świadomy wybór?

Adam Pietraszko: Na pewno tak, od dziecka byłem zwią-
zany z samochodami. Mój tata miał warsztat samochodo-
wy, a później otworzył salon samochodowy i można po-
wiedzieć, iż to był naturalny i w pełni świadomy wybór. 

Zajrzyjmy jednak w Pana przeszłość. Gdy miał Pan 15 
lat, rodzice zapisali Pana do szkółki żużlowej. To była 
Pana inicjatywa?

Mój tata sponsorował zawodnika CKM Włókniarz - Ro-
berta Juchę i na jednym z treningów Robert zapropono-
wał mi przejażdżkę motocyklem żużlowym. Po tym do-
świadczeniu od razu chciałem spróbować swoich sił na 
torze. Warunkiem podpisania zgody przez moich rodzi-
ców na jazdę w szkółce żużlowej było zdanie egzaminów 
wstępnych do szkoły średniej na piątki i tak też się stało.

Kolejny etap w Pana rozwoju żużlowca to licencja żuż-
lowa i wejście do drużyny młodzieżowej CKM Włók-
niarz. To normalna kolej rzeczy, czy też ktoś dostrzegł 
w Panu talent?

Pewna blondynka na trybunach – moja żona. A tak na po-
ważnie, to ciężko stwierdzić. Nie byłem jakimś wybitnym 
talentem, ale trenerzy i zarząd klubu na mnie stawiali, 
więc mieli w stosunku do mnie wysokie oczekiwania.

Od tego momentu posypały się medale: Złoty Medal 
w 2000 r. na Młodzieżowych Drużynowych Mistrzo-
stwach Polski, Srebrny Medal w 2003 r. na Młodzieżo-
wych Mistrzostwach Par Klubowych, Brązowy Medal 
w 2003 r. na Młodzieżowych Drużynowych Mistrzo-
stwach Polski, Złoty Medal w 2003 r. na Drużynowych 
Mistrzostwach Polski.

Te medale to piękne wspomnienia tamtych czasów. 
Szczególnie z 2003 r., gdy ze Zbigniewem Czerwińskim 
zdobyliśmy srebrny medal w Młodzieżowych Mistrzo-
stwach Par Klubowych, a wraz z Arturem Tomczykiem 
i Jordanem Jurczyńskim - brąz w Młodzieżowych Dru-
żynowych Mistrzostwach Polski. Mieliśmy wtedy silny 
zespól juniorski. 

Jednak później opuścił Pan częstochowski klub i trafił 
do Opola. Tu także nie obyło się bez sukcesów. W 2004 r. 
został Pan wybrany sportowcem roku w województwie 
opolskim. Jak Pan wspomina tamten opolski czas?

Sezon 2003 był ostatnim w mojej karierze juniorskiej, po 
tym sezonie zdecydowałem się na kontynuację kariery 
w niższej lidze. Trudno byłoby mi się dostać do składu 
Włókniarza w roli seniora, a bardzo mi zależało na sys-
tematycznej jeździe i podnoszeniu umiejętności. Pojawiła 
się propozycja z Opola, na którą szybko się zdecydowa-
łem. Rok 2004 był dla mnie szczególnie ważny, ponie-
waż udało mi się wykręcić najlepszą średnią w II lidze 
i pomogłem Kolejarzowi awansować do I ligi żużlowej. 
Za te wyniki zostałem wybrany sportowcem roku w wo-

jewództwie opolskim, to było naprawdę świetne wyróż-
nienie.

Jednocześnie, w tym samym roku, zaczęła się Pana 
przygoda z ligą angielską? Jak to się stało?

Kiedyś w wywiadzie dla tygodnika żużlowego stwier-
dziłem, iż chciałbym spróbować swoich sił w lidze an-
gielskiej i nie musiałem długo czekać. Zadzwonił do 
mnie Pan Robert Noga z Tarnowa i zaproponował skon-
taktowanie się z Panem Mirosławem Szafrańcem, który 
mieszka w Anglii. On zorganizował mi kontrakt w lidze 
angielskiej. 

Trafił Pan do drużyny Berwick Bandids, która ma pięk-
ną 60-letnią historię żużlową w Wielkiej Brytanii. Kiedy 
startował Pan w tej drużynie, odnosiła ona największe 
sukcesy w swoich dziejach. Czy była to dla Pana wspa-
niała przygoda, czy też przede wszystkim zdobycie do-
świadczenia?

Jechałem do Anglii przede wszystkim z nastawieniem na 
naukę i zbieranie doświadczenia. Początki były bardzo 
trudne pod względem logistycznym, ale szybko odna-
lazłem się w nowym środowisku i zacząłem zdobywać 
pokaźne ilości punktów dla mojej drużyny. W 2005 r. 
zajęliśmy drugie miejsce w Premiership – odpowiedniku  
I ligi żużlowej w Polsce.

Czym różnią się od siebie żużlowe ligi, polska i angiel-
ska?

Przede wszystkim są zupełnie inne tory, zarówno pod 
względem geometrii – są krótsze i bardziej techniczne – 
jak i nawierzchni. Jest też więcej drużyn i zdecydowanie 
więcej meczy. Zdarzało się, że w tygodniu miałem 4 me-
cze. W polskiej lidze mecz ligowy jest raz w tygodniu. Za 
to na Wyspach jest mniej kibiców na trybunach i większy 
luz podczas zawodów.

Po sześciu latach udanych startów zakończył Pan jed-
nak karierę żużlową. Czym podyktowana była ta decy-
zja?

Na moją decyzję miał wpływ przede wszystkim fakt, że 
nie otrzymywałem terminowo pieniędzy wywalczonych 
na torze.

Wrócił Pan do Częstochowy bez żalu?

Na pewno był żal i rozczarowanie, ale szybko znalazłem 
sobie nowe wyzwania. Założyłem rodzinę. Dzisiaj mam 
wspaniałą żonę i dwie cudowne córki, które ostatnio 
mocno wciągnął żużel - są fankami drużyny Włókniarza.

Żużel nadal gra w Pana sercu?

Tak, jestem zagorzałym kibicem klubu, w którym się wy-
chowałem i staram się oglądać każdy mecz CKM Włók-
niarz. Ale kibicuję też reprezentantom Polski w ich zma-
ganiach międzynarodowych.

twaRZE pRZYsZłOśCI
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Od motorów do samochodów niedaleka droga – tak jest 
w życiu Adama Pietraszko. Nie tak dawno startował 

na torach żużlowych w Polsce i za granicą, a obecnie 
jest specjalistą w sprzedaży samochodów marki BMW. 
Powrotu do Częstochowy nigdy nie żałował, ponieważ 

uważa, że nasze miasto jest miejscem, które daje 
możliwości rozwoju.

bRANżY
MOTORYZACYJNEJ
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spaCER Z JULKIEm

Willa została wzniesiona przy zbiegu ulicy Kościuszki 
56 (od roku 1932 aleja Wolności 30) i ulicy Zielonej (od 
lat 30. XX w. była to ulica Ferdynanda Focha). Przy-
najmniej do 1914 r. posesja ta i sąsiednia (Wolności 28) 
należały do Jana Chmielewskiego. Budynek posiada 
modernistyczną bryłę, z ciekawymi półkolistymi okna-
mi – dużym nad wejściem i trzema mniejszymi na 
pierwszym piętrze. Stolarka wewnątrz (boazerie, opra-
wa drzwi oraz same drzwi), a także drewniane schody 
zostały specjalnie zaprojektowane dla tego domu. Willę 
wybudowano przypuszczalnie w latach 20. XX w. Oto-
czona była ogrodem, w którym znajdowała się drewnia-
na altana. 
Ze wspomnień Wandy Stachiewicz (żony pułkownika 
Wacława Stachiewicza) dowiadujemy się, że willa na-
leżała pierwotnie do bliżej nieznanego przemysłowca 
częstochowskiego. W początkach lat trzydziestych była 
już własnością częstochowskiego oddziału Zakładu 
Ubezpieczeń od Wypadków, które miało siedzibę we 
Lwowie. Firma ta wkrótce wydzierżawiła budynek 
wojsku. Od 1933 r. zamieszkiwali tu wraz z rodzinami 
kolejni dowódcy 7 Dywizji Piechoty: w latach 1933–1935 
pułkownik Wacław Stachiewicz (wyjechał z Często-
chowy po powołaniu go na szefa Sztabu Generalnego), 

a w okresie 1935–1939 generał Janusz Gąsiorowski.  
W pierwszym dniu najazdu niemieckiego na Polskę,  
1 września 1939 r., gen. J. Gąsiorowski, który był po ope-
racji, został wyniesiony z willi na noszach i przewiezio-
ny samochodem do dowództwa dywizji. 
Od końca 1939 r. do stycznia 1945 r. willę zamieszkiwali 
Niemcy. Od roku 1945 mieściło się tu przedszkole woj-
skowe, natomiast od 1948 r. w budynku mieszkali (wraz 
z rodzinami) oficerowie Ludowego Wojska Polskiego. 
Pierwszym z nich był podpułkownik Józef Myczko, 
dowódca stacjonującego w Częstochowie 6. Warszaw-
skiego Pułku Zmechanizowanego. Od drugiej połowy 
lat sześćdziesiątych mieszkańcami willi byli płk Stani-
sław Banasiak, szef Powiatowej Komendy Uzupełnień 
w Częstochowie oraz płk Kazimierz Czarny. 
W kwietniu 1979 r. w budynku umieszczono nowo 
powstałe Biuro Wystaw Artystycznych. W latach 1981–
1991 funkcjonowały tu: Częstochowskie Towarzystwo 
Muzyczne, Społeczne Ognisko Baletowe oraz Wydział 
Kultury i Sztuki Urzędu Miasta. Na pierwszym i dru-
gim piętrze wilii odbywały się koncerty kameralne  
i przedstawienia baletowe. W latach 1997–2003 budy-
nek był  siedzibą Częstochowskiej Grupy Kapitałowej, 
a później obiekt przejęło od Skarbu Państwa miasto  

i przekazało go w dzierżawę Muzeum Częstochowskie-
mu. Przez jakiś czas willa była m.in. siedzibą dyrekcji 
oraz księgowości Muzeum. 
Budynek został gruntownie wyremontowany w la-
tach 2010–2011 (z udziałem funduszy europejskich).  
W okresie 2011–2017, pod szyldem Muzeum Często-
chowskiego, działało tu (w zaadaptowanych piwnicach 
i na parterze) Centrum Promocji Młodych - organizo-
wano wystawy (malarstwa, szkła, plakatów), promo-
cje książek, warsztaty dla dzieci i starszych, prelekcje, 
spotkania, projekcje filmowe. Dwa pomieszczenia na 
pierwszym piętrze zajmował Ośrodek Dokumentacji 
Dziejów Częstochowy. Tutaj także swoje pomieszcze-
nia miały inne działy Muzeum: archeologia i przyroda. 
W willi ostatnie lata aktywności zawodowej spędził 
Aleksander Jaśkiewicz, historyk sztuki i były dyrektor 
Muzeum. Na strychu znajdował się magazyn działu 
archeologii. Od roku 2017 w budynku funkcjonuje je-
den z wydziałów Urzędu Miasta. W latach 2017–2019 
budynek stopniowo przechodził kolejne remonty, m.in. 
wymieniono część okien i odnowiono go z zewnątrz.  
             

 Juliusz Sętowski

WILLA 
GENERALSKA
Na przełomie lat 60. i 70. XX w. zbierały się nad nią czarne 
chmury. Miała zostać wyburzona, tak jak stało się to z budynkami 
po drugiej stronie ul. Focha (aż do wysokości Pałacu Ślubów). 
Przetrwała i nadal cieszy oczy swoją urodą. 
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Architektura na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej potrafi zachwycać 
i zaskakiwać. Jej odkrywanie jest doskonałą lekcją zarówno sztuki, 
rzemiosła, jak i historii. Dlatego od kilku miesięcy podróżujemy po Jurze 
szlakiem architektonicznych perełek, zgodnie z wektorem strzałki czasu. 
Tym razem przyszła pora na bliższe spotkanie z klasycyzmem.

JURaJsKa aKaDEmIa

Ratusz w Wieluniu
Ratusz w Wieluniu stanowi ar-
chitektoniczną perełkę, która in-
tryguje od pierwszego wejrzenia. 
Częścią średniowiecznych murów 
miejskich była Brama Krakowska, 
która w pierwszej połowie XIX w. 
została zaadaptowana jako wieża 
nowego ratusza. Ten został do niej 
dobudowany. Taki gotycko-klasy-
cystyczny duet jest jedną z pierw-
szych atrakcji na rozpoczynającym 
się tam Szlaku Jury Wieluńskiej.

Dworek w Złotym Potoku
Dworek powstał na początku XIX w. Często 
zmieniał właścicieli, aż w połowie dziewięt-
nastego stulecia kupił go generał Wincenty 
Krasiński, ojciec słynnego poety Zygmunta 
Krasińskiego. Jeden z Trzech Wieszczów kil-
kakrotnie zwiedzał jurajskie okolice, czego 
śladów możemy doszukiwać się do dziś. Pa-
mięć o tym pielęgnuje Muzeum Regionalne 
im. Z. Krasińskiego, mieszczące się w dwor-
ku w Złotym Potoku i kontynuujące tradycje 
dawniej działającego tu oddziału Muzeum 
Częstochowskiego.

Klasycyzm był nawiązaniem do architektury starożytnej Grecji i Rzymu. Znaczący wpływ na ten architektoniczny 
trend miały prowadzone wówczas wykopaliska w Pompejach i ich okolicach. Ład i symetria wybrzmiały na nowo, 
w kontrze do przemijających, pełnych przepychu baroku i rokoka. Rozpędu nabrało oświecenie, którego stery prze-
jął romantyzm. Polska mierzyła się z pierwszym rozbiorem. Trudne czasy potrzebowały romantycznego 
ducha, ale i stabilności oraz ładu… również w architekturze.

Daniel Zalejski
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Dwór w Kamyku
Przy głównej drodze w Kamyku znajduje się 
wyjątkowy gmach. Nazywany jest zwyczajowo 
pałacem, choć tak naprawdę jest przykładem 
klasycznej architektury dworu szlacheckiego 
czasu oświecenia i romantyzmu. Powstał w XIX 
w. dzięki inwestycji lokalnego właściciela ziem-
skiego, Mikołaja Kołaczkowskiego. W latach 70. 
XX w. miały w nim siedzibę władze lokalnej 
gminy. Dwie dekady później znajdowała się tu 
restauracja. Dziś niestety gmach nie jest w ża-
den sposób wykorzystywany, lecz nadal dodaje 
miejscowości uroku.

3

Architektura 
klasycyzmu
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Kościół parafialny pw. Narodzenia NMP 
w Chechle
Informacje o kościele parafialnym w Chechle się-
gają XIV w., co świadczy o długiej historii
miejscowości. Obecna, orientowana świątynia 
datowana jest natomiast na początek XIX w. 
Wraz z nieco młodszą, wolno stojącą dzwonni-
cą stanowi urokliwy kompleks. Wyposażenie 
wnętrza kościoła jest starsze od samej budowli, 
pochodzi bowiem z wcześniej funkcjonującej tam 
drewnianej konstrukcji. Barok i rokoko we wnę-
trzach ciekawie korespondują z klasycystyczną 
architekturą.

4 Pałac w Krzeszowicach
Pałac Potockich w Krzeszowicach wraz z założeniem par-
kowym jest jedną z największych rezydencji ziemiańskich 
w regionie. Pierwsze projekty pałacu nie zostały zreali-
zowane ze względu na zbyt duże koszty budowy. Pałac, 
ostatecznie wybudowany w połowie XIX w., choć skrom-
niejszy w zestawieniu z początkowymi planami, i tak za-
chwyca rozmachem oraz architektonicznym bogactwem. 
Kilka dekad później przeprowadzono remont budowli, 
wyrównując proporcje fasady, lecz nie zmieniając jej ukła-
du. Obecnie możemy podziwiać zabezpieczony, choć nie-
udostępniony i oczekujący lepszych czasów gmach, otulo-
ny ogólnodostępnym parkiem.

5
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Teatr to prawdziwa świątynia sztuki. To tutaj spotyka się sceniczny performance z literaturą, muzyką, tańcem, sztukami plastycznymi, a nawet 
filmem. Być człowiekiem teatru, to znaczy być wrażliwym na wszelkie przejawy sztuki. Dlatego w listopadzie, w ramach kolejnej specjalnej odsłony 

cyklu „Z innej półki”, poprosiliśmy aktorki i aktorów Teatru im. Adama Mickiewicza, by polecili czytelnikom CGK swoje ulubione książki, filmy i płyty.

#ZOstańwDOmU

„Stalker”, reż. Andriej Tarkowski

Niezmiennie polecam film „Stalker” Andrieja Tarkowskiego, z 1979 r. Film filozoficzny, magiczny i dotykający widza. 
Docierający w głąb największych zakamarków naszej wrażliwości. Tarkowski potrafi tak spowolnić narrację, 
byśmy mogli odbierać kino jak bezpośrednią rzeczywistość. Przy tym buduje metaforę w sposób cudownie 
wielowymiarowy, a jednak przystępny. Podróż drezyną, wejście do komnaty, znikające ptaki – te sceny 
pozostały pod moimi powiekami na zawsze.

„Sekrety morza”, reż. Tomm Moore

Irlandzki film animowany, w reżyserii Tomma Moore’a, został stworzony tradycyjnymi metodami. To piękna legenda opowiadająca 
o Selkie – pół ludziach, pół fokach. Nie będę rozpisywała się nad fabułą, powiem tylko, że film porusza naprawdę istotne tematy. 
Pokazuje różne sposoby przeżywania żałoby. Zaciekawia i porusza dogłębnie. Pyta o sens piękna, miłości, bliskości. Ale jego główny 
atut to nieprawdopodobna atmosfera. „Sekrety morza” chwytają człowieka za gardło od pierwszej sekundy i nie puszczają do napisów 
końcowych. Przejmująca muzyka, przepiękne animacje i przenikający do szpiku kości klimat tajemnicy. Nie sposób oderwać wzroku 
i słuchu od tego filmu. Pozycja obowiązkowa, zarówno dla dorosłych, jak i dzieci. Tutaj wszyscy są traktowani na równi. Nieważne, czy 
masz 7 czy 40 lat, jeśli chcesz przenieść się w inny świat, to „Sekrety morza” są zdecydowanie dla Ciebie. 

„Kobieta z wydm”, Kobo Abe

Jedna z najbardziej depresyjnych książek, 
jakie znam. Brzydka i zarazem piękna. 
Pewien nauczyciel wyrusza na wydmy, 
aby badać tamtejsze gatunki owadów. 
Przypadkiem trafia do domu znajdującego 
się w piaskowym dole, który non stop jest 
zasypywany. Mieszka tam kobieta cały czas 
ten piach przekopująca i starająca się w 
ten sposób zwyczajnie przeżyć. Bohater 
zostaje tam uwięziony. Nie wie, czy zdoła się 
wydostać i czy w ogóle będzie tego chciał. 
Przesypywanie piasku to metafora ludzkiego 

życia, uwięzienia w sidłach konwenansów, obowiązków, pracy. Wszystko 
to żmudne i bezsensowne. Człowiek próbuje się zbuntować, aż zdaje sobie 
sprawę, że to błędne koło. W rezultacie zaczyna odczuwać zadowolenie, 
a nawet szczęście. Ale „Kobieta z wydm” to nie tylko metafora. To niesa-
mowite życie wewnętrzne głównego bohatera, którego rozterki rozrywają 
nam serce. Zżywamy się z nim, każda próba odzyskania wolności jest dla 
nas wielkim stresem, ale i chwilą pełną nadziei. Styl, w jakim napisano tę 
książkę, niezwykle pobudza wyobraźnię. Bardzo sugestywnie odmalowuje 
mroczny świat. 

„Searching for 
Sugar Man”, 
Sixto Rodriguez 

Płyta nieodzownie 
połączona jest z filmem. 
Historia muzyka, który 
odnalazł się pół wieku po 
nagraniu albumów wła-
ściwie niezauważonych 
(przynajmniej tak mogłoby 

się wydawać…). Pokazana w dokumencie Malika Bendjello-
ula opowieść o losach i twórczości Rodrigueza „przywraca 
do życia” zarówno samego Sixto, jak i jego muzykę. Album 
sam w sobie może nie jest arcydziełem, ale w połączeniu  
z całą historią jest doświadczeniem wieloaspektowym. 
Specyficzny wokal Rodrigueza, świetne interpretacje, 
klimat oraz świadomość, że to właśnie „ta historia”, 
sprawiają, że chcemy wracać do tej muzyki po wielokroć. 
Każdemu polecam tę niezwykłą historię artysty i jego 
twórczość wskrzeszoną po latach. 

„Bakakaj”, Witold Gombrowicz

Cykl krótkich opowiadań 
„Bakakaj” - Gombrowicz jest tu 
zwodniczo łatwy w czytaniu. 
Obrazy, fantazmaty maluje  
z ogromnym wyczuciem, gracją 
i finezją. I ten jego język i ten 
jego szlachetny, niemal ary-
stokratyczny szyk wyrazowy… 
Mimo upływu lat zawsze ulegam 
czarowi Witolda Gombrowicza 
- arcymistrza frazy i wielkiego 
piewcy młodości. Jeśli ktoś 
jeszcze nie czytał jego książek, 
dobrze by zaczął lekturę właśnie 
od „Bakakaja”.

„No Mystery”, Return to Forever

Jeśli już muszę wybrać, to wyróż-
nię płytę, do której często wracam 
- „No Mystery” amerykańskiej 
grupy Return to Forever. Zespół 
tworzyli Chick Corea (fortepian, 
pianino, organy, syntezatory, 
marimba, instrumenty perkusyjne, 
śpiew), Stanley Clarke (gitara 
basowa, kontrabas, organy, syn-

tezator, śpiew), Al Di Meola (gitary) oraz Lenny White (perkusja, 
instrumenty perkusyjne, marimba). Materiał na płycie „No My-
stery” to przewyborna podróż muzyczna po zmiennych rytmach, 
genialnej aranżacji i przebogatej fakturze. Inaczej mówiąc, to 
jazzfusion na najwyższym poziomie. Płyta pochodzi z 1975 r. Nie 
muszę chyba przypominać, ile w tamtym czasie powstało dobrej 
muzyki. Świat wręcz od niej kipiał.

ANTONI ROT MARTA HONzATKO
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„7 lat w Tybecie”, reż. Jean-Jacques Annaud 

Jak to się stało, że ten niezwykły film mijał się wcześniej ze mną albo ja z nim? Jedno jest pewne, w ostatnim miesiącu 
trafił mnie on mocno i czule - swoją wyjątkową historią, obrazami, grą znakomitych aktorów. Film jest z 1997 r., 
ale nie stracił nic ze swojej aktualności. Tak naprawdę tęsknię za plastycznie i głęboko opowiedzianymi historiami, 
które potrafią zostawić widzowi przestrzeń do rozmyślań o kwintesencji człowieczeństwa. Lektura filmowa, 
do której w każdej chwili warto powracać.

„Imperium Słońca”, reż. Steven Spielberg

W ostatnich miesiącach stawałem wiele razy przed wyborem: jaki film obejrzeć z dziećmi? Może zaskakiwać, że efektem jednego z tych wyborów 
był seans „Imperium Słońca”. Postawiłem na film Stevena Spielberga, licząc, że może on być odtrutką w natłoku szokujących, kuriozalnych, 
płaskich, bezdusznych i często po prostu głupich bodźców-informacji, które wyłażą z każdego kąta i przed którymi nie mam jak uchronić swoich 
potomków. Dla dorosłych, którzy w dzieciństwie sklejali modele samolotów, ten film będzie z pewnością przeżyciem i próbą zmierzenia się 
z tragicznym scenariuszem, gdy - nieświadomy zagrożenia - odrywasz się od względnego bezpieczeństwa w pogoni za marzeniem i zostajesz 
porwany przez przerażoną, bezwładną masę. Oczywiście kreacje aktorskie, nastoletniego Christiana Bale’a, czy magnetycznego Johna Malkovicha, 
mistrzowsko składają się na tę ponadczasową opowieść. Podobnie muzyka Johna Williamsa, w której, dla mnie, nie bez znaczenia jest szerokie 
wykorzystanie brzmienia chóru chłopięcego. Nie chcę wchodzić za głęboko w korespondencję tego obrazu z bieżącą rzeczywistością, ale chciał-
bym podkreślić, że  akcja filmu rozpoczyna się w Szanghaju, a to tylko 850 km od Wuhan. Zagrożenie też rozprzestrzenia się tam coraz szerzej... 
Dajmy jednak spokój! „Imperium Słońca” jest filmem przedstawiającym wartość życia i człowieczeństwa oraz wagę śmierci. Cieszę się, że moje 
dzieci nie miały koszmarów po tym seansie, za to teraz częściej zaskakują mnie trudnymi, istotnymi pytaniami i swoimi przemyśleniami. Dodatko-
wo, pomiędzy „Avengersami”, „Grzmotomocnymi”, czy nawet „Harrym Potterem”, zdarza się im wspomnieć „Imperium Słońca” - mówią: „Tata, ale 
ten film to był najlepszy!”. Choć „Sami swoi” też im się bardzo podobali.

„Brzechwa nie dla dzieci”, 
Mariusz Urbanek

Raz na jakiś czas trzeba poznać kogoś bliżej! Bardzo 
dobrą metodą jest lektura sprawnie napisanej bio-
grafii. Miałem tak z „Brzechwą...” Mariusza Urbanka. 
Wstyd się przyznać, jak mało wiedziałem
o słynnym autorze „Suma - matematyka”. A jest 
to twórca niezwykle ciekawy i wszechstronny. Kto 
wiedział, gdzie Brzechwa się urodził, kto wiedział, 
że jego o dwadzieścia lat starszym kuzynem był 
Bolesław Leśmian? Kto wiedział, że jednym 
z bardziej wziętych w latach 20. i 30. XX w. autorem 
tekstów kabaretowych w Warszawie był Szer-Szeń, 
czyli właśnie Brzechwa? Kilka razy zdarzyło mi się 
pracować nad piosenką przedwojenną i natrafić na 

zapisek na nutach: „Sł. Szer-Szeń”; nie miałem przy tym pojęcia, kto kryje się za 
takim pseudonimem. Mówiłem, że wstyd się przyznać! Kto wiedział, że Brzechwa 
pojawił się dlatego, że starszy kuzyn doradził, by nie było dwóch poetów o nazwisku 
Lesman (zmiękczenie na Leśmian przyszło z czasem)? Kto wiedział, że mecenas Jan 
Lesman, tworzący w Polsce prawo autorskie i jeden z pierwszych twórców ZAIKSu, 
to właśnie Brzechwa? Z książki Mariusza Urbanka dowiemy się też, skąd nadjechała 
genialna „Lokomotywa”. Bardzo ciekawa pozycja – gorąco polecam.

„1970”, Avishai Cohen

Ponieważ w ostatnich 
czasach miałem 
wielką przyjemność 
brać udział w paru 
przedsięwzięciach 
mniej lub bardziej 
związanych z kulturą 
żydowską i Izraelem, 
zawarłem kilka wspa-

niałych znajomości i zadurzyłem się w albumie „1970” 
Cohena. Z twórczością tego znakomitego artysty 
zetknąłem się wcześniej, jednak nigdy nie spędziłem 
z nią tyle czasu, co ostatnio. „1970” jest świetnie 
nagraną, napisaną, zaaranżowaną płytą. Do tego Cohen 
posługuje się w swoich utworach - i nie tylko w swoich 
- czterema językami: angielskim, hebrajskim, arabskim 
i hiszpańskim. Co stanowi raczej rzadkie zestawienie. 
Dodam jeszcze, że piosenka „Alfonsina y el mar” 
w wykonaniu Avishaya była dla mnie początkiem 
intymnej podróży w świat poezji argentyńskiej.

TeReSA DzIelSKA MACIeJ PółTORAK

„Miasto dziewcząt”, 
elizabeth Gilbert

Na początku poczułam się przez tę 
książkę zaatakowana. Pewnie dlatego, 
że nie lubię historii dziejących się  
w czasach Wielkiego Kryzysu 
w Stanach Zjednoczonych lub tuż 
po nim. Postanowiłam jednak dać 
jej szansę i doczytać do końca, ze 
względu na moją sympatię do wcze-
śniejszej powieści („Botanika duszy”) 
tejże autorki. To była słuszna decyzja, 
bo podczas lektury nie wiedzieć kiedy 
okazało się, że historia wcale nie jest 
pretensjonalna i skrywa  wielowar-

stwową głębię. Od połowy czytałam tę książkę jednym tchem. Mimo 
początkowych zgrzytów, finalnie wszystko się w niej harmonijnie 
spaja, tworzy bogatą układankę charakterów. „Miasto dziewcząt” 
pokazuje, jak człowiek potrafi przekuć okropny skandal w miłość 
życia - tę najgłębszą, czystą, bez cielesności. Powieść nietuzinkowa 
i absolutnie nieoczywista.

„All Melody”, 
Nils Frahm

Album wprowa-
dza słuchacza 
w świat wielo-
barwnych historii 
i wrażeń. Niepo-
koi, uspokaja, 
raduje, zmusza 

do refleksji. Kiedy słucham tej płyty - a ostat-
nio często mi się to zdarza – mam poczucie 
wyjątkowości dźwięków. Różnorodność in-
strumentów nie pozwala znudzić się stylem. 
Każdy utwór jest inny, ale znakomicie kompo-
nuje się z pozostałymi w spójną całość. „All 
Melody” pogłębia oddech podczas słuchania 
i czaruje brzmieniem. 
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Łukasz Stacherczak 
jest fotograficznym 
„samoukiem” - nie kończył 
żadnych szkół o takim 
profilu, choć ma za sobą 
kilka warsztatów ze zna-
nymi (zwłaszcza w branży 
ślubno-weselnej) fotogra-
fami. W robieniu zdjęć 
ceni sobie ciągły progres, 
bo bez tego - jak sam 
podkreśla - bardzo łatwo 
można się wypalić. 
Jest kilkukrotnym 
laureatem konkursu 
„Klimaty Częstochowy”. 
Oprócz fotografii 
pasjonuje się wędkar-
stwem (które - jak 
twierdzi - wcale 
nie jest nudne).

Jak to się zaczęło? Moje pierwsze zdjęcia... 

Moje takie „naj-naj-naj-pierwsze” zdjęcia to jesz-
cze podstawówka i pierwszy aparat na kliszę. Do 
tej pory mam albumy z tymi zdjęciami i cenię je 
sobie w sposób szczególny (choć wówczas nie 
miały one nic wspólnego z pasją do fotografii, 
a bardziej z fotkami na pamiątkę). Jeśli natomiast 
mowa o pierwszych próbach kształtowania no-
wego hobby, tutaj muszę „winić” mojego kolegę 
Marcina, który - gdy mieliśmy około dwudziestki 
- nabył swoją pierwszą lustrzankę i pozwolił mi 
się nią pobawić. Nie potrzebowałem dużo czasu, 
by podjąć decyzję, że „ja też chcę!”. Kiedy już do-
konałem zakupu, zacząłem fotografować wszyst-
ko (serio - wszystko: od paznokci po wiadukty). 
Potem mi trochę przeszło.

Twoja fotograficzna specjalizacja... 

Tu mogę wymienić tylko jeden obszar, czyli… 

fotografia ślubna (no, może też rodzinna). Coś, co 
mnie zafascynowało, pochłonęło, znudziło, zno-
wu zafascynowało (pełen zakres emocji) i, mam 
nadzieję, będzie fascynowało dalej. Zaczęło się od 
podglądania zdjęć autorytetów w tej dziedzinie, 
później były pierwsze próby na weselach, gdzie 
byłem gościem, aż wreszcie przyszedł czas, by 
wziąć odpowiedzialność za pełną dokumentację 
czyichś zaślubin (to był dopiero stres). Ale żeby 
nie było, że poszedłem wyłącznie w „biesiadną 
komercję”, dodam, że uwielbiam fotografować 
dziewczęta, które chcą pozować.

W fotografii szukasz / omijasz...

To, czego szukam, to przede wszystkim wielo-
wątkowość. Bardzo lubię fotografie, które same 
w sobie są złożoną opowieścią (żeby nie powie-
dzieć „komiksem”). Od jakiegoś czasu szukam 
też światła (zwłaszcza zastanego) - uważam, że 
czasami to właśnie oświetlenie, lub jego brak, od-

powiada za klimat i emocje. A to czego unikam, 
to zdjęcia pionowe, bo nie umiem ich kadrować.

Największe fotograficzne wyzwanie... 

Ale takie, którego dokonałem, czy to, na które 
czekam? Jeśli miałbym wymienić coś, z czego je-
stem najbardziej dumny, to chyba wskazałbym 

to, że nie miałem sygnałów od par młodych, su-
gerujących, że zdjęcia się im nie podobają (więc 
albo są tak powściągliwi, albo rzeczywiście za-
dowoleni). Jeśli miałbym wymienić coś bardziej 
konkretnego, to chyba postawiłbym na reportaż 
wykonany… telefonem (było to trudne, ale jed-
nocześnie bardzo radosne doznanie). Wyzwa-
nie, które sobie postawiłem na przyszłość, to 
umiejętność uzyskania czegoś w stylu… takiej 
„nowoczesnej analogowości”, którą podziwiam 
u jednego z moich „guru fotografii”. Nie umiem 
tego na razie dokładnie wytłumaczyć, ale gdy 
już posiądę tę zdolność, chętnie wyjaśnię, o co 
chodzi.

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

Pierwszy aparat to wspomniany wcześniej kli-
szowiec - taki podstawowy, prostokątny (w la-
tach 90. wszyscy takie mieli). Natomiast pierwszy 

aparat, na który „uciułałem” młodzieńcze grosze, 
to używany Canon 350D z równie używanym 
obiektywem Tamron 28-75/f 2.8. Dziś używam 
(niespodzianka?) również Canona, tyle że z cy-
ferką 5 (i z literką D). Po cichu marzy mi się (nie-
spodzianka?) Canon z literką R i cyferką 6, ale jak 
patrzę na jego cenę… 

Ulubione fotograficznie miejsce w Częstocho-
wie...

Nie mam. Serio, nie mam. Zastanawiałem się, 
gdzie najbardziej lubię robić zdjęcia, ale wyszło 
mi, że w Bieszczadach, a one tak „trochę śred-
nio są w Częstochowie”. Wytłumaczę się może 
tym, że najczęściej to nie ja decyduję o miejscu 
fotografowania, ponieważ pstrykam w sytu-
acjach (i miejscach) zastanych. Gdybym mógł 
decydować, gdzie będę robił zdjęcia, musiał-
bym bez przerwy jeździć w góry (a to przecież 
daleko).

Łukasz Stacherczak




