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PONAD MILION ZŁOTYCH 
NA ŚRODKI DO WALKI 
Z KORONAWIRUSEM
7 respiratorów, sprzęt ochrony 
osobistej i środki dezynfekcji 
trafią do miejskiego szpitala,  
a 300 specjalistycznych  
kombinezonów do pogotowia 
ratunkowego. To m.in. efekt 
przesunięcia miliona złotych 
w budżecie miasta na poprawę 
bezpieczeństwa w związku  
z epidemią, na co podczas  
ostatniej sesji zgodzili się  
częstochowscy radni.

MIASTO

7 respiratorów, sprzęt ochrony osobistej  
i środki dezynfekcji trafią do miejskie-
go szpitala, a 300 specjalistycznych 
kombinezonów do pogotowia ratunko-
wego. To m.in. efekt przesunięcia mi-

liona złotych w budżecie miasta na poprawę bez-
pieczeństwa w związku z epidemią, na co podczas 
ostatniej sesji zgodzili się częstochowscy radni.

Autopoprawkę do uchwały wprowadzającej zmia-
ny w budżecie miasta zgłosił prezydent Krzysztof 
Matyjaszczyk. Obawiamy się, że pieniądze, które 
miesiąc temu przeznaczyliśmy na poprawę bezpie-
czeństwa mieszkańców w związku z zagrożeniem 
koronawirusem oraz środki z rezerwy kryzysowej, 
mogą być niewystarczające – mówi prezydent 
Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk. – Zagro-
żenie obecnie rośnie. Nasze służby medyczne będą 
potrzebować więcej środków ochrony osobistej,  
a szpital sprzętu, w tym m.in. respiratorów.

Miasto jest zmuszone do zwiększenia środków na 
najpotrzebniejsze zakupy dla Miejskiego Szpita-
la Zespolonego i Stacji Pogotowia Ratunkowego  
w Częstochowie. Dlatego milion złotych z budżetu 
zostanie przeznaczony na wydatki bieżące, w tym 
środki ochrony osobistej, materiały i wyposażenie 
dla jednostek i służb miejskich, biorących udział 
w walce z koronawirusem, a także dla miejskiego 
szpitala i stacji pogotowia. Fundusze pochodzą 
ze zwolnienia środków z poręczenia kredytów. 
Szpital i pogotowie otrzymają też zakupiony  
z miejskiego budżetu sprzęt ratujący życie często-
chowiankom i częstochowianom.

Dotychczas, pomimo składanych wniosków, Czę-
stochowa nie otrzymała w związku z zagrożeniem 
koronawirusem wsparcia z administracji rządowej 
szczebla wojewódzkiego. W swoich odpowie-
dziach Wojewoda tłumaczy, że nie ma na razie 
możliwości przekazania dla samorządu środków 
ochrony indywidualnej oraz dezynfekcji i kieruje 
w tej sprawie wnioski do ministerstwa. Nie mamy 

również pozytywnej wiadomości co do możliwo-
ści otrzymania w chwili obecnej dotacji celowych  
z budżetu państwa na rzecz naszego miasta, jakie 
zapewniają nam zapisy art. 31 ust. 2 ustawy z dnia 
7 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach 
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 
i zwalczaniem COVID-19 i innych chorób zakaź-
nych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. 
Z otrzymanej tydzień temu informacji wynika, że 
Wojewoda Śląski występuje do Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji jedynie o środki fi-
nansowe z przeznaczeniem na wykonywanie zadań 
wynikających z poleceń, jakie wydał bezpośrednio 
jednostkom samorządu terytorialnego – tłumaczy 
Rafał Kusal, naczelnik Wydziału Zarządzania 
Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obron-
nych Urzędu Miasta Częstochowy. – Dlatego też 
wydatki na walkę z koronawirusem musimy póki 
co realizować ze środków własnych miasta, w tym  
z rezerwy kryzysowej.

Wydział dokonał zakupów materiałów niezbęd-
nych do realizacji zadań związanych z przeciw-
działaniem rozprzestrzeniania się koronawirusa, 
wykonywanych przez służby podległe Prezydento-
wi Miasta, na łączną kwotę 243 tys. zł. Z tego, z re-
zerwy kryzysowej na zakup asortymentu niezbęd-
nego do zabezpieczenia działania funkcjonariuszy 
Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, 
przekazano 34 tys. zł, a dla potrzeb Straży Miej-
skiej - 24 tys. zł. W sprzęt i środki ochrony (w tym 
m.in. maseczki, rękawiczki, płyny) wyposażono 
też MOPS oraz strażaków z częstochowskich jed-
nostek OSP. W dalszym ciągu będziemy realizować 
zakupy z tego źródła, planujemy też przesunąć ko-
lejne środki z rezerwy kryzysowej w łącznej kwocie 
197 000 zł – dodaje Rafał Kusal.

Dodatkowy 1 mln złotych na wydatki bieżące 
zostanie przeznaczony m.in. na zakup 300 kombi-
nezonów izolacyjnych KOM-1 (350 zł za sztukę, 
łącznie ponad 100 tys. zł) dla Stacji Pogotowia Ra-
tunkowego (na razie odebrano od producenta 100 

sztuk) oraz na sprzęt ochrony osobistej i środki de-
zynfekcji (ok. 20 tys. zł) dla Miejskiego Szpitala 
Zespolonego.

Ponadto, w ramach działań związanych z zapobie-
ganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem koro-
nawirusa COVID-19, Miejski Szpital Zespolony, 
w ramach przyznanej wcześniej dotacji z Urzędu 
Miasta Częstochowy (na sprzęt i remonty, w wy-
sokości 1 mln zł), kupuje 4 respiratory - w tym  
1 stacjonarny wraz z osprzętem dla Oddziału  
Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz 3 trans-
portowe wraz z osprzętem dla oddziałów Miej-
skiego Szpitala Zespolonego. Ich koszt to prawie 
264 tys. zł.

Planowany jest też pilny zakup 3 kolejnych respi-
ratorów wraz z osprzętem (koszt ok. 180 tys. zł) 
dla oddziałów Miejskiego Szpitala Zespolonego, 
ze środków pozostających w dyspozycji Wydzia-
łu Zarządzania Kryzysowego na poprawę bezpie-
czeństwa mieszkańców.

W najbliższym czasie szpital zyska więc w sumie 
7 respiratorów, sprzęt ochrony osobistej i środki 
dezynfekcji, a pogotowie – docelowo - 300 spe-
cjalistycznych kombinezonów. Stacja Pogotowia 
zamierza też zrealizować w najbliższym czasie 
zakup nowej karetki i respiratora.

Warto dodać, że na ostatniej sesji Rada Miasta 
przyjęła na wniosek prezydenta sprawozdanie 
finansowe Miejskiego Szpitala Zespolonego 
za 2019 r. Wynik szpitala zamknął się, głównie  
z uwagi na niedoszacowany przez NFZ kontrakt, 
stratą blisko 15,2 mln zł, z czego miasto będzie zo-
bowiązane pokryć w 2020 roku ze swego budżetu 
ponad 10,2 mln zł. Ponad 3 mln ma trafić do szpi-
tala już na początku kwietnia. Przyjęcie sprawoz-
dania było niezbędne, aby miejski szpital, jako 
niezbędny element systemu opieki zdrowotnej  
w mieście i subregionie, mógł dalej bez przeszkód 
funkcjonować.



D o kontaktu telefonicznego pracownicy 
poradni zapraszają zarówno młodzież, 
jak i dorosłych przeżywających stany 

lękowe związane z utratą pracy, obawą o zdro-
wie swoje i bliskich; osoby objęte kwarantanną 
oraz personel medyczny.

W razie potrzeb można dzwonić od poniedział-
ku do piątku w godz. 8.00-20.00 pod następujące 
numery telefonu Zespołu Poradni Psychologicz-
no-Pedagogicznych w Częstochowie:
• Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna  

nr 1 - tel. 533 300 966
• Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna  

nr 2 - tel. 739 212 739
• Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna  

nr 3 - tel. 533 300 136

Warto również przypomnieć, że w Częstochowie 
działa całodobowa linia, świadcząca osobom po-
trzebującym pomoc psychologiczną w obecnej 
sytuacji epidemiologicznej.

• Pod numerem 34 366 31 21 przez 7 dni  
w tygodniu można uzyskać wsparcie  
psychologiczne związane z obecną  
sytuacją epidemiologiczną.

• Uruchomiony również został numer  
komórkowy: 726 386 838

• Dyżurujący mogą też pomóc poprzez  
e-mail: ccik@cztps.eu

• Istnieje również możliwość umówienia  
z psychologiem konsultacji telefonicznej 
lub poprzez messenger.

Odpowiedzialne za pomoc, Częstochowskie  
Towarzystwo Profilaktyki Społecznej koor-
dynuje też pracę Częstochowskiego Telefonu  
Zaufania, gdzie dodatkowo można skorzystać ze 
wsparcia psychologicznego pod numerem tele-
fonu: 192 88 z telefonów stacjonarnych i 34 192 
88 z telefonów komórkowych (czynne w godzi-
nach od 16.00 do 6.00).

POMOC MIASTA
DLA PRZEDSIĘBIORCÓW
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J uż teraz można powiedzieć, że ten rok upłynie nam –  niestety – w dużej 
mierze pod znakiem koronawirusa. Dzieje się coś, czego nikt nigdzie 
nie był w stanie przewidzieć. Pandemia wywróciła nam codzienność, 

wymusiła zmiany nawyków i nowe sposoby funkcjonowania, choćby w pra-
cy. Nadal jest ogromnym testem dla władz na każdym szczeblu, służb czy pu-
blicznej ochrony zdrowia – bezcennej i nie do zastąpienia, szczególnie podczas 
takich kryzysów.  
Częstochowianki i częstochowianie już udowodnili, że umieją szybko dosto-
sować się do nowych warunków. Wykazujemy się sporą odpowiedzialnością, 
rozwagą i cierpliwością. Ale jesteśmy także wyjątkowo skłonni do gestów wza-
jemnej pomocy i solidarności. Mimo tego, że fizycznie musimy być oddzieleni 
– dla dobra nas wszystkich. To wzajemne wsparcie widać doskonale w mediach 
społecznościowych, także tych związanych z miastem. Nie brakuje inicjatyw 
konkretnej pomocy dla naszych seniorek i seniorów. Trzeba ich teraz otaczać 
szczególną troską. Stowarzyszenia i firmy inicjują albo włączają się w rozmaite 
akcje – m.in. na rzecz Miejskiego Szpitala Zespolonego. Za pośrednictwem 
internetowych łączy – które teraz łączą nas bardzo dosłownie – zachęcamy się 
nawzajem do odpowiedzialnej postawy. Samorząd robi to pod hasłem ,,Często-
-chowa się w domach”. Do zadbania o siebie i innych namawiają też aktywnie 
publiczne osoby. Bardzo wierzę, że ta ogólna mobilizacja pomoże ograniczyć 
efekty pandemii. Widać, że w tym kryzysie przewartościowaliśmy różne spra-
wy. To, co różniło nas jeszcze niedawno, teraz jest błahostką, o której nie warto 
mówić. Bo chodzi teraz o rzeczy najistotniejsze. Dziękuję wszystkim, którzy na 
miarę swoich możliwości działają dla wspólnego dobra.  
Miejskie urzędy, instytucje pracowały i pracują, choć przestawiliśmy je – z nie-
zbędnymi wyjątkami – na tryb zdalnej obsługi interesantów. A sprawy Często-

chowy są prowadzone na bieżąco. Bo przyszłość po pandemii przecież nastąpi. 
Wtedy trzeba jak najszybciej powrócić do normalnego życia miasta, z jego 
przedsiębiorczością, kulturą, sportem, szkolnictwem, życiem akademickim. 
Choć przeciwstawienie się koronawirusowi angażuje nasze siły, jednocześnie 
idziemy do przodu choćby z remontami ulic czy takimi inwestycjami, jak re-
witalizacja Starego Rynku lub Park Wodny. Częstochową nadal interesuje się 
duży biznes. Firma Hillwood – globalny gracz w branży logistyki i transportu 
– ogłosiła, że otworzy u nas nowy park magazynowy. Z kolei miasto zamierza 
zbudować wraz z nowym inwestorem drogę, nie tylko na jego potrzeby. Będą 
nowe miejsca pracy, a obecność kolejnej firmy o dużej renomie to też ,,wabik” 
dla następnych inwestorów.  
Dopóki trwa kryzys wokół koronawirusa, samorząd stara się ściśle stosować 
do wytycznych administracji centralnej. Bardzo proszę wszystkich o poważne 
traktowanie tych zaleceń. Wsłuchujmy się w kierowane do nas apele, respektuj-
my ograniczenia. Bez względu na rozwój sytuacji nie wpadajmy ani w panikę, 
ani w euforię. Skrajne emocje nie są dobre ani dla naszego bezpieczeństwa, ani 
dla sprawnego działania służb. Bądźmy odpowiedzialni i nade wszystko soli-
darni z innymi. Tak jak dotąd. Starajmy się układać sobie w głowie te pomyślne 
scenariusze, wygaszać niepokój, patrzeć z optymizmem w przyszłość. Naszą 
osobistą, ale także – naszego miasta. Niech pomoże w tym klimat świąt wielka-
nocnych. Życzę wszystkim z ich okazji  zwłaszcza zdrowia, ale i jak najwięcej 
nadziei na lepsze czasy. 

   Pozdrawiam serdecznie
Krzysztof Matyjaszczyk

Prezydent Miasta Częstochowy

PYTAMY PREZYDENTA 

...o Częstochowę w czasie 
koronawirusa i po nim  

MIASTO

Punkt kancelaryjny czynny jest w godzinach 9.00 - 
14.00.
Wszystkie osoby mające pilne sprawy urzędowe, będą-
ce w toku, proszone są - tak jak do tej pory - o kontakt 
telefoniczny lub drogą elektroniczną z odpowiednimi 
komórkami UM lub konkretnymi urzędnikami prowa-
dzącymi sprawę. Szczegółowe informacje dot. składa-
nia korespondencji dostępne są również w Poradniku 
Interesanta na stronie www.czestochowa.pl
Uwaga – punkt nie przyjmuje wniosków o wydanie 
dowodu osobistego bądź dokumentów związanych  
z wydaniem prawa jazdy oraz rejestracją pojazdów.  
W tym zakresie prawidłowo wypełnione wnioski 
należy składać wyłącznie za pośrednictwem opera-
tora pocztowego lub poprzez platformę E-PUAP: 

www.epuap.gov.pl .
Oferty przetargowe można składać nadal za pośred-
nictwem operatora pocztowego, poczty kurierskiej lub 
osobiście - w siedzibie zamawiającego, czyli Urzędzie 
Miasta przy ul. Śląskiej 11/13. W celu złożenia ofer-
ty należy powiadomić portiera za pomocą dzwonka.  
W przypadku problemów ze złożeniem oferty UM po-
daje pomocniczo numer telefonu do Biura Obsługi Inte-
resanta: 34 370 72 50 w celu bezpośredniego odebrania 
ofert przez pracownika Biura Obsługi Interesanta UM.
W związku z zagrożeniem związanym z rozprzestrze-
nianiem się koronawirusa, obecnie preferowane jest 
przekazywanie korespondencji do urzędu poprzez 
platformę E-PUAP: www.epuap.gov.pl, SEKAP lub za 
pośrednictwem operatora pocztowego.

Otwarcie punktu kancelaryjnego
30 marca, w budynku 

Urzędu Miasta przy ulicy 
Waszyngtona uruchomiony 
został punkt kancelaryjny. 
Umożliwia on mieszkań-
com załatwienie spraw 

poprzez korespondencję 
papierową.

Bezpłatne
wsparcie
psychologiczne

W związku ze stanem epidemii, 
Zespół Poradni Psychologiczno-
-Pedagogicznych, chcąc służyć 
pomocą jak największej grupie 

potrzebujących, oferuje bez-
płatne wsparcie telefoniczne dla 
osób w kryzysie psychicznym.

Częstochowa proponuje wsparcie dla przedsiębiorców, którzy płacą lokalne 
podatki i opłaty, wynajmują lokal od miasta lub dzierżawią miejską działkę. 

To ulgi możliwe w ramach obecnych regulacji prawnych dla firm 
mających problemy z powodu zagrożenia koronawirusem.

W ielu przedsiębiorców i wiele firm prze-
żywa bardzo trudny okres, związany  
z wprowadzonymi przez władze pań-

stwowe ograniczeniami dla działalności gospodarczej, 
spowodowanymi najpierw stanem zagrożenia epide-
micznego, a następnie epidemii.
W związku z problemami występującymi w czasie za-
grożenia koronawirusem władze miasta informują, że 
w zakresie opłat czynszowych za lokale użytkowe wy-
najmowane od miasta, na wniosek przedsiębiorcy moż-
liwe będą odroczenia i ulgi, stosowane w zależności od 
indywidualnej sytuacji wnioskodawcy oraz możliwo-
ści prawnych. Analogiczna sytuacja dotyczy dzierżaw 
przez przedsiębiorców gruntów miejskich.
Jeżeli chodzi o podatki i opłaty lokalne (w tym: podatek 
od nieruchomości, podatek od środków transportowych, 
opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi), 
obecnie obowiązujące przepisy prawa pozwalają na:
• odroczenie terminu płatności podatku lub rozło-

żenie zapłaty podatku na raty,
• odroczenie lub rozłożenie na raty zapłaty zale-

głości podatkowej,
• umorzenie w całości lub części odsetek za zwło-

kę lub opłaty prolongacyjnej,
• w szczególnie uzasadnionych przypadkach moż-

liwe jest ubieganie się o umorzenie zaległości 
podatkowych; taka decyzja może być podjęta po 
analizie sytuacji ekonomicznej przedsiębiorcy  
w okresie stanu epidemii.

Wsparcie w powyższym zakresie będzie przyznawane 
na wniosek przedsiębiorcy, w oparciu o indywidualną 
ocenę i realizowane zgodnie z prawnymi ramami po-
mocy publicznej dla przedsiębiorców.
Prezydent Częstochowy zwrócił się do władz pań-
stwowych o ustawowe wyłączenie naliczania odsetek 
od nieterminowych płatności podatków i opłat lokal-
nych za okres stanu zagrożenia epidemicznego oraz 
stanu epidemii. Podobny zapis powinien dotyczyć 
odstąpienia od ustalania i pobierania opłaty prolonga-
cyjnej w tym okresie. Stosowne zapisy w Ordynacji 
podatkowej dawałyby jednoznaczną podstawę prawną 
do stosowania takich rozwiązań przez samorządy.
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Z usług asystenta mogą skorzystać: osoby powy-
żej 65. roku życia, samotne, niepełnosprawne.
Bezpłatną usługę można zamówić pod numerami 
telefonu: 519 729 134 lub 34 324 20 64 lub drogą 
elektroniczną: pkps.czestochowa@wp.pl .
Najskuteczniejszy sposób walki z koronawiru-
sem to pozostanie w domu. Wykwalifikowany 
i przeszkolony asystent dla chętnych seniorów: 
zrobi zakupy, dowiezie gotowy posiłek, pomoże  
w przygotowaniu pożywienia, dostarczy leki. 

Bezpłatny
asystent
seniorów

Polski Komitet Pomocy 
Społecznej w Częstochowie 
uruchamia bezpłatne usługi 

asystenckie dla osób starszych. 
Akcja służy ograniczeniu 

konieczności wychodzenia 
seniorów z domu, a co za tym 

idzie, przeciwdziałaniu 
zakażeniu koronawirusem.

W związku z obowiązkiem zapewnienia dostępu 
do nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego 
poradnictwa obywatelskiego i nieodpłatnej media-
cji w sytuacji zagrożenia epidemicznego, decyzją 
Prezydenta Miasta Częstochowy od 26 marca 2020 
r. wznowiona została działalność Punktów NPP  
i NPO w Częstochowie w nowej formule.

Z uwagi na zachowanie zasad bezpieczeństwa po-
rady udzielane są przez telefon i z wykorzystaniem 
środków porozumiewania się na odległość.

Zgłoszenia w celu uzyskania porady:

• w sposób elektroniczny: 
należy pobrać i wypełnić wniosek zgłoszenia 
porady na odległość wraz z oświadczeniem, 
zamieszczony na stronie BIP Urzędu Miasta 
Częstochowy w zakładce Nieodpłatna po-
moc prawna (link poniżej), wskazać środek 
porozumiewania się na odległość (telefon, 
e-mail). Skan lub zdjęcie podpisanego  
dokumentu należy przesłać na adres  
e-mail: npp@czestochowa.pl . 
W odpowiedzi na przesłane zgłoszenie 
otrzymają Państwo informację o terminie 
porady.

• tradycyjną pocztą: 
wniosek zgłoszenia porady na odległość, 
wraz z oświadczeniem, można też spo-
rządzić własnoręcznie według wzoru 
zamieszczonego na stronie BIP Urzędu 
Miasta Częstochowy w zakładce Nieodpłat-
na pomoc prawna oraz na stronie Urzędu 

Miasta Częstochowy www.czestochowa.pl  
Przygotowane w ten sposób pismo należy 
przesłać tradycyjną pocztą na adres: 
URZĄD MIASTA CZĘSTOCHOWY,  
ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa 
z dopiskiem: NIEODPŁATNA POMOC 
PRAWNA. 
W odpowiedzi na przesłane zgłoszenie 
otrzymają Państwo informację o terminie 
porady.

W wyjątkowej sytuacji, uzasadnionej brakiem do-
stępu do Internetu, należy zadzwonić pod numer 
telefonu 34 37 07 201, podając przy zapisie imię, 
nazwisko, numer telefonu.

W wyznaczonym terminie, przed udzieleniem 
porady, będą Państwo zobowiązani złożyć ustnie 
przez telefon treść oświadczenia oraz zapewnienie 
o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną RODO
W przypadku zgłoszenia w celu uzyskania pora-
dy udzielanej ZA POŚREDNICTWEM POCZTY 
ELEKTRONICZNEJ otrzymają Państwo informa-
cję o adresie elektronicznym, na który należy prze-
słać treść swojego problemu prawnego.

Porada prawna zostanie bez zbędnej zwłoki skon-
struowana przez adwokata/ radcę prawnego/ do-
radcę obywatelskiego, a następnie odesłana na 
adres mailowy.

Więcej informacji oraz potrzebne dokumenty  
dostępne bezpośrednio pod adresem:
www.bip.czestochowa.pl/artykuly/71510/ 
nieodplatna-pomoc-prawna-w-czestochowie

Pomoc prawna wznowiona
Od 26 marca ponownie można skorzystać z bezpłatnej pomocy 

prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. 
Porady odbywają się w sposób zdalny.

MIASTO

Przedsiębiorcy pomagają szpitalom
Obecnie najpotrzebniejszymi produktami, 
w jakie powinno się wyposażać ratowni-
ków, lekarzy, pielęgniarki, a także pacjen-
tów są: maseczki, rękawiczki, fartuchy, 
środki dezynfekujące i środki czystości. Po-
trzebne są też artykuły spożywcze i woda, 
które ze względu na wstrzymanie wizyt są 
niezbędne również dla pacjentów. Potrzeby 
w zakresie środków ochrony indywidualnej 
są duże, a rezerwy materiałowe Wojewody 
Śląskiego nie zabezpieczają zgłaszanego 
przez szpitale zapotrzebowania w czasie 
zagrożenia koronawirusem.
Pomoc od firm i mieszkańców jest wręcz 
bezcenna, ponieważ oprócz wartości ma-
terialnej pokazuje, jak bardzo umiemy się 

jednoczyć w ciężkich sytuacjach – uważa 
Krzysztof Matyjaszczyk. Z inicjatywy 
prezydenta prośbę o wsparcie osób znajdu-
jących się na pierwszej linii walki z wiru-
sem miejskie Centrum Obsługi Inwestora 
skierowało do kilkuset częstochowskich 
przedsiębiorców. Wiemy, że Państwo na co 
dzień też zmagają się z wieloma trudnościa-
mi i problemami, wierzymy jednak w dobro 
i otwarte serca Częstochowianek i Często-
chowian, wierzymy w wolę pomocy z Waszej 
strony i wspólne przezwyciężenie tego kry-
zysu – czytamy w liście. Z podziękowania-
mi, a jednocześnie apelem o dalsze wspar-
cie wystąpił również dyrektor Miejskiego 
Szpitala Zespolonego, Wojciech Konieczny.

Na te apele i prośby odpowiadają często-
chowskie firmy, jak choćby Asten Group, 
która przekazała środki ochrony dla lekarzy, 
pielęgniarek i ratowników. Ci, którzy już 
wcześniej ruszyli z pomocą, zapewniają, że 
w miarę możliwości będą to robić cały czas. 
Miejski szpital wspiera już m.in.: producent 
farb przemysłowych Prochem, który prze-
kazuje środki do dezynfekcji. Środki sani-
tarne udostępnił gabinet kosmetyczny La 
Medica Day Spa. Ekspresy wraz z zapasem 
kawy dostarczyła  szpitalom na Zawodziu  
i Parkitce restauracja Boulangerie. O posiłki 
dla kadry medycznej zadbali m.in. Pizzeria 
Arczi, czy Gospoda Złoty Garniec. Możli-
wość przekazania miejskiemu szpitalowi  

i stacji pogotowia ratunkowego 1000 sztuk 
maseczek ochronnych zgłosiła hurtownia 
kosmetyczna Elarto. Miejski szpital otrzy-
mał też w darze od jednej z firm wysokiej 
jakości respirator.
Firmy, które chcą włączyć się w akcję, pro-
szone są o kontakt pod numerami telefonu: 
34 370 21 25, 34 370 21 05 w godzinach 
7.25 – 15.00, a w innych porach pod nume-
rami: 500 006 390 oraz 501 445 254.
Niezależnie od bardzo cennej, doraźnej 
pomocy świadczonej w obecnej sytuacji 
kryzysowej Miejskiemu Szpitalowi Ze-
spolonemu przez firmy, instytucje i osoby 
prywatne, Miasto Częstochowa jest zmu-
szone rokrocznie pokrywać zwiększającą 

się z roku na rok stratę szpitala. W tym 
roku samorząd przekazał już ponad 4 mln 
zł na drugą transzę spłaty straty MSZ za 
2018 r. Niedawno miasto podpisało też ze 
szpitalem umowę na dofinansowanie zaku-
pu sprzętu i niezbędnych tegorocznych re-
montów w wysokości 1 mln zł. W budżecie 
miasta na 2020 r. muszą być uwzględnione 
kolejne duże środki na pokrycie straty za 
2019 r. Zasadniczym powodem tych strat 
jest niedoszacowanie wysokości kontraktu 
dla miejskiego szpitala przez NFZ. Trzeba 
przypomnieć, że samorząd nie może finan-
sować bieżącej działalności szpitala. Po-
krywa tylko stratę, wspiera zakupy sprzętu 
i prace remontowe.

INFOLINIA 
MOPS 

W związku z zagrożeniem epide-
micznym, Miejski Ośrodek Po-
mocy Społecznej w Częstochowie 
uruchomił dwa numery telefonu, 
pod którymi udziela informacji na 
temat działań realizowanych na 
rzecz mieszkańców.

Infolinie obsługiwane są przez pracowników 
MOPS i dotyczą pomocy świadczonej w Często-
chowie w związku z zagrożeniem epidemicznym.
Tel. 695 025 068 - Rejonowy Zespół Pomocy 
Społecznej Nr 1.
Tel. 502 699 730 - Rejonowy Zespół Pomocy 
Społecznej Nr 2.
Numery te czynne są w godzinach 7.30 - 20.00.

Prezydent Krzysztof Matyjaszczyk 
oraz dyrektor Miejskiego Szpitala 
Zespolonego, Wojciech Konieczny 
zwrócili się z prośbą o wsparcie dla 
częstochowskich szpitali w związku 
z sytuacją kryzysową zagrożenia 
koronawirusem. Niektóre firmy 
zaczęły spontanicznie pomagać już 
wcześniej, teraz do zorganizowanej 
akcji dołączają kolejne podmioty.
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#ZOSTAŃWDOMU

 EDUKACJA 
 ZDALNA 
 W dzisiejszej sytuacji przymusowa nauka w domu to spore wyzwanie dla nas 

 wszystkich. W związku z tym mamy dla Was garść internetowych miejsc, które 
 mogą okazać się wsparciem. Poszukaliśmy platform, gdzie nie tylko zebrana jest 

 podręcznikowa wiedza, ale gdzie podano ją również w sposób nieszablonowy 
 i twórczy. Wsparcie przydatne nie tylko w czasach pandemii. 

 Narodowa Galeria Sztuki Zachęta organizująca 
 warsztaty dla dzieci on-line 

 www.zacheta.art.pl/pl/kalendarz 

 Portal prezentujący unikalne materiały edukacyjne 
 dla dzieci w wieku od 3 do 9 lat  

 www.tuptuptup.org.pl 

 Cykl warsztatów online dla dzieci i rodziców, na które zaprasza 
 Przecinek i Kropka wraz z Rzecznikami Nauki, ekspertami 

 i autorami książki dziecięcej 
 www.empik.com/przecinek-i-kropka/artykuly/w-domu-jest-fajnie-i-kropka 

 WF przed ekranem, czyli Fitty Kid - platforma 
 rozrywki ruchowej dla dzieci 

 www.youtube.com/channel/UCMcxK1I5HhaZjM8HAg9uveQ 

 Narodowa Galeria Sztuki Zachęta 

 tup tup tup 

 Przecinek i Kropka 

 Fitty Kid 

 Strona, udostępniona przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, 
 zawierająca cyfrowe wersje podręczników. 

 www.epodreczniki.pl 

 Scenariusze wirtualnych lekcji na każdy dzień, 
 przygotowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej 

 www.gov.pl/web/zdalnelekcje 

 Społeczny projekt nauczycielski, proponujący 
 nieszablonowe wirtualne lekcje 

 www.lekcjewsieci.pl 

 Kolekcja krótkich filmów edukacyjnych  z zakresu matematyki 
 www.pistacja.tv 

 Rozbudowana platforma wspierająca edukację zdalną, 
 zajmująca się matematyką, naukami ścisłymi, programowaniem 

 komputerów, historią, historią sztuki i ekonomią. 
 www.pl.khanacademy.org 

 epodręcznik  

 zdalne lekcje 

 lekcje w sieci 

 pi-stacja 

 Khan Academy 

 kliknij  
 w hiperłącze  
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 Pakiet domowych eksperymentów i edukacyjnych wyzwań 
 przygotowanych przez Centrum Nauki Kopernik 

 www.kopernik.org.pl/kopernikwdomu 

 Zbiór materiałów edukacyjnych i platforma do ich tworzenia 
 www.wordwall.net/pl 

 Testy i gry edukacyjne 
 www.pisupisu.pl 

 Wirtualne lekcje muzyki 
 www.muzykotekaszkolna.pl/nauka 

 Portal matematyczny dla uczniów szkół podstawowych 
 www.matzoo.pl 

 Projekt internetowy, dzięki któremu najmłodsi uczniowie 
 poznają podstawy bezpieczeństwa w sieci i główne zasady 

 udziału w społeczności internetowej 
 https://beinternetawesome.withgoogle.com/pl_all 

 Eksperymenty i materiały wideo, dotyczące biologii, 
 chemii i fizyki, od Fundacji Adamed SmartUp  

 www.adamedsmartup.pl/baza-wiedzy 

 Wideo-lekcje chemii stworzone przez Dawida Łasińskiego 
 czyli Pana Belfra 

 www.youtube.com/channel/UCfYPjDbhT01HYwvCIC29tVg 

 Największy blog popularnonaukowy w Polsce  
 www.crazynauka.pl 

 Arlena Witt zapraszająca do zdalnej nauki języka angielskiego 
 www.youtube.com/user/jezykalnia/featured 

 Word Wall 

 Pisu Pisu 

 Muzykoteka Szkolna 

 MatZOO 

 Asy internetu 

 Adamed SmartUp 

 Pan Belfer 

 Crazy Nauka 

 Językalnia 

 Małopolskie Centrum Nauki Cogiteon 
 Naukowe wideo, artykuły i podcasty 

 od Małopolskiego Centrum Nauki Cogiteon 
 www.cogiteon.pl/cogiteon/rozoom 

 Blog popularnonaukowy poruszający problemy 
 z zakresu fizyki i nauk pokrewnych 

 www.kwantowo.pl 

 Kwantowo 

 Układ okresowy pierwiastków 
 Układ okresowy pierwiastków online 

 www.ukladokresowy.pl 

 Wirtualne Laboratorium Interaktywnego Nauczania, zawierające 
 scenariusze edukacyjne oraz wiedzę merytoryczną z zakresu: 
 biologii roślin i zwierząt, fenologii, meteorologii, warunków 

 wodnych i chemii środowiska 
 www.wlin.pl 

 Wirtualne Laboratorium Interaktywnego Nauczania 

 Portal wiedzy dla nauczycieli zawierający również 
 zbiór materiałów dodatkowych 

 www.scholaris.pl 

 Scholaris 

 Blog zbierający kreatywne pomysły na edukację najmłodszych dzieci  
 www.dzieciakiwdomu.pl 

 Dzieciaki w domu 

 Maszyna Licząca 
 Maszyna Licząca, czyli wirtualne lekcje informatyki 

 www.youtube.com/channel/UCAF_zqe0ze-_ys4q4J6AlXg 

 Szalone liczby 
 Wirtualny podręcznik do nauki matematyki 

 https://szaloneliczby.pl/ 

 Centrum Nauki Kopernik 

 kliknij  
 w hiperłącze 

 EDUKACJA 
 ZDALNA 
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W ybudowany został 
w latach 1903–1904 
według projektu ar-
chitekta miasta Czę-
stochowy, Tadeusza 

Fijałkowskiego. Budowę gmachu, eklek-
tycznego w formie zewnętrznej (o cechach 
neoklasycystycznych i neorenesansowych), 
realizowała miejscowa firma budowlana 
Sebastiana Bajdeckiego. 
W latach 1904–1914 w budynku przy II Alei 
34 funkcjonował oddział częstochowski ro-
syjskiego Banku Państwa (wcześniej bank 
ten zajmował jednopiętrową kamienicę 
przy II Alei 29). Oddział prowadził działal-
ność na obszarze powiatów będzińskiego, 
częstochowskiego i radomszczańskiego. 
Udzielał stosunkowo taniego kredytu prze-
mysłowego i kupieckiego - przy zarządzie 
banku działał komitet dyskontowy złożony 
ze znanych przemysłowców i obywateli 
miasta, którzy pomagali określić maksy-
malną wysokość kredytu. Po wybuchu woj-
ny w roku 1914, Bank Państwa ewakuował 
się (wraz z urzędnikami) do Cesarstwa Ro-
syjskiego. 
W latach 1915–1918 w budynku mieściła się 
niemiecka poczta rządowa oraz policja nie-
miecka. W pierwszej połowie 1916 r. część 
pomieszczeń zajmowały biura Rady Opie-
kuńczej Okręgu Częstochowskiego; później 
udostępniono je Wydziałowi Aprowiza-
cji Magistratu Częstochowy. W budynku 
znajdowały się też biuro meldunkowe oraz 
siedziba sekcji rejestracji strat w rolnictwie, 
handlu i rzemiośle. Od roku 1915 przed wej-
ściem do gmachu wywieszane były przez 
Niemców komunikaty wojenne o sytuacji 
na frontach wojny światowej - budziły one 
zainteresowanie wielu częstochowian.
W roku 1921 pocztę przeniesiono do lokalu 
przy ulicy Kilińskiego 3, wcześniej wypro-
wadzono też z budynku biuro meldun-
kowe, sekcję rejestracji strat oraz Wydział 
Aprowizacji. Ich miejsce zajęły Powiatowa 
Kasa Skarbowa i Polska Krajowa Kasa Po-
życzkowa. 
W roku 1924 w budynku rozpoczął dzia-
łalność oddział Banku Polskiego. Swoją 
aktywnością obejmował on Częstochowę, 

powiat częstochowski oraz część powiatów 
wieluńskiego, zawierciańskiego i radomsz-
czańskiego. W drugiej połowie lat dwu-
dziestych i w latach trzydziestych XX w. 
większość banków częstochowskich i duże 
zakłady przemysłowe korzystały, jak poda-
je Aleksander Gąsiorski, z kredytu dyskon-
towego w Banku Polskim. 
W pewnym momencie zasoby banku (około 
10 milionów złotych) tylko dzięki sprawno-
ści policji nie padły łupem najsłynniejszego 
kasiarza Drugiej Rzeczypospolitej, Anto-
niego Cichockiego - „Szpicbródki”. Swój 
skok zaplanował on na wigilijną noc z 24 
na 25 grudnia 1931 r., wcześniej wynająw-
szy (wraz ze swoimi kompanami) miesz-
kanie w kamienicy przylegającej do banku. 
Przez kilka miesięcy ekipa ta dokonywała 
podkopu, by dostać się do skarbca. Przy-
gotowania, mające się już ku końcowi, zo-
stały przerwane 18 grudnia akcją policji. Na 
miejscu aresztowano wielu włamywaczy 
- Szpicbródki nie było wówczas w mieszka-
niu, wpadł później zdradzony przez jedną  
z przyjaciółek. 
Podczas okupacji niemieckiej, w kwietniu 
1940 r., budynek banku został przejęty na 
oddział Banku Emisyjnego w Polsce. W tym 
samym roku niemieckie władze okupacyj-
ne zarządziły wymianę przedwojennych 
banknotów polskich na bilety Banku Emi-
syjnego (o nominałach 500, 100, 50, 20, 10,  
5 złotych, 2 złote i 1 złoty).
Problemem oddziału przez cały czas dzia-
łalności były licznie występujące fałszer-
stwa banknotów o wyższych nominałach. 
Jednak największe straty bank poniósł  
w wyniku jednej z akcji zbrojnych polskie-
go podziemia. Od stycznia 1943 r. sztab 
Komendy Okręgu VI Narodowych Sił 
Zbrojnych (NSZ) prowadził przygotowania 
do akcji na oddział częstochowski Banku 
Emisyjnego. Zdobyto niemieckie mun-
dury i uzbrojenie oraz środki transportu. 
Akcję ekspropriacyjną przeprowadzono  
20 kwietnia 1943 r., w dzień urodzin Adolfa 
Hitlera. Grupa operacyjna NSZ opanowała 
budynek banku i po otwarciu kas zabrała  
3 miliony złotych oraz kosztowności z sej-
fów. Później oddział szczęśliwie wycofał 

się, unikając pogoni. Pieniądze wykorzysta-
no na działalność konspiracyjną. 
W końcu roku 1944 do pomieszczeń od-
działu Banku Emisyjnego przewieziono 
skrzynie i ruchomości z ewakuowanych 
innych oddziałów (w Lublinie, Radomiu  
i Kielcach). Po zakończeniu wojny rzeczy 
te powróciły do prawowitych właścicieli.  
W drugiej połowie stycznia 1945 r., kilka dni 
po wypędzeniu Niemców z Częstochowy, 
budynek banku wraz z inwentarzem został 
przejęty przez grupę operacyjną Narodo-
wego Banku Polskiego. Byli pracownicy 
Banku Emisyjnego zapewnili bezpieczeń-
stwo budynku bankowego, zabezpieczyli 
także papiery wartościowe i dokumenty. 
Krótko działała tu filia Banku Rolnego; od 
27 stycznia 1945 r. przez miesiąc prowadzo-
no wymianę pieniędzy okupacyjnych (tzw. 
„młynarek”) na nowe złote.
Od 1 marca 1945 r. w budynku oficjalnie 
funkcjonował oddział częstochowski Naro-
dowego Banku Polskiego. Już w początkach 
1946 roku NBP rozpoczął bezpośrednie fi-
nansowanie kluczowych przedsiębiorstw 
przemysłowych w mieście (jednocześnie 
prowadząc kontrolę ich działalności finan-
sowej). Pracownicy banku w większości 
stanowili dawną polską kadrę częstochow-
skiego oddziału Banku Emisyjnego. 
Do przełomu lat osiemdziesiątych i dzie-
więćdziesiątych XX w., w okazałym gma-
chu przy alei Najświętszej Maryi Panny 
34 działał oddział II Narodowego Banku 
Polskiego. Później swoją siedzibę miał tu 
oddział Banku Śląskiego w Katowicach,  
a przez pewien czas ING Bank Śląski. W la-
tach 1990–1992 dużym nakładem środków 
odrestaurowano budynek. Dzięki grun-
townemu remontowi, prowadzonemu pod 
okiem konserwatorów zabytków, odzyskał 
on dawny blask, a w 1992 r. otrzymał ogól-
nopolską nagrodę dla najstaranniej odre-
staurowanego obiektu historycznego. 
W 2011 roku ING Bank Śląski sprzedał 
gmach (nabywca nie jest znany). Obecnie 
budynek ten, o ciekawej architekturze i hi-
storii, pozostaje opuszczony.  

Juliusz Sętowski

II ALEJA 34
BUDYNEK
DAWNEGO
BANKU

34Charakterystyczny gmach 
od prawie 120 lat zdobi 
częstochowskie aleje. 

W przeszłości służył głównie 
różnym instytucjom 

bankowym. Jego historia 
wiąże się także z sensacyjnymi 

wydarzeniami. 

Rosyjski Bank Państwa, ok. 1909 r.

Bank Śląski, lata 90. XX w.

SPACER Z JULKIEM
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Nasza Jura słynie nie 
tylko z malowniczych 
skał, ale również 
z tajemniczych jaskiń – 
jedne i drugie są 
efektem zjawisk 
krasowych. Państwowy 
Instytut Geologiczny 
informuje o prawie 
dwóch tysiącach jaskiń 
na terenie Wyżyny
Śląsko-Krakowskiej. 
Większość z nich 
znajduje się na linii 
Wieluń-Kraków. Sześć 
z nich jest udostępnio-
nych dla ruchu tury-
stycznego – to znaczy, że 
ktoś czuwa nad naszym 
bezpieczeństwem 
w zamian za zakup biletu.

Jurajskie 
jaskinie

JURAJSKA AKADEMIA

Znajduje się na terenie rezerwatu przyrody Góra Zborów, pośród Kruczych Skał. Jako jedyna jaskinia w województwie śląskim jest udo-
stępniona dla ruchu turystycznego. Mierzy prawie 200 metrów długości i jest w niej ponad 20 metrów różnicy wysokości między skrajnie 
położonymi punktami. Nazwę nadał jaskini Kazimierz Kowalski, który w 1948 r. jako pierwszy wykonał jej dokumentację. Na potrzeby 
przemysłu szklarskiego, do lat 50. XX wieku, wydobywano z niej - jak z wielu innych jaskiń na Jurze – kalcyt, zwany szpatem. Od niego 
górnicy jaskiniowi zwani są szpatowcami.

Wśród okolicznych jaskiń wyróżnia się stosunkowo dużym siedliskiem nietoperzy. Posiada koryta-
rze o długości prawie pół kilometra, a jej największa sala, dostępna dla zwiedzających, ma około 30 
metrów długości i 20 metrów szerokości. Ponieważ jaskinia jest zjawiskowa i dość łatwo dostępna, 

została doceniona i wykorzystana w taki filmach, jak polskie „Ogniem i mieczem” czy bollywodzki 
„Bangistan”.

Prawie kilometr długości korytarzy tworzy tę wspaniałą jaskinię. Już w XIX wieku była ona miejscem badań naukowych prowadzonych 
przez Jana Zawiszę i Gotfryda Ossowskiego. Dzięki nim dowiedzieliśmy się trochę o tutejszym neolitycznym osadnictwie. W namulisku 
tej jaskini, podobnie jak w wielu grotach jurajskich, odnaleziono też kości zwierząt żyjących tu wiele tysięcy lat temu, w tym niedźwiedzi 
jaskiniowych.

Największa ze znanych i jedna z dwóch udostępnionych jaskiń w Ojcowskim Parku Narodowym. 
Ma ponad 300 metrów długości. W czasach I wojny światowej służyła za kryjówkę m.in. mieszkań-
com Czajowic. Jest chyba najbardziej znaną polską jaskinią i tym samym najbardziej rozsławioną 
atrakcją Parku. Popularność zawdzięcza m.in. legendzie, według której w średniowieczu polski 
król Władysław Łokietek ukrywał się tam przed królem czeskim Wacławem II. Echem tej historii 
są nazwy poszczególnych części jaskini: „Sypialnia”, „Kuchnia” czy „Kominek”. Według legendy 

wejście do jaskini zostało zamknięte pajęczą siecią, która zmyliła pościg za naszym królem. Owa 
pajęczyna, jako symbol, wciąż strzeże wejścia do tej tajemniczej groty.

To druga jaskinia z dwóch udostępnionych do zwiedzania na terenie Ojcowskiego Parku Narodowego. Cały system grot ma tu ponad 
200 metrów długości. Znajduje się około 65 metrów nad Doliną Prądnika. Dawniej, wraz ze swoimi tarasami, stanowiła świetny punkt 
obserwacyjny dla myśliwych. Była przy tym miejscem trudno dostępnym, co zapewniało bezpieczeństwo jego pradawnym mieszkań-
com. Wiadomo, że 60-50 tys. lat p.n.e. w jaskini tej żyli neandertalczycy, których możemy tu obecnie spotkać jako bohaterów specjalnej 
ekspozycji. Miejsce to jest jednym z najcenniejszych stanowisk archeologicznych w Polsce.

Pieczara o długości prawie 300 metrów, z około osiemdziesięciometrową trasą. Prowadzi do niej 
klatka schodowa w dawnej studni, z której jeszcze w XIX w. pobierano wodę. Jaskinia ta owiana jest 
legendą. Jej historia mówi o tym, że była kryjówką Smoka Wawelskiego, obecnie ziejącego ogniem 
nieopodal wyjścia z pieczary. Największa komora jaskini służyła swego czasu za magazyn oraz salę 

biesiadną karczmy, znajdującej się tuż obok, nad Wisłą. 

1
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JASKINIA NIETOPERZOWA
Jerzmanowice, www.jaskinianietoperzowa.wordpress.com

JASKINIA WIERZCHOWSKA GÓRNA
Wierzchowie, www.jaskiniawierzchowska.pl

GROTA ŁOKIETKA
Ojcowski Park Narodowy, www.ojcowskiparknarodowy.pl

JASKINIA CIEMNA
Ojcowski Park Narodowy, www.ojcowskiparknarodowy.pl

SMOCZA JAMA
Kraków, Wawel, www.wawel.krakow.pl

JASKINIA GŁĘBOKA
Góra Zborów, Podlesice, www.podlesice.org.pl

Sześć wypunktowanych obok jaskiń udostęp-
nionych jest do bezpiecznego eksplorowania 
przez turystów. Niemniej, prawie wszystkie 
groty na Polskiej Jurze można zwiedzić pod 
okiem specjalistów, po wcześniejszym prze-
szkoleniu i wyposażeniu w profesjonalny 
sprzęt. Taternictwo jaskiniowe, zwane groto-
łażeniem jest sportem ekstremalnym o bardzo 
wysokim ryzyku; brak znajomości bądź nie-
przestrzeganie zasad bezpieczeństwa mogą być 
katastrofalne w skutkach. Zachęcam do roz-
poczynania swojej przygody z podziemnych 
światem w jednym z klubów jaskiniowych, 
zwanych speleoklubami. Tam zadbają o nasze 
bezpieczeństwo oraz pokażą, jak troszczyć się 
o bardzo delikatne środowisko jaskiń - w tym 
o stan nacieków tworzących się przez tysiące 
lat, które czasami bywają zrywane i niszczone 

przez nieodpowiedzialnych turystów, zapew-
ne z powodu braku świadomości o bezcennej, 
przyrodniczej wartości tych jaskiniowych two-
rów.
Pragnę zaznaczyć, że podejścia do jaskiń znaj-
dują się nierzadko na pochyłym terenie, często 
skalnym bądź zasypanym liśćmi, co - jak po-
kazuje praktyka - może prowadzić do niebez-
piecznych wypadków. Nie znając planu jaskini, 
możemy wpaść do jej pionowego ciągu, skąd 
- jeżeli nawet przeżyjemy - z powodu braku 
zasięgu nie będziemy mogli zadzwonić po po-
moc. Warto pamiętać, że jaskinie cały czas żyją  
i może zdarzyć się jakieś osunięcie, bądź ze-
rwanie głazu. Zawsze warto mieć obok siebie 
bardziej doświadczonego przewodnika. Jaskiń 
nigdy nie zwiedzamy w pojedynkę!   Niezależ-
nie od tego zalecam, by zawsze przed wypra-

wą zapoznać się z planem jaskini oraz używać 
możliwie dokładnych map terenu (w skali np.  
1:10 000) dla zyskania pewności, że wchodzimy 
do tego otworu, do którego planowaliśmy wejść. 
Warto pamiętać, że nawet jeżeli jaskinie nie 
znajdują się na terenach prawnie chronionych, 
to są one wciąż miejscem bytowania nietoperzy. 
Wszystkie ich występujące w Polsce gatunki są 
objęte ochroną. Jednocześnie miejsce ich prze-
bywania - w tym jaskinie - są prawnie chronione  
w okresie od 15 września do 15 kwietnia. Zatem, 
jeżeli nie mamy pewności, czy możemy w tym 
okresie wejść do danego obiektu... po prostu 
tego nie róbmy. Pamiętajmy, że wybierając się 
na łono natury, to my jesteśmy gośćmi lokalnej 
fauny i flory i musimy uszanować cudzy dom.

Daniel Zalejski
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 KULTURALNE 
 SMAKOŁYKI 

 Z SIECI 
 W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną, miłośnicy kultury w naszym 

 mieście odcięci są od swoich ulubionych rozrywek. Wiadomo, że nic nie jest  
 w stanie zastąpić uczestnictwa w koncertach, spektaklach, wernisażach na żywo. 

 Warto jednak poszukać w Internecie kulturalnej oferty, która często może  
 zaskoczyć i zaproponować zupełnie nową  dawkę przeżyć estetycznych.  

 Podpowiadamy, gdzie warto zacząć tę wirtualną przygodę ze sztuką. 

 Ninateka to wirtualne kino, scena 
 teatralna, galeria sztuki, biblioteka 

 i sala koncertowa. Ulubiony 
 portal miłośników polskiej 

 sztuki i rozrywki. 
https://ninateka.pl

 Ninateka 

#ZOSTAŃWDOMU

 Wirtualny wernisaż 
wystawy 

 „Terra recognita” 
i wirtualne  spacery 

po innych wystawach 
 Muzeum Częstochowskiego. 

 www.muzeumczestochowa.pl/multimedia/wirtualne-muzeum-360vr/ 

 Terra recognita 
 Ośrodek 

 Promocji Kultury 
 „Gaude Mater” daje szansę jeszcze 

 raz „spotkać się” z ulubionymi 
 pisarzami. 

 www.gaudemater.pl/podcast/ 

 OPK „Gaude Mater” 
 Fundacja Nowoczesna Polska od lat 

 przygotowuje darmowe, cyfrowe wersje 
 najważniejszych dzieł polskiej i światowej 
 literatury. W ten sposób powstał imponu- 
 jący zbiór e-booków z klasyką i nie tylko. 

 www.wolnelektury.pl 

 Wolne lektury 
 Teatr telewizji ma prawdziwą 
 rzeszę fanów, dlatego warto 

 przypomnieć, że ciekawy zbiór 
 spektakli z tego klucza, można znaleźć 

 na portalu vod Telewizji Polskiej. 
 www.teatrtv.vod.tvp.pl 

 Teatr Telewizji 
 Wirtualny 

 spacer 
 po Muzeum 

 Gombrowicza. 
 www.wirtualny.muzeumgombrowicza.pl 

 Gombrowicz 

 Zbiór filmów 
dokumentalnych 
po rekonstrukcji 

cyfrowej. 
 www.dokumentcyfrowo.pl

 Dokumenty 
cyfrowe  Rejestracja spotkań autorskich 

w ramach Krakowskiego Czwartku 
Kryminalnego, w Wojewódzkiej 

Bibliotece Publicznej w Krakowie. 
 https://youtu.be/D3i_8y_iuB4

 Krakowski Czwartek Kryminalny 
 Kultura Dostępna 

zaprasza 
na wirtualne spacery 
po ponad trzydziestu 
polskich zabytkach. 

 www.kulturadostepna.pl/on-line/wirtualne-muzea 

 Wirtualne spacery 
 Bardzo interesujący 

podcast 
o sztuce komiksu. 

 www.youtube.com/channel/UCMy-
FBxpvzgp128-LevRNsuQ 

 Kadr ci w oko 

 Rozrastający się zbiór 
dokumentacji wideo spektakli 
Opery Narodowej – prawdziwy 
skarb dla miłośników gatunku. 

 www.vod.teatrwielki.pl 

Teatr Wielki - 
 Opera Narodowa  Google Arts&Culture to portal, 

na którym między innymi można 
poznać kolekcje najważniejszych 

muzeów i galerii świata.  
 https://artsandculture.google.com/

 Google Arts&Culture 

 kliknij 

 w hiperłącze 

 Kanał Kręcioła TV to między  
innymi rejestracje wideo  

koncertów i spotkań Akademii Sztuk 
Przepięknych odbywających się 

w ramach Przystanku Woodstock/ 
Pol’and’Rock Festival.

www.youtube.com/channel/UC6FX0-x8RRJ4WsZr32Qh_FQ

 Kręcioła TV 
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 Filharmonia Narodowa 
w Warszawie na swoim 
kanale YT udostępnia

 kilkadziesiąt 
nagranych utworów.  
 https://youtu.be/4gs-vhwBrD0

 Filharmonia 
 Narodowa 

#ZOSTAŃWDOMU

 Wirtualne zwiedzanie 
swoich archiwalnych 

wystaw proponuje Muzeum 
Sztuki Współczesnej 
w Krakowie MOCAK. 

 https://www.mocak.pl/wirtualne-zwiedzanie 

 MOCAK 

 Prawdziwe perełki miniatury 
filmowej można znaleźć wśród 

zbiorów Archiwum Szkoły 
Filmowej w Łodzi.

www.etiudy.filmschool.lodz.pl 

 Archiwum Szkoły 
 Filmowej w Łodzi  Muzeum Sztuki w Łodzi 

zaprasza na przewodnik 
po sztuce XX wieku 

ze Zbigniewem Liberą. 
 https://zasoby.msl.org.pl/tags/view/4?&page_mobj=1

 Przewodnik po sztuce 
 Empik poleca archiwalne spotkania 
autorskie, które odbyły się w ramach 

Międzynarodowego Festiwalu  
Literatury Apostrof.  

https://youtu.be/GwSpATVOVIc

 Apostrof w Empiku 
 Jeśli ktoś przegapił 
w Muzeum Śląskim 

niezwykle interesującą 
wystawę 

„Zajawka. Śląski hip-hop 
1993-2003”, może ją 
zwiedzić on-line. 

www.muzeumslaskie.pl/pl/wystawy/zajawka-slaski-hip-hop-1993-2003/

 Zajawka 

 Pierwszy w Europie 
i prawdopodobnie drugi 

na świecie festiwal 
muzyczny online. 

https://youtu.be/74k23ELPHXs

 Soundrive 
 Online Festiwal 

 Filmoteka Muzeum Sztuki 
Nowoczesnej w Warszawie 

to projekt cyfryzacji 
oraz udostępniania 
wybitnych filmów 

tworzonych przez artystów 
polskich z dziedziny sztuk 
wizualnych w XX wieku 
i na początku XXI wieku. 

www.artmuseum.pl/pl/filmoteka/artysci

 Filmoteka 

 Wirtualny spacer 
po Muzeum Jana 
Kochanowskiego 

w Czarnolesie.
www.cyfrowyczarnolas.pl/spacer/muzeum_czarnolas.html 

 Muzeum 
 Kochanowskiego  Platforma ARTE 

proponuje sporą 
kolekcję koncertów 
oraz przedstawień 

operowych i baletowych. 
www.arte.tv/pl/arte-concert 

 Platforma Arte 
 Improwizowana powieść 

w odcinkach, 
pisana wspólnie 
przez Łukasza 
Orbitowskiego 

i Szczepana Twardocha. 
www.nazarazezarazek.pl

 Na zarazę Zarazek 
 Studio Filmowe TOR udostępnia 

klasykę polskiego kina.
https://youtu.be/jh6W8oYy7cY

 Studio Filmowe TOR 

 kliknij 

 w hiperłącze 

 Wirtualne szlaki 
zwiedzania Luwru.

www.louvre.fr/en/visites-en-ligne

 Luwr 

 Podcasty 
i audycje wideo 

przygotowane przez 
Narodowe Centrum 

Kultury. 
www.audycjekulturalne.pl

 Audycje 
 kulturalne 

 Ponad 68 tysięcy zdjęć
 z archiwów wybitnych 

polskich artystów, 
wykonanych na przestrzeni 

dekad. 
www.fotomuzeum.faf.org.pl

 Wirtualne Muzeum 
Fotografii 

 KULTURALNE 
 SMAKOŁYKI 

 Z SIECI 
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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 startujemy 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

Absolwentka Ogólnokształcącej Szkoły Sztuk Pięknych im. Jacka Mal-
czewskiego w Częstochowie i Akademii im. Jana Długosza. Zajmuje się 
malarstwem, ilustracją, tworzeniem instalacji oraz działaniami w prze-
strzeni publicznej. Współtworzy pracownię artystyczną „11 Listopada”  
w Warszawie oraz studio projektowe „Studium Lepiej”.  Na początku 2019 r. 
została laureatką międzynarodowej nagrody Amazing Women za projekt 
„Oddychacz”. Otrzymała stypendium od francuskiej Fundacji Orange na 
badania i rozwój swojego wynalazku, narzędzia terapeutycznego. Prototyp 
produktu stworzyła w trakcie projektu Maker Women w 2018 w Fablab 
powered by Orange w Warszawie, którego była uczestniczką.

Od najmłodszych lat występowała na deskach częstochowskiego teatru  
i współpracowała z takimi reżyserami, jak Jarosław Kilian, Adam Hanusz-
kiewicz, Marek Perepeczko. Tańczyła w Teatrze Tańca w Częstochowie  
i trenowała wokal pod kierunkiem m.in. Maureen Scott w Londynie. Rezul-
tatem było uzyskanie dyplomu PWST we Wrocławiu oraz Studium Chore-
ograficznego w Krakowie - kierunek Taniec Współczesny. Jest współzałoży-
cielką profesjonalnego Teatru Rozrywki RZT Szymaszkowa w Zakopanem, 
gdzie gra i reżyseruje . Ponadto przez ostatnie dwa lata współpracuje na stałe  
z Teatrem im. A. Mickiewicza w Częstochowie. Zagrała tu dwie główne role  
w głośnych spektaklach „Czyż nie dobija się koni?” i „Królowa Śniegu”.

Hanna Zbyryt
Swoją przygodę z siatkówką rozpoczęła w III klasie Szkoły Podstawowej nr 
31 w Częstochowie. Jej pierwszymi osiągnięciami na arenie ogólnopolskiej 
były: brązowy medal Mistrzostw Polski Młodziczek w siatkówce plażowej 
w 2012 r. oraz srebrny i brązowy medal Halowej Ogólnopolskiej Olimpiady 
Młodzieży w latach 2013 i 2014. Była wtedy zawodniczką Klubu SPS Poli-
technika Częstochowska oraz kadry województwa śląskiego. Od 2017 r. gra 
w Profesjonalnej Lidze Siatkówki Kobiet, przez dwa lata w barwach BKS Stal 
Bielsko-Biała, a obecnie KS Budowlani Łódź. W maju 2018 r. zadebiutowała 
w reprezentacji Polski seniorek.

Julia Nowicka
Pianista, kompozytor, aranżer, pedagog. Urodził się w Złotoryi, a do Często-
chowy przyjechał w 2003 r. aby rozpocząć naukę na Wydziale Edukacji Arty-
stycznej w Zakresie Sztuki Muzycznej. I od tej pory jest związany muzycznie 
oraz mentalnie z naszym miastem.  Występował na takich festiwalach, jak 
m.in.: Sopot Top Trendy, KFPP OPOLE, Festiwal im. Jana Kiepury - Kryni-
ca Zdrój, Klaipeda Castle Jazz Festival (Litwa), Crest Jazz Festival (Francja). 
Współpracował z takimi gwiazdami jak m.in.: Zbigniew Wodecki, Grażyna 
Brodzińska, Wojtek Pilichowski, Olek Klepacz, Muniek Staszczyk i Robert 
Janowski. Od 2011 r. współpracuje z częstochowskim teatrem.

Michał Rorat

Od początku kariery związany z Kancelarią Sadkowski i Wspólnicy, w któ-
rej dziś jest Dyrektorem Działu Prawa Imigracyjnego. Jako pełnomocnik 
reprezentuje polskich i zagranicznych pracodawców oraz cudzoziemców  
w postępowaniach legalizujących pobyt i pracę cudzoziemców w Polsce. 
Jako ekspert Business Centre Club reprezentuje interesy polskich praco-
dawców w toku konsultacji społecznych, wywierając wpływ na kształt 
przepisów dotyczących zatrudniania cudzoziemców w Polsce. Laureat 
nagrody publiczności w organizowanym przez Międzynarodową Organi-
zację ds. Migracji konkursie Złote Wachlarze 2018, za działania promujące 
uregulowane migracje zarobkowe w sektorze biznesu. Współorganizator 
Tygodnia Gospodarczego w Sejmie RP w 2019 roku. 

Michał Wysłocki
W 2018 roku, jako lider zespołu PCz Rover Team, został zwycięzcą presti-
żowych międzynarodowych zawodów łazików marsjańskich University 
Rover Challenge, które odbywają się w Stanach Zjednoczonych. Związany 
z projektem łazików marsjańskich na Politechnice Częstochowskiej od 2013 
roku. Pracuje w Częstochowskim Centrum Inżynieryjnym w ZF Group, jako 
inżynier elektronik, gdzie projektuje układy elektroniczne dla systemów 
bezpieczeństwa w branży Automotive. Jest także w trakcie studiów dokto-
ranckich na Politechnice Częstochowskiej, w ramach których opracowuje za-
awansowany system intuicyjnej kontroli manipulatorów z zastosowaniem 
technologii haptycznej.

Piotr Ptak
Całe jego życie jest związane z Częstochową i marzy, żeby tak pozosta-
ło. Większość tego, co dobre, spotkało go w harcerstwie. Swoją przygodę  
z tą organizacją rozpoczął w wieku 13 lat i trwa ona nieprzerwanie do dziś.  
W harcerstwie poznał żonę, przyjaciół i ludzi, którzy nieustannie go inspiru-
ją. Pełnił funkcję na szczeblu ogólnopolskim i wojewódzkim, ale najważniej-
sze zadania realizował i realizuje w Częstochowie. Tu był zastępowym, dru-
żynowym, liderem zespołów instruktorskich. Promuje nasze miasto i region 
podczas międzynarodowych imprez skautowych czy harcerskich wydarzeń 
o zasięgu ogólnopolskim. Obecnie pracuje jako animator lokalny dzielnicy 
Ostatni Grosz.

Przemysław Kowalski
Pochodzący z Częstochowy utalentowany raper i wokalista. Na rynku mu-
zycznym  zadebiutował w 2013 roku i od tamtego momentu konsekwentnie 
buduje swoją pozycję na scenie, a przełomowym krążkiem okazał się dla niego 
„Antihype”, który został wydany w jego własnym labelu. Płyta w recenzjach  
i opiniach słuchaczy zyskała bardzo dobre oceny, niejednokrotnie lądując na 
podium podsumowań 2017 r. oraz „pokrywając się złotem”. Kolejny album 
„Wszystko co złe” również spotkał się z przychylnością słuchaczy, otrzymu-
jąc wyróżnienie platynowej płyty. Aktualnie Sarius promuje swój najnowszy 
materiał, czyli „Pierwszy Dzień Po Końcu Świata”.

Sarius

Ania Wójcik
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KAPITUŁA PROJEKTU „TWARZE PRZYSZŁOŚCI”

ZWIERZĘ           STADNE
Czyta, ogląda seriale, słucha mnóstwo muzyki, gotuje i nie wyobraża 

sobie swojego życia bez ludzi. Energię – jak mówi – czerpie od młodych 
osób, których jest nauczycielem. Przedstawiamy Tomka Florczyka – 

jednego z członków kapituły projektu „Twarze Przyszłości”.

Magda Fijołek: Pedagog, organizator Festiwalu 
Dekonstrukcji Słowa „Czytaj!”, ale też innych 
działań w Częstochowie. Masz za dużo energii?

Tomasz Florczyk: Czasem mi się wydaje, że 
powoli zaczyna mi jej brakować. Ale zaraz 
potem myślę, że przecież mogłoby być gorzej  
i rzucam się na nowe zadania. Nienawidzę się 
nudzić, poza tym nie wyobrażam sobie życia 
bez ludzi wokół siebie. Tak, wiem, że to brzmi 
banalnie, ale serio tak mam! Cała ta kwaran-
tannowa sytuacja, którą szczerze wspieram  
i rozumiem, też mi uświadomiła, że jestem do 
bólu stadny. I bez tego stada wokół siebie albo 
raczej – bez wielu różnych stad – nie potrafię 
żyć.

Co czerpiesz dla siebie z pracy z młodzieżą?

Najchętniej powiedziałbym, że wszystko.  
W takim sensie, że traktuję szkołę jako miejsce 
spotkań, podczas których każdy może się cze-
goś nauczyć. Wiesz, jednym z najciekawszych 
odkryć w moim życiu było to, że nie chcę i nie 
umiem dzielić ludzi na uczniów i nie-uczniów. 
Fajnym dowodem na to jest dla mnie fakt, że po 
ponad dwudziestu latach pracy w szkole mam 
w gronie swoich znajomych, kolegów, ale tak-

że przyjaciół, wiele osób, które kiedyś uczyłem 
w „Plastyku”. Czasem nawet o dwadzieścia 
lat młodszych… Ci moi uczniowie i uczennice 
– obecni i dawni - dają mi po prostu kopa do 
dalszych działań.

A co z Festiwalem „Czytaj!”? Jak stałeś się jego 
współorganizatorem?

Historia jest o tyle zabawna, że jeszcze kilkana-
ście lat temu nie czułem żadnej potrzeby dzia-
łania kulturotwórczego. Wszystko zmieniło się, 
kiedy Adam, mój młodszy kuzyn wrócił po stu-
diach do Częstochowy i trochę pozazdrościłem 
mu „robienia w kulturze”. Potem poszliśmy 
razem na fantastyczną podyplomówkę na UJ 
(„Wiedza o kulturze XX i XXI wieku”), a jesz-
cze później - Adaś z Agnieszką Batorek wymy-
ślili „jakąś imprezę literacką” w Częstochowie. 
Powiedziałem: wchodzę w to, chcecie mnie? 
Chcieli. I zaczęła się największa przygoda mo-
jego życia.

„Czytaj!” to festiwal czytelniczy. Który z gości 
lub jakie festiwalowe wydarzenie zapisało się 
w Twojej pamięci szczególnie?

Wiem, że to znowu zabrzmi jak banał, ale – 

było ich zbyt wiele, by jednoznacznie wska-
zać. Na pewno Krzysiek Bartnicki, tłumacz 
„Finnegans Wake” Joyce’a, który przyjechał 
tu z prapremierowym (i chyba jedynym na 
świecie) wykonaniem swojego muzycznego 
projektu inspirowanego wspomnianym dzie-
łem. Na pewno koncerty, zwłaszcza te Abra-
dAba i zespołu Syny, na pewno debaty, które 
mogłem poprowadzić w zeszłym roku, na 
pewno spotkanie z prof. Czaplińskim… Na-
wet nie próbuję dalej wymieniać, bo okaże się 
za moment, że moje wspomnienia zajmą całe 
łamy tego numeru. Na fejsbukowym profilu 
„Czytaja” dzielimy się tym regularnie – za-
praszam! 

Do niedawna czytanie książek należało do ak-
tywności niszowych, a dzięki takim festiwalom 
jak Wasz, stało się czymś, co podnosi status. 
Nie uważasz?

Nie wiem. To znaczy – na samym początku za-
łożyliśmy sobie, że naszym celem nie jest „po-
pularyzacja” czytania, ale raczej wskazanie, że 
jest to coś, co ma być i powinno pozostać elitar-
ne. Taki pozytywny snobizm. Więc może masz 
rację? Czytanie jest trochę intymne i tak jest do-
brze. Więc fajnie, jeśli możemy się tym pochwa-

lić, ale we własnej „bańce”, wśród osób, które 
używają tego samego kodu, co my. Jestem tu 
oczywiście rozdarty, bo jako nauczyciel czasem 
muszę nalegać – „przeczytajcie!”. A wolałbym 
powiedzieć, że to Twoja sprawa, czy czytasz  
i co czytasz. Interesuje mnie Twoja opowieść, 
to, kim jesteś, a jak do tego dochodzisz – to twój 
wybór. Ja tylko, czy w szkole, czy organizując 
festiwal, mogę powiedzieć: „zobacz, to jest jed-
na z dróg Twojej narracji, może Ci pomóc bar-
dziej, niż się spodziewasz”. 

Każdą wolną chwilę wykorzystujesz na czyta-
nie?

Nie! Staram się, naprawdę się staram czytać 
dużo, ale mam jeszcze mnóstwo innych za-
jęć. Na przykład prowadzę intensywne życie 
towarzyskie. Oglądam – jak każdy – seriale. 
Słucham mnóstwo muzyki, staram się być na 
bieżąco z nowościami w sztukach wizualnych. 
I przede wszystkim – jeśli mam trochę wolnego 
czasu – gotuję. W zasadzie mógłbym siedzieć  
w kuchni cały dzień, robiąc zresztą przy tym 
nieziemski bałagan. Ale serio, gotowanie to 
chyba dzisiaj moja największa pasja, a odkry-
wanie możliwości kuchni wegetariańskiej  
i wegańskiej (od jakiegoś czasu nie jem mięsa) 

to dla mnie największa frajda! No i parę osób 
mówi, że mi to wychodzi.

A co czyta współorganizator festiwalu? Jakich 
autorów?

Chciałbym odpowiedzieć, że wyłącznie 
wybitnych, a książki - tylko te z górnej pół-
ki. Albo nie, właściwie to raczej nie chciał-
bym tak powiedzieć. Tak naprawdę czytam 
wszystko: literaturę faktu, beletrystykę, lite-
raturę gatunkową, klasykę, poezję. Ostatnio 
był to i niesamowity „Horyzont” Kuby Ma-
łeckiego, i seria kryminałów Roberta Małec-
kiego (zbieżność nazwisk, zdaje się, przypad-
kowa), i reportaż „Na marne” Marty Sapały. 
Czytam kilka tytułów naraz. Zaczynam i nie 
kończę. A inne kończę – i czytam od nowa. 
Jak każdy chyba.

W wersji elektronicznej czy tradycyjnej?

A, to ciekawe pytanie, bo prawie wyłącznie  
w elektronicznej. Jestem fanem czytnika, w ogó-
le uwielbiam nowinki elektroniczne i pochło-
nęło mnie konsumowanie kultury strumienia. 
Oglądam filmy, słucham muzyki, od roku też 
czytam w streamingu. I nie przekonuje mnie 

chór moich znajomych, którzy mówią: „no tak, 
ale papier, dotyk, zapach…”. Pewnie, że lubię. 
Ale nie oszukujmy się – tak jak kolekcjonowanie 
płyt czy filmów w formie fizycznej stało się do-
meną maniaków, tak książka – cudowny, wspa-
niały gadżet – dzięki formatom elektronicznym 
czy strumieniowi zyskuje nowe życie. Bardzo 
fajne nowe życie.

Znalazłeś się w kapitule projektu „Twarze 
przyszłości”, na co będziesz zwracał szczegól-
ną uwagę przy wskazywaniu wyróżnionych 
osób? Wybór wcale nie jest przecież taki łatwy. 
Jest dużo młodych ludzi zasługujących na mia-
no „Twarz Przyszłości”.

No tak, jest ich bardzo wielu… Wybór trud-
ny i nieoczywisty, zwłaszcza, jeśli zdasz so-
bie sprawę z tego, że kryteria są tak szerokie. 
Chciałbym móc zauważyć te osoby, które robią 
swoje – pomimo przeciwności. Które pozosta-
ją wierne pewnym pomysłom, nawet jeśli nie 
przynosi to efektu na krótki dystans. Zauważyć 
tych, którzy w swoich działaniach są wytrwali 
i pokazują miastu, że tylko to jest ważne: robie-
nie swojego – w kulturze, sporcie, biznesie. No 
i oczywiście wiedzą, że to, co robisz – robisz nie 
tylko dla siebie.
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TWARZE PRZYSZŁOŚCI

Najważniejsza
jest sztuka Łukasz Gawron współtworzy 

kultowy kolektyw Monstfur. 
Ten streetartowy projekt jest 
entuzjastycznie przyjmowany 
w całej Polsce i poza jej granicami. 
Sam artysta jednak z Częstochowy, 
swojego twórczego gniazda, nie 
zamierza się nigdzie przeprowadzać. 
Jego celem jest stworzenie w naszym 
mieście największego na Śląsku 
miejsca propagującego sztukę, 
dizajn i architekturę wnętrz.

Magda Fijołek: Dzielnica Tysiąclecie, grupa 
034 jeżdżąca na rolkach, Szkoła Podstawo-
wa nr 1, koszykówka i graffiti - wszystko to 
ukształtowało w Tobie artystę?

Łukasz Gawron: Przywołane tu przez Cie-
bie miejsca i działania były w różnym stopniu 
zapalnikiem pewnych tematów. Suma tych 
doświadczeń i inspiracji  - poszerzona o wiele 
więcej pojawiających się przy okazji zajawek - 
zbudowała moją tożsamość artystyczną. Ocenić 
to jednak dopiero możemy, patrząc z perspekty-
wy, jaką daje nam czas.

Zauważyłam, że większość wśród ogłoszo-
nych do tej pory „Twarzy Przyszłości” dora-
stała na Tysiącleciu. Co takiego szczególnego, 
z Twojego punktu widzenia, ma w sobie ta 
dzielnica?

Na tę sytuację składa się wiele czynników. 
Można powiedzieć, że był to odpowiedni czas 
i odpowiednie miejsce do dorastania. Bardzo 
duża liczba osób w podobnym wieku, w miarę 
bezpieczne rejony miasta, infrastruktura, która 
zdecydowanie prowadziła do integracji (tu mu-
sielibyśmy dodać jeszcze dzielnicę Północ, gdzie 
znajdował się skatepark).

Grupa Monstfur, której jesteś współtwórcą, 
zaczynała od tworzenia graffiti na murach 
Częstochowy, czy też od razu mieliście na to 
jakiś pomysł?

Jak wielokrotnie podkreślałem we wcześniej-
szych wywiadach, równocześnie tworzyliśmy 
w przestrzeni miasta i wystawialiśmy nasze 
prace w galeriach. To nigdy nie był projekt zwią-
zany docelowo z graffiti. W pierwszych latach 
działania mieliśmy już przecież duże wystawy 
indywidualne w poważanych miejscach. Zresz-
tą ten czas działania na ulicy już dla nas prze-
minął. Każdy czas i każde działanie mają swoją 
dedykowaną im energię.

Tworzycie w technice szablonu, na czym ona 
polega?

Uściślając, tworzymy między innymi w tech-
nice wielowarstwowego szablonu, który do 
dzisiaj wycinamy ręcznie. Polega to na tym, że 
na podstawie szkiców, zdjęć, tworzymy projekt  
w pięciu, siedmiu, czasem nawet jedenastu 
barwach. Następnie w każdej warstwie wycina-
my ręcznie, nożykiem do tapet, otwory. Jest to 
jeszcze trudniejsze, bo musimy brać pod uwagę 
fakt, jaka warstwa jest już wycięta, a jaka będzie 
następna. Kolejnym etapem jest odbicie sza-
blonu za pomocą farb w aerozolu. Czasem na 
znalezionych blachach, czasem na klasycznym 
płótnie. Tak przygotowany obiekt jest gotowy 
do sprzedaży. 

Wasze prace od samego początku miały 
swój sznyt i szybko stały się rozpoznawalne  
w mieście, choć Wy początkowo byliście 
anonimowi. Strzegliście tej anonimowości 

niczym Banksey. Chcieliście w ten sposób 
zwrócić uwagę przede wszystkim na swoje 
prace?

Trafiłaś w punkt. Monstfur to nie osoba ani oso-
by. To artystyczny projekt, którego celem od 
początku było skupienie uwagi odbiorców na 
tym, co tworzymy, a nie na tym, kto jest auto-
rem. Długo uciekaliśmy przed nadmierną aten-
cją ludzi. Chcieliśmy dostarczać fajną sztukę,  
a nie dołączyć do grona  miejskich celebrytów. 
Zresztą skład osobowy Monstfura zmieniał się 
przez lata. 

Skąd wzięła się nazwa Monstfur?

Początkowo nazywaliśmy się Potfur. To było 
jednak za mało charakterystyczne. W pewnym 
momencie wpadł mi do głowy pomysł na fuzję 
angielskiego słowa Monster i polskiego Potfur 
(oczywiście zapis z dwoma, celowymi błędami 
ortograficznymi).

Pamiętasz Waszą pierwszą pracę?

To było malowanie u Mariana Borowika w jego 
klubie Utopia. Klubu już niestety nie ma, Marian 
jest i z tego miejsca go pozdrawiam!

A inspiracje?

Początkowo było to ironiczne spojrzenie na 
komediową potworność otaczającej nas rze-
czywistości. Co jest piękne? Co jest brzydkie? 
Z czasem Monstfur stawał się coraz bardziej 
wysublimowany i starał się w ciekawy spo-
sób opowiadać o wielu kwestiach, zachowu-
jąc swoją autorską optykę. Kiedy w 2013 roku 
upadł legendarny zakład produkcji lokomo-
tyw Fablok, stworzyliśmy ku jego pamięci 
cykl obrazów z pociągami. Na wystawie Ru-
deral Realm (częstochowski mural również 
pochodzi z tego projektu) pokazaliśmy obrazy, 
których bohaterami była fauna i flora polskich 
pobojowisk i gruzowisk. Widzimy szczerość 
i piękno w elementach pejzażu, które na co 
dzień są pomijane przez dużą część osób. 

W którym momencie poczuliście, że Wasze 
tworzenie przestaje być tylko dla Was, ale że 
jest dostrzegane przez innych, poza Często-
chową, także przez znawców sztuki?

Od początku i nigdy zarazem. Od pierwszego 
dnia do teraz tworzymy dla siebie, robimy tylko 
to, pod czym chcielibyśmy się podpisać. Jedno-
cześnie wiele osób znajduje w naszej twórczości 
coś dla siebie. Nasza grupa odbiorców zmienia 
się wraz z nami. Dzisiaj są to już często poważni 
biznesmeni, którzy kupują naszą sztukę zarów-
no do swoich domów, jak i firm. 

Wasze prace można zobaczyć w muzeach, 
galeriach, ale także w formie wielkoformato-
wych murali ulicznych. To przykład na to jak 
sztuka uliczna weszła do mainstreamu sztuki 
współczesnej. To dobrze?

Weszła już do mainstreamu za czasów Basquia-
t’a czyli na przełomie lat 70. i 80. XX wieku. Naj-
wyższy czas przestać udawać, że artyści wywo-
dzący się ze streetartu, sprzedający drogo swoje 
prace to jakaś nowość. Wspomniany Jean-Mi-
chel Basquiat często na aukcjach przebija cenami  
obrazów dzieła swojego przyjaciela i mentora 
Andyego Warhola, legendę sztuki współcze-
snej. Banksy już kilkanaście lat temu osiągał za-
wrotne kwoty w sprzedaży. My mamy zaszczyt 
być jednym z liderów tego rynku w Polsce.

Obecnie Wasze prace można znaleźć na ca-
łym świecie. Która z nich stała się najbardziej 
egzotyczną ze względu na miejsce lub warun-
ki pracy?

Na 1000% jest to projekt, który zrealizowaliśmy 
w Kolumbii dzięki zaproszeniu marki Dicta-
dor. Wspólnie z największymi nazwiskami  
w branży, jak Ben Eine (przyjaciel wspominane-
go wielokrotnie Banksyego) czy D*face, tworzy-
liśmy nasze prace w środku dżungli, na terenie 
nieczynnej destylarni rumu. Jak w serialu „Nar-
cos”, przylecieliśmy na miejsce super lekkimi 
samolotami i lądowaliśmy na polanie pośrodku 
gąszczu palm. Doświadczyć tego mogło bardzo 
niewielu artystów z całego świata. Dictdror Art 
Masters to w tym momencie zdecydowanie naj-
bardziej szalony projekt streetartowy na świe-
cie. Dokument o nim kręci reżyser pracujący dla 
Netflixa, który zresztą w zeszłym roku odwie-
dził nas w Częstochowie.

Na szczęście Wasze prace można oglądać nie 
tylko poza Częstochową, ale również tutaj. 
Od niedawna funkcjonuje w naszym mieście 
Wasza galeria Iron Oxide. Organizujesz też 
festiwal pod tą nazwą. To wynika z lokalnego 
patriotyzmu?

Monstfur to był jedynie skromny początek. Ga-
leria sztuki współczesnej IRON OXIDE, którą 
prowadzimy na ul. Komornickiej 127, była na-
turalnym, następnym krokiem. Zrobiliśmy kilka 
edycji wyjątkowego festiwalu w naszej strefie 
ekonomicznej, prowadziliśmy dziesiątki, jeśli 
nie setki wykładów i warsztatów. Założyliśmy 
również markę Primitive Design, która zdobyła 
już ogólnopolską rozpoznawalność w obsza-
rze implementowania sztuki do komercyjnych 
przestrzeni, jak restauracje, galerie handlowe 
czy biura.

Jakie najbliższe plany ma Monstfur? Gdy już 
skończy się przymusowa kwarantanna?

Jak wcześniej wspomniałem, Monstfur, nawet 
pomimo swoich osiągnięć z ostatnich lat, jest 
jedynie elementem układanki. Planujemy stwo-
rzenie - z siedzibą w Częstochowie - najwięk-
szego w regionie/ województwie „imperium”  
z pogranicza sztuki, dizajnu, architektury wnętrz. 
Koronawirus nie spowolnił nas ani trochę. Czas 
kwarantanny można wykorzystać w różny spo-
sób. My postawiliśmy na rozwój. Zaskakujące 
jest, jak wiele można zdziałać, zostając w domu.
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CO, GDZIE, KIEDY W KWIETNIU

W związku ze stanem epidemii w Polsce w tym miesiącu 
nie publikujemy kalendarium wydarzeń kulturalnych. 

Czekamy na poprawę sytuacji i odwołanie ograniczenia działalności twórczej 
związanej z wszelkimi zbiorowymi formami kultury i rozrywki, 

W momencie, w którym ono nastąpi, będziemy na bieżąco 
informować o wszystkich wydarzeniach kulturalnych w Częstochowie - 

na naszej stronie internetowej cgk.czestochowa.pl

Kierowca
od dziecka

Bartek Mirecki już jako dwulatek siadywał za kierownicą prawdziwych samochodów. 
Wielce prawdopodobne, że swoją pasję odziedziczył po ojcu, również kierowcy wyścigowym. 

Kiedy Bartek miał 17 lat, jego talent dostrzegli szefowie Ferrari, którzy zaprosili go 
do prestiżowej Ferrari Driver Academy. Mirecki nie spoczął jednak na laurach 

i wciąż zaskakuje nas swoim mistrzowskim potencjałem.

Magda Fijołek: Jak się zostaje kierowcą wy-
ścigowym? To wpływ chłopięcych zabaw 
samochodzikami?

Bartek Mirecki: Pasję do sportu i wyścigów 
odziedziczyłem po tacie, który również się 
ścigał. Swoją karierę rozpocząłem w wieku 
3-4 lat, kiedy to pierwszy raz usiadłem za 
sterami gokarta na częstochowskim torze 
Wyrazów. Później nastąpiła przerwa z uwa-
gi na rozpoczęcie nauki szkolnej. W wieku  
10 lat wróciłem, lecz już zawodowo – i trwam 
w tym do dzisiaj. 

Pamiętasz, kiedy po raz pierwszy wsiadłeś 
do samochodu?

Moim „historycznym” zdjęciem za kierow-
nicą jest to, na którym mam dwa lata. Tuż 
przed zrobieniem fotografii stoczyłem auto 
z górki przed domem. Oczywiście zupełnie 
nieświadomie i przypadkowo, na szczęście 
wzniesienie było niewielkie. Starty w wyści-
gach samochodowych oficjalnie rozpocząłem 
w 2011 roku, oczywiście poprzedzone one 
były treningami prowadzonymi od roku 
2009. Chyba wtedy był ten pierwszy raz.

Wsiadłeś do samochodu i w krótkim czasie 
jako młodzik zacząłeś wygrywać lub zajmo-
wałeś wysokie miejsca w rankingach. Wy-

gląda to tak, jakbyś urodził się z kierownicą  
w rękach. Czym były te wyróżnienia dla bar-
dzo młodego chłopca?

Czymś wyjątkowym, ale nie obyło się to bez 
długiej i ciężkiej pracy. Do wszystkiego dążyłem 
wraz z moim tatą. Nigdy się nie poddawałem  
i właśnie dzięki temu zdobywałem i nadal zdo-
bywam liczne nagrody, puchary i wyróżnienia. 

Potem było jeszcze lepiej... W roku 2015 zade-
biutowałeś w prestiżowych wyścigach serii 
Formula Renault 2.0 NEC. Dwa lata później 
osiągnąłeś historyczny wynik, zdobywając 
tytuł II Wicemistrza Formula Renault 2.0 
NEC. Czy wtedy poczułeś się dojrzałym kie-
rowcą? 

W 2015 roku przesiadłem się z samocho-
dów do formuł, gdzie zaczynaliśmy po-
nownie „od zera”, jako mały rodzinny ze-
spół. Wszystkiego znów uczyliśmy się sami,  
a mimo, że początki były ciężkie, dążyliśmy 
do naszego celu. Sezon 2017 udało się zwień-
czyć historycznym tytułem. Kierowca dojrze-
wa cały czas i uczy się z każdym okrążeniem. 
Przynajmniej ja tak uważam.

Co czujesz, kiedy siedzisz w samochodzie 
podczas wyścigu, o czym wówczas my-
ślisz?

Skupiam się nad tym, co mnie czeka za mo-
ment i koncentruję się w stu procentach. 

Odnosisz sukcesy, ale nie zapominasz o Czę-
stochowie. Chyba jesteś mocno przywiązany 
do naszego miasta?

Tak, tutaj się urodziłem, tu mieszkam i uczę 
się - aktualnie studiuję na Politechnice Czę-
stochowskiej. Nie zapomniałem też, że swoje 
pierwsze sportowe kroki stawiałem w Wyra-
zowie, którego teraz jestem ambasadorem, co 
jest dla mnie bardzo dużym wyróżnieniem. 
Nie wybieram się nigdzie indziej, tu jest mi 
dobrze i tu jest mój dom.

Sport to jednak nie wszystko - angażujesz się 
w różne akcje charytatywne. Skąd taka po-
trzeba?

Zawsze starałem się pomagać, wspierać  
i rozwijać akcje charytatywne - podobno to 
wypływa z serca i wychowania. Jeżeli tylko 
mogę, zawsze chętnie pomagam! Jestem am-
basadorem DKMS, co dużo dla mnie znaczy. 

Jakie masz marzenia jako kierowca wyścigo-
wy?

Rozwijać się i piąć po szczeblach kariery naj-
dalej, jak tylko jest to możliwe.

TWARZE PRZYSZŁOŚCI

KWIECIEŃ 202014



#ZOSTAŃWDOMU

  FILM  

„Chasing Trane”, reż. John Scheinfeld 

Jeśli już mowa o Coltranie - „Netflix” kilka lat 
temu pokazał poświęcony mu dokument, 
„Chasing Trane”. Bardzo zmyślnie zrobiony, 
bo Trane’a w nim dużo, choć nigdy 
nie udzielił wywiadu telewizyjnego. 
Jego wypowiedzi dla gazet czyta więc 
z offu Denzel Washington. Opowiadają 
o nim oczywiście muzycy, ale też były  
prezydent USA Bill Clinton, zresztą  
mądrze i naturalnie. Coltrane żył za  
krótko, ale przekroczył w muzyce  
wszystkie granice. Ciągle musimy 
go gonić.

  KSIĄŻKA  
 
„Slumberland”, Paul Beatty 

Dawno nie czytałem tak muzycznej prozy, i w treści, i formie. „Slumberland” Paula 
Beatty opowiada o ciemnoskórym DJ-u z Los Angeles, który przyjeżdża do Berlina 
w poszukiwaniu zapomnianego, genialnego jazzmana. Przy okazji jest świadkiem 
obalenia muru i politycznych zmian, ale najważniejszy przełom dokonuje się w nim 
samym. A to wszystko napisane frazą z beatem na przemian hardbopowym 
i klubowym. Stopa sama chodzi do rytmu.  

  PŁYTA  

„A Love Supreme”, John Coltrane

Jeśli już mowa o genialnych muzykach – ciężkie czasy skłaniają do powrotów do 
tego, co najważniejsze. „A Love Supreme” Johna Coltrane’a to nie tylko najwybitniej-
szy – obok „Kind of blue” Milesa Davisa – jazzowy album. Płyta jest także w założeniu 
i przede wszystkim dzięki niewiarygodnemu wykonaniu przeżyciem duchowym. 
Zazwyczaj nie znoszę tego rodzaju określeń, ale w tym przypadku 
nie znajduję innego i lepszego. Miłość rządzi.

ALEKSANDER WIERNY
NACZELNIK WYDZIAŁU KULTURY, PROMOCJI I SPORTU

Na czas przymusowego odosobnienia przedstawiciele 
redakcji CGK przygotowali dla czytelników specjalne „polecanki”. Mamy nadzieję, że taki 
zbiór książek, płyt, filmów i seriali pozwoli nam wszystkim przetrwać ten trudny okres.

 Z INNEJ PÓŁKI 
 EDYCJA SPECJALNA 

MAGDA WOCH
REDAKTORKA NACZELNA CGK

  KSIĄŻKA  

„Kult”, Łukasz Orbitowski 

Nie ma w literaturze piękniejszych historii niż te proste. 
Pokazujące ludzi zwykłych i szukające głębi w tym, co 
codzienne. Książka Orbitowskiego ma wiele warstw. To hi-
storia bożego szaleńca - prostodusznego Henia, który do-
znał objawienia i w PRL-owskiej Polsce z uporem próbuje 
wybudować wielkie sanktuarium. Historia zabawna i ckli-
wa, wzruszająca i ironiczna jednocześnie. Opowiedziana 
przez autora w sposób oryginalny, bo stanowiąca swoistą 
gawędę, w której swoje wspomnienia snuje Zbyszek, brat 
głównego bohatera. To jego ustami Orbitowski pokazuje 
nam obraz prowincji tamtych czasów, nieoczywistość  
i złożoność międzyludzkich relacji, a także polską religij-
ność, trochę naiwną i przaśną, ale na swój sposób wzru-

szająco prawdziwą. Jest dużo czułości w tej książce. I to właśnie ta czułość, z jaką autor odnosi 
się do swoich bohaterów i swojej historii, ujęła mnie najbardziej. To właśnie dla niej, siedząc 
zamknięci w domach, powinniśmy po tę książkę sięgnąć. Orbitowski nie wydaje osądów, nie 
wyśmiewa i nie szydzi. Pozwala nam samym zanurzyć się w snutą opowieść i zastanowić się 
nad wszechobecną, towarzyszącą każdym czasom, potrzebą wspólnotowości i wiary. 

  PŁYTA  

„Tough Love”, Jessie Ware

Wszystkie płyty tej brytyj-
skiej wokalistki to dla mnie 
niesamowita, emocjonalna 
podróż w zakątki samej 
siebie i swojej wrażliwości. 
Kobiece, subtelne i zmy-
słowe przestrzenie, w które 

najlepiej udać się po męczącym dniu, żeby złapać dystans do 
tego, co na zewnątrz i zatracić się w byciu z samym sobą i swoimi 
marzeniami. Jest w niesamowitym głosie artystki i w jej osobi-
stych tekstach coś onirycznego. Lubię tak muzycznie śnić. Ciepło, 
zmysłowo i nieoczywiście. Muzyka Jessie Ware łączy w sobie 
wszystko to, co kocham... soulowo-jazzowe okraszone elektroni-
ką brzmienia, cudowną kobiecą dojrzałość i liryczną głębię. I choć 
uwielbiam wszystkie jej płyty, to „Tough Love” darzę najgłębszym 
uczuciem. Jeśli miałabym rekomendować Wam rozpoczęcie mu-
zyczno-miłosnej przygody z Jessie Ware to właśnie od tej płyty. 
Zaręczam, że nie będzie to wcale trudna miłość...

  SERIAL  

„Sukcesja”, serial Jesse’a Armstronga

Wyobraź sobie, że jesteś obrzydliwie bogaty... że posiadasz wszystko to, co tylko można mieć... Tak, to brzmi wspaniale! A teraz zamknij oczy i wyobraź sobie, że mając 
wszystko, żyjesz w przerażającej pustce, że Twoi najbliżsi to Twoi najwięksi wrogowie, a za pieniądze, który posiadasz nie możesz kupić tego, czego najbardziej Ci 
potrzeba... wsparcia, akceptacji, miłości, bliskości, zrozumienia. To o takiej pustce, zagubieniu, wypaczonych, wręcz toksycznych relacjach rodzinnych opowiada jeden 
z najlepszych i najmniej docenionych seriali ostatnich lat, „Sukcesja”. Jeśli więc wdaje Ci się, że Twoje ostatnie 14 dni kwarantanny rodzinnej to piekło, powinieneś ko-
niecznie skonfrontować je z codziennym piekłem niebotycznie bogatej rodziny Royów – amerykańskich potentatów mediowych. Gwarantuję, że poczujesz się wtedy 
wybrańcem losu. Na zachętę dodam, że to serial nie tylko wspaniale zagrany, ale również błyskotliwie napisany. Mocny język, brutalny dowcip i rewelacyjne dialogi 
sprawiają, że to rozrywka na najwyższym poziomie. 

 „A Love Supreme”, John Coltrane 

 kliknij 

 w hiperłącze  
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  SERIAL  

„The Killing”, seriale Sørena Sveistrupa i  Veena Sud 

Gdy tak podsumować, widziałem kilka udanych seriali skandynawskich z nurtu tzw. nordic noir, które na tyle oczarowały widzów, że szybko doczekały 
się europejskich czy amerykańskich remake’ów. Na potwierdzenie można od razu przywołać takie produkcje, jak: „Most nad Sundem” (oryginalnie 
„Bron/Broen”) jako pierwowzór „The Bridge” i „The Tunnel”, „Wallander” z Kristerem Henrikssonem i „Wallander” dla BBC, gdzie w rolę tytułowego 
komisarza wcielił się Kenneth Branagh, czy wreszcie duńscy „Zabójcy” poprzedzający „Zabójczy instynkt” (oryg. „Those who kill”). W tej grupie kryje się 
prawdziwy hit - „The Killing”. Polecam duński oryginał „Forbrydelsen” napisany przez Sørena Sveistrupa, jednak od razu spieszę dodać, że amerykański 
remake jest jak najbardziej wart uwagi. Nie jest przeciętną kopią nakręconą pospiesznie, byle tylko widz w USA dostał coś bez trudzenia się  
z napisami. Już po paru odcinkach przekonałem się, że twórcom udało się przenieść mroczną, skandynawską atmosferę do deszczowego Seattle.  
Dla obu wersji punktem wyjścia jest odnalezienie ciała 17-letniej Rosie Larsen, ale już w połowie pierwszego sezonu śledztwo biegnie różnymi torami,  
nie wspominając o pomyśle na zakończenie. Dla kryminału ważna jest postać detektywa z jego pogmatwanym życiem prywatnym i tutaj  
obie wersje nie zawodzą, szczególnie że chodzi o główne bohaterki – kobiety biorące na siebie ciężar śledztwa, a przy tym uwikłane 
w bolesne tajemnice z przeszłości.

TOMASZ JAMROZIŃSKI
ZASTĘPCA REDAKTORKI NACZELNEJ CGK

MAGDA FIJOŁEK
REDAKTORKA CGK

  SERIAL  

„Gomorra”, serial Roberto Saviano, Stefano Bises’a, Leonardo Fasoli, Ludovica Rampoldi, Giovanniego Bianconi 

Ten serial wkręca od pierwszego odcinka. To, co wiemy o mafii z przekazów telewizyjnych i radiowych czy też kultowych filmów, takich jak 
„Ojciec chrzestny”, zostaje tu odarte z fałszywego lukru. Serial pokazuje jak na dłoni budowę struktur mafijnych i handel narkotykami. To, co 
początkowo szokuje widza, to zamachy, okrutne zabójstwa, współpraca z politykami i biznesem oraz sposoby sprowadzania i rozprowadza-
nia narkotyków. Jednak po kilku odcinkach to wszystko staje się dla nas tak zwyczajne i normalne, jak dla mieszkańców Neapolu. „Gomorra” 
wciąga również, ponieważ fantastycznie buduje charaktery postaci, pokazuje ich przemiany oraz potrafi sprawić, że nagle postać, wydawałaby 
się epizodyczna, błyskawicznie urasta do jednej z pierwszoplanowych. Niezwykle ważni są tu aktorzy: Marco D’Amore, Fortunato Cerlino czy 
Salvatore Esposito - jestem pod wrażeniem ich kreacji. Serial powstał na podstawie książki „Gomorra” Roberta Saviano. Pisarz żyje z wyrokiem 
śmierci za swoją twórczość. Neapolitańska mafia wyznaczyła nagrodę za jego głowę, po tym, jak opisał mafiosów, podał nazwiska, adresy, 
kontakty z politykami i biznesmenami, prześledził dogłębnie cały proces handlu narkotykami. Dodam, że w 2019 roku powstał film „Nieśmier-
telny”, będący fabularną kontynuacją serialu.

  KSIĄŻKA  

„Opowieść przodka”, 
Richard Dawkins i Yan Wong 

Zgodnie z sugestią, że możemy rekomen-
dować książki, które wymagają więcej 
wysiłku i czasu na lekturę, proponuję 
odważną wyprawę w głąb naszego... czło-
wieczeństwa. Tak, takiego słowa postano-
wiłem użyć, choć mogło zabrzmieć zbyt 
pompatycznie, ale muszę zauważyć, że  
w „Opowieści przodka” będziemy mieli do 
czynienia z dziejami gatunku ludzkiego, 
jego powstaniem i wreszcie z miliardami 
lat rozwoju życia na Ziemi. Jednym sło-
wem wyzwanie dla naszego pojmowania 

świata. Skąd pochodzimy? Na to pytanie starają się odpowiedzieć autorzy, 
uwzględniając najnowsze odkrycia biologii molekularnej. Richard Dawkins, 
znany z „Samolubnego genu”, do spółki ze swoim współpracownikiem, za-
bierają nas w „pielgrzymkę do źródeł życia”. Siłą rzeczy dostajemy konkretną 
garść wiedzy na temat teorii ewolucji. Razem z autorami schodzimy 
w dół ewolucyjnych schodów, coraz głębiej w prehistorię ludzi 
i wszystkich gatunków naszej planety aż do osobliwości  
zwanej początkiem dziedziczenia.

  PŁYTA  

„Age of Excuse”, Mgła

Popełniam rzecz, z jaką jeszcze 
nie mieliśmy do czynienia  
w historii magazynu, bowiem 
do naszych „polecanek” trafi 
blackmetalowy album, czyli 
coś z gatunku uznawanego za 
ekstremalny łomot. Według mnie 

kwintesencją tej odmiany ciężkiego grania jest muzyka krakowskiego 
zespołu Mgła. Każda ich kolejna płyta wydaje się być obciążona presją 
doskonałej poprzedniczki, ale żeby nie wchodzić w budowanie  
pięter, wypada wspomnieć ostatnią produkcję – „Age of Excuse”.  
Mgła ściga się tylko sama ze sobą, nie kombinując z nowym instru-
mentarium, chórami, symfonicznymi wstawkami czy próbami śpie-
wania refrenów, jak choćby formacja Behemoth. Po prostu pogłębiają 
definicję współczesnego metalu, docierając do coraz szerszego grona 
odbiorców na świecie, mimo trzymania się blackowej tradycji.  
Muzykom Mgły udaje się połączyć przysłowiowy ogień z wodą –  
masywne ściany dźwięków gitar podbite brutalnym wokalem  
przeplatają z melancholijnymi, wręcz prostymi melodiami. 
Agresywne tony współgrają z niemal chwytliwymi zagrywkami. 

  KSIĄŻKA  

„Biografia. Robert Redford”, 
Michael Feeney Callan 

Nie będę ukrywać, że 
czytanie biografii sprawia 
mi największą przyjemność. 
Dają możliwości poznania 
bliżej człowieka, zrozumie-
nia go, a także wyniesienia 
z jego historii coś dla siebie. 
Ponieważ jestem maniaczką 
- gdy tylko zobaczyłam na 
wystawie księgarni biografię 
Roberta Redforda, postanowi-

łam, że będzie moja. To aktor - legenda, ale także reżyser, pro-
ducent, organizator festiwalu Sundance Film Festival, obrońca 
niezależnego kina i dzikiej przyrody. W książce poznajemy 
zarówno kulisy powstawania znanych filmów takich jak „Żądło”, 
„Pożegnanie z Afryką” czy „Zaklinacz koni”, jak i życie rodzinne 
artysty. Jego niepokorną osobowość, dążenie do perfekcji 
oraz determinację w osiąganiu celu. 

  PŁYTA  

„Kundel”, 
Artur Rojek

Ci, którzy mnie znają, 
wiedzą, że jestem 
fanką Artura Rojka, 
nie tylko jako mu-
zyka, ale również 
twórcy OFF Festiwalu. 

Jego najnowsza płyta, po wypuszczeniu singla „Spor-
towe życie” wzbudzała kontrowersje w całym polskim 
światku muzycznym, ale także moje. Dopiero wówczas, 
kiedy całość ujrzała światło dzienne i trafiła w moje 
ręce, poczułam ją. Płyta jest niezwykle aktualna pod 
względem warstwy tekstowej, dotyka relacji między-
ludzkich – to są takie strzały w sedno. Muzycznie 
Rojek współpracował na niej z Radkiem Łukasiewiczem 
(Pustki, Bisz/Radex) oraz Bartoszem Dzidzicem. 
To płyta dojrzała i przemyślana w całości. 
Koniecznie jej spróbujcie!

 Z INNEJ PÓŁKI 
 EDYCJA SPECJALNA 

 Teledysk „Bez końca”, Artur Rojek 

 kliknij 

 w hiperłącze 
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 „Age of Excuse”, Mgła  kliknij 
 w hiperłącze 

https://youtu.be/qvFZnn-EYQU
https://epodreczniki.pl/
https://youtu.be/zgUyt-T36Y0
https://epodreczniki.pl/


#ZOSTAŃWDOMU

  SERIAL  

„Atlanta”, serial Donalda Glovera 

Donald Glover w bardzo krótkim czasie stał się prawdziwą gwiazdą amerykańskiego show biznesu. W kinie zachwycił rolą młodego 
Lando Calrissiana, w jednej z kolejnych odsłon historii z uniwersum Gwiezdnych Wojen. Z kolei jego muzyczne wcielenie - Childish Gam-
bino - podbija muzyczne listy przebojów. Ja natomiast uwielbiam go przede wszystkim za to, że dla telewizji FX stworzył bardzo autorski  
i bardzo nieszablonowy serial „Atlanta”. Z jednej strony jest to hiperrealistyczna opowieść o czarnoskórych mieszkańcach Amerykańskie-
go Południa, dotykająca ważnych i gorących tematów społecznych. Z drugiej zaś, ten komediodramat zaskakująco często sięga  
po motywy groteskowe czy wręcz surrealistyczne. Bezsprzecznie czuć tu ducha kultowego „Twin Peaks”. Glover snuje swoją opowieść  
o raperach, drobnych dilerach i życiowych nieudacznikach, z wdziękiem twórcy kina artystycznego, któremu daleko jest  
do telewizyjnej sztampy. „Atlanta” to punkt obowiązkowy dla każdego serialomaniaka. 

ADAM FLORCZYK
SEKRETARZ REDAKCJI CGK

 Z INNEJ PÓŁKI 
 EDYCJA SPECJALNA 

  KSIĄŻKA  

„Amnezjak”, Jakub Nowak 

W tej książce jest wszystko, czego 
fani literatury fantastycznej mogą 
łaknąć. Niczym nieograniczane 
światotwórstwo, korowód coraz 
bardziej zaskakujących pomysłów, 
pełnokrwiste postacie i prawdy, 
które są wspólne zarówno dla 
dziwacznych wymiarów, jak i dla 
świata, w którym żyjemy tu i teraz. 
Na ten zbiór składa się dziewięć 
opowiadań i każde zabiera nas  
w zupełnie inną podróż. Nowak  
z wyczuciem miksuje hard sf, cy-

berpunka, grozę, historie alternatywne, a momentami nawet fantasy. 
I choć bardzo wygodnie mu w granicach literatury gatunkowej, 
popularnej, to przy tym łamie jej wszelkie schematy i klisze. Zmusza 
czytelnika do nieprzerwanej, wzmożonej uwagi i popycha go wprost 
do spotkania z Innym… Jacek Dukaj od lat powtarza, że Nowak jest 
jednym z najciekawszych autorów polskiej fantastyki i po lekturze 
„Amnezjaka” trudno się z nim nie zgodzić.

  PŁYTA  

„The best of moje 
getto”, Piernikowski 

Robert Piernikowski 
był kiedyś liderem 
fenomenalnego 
avant-hip-hopo-
wego Napszykłat. 
Dziś współtworzy 
duet Syny, który robi 

wietrzenie na polskiej scenie rap. Bawiąc się szorst-
ką, wulgarną stylistyką hip-hopu lat 90. ubiegłego 
wieku, tworzy liryczne koncept albumy, zachwycające 
celnością obserwacji, bezpardonową szczerością oraz 
wrażliwością na słowo i rytm. Dokładnie w tym samym 
kierunku podąża Piernikowski na swoim zeszłorocz-
nym, solowym krążku „The best of moje getto”. Tym 
razem towarzyszą mu Hades, Brodka, Adam Repucha 
i Kacha Kowalczyk z zespołu Coals. I przyznam Wam 
szczerze, że osobiście od listopada nie mogę się 
pozbyć z głowy pytania: „Dobre duchy, gdzie one są?” - 
nucę je bez przerwy.

  FILM  

„Cities of Last Things”, reż. Wi Ding Ho 

Nie mam cierpliwości do seriali. Obejrzałem ich w życiu kilkanaście. Mogę za to polecić film dostępny na Netflixie, który ostatnio 
zrobił na mnie duże wrażenie. A trafiłem na niego całkiem przypadkiem. „Cities of Last Things” to tajwański dramat o tym,  
jak wydarzenia z przeszłości determinują to, kim jesteśmy. Zadaje pytanie o to, skąd bierze się zło i jak wpływa na nasze życie  
oraz przyszłe decyzje. Przyglądamy się, w odwrotnej chronologii, trzem traumatycznym momentom z życia impulsywnego  
policjanta. Odwrócenie wydarzeń to nie efekciarstwo, a zabieg pozwalający odkrywać zaskakujące wybory bohatera.  
Azjaci mają nie tylko wyśmienitą kuchnię, ale i bardzo dobre kino.

ADAM MARKOWSKI
PROJEKT GRAFICZNY I SKŁAD CGK

  KSIĄŻKA  

„Magnum Streetwise: 
the ultimate collection 
of street photography”, 
Stephen McLaren

Najciekawszy album  
z fotografią uliczną 2019 
roku, zawiera ponad 300 
zdjęć największych  
twórców tego gatunku.  
To istna biblia dla fanów 
street photo. Zdjęciom 
fotografów agencji Magnum 
- Henri Cartier-Bressona,  
Elliotta Erwitta, Martina 

Parra, Bruce’a Gildena i Richarda Kalvara - towarzyszą bogate  
biogramy i anegdoty. Album zawiera też fantastyczne sekcje 
o tym, jak różni członkowie agencji uwieczniali metropolie (Londyn, 
Paryż, Nowy Jork i Tokio) - kolebki fotografii ulicznej. Dowiemy się 
z niego także o tym, jak podeszli do niektórych tematów, takich jak 
pora dnia, uliczne targi, poszczególne dzielnice i wydarzenia.

  PŁYTA  

„Dancehall”, 
The Blaze

Zawsze ciągnęło 
mnie do muzyki 
elektronicznej - 
uwielbiam Air, Daft 
Punk, Röyksopp. 
„Dancehall” to debiu-

tancki album The Blaze, francuskiego duetu tworzącego 
porywającą, prowokującą i melancholijną muzykę  
w tym nurcie. Muzycy wykonali kawał dobrej roboty, 
dzięki rytmicznym instrumentom perkusyjnym, żałob-
nemu, niskiemu wokalowi i transowym brzmieniom. 
Nie tylko muzyka, bardzo ciepła i relaksująca, zrobiła 
na mnie wrażenie. Uwielbiam teledyski The Blaze, 
a szczególnie „Queens” - wyjątkowo działający 
na emocje wizualny majstersztyk.

 Teledysk „Queens”, The Blaze 

 kliknij 

 w hiperłącze  

KWIECIEŃ 202017

https://youtu.be/ZdJ6FO9HAcc
https://epodreczniki.pl/


FOTO KWESTIONARIUSZ

ak to się zaczęło? Moje pierwsze zdjęcia... 

Fotografia to moja druga pasja po malar-
stwie. Początkowo robienie zdjęć traktowa-
łam jako inspirację do moich obrazów, coś  
w rodzaju szkicownika. Staram się ukazywać 

własne spojrzenie na obiekt, który fotografuję. Fotogra-
fia wymaga, aby się zatrzymać, zarejestrować coś, co 
nas w danej chwili zafascynowało. Motyw, który może 
być rozbudowany w obrazie. Najczęściej korzystam ze 
smartfona, bo zawsze jest pod ręką. Fotografia jest dla 
mnie pasją oraz sposobem na zapisywanie otaczającej 
rzeczywistości i tego, jaki mam do niej stosunek. 

Twoja fotograficzna specjalizacja... 

Interesuje mnie prawie wszystko. Najczęściej jednak 
są to pejzaże, fotografia uliczna, no i oczywiście moje 
wnuczki. Nie mam jakichś szczególnych upodobań  
w fotografowaniu. Fotografuję wszystko, co ma istotną 
moim zdaniem treść – co mi się podoba, wzruszy mnie 
lub pobudzi do głębszych refleksji.

W fotografii szukasz / omijasz...

Urzeka mnie światło, kompozycja i kolor. W fotografii 
i w malarstwie szukam ciszy, spokoju… Próbuję tam 
być sama ze sobą. Często potrzebuję inspiracji do swo-
ich prac malarskich. Nie umiem przejść obojętnie obok 
czegoś, co mnie zafascynowało. Muszę  zatrzymać 
to w kadrze - czas, światło, emocje, pejzaż, zdarzenie  
i nas samych, tu i teraz. Jestem pomiędzy malarstwem 
a fotografią, pomiędzy abstrakcją a naturą, pomiędzy 
ciszą a ciszą...

Największe fotograficzne wyzwanie... 

Może to największe jeszcze przede mną… Należę do 
Jurajskiego Fotoklubu i co miesiąc mamy tematyczne 
zadania, które bywają prawdziwymi wyzwaniami. 
Fotografia jest dla mnie pokazaniem tego, co widzę. 
Na zdjęciu można uchwycić więcej, niż opisać słowa-
mi - wyrazić  piękno, czasem bardzo subiektywne. Dla 
mnie wyzwaniem jest pokazać i podzielić się tym, co 
mnie zachwyca i ujmuje, co w danej chwili uważam za 
ciekawe i warte uwagi.

Twój pierwszy aparat...

Było ich wiele, ale nie takich profesjonalnych. Trochę 
już przeżyłam, zawsze było w moim życiu coś waż-
niejszego, niż czas na fotografię. Gdy była potrzeba 
robienia zdjęć, korzystałam z życzliwości przyjaciół  
i znajomych. Pierwsze świadome kadry to aparaty na 
kliszę fotograficzną. Od niedawna w realizacji swoich 
fotograficznych wizji i marzeń posługuję się lustrzan-
ką cyfrową Canon EOS800D, z minimum niezbędne-
go dodatkowego oprzyrządowania. Prawdę mówiąc, 
uczę się jej na popełnianych błędach.

Ulubione fotograficznie miejsce w Częstochowie...

Wszędzie tam, gdzie jestem… Mieszkam w samym 
sercu Częstochowy. Obserwuję  i zatrzymuję w kadrze 
wiele rzeczy dotyczących życia mojego miasta. Balkon 
to mój punkt „strategiczny”. Lubię też Stare Miasto  
i nasze parki…

Ewa Maria
Powroźnik

Ewa Maria Powroźnik od lat  
zajmuje się działalnością  

społeczną i animacją kultury. 
Jest prezesem Częstochowskiego 

Stowarzyszenia Plastyków  
im. Jerzego Dudy–Gracza  

i kieruje klubem malujących 
nauczycieli „Koloryt” przy  

oddziale ZNP w Częstochowie. 
Należy również do Grupy  

Twórców „Złota Linia”,  
Jurajskiego Fotoklubu oraz  

do Grupy Artystycznej „Atina”. 
Została wyróżniona między 

innymi Nagrodami Prezydenta 
Miasta Częstochowy  

w kategorii promocji i ochrony 
dóbr kultury oraz za  

działalność w organizacjach  
pozarządowych, Srebrną  

Odznaką Honorową za Zasłu-
gi dla Województwa Śląskiego, 

Honorową Odznaką „Zasłużony 
dla Kultury Polskiej”, a także 
tytułem „Fotograf Roku 2019” 

Jurajskiego Fotoklubu  
w Częstochowie.
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