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MIEJSKIE INWESTYCJE 
I REMONTY TRWAJĄ

Pomimo epidemii koronawirusa i rozmaitych utrudnień, które się z nią wiążą, miasto kontynuuje zaplanowane 
na ten rok zadania inwestycyjne i remontowe. Najłatwiej prowadzić je w szkołach, które obecnie są puste. Duże 
przedsięwzięcia – jak te związane za Starym Rynkiem czy budową parku wodnego – też posuwają się naprzód, 

choć kłopoty dostawców prawdopodobnie przełożą się na jakieś opóźnienia w realizacji tych zadań.

W ydział Inwestycji i Zamówień Publicznych Urzędu Miasta jest 
aktualnie w trakcie realizacji łącznie 20 zadań, a kilkanaście 
kolejnych jest na etapie procedury przetargowej. Największa 

trwająca inwestycja miasta to budowa Parku Wodnego przy ul. Dekabry-
stów. Prace wykonane są w 85 proc. Wykonawca tych robót – firma ,,Prze-
mysłówka” – sygnalizuje jednak kłopoty z dostawami specjalistycznych 
urządzeń, w dużej mierze dostarczanych z zagranicy. Problemem jest też 
absencja części pracowników. Wszystko to może spowodować opóźnienie 
w odbiorze ukończonego obiektu – choć trudno tu coś przewidywać z cał-
kowitą pewnością.
Zgodnie z harmonogramem przeprowadzane są, dofinansowane ze środków 
unijnych, termomodernizacje w trzech szkołach podstawowych – SP nr 1 przy 
ul. Księżycowej, SP nr 41 przy ul. Okólnej i SP nr 32 przy ul. Przerwy-Tetma-
jera. Prace przebiegają w dobrym tempie, a wykonawcy nie zgłaszają opóźnień. 
Brak uczniów w szkołach sprawił, że roboty wręcz przyspieszyły, a ich efekty 
widać już gołym okiem.
Podobnie jest z budową sali gimnastycznej i przedszkola przy Szkole Podsta-
wowej nr 47 przy ul. Przestrzennej. Wykonawca nie zgłasza żadnych uwag 
co do terminu zakończenia inwestycji – a ten upływa 30 czerwca. Należy 
się jednak liczyć z niewielkim opóźnieniem spowodowanym tymi samymi 
problemami, z którymi zmaga się teraz większość firm budowlanych. Obec-
nie trwają prace wewnątrz dobudowanych obiektów. W okresie wakacyjnym 
szkoła będzie urządzana i doposażana – tak, aby była gotowa na przyjęcie 
uczniów i przedszkolaków w nowym roku szkolnym. Przy ul. Przestrzen-
nej za blisko 10 mln zł powstaje nowy zespół szkolno-przedszkolny. Roboty 
obejmują termomodernizację istniejącego budynku SP nr 47 i budowę nowe-
go, wielofunkcyjnego obiektu o powierzchni prawie 1000 m² z salą gimna-
styczną (i jej zapleczem), salami szkolnymi i przedszkolnymi. Z obecnego 
budynku do sali gimnastycznej będzie prowadził łącznik. Istniejący obiekt 
przejdzie m.in. kompleksową termomodernizację. Wykonane zostaną nowe 
instalacje elektryczne, teletechniczne, wodno-kanalizacyjne, instalacja cen-
tralnego ogrzewania, deszczowa, gazowa, a także wentylacja mechaniczna. 
Roboty obejmą również przebudowę pozostałych pomieszczeń dydaktycz-
nych i administracyjnych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania 
szkoły, a także przystosowanie byłych pomieszczeń mieszkalnych do potrzeb 
placówki. Całości dopełni zagospodarowanie terenu – m.in. przebudowa  
i rozbudowa sieci, przyłączy, urządzeń, dojazdów, parkingów i ciągów komu-
nikacji pieszej – wraz z zielenią.
Na początku roku rozpoczęły się prace przy kompleksowym remoncie sali 
gimnastycznej wraz z zapleczem sanitarnym i szatniowym w ZSP nr 2 przy  
ul. Olsztyńskiej. Realizowane są z wyprzedzeniem harmonogramu – zwłaszcza 
ocieplenie sali gimnastycznej, wymiana instalacji elektrycznych, centralnego 
ogrzewania, stolarki okiennej i drzwiowej, podłóg etc. Obiekt zyska przede 
wszystkim nowe sanitariaty w szatniach – wcześniej ich nie było.
W dwóch kolejnych placówkach – zespołach szkół ,,Prusa” i ,,Kochanowskie-
go” – trwa przebudowa sanitariatów. W maju, przed czasem zakończą się prace 
w ZS im. B. Prusa. Z kolei w ZS im. J. Kochanowskiego działania zaawanso-

wane są w 70 proc. – potrwają do końca sierpnia.
W połowie marca ruszyła budowa boiska przy VII LO im. M. Kopernika. Pra-
ce przebiegają ekspresowo. Szkoła zyska wielofunkcyjny obiekt o wymiarach 
44x24 m wraz z oświetleniem i piłkochwytami. Podbudowy są już gotowe. 
Planowany czas realizacji całości – do końca lipca.
Do finiszu zmierza obejmująca przystosowanie do przepisów p.poż. przebu-
dowa Żłobka Miejskiego przy al. Armii Krajowej 66. Zaawansowanie robót 
jest teraz na poziomie 70 proc. W ramach remontu wydzielone będą pożarowe 
klatki schodowe, wyposażone w samoczynne urządzenia oddymiające. Parter  
i piętro zostaną podzielone na tzw. ,,strefy bezpieczne” przegrodami z dymosz-
czelnymi drzwiami przeciwpożarowymi i przeciwpożarową kurtyną okienną. 
Obiekt będzie wyposażony w wodociągową instalację przeciwpożarową z hy-
drantami oraz przeciwpożarowy wyłącznik prądu. Drogi ewakuacyjne zyskają 
awaryjne oświetlenie. Pozostałe elementy zadania to m.in. wymiana podłóg, 
posadzek, stolarki otworowej, windy towarowej, węzła ciepłowniczego, uło-
żenie płytek ceramicznych, tynkowanie, malowanie, wykonanie instalacji elek-
trycznych, teletechnicznych, ciepłej wody użytkowej, centralnego ogrzewania, 
wentylacji mechanicznej i hydrantowej. Wymienione zostaną też meble.
Od początku kwietnia trwają prace przy termomodernizacji Miejskiego Przed-
szkola nr 19 przy ul. Szkolnej. Obiekt, po ociepleniu ścian i dachu, zyska nową 
elewację. Całość prac potrwa do końca sierpnia.
Powstaje również 6-przystankowa winda dla osób z niepełnosprawnościami 
przy Zespole Szkół Zawodowych Specjalnych przy ul. Krótkiej. Roboty mają 
potrwać do końca października.
W miejskich przedszkolach nr 5 przy ul. Górskiej i nr 6 przy ul. Sosnowej 
rozpoczęła się wymiana  instalacji c.o. i grzejników wraz z termostatami.  
W liceum ,,Dąbrowskiego” remont przechodzi dach. Przy Szkole Podstawowej 
nr 29 przy ul. św. Rocha wymieniony będzie charakterystyczny dla budynku 
świetlik nad holem głównym.
Opóźniają się natomiast niestety prace związane z przebudową i rozbudową 
Starego Rynku wraz z zagospodarowaniem terenu. Związane jest to nie tyl-
ko z sytuacją spowodowaną epidemią koronawirusa, ale przede wszystkim  
z kolizją robót z obecnością kabli energetycznych nieujętych na mapach. Od-
słonięte zostały mury dawnego Ratusza – pod bezpośrednim nadzorem konser-
watora zabytków opracowywana jest technologia ich wzmocnienia i naprawy. 
Równocześnie z budową nowego budynku na Starym Rynku oraz elementów 
zagospodarowania całego placu trwa przebudowa przyległych ulic – w tym Mi-
rowskiej i Senatorskiej. Wartość całości to ok. 27 mln zł. Zadanie współfinan-
sowane jest ze środków unijnych i budżetu państwa oraz miejskich funduszy.
Inne duże zadanie to budowa Promenady Śródmiejskiej. Termin jej ukończe-
nia, czyli koniec sierpnia, nie jest zagrożony – prace wykonane są w 85 proc. 
Teren przy ul. Boya-Żeleńskiego ma być kompleksowo przekształcony – przy-
pomnijmy, że głównym elementem kompozycyjnym będzie aleja spacerowa 
na osi wschód-zachód. Połączy plac wejściowy z wielofunkcyjnym placem 
centralnym z urządzeniami do ćwiczeń street workout oraz amfiteatralnie za-
projektowanymi miejscami do siedzenia i skarpą w postaci ,,zielonego” pier-
ścienia. Koszt zadania to ok. 5,8 mln zł.    mb
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P andemia to problem globalny. Wyzwanie dla organizacji ponadnaro-
dowych, rządów, centralnych instytucji. Mimo to ogromna część pra-
cy na rzecz ograniczenia jej skutków odbywa się lokalnie. To wysiłki 

samoorganizujących się społeczności, stowarzyszeń, władz samorządowych. 
Bez codziennego zaangażowania ludzi z miast i gmin odgórne regulacje by-
łyby znacznie mniej skuteczne. Widać to na każdym kroku także w Częstocho-
wie. Zdajemy ten niechciany, niespodziewany test. I na poziomie instytucji i na 
poziomie postaw zwykłych ludzi.   
Samorząd, ale także częstochowskie firmy, fundacje i społeczne organizacje, 
doposażają więc m.in. Miejski Szpital Zespolony, pogotowie, MOPS czy straż-
ników miejskich w środki ochrony i sprzęt. Tylko Wydział Zarządzania Kryzyso-
wego Urzędu Miasta w ciągu pierwszego miesiąca trwania epidemii przekazał 
jednostkom miejskim np. 50,5 tys. rękawiczek, ponad 12 tys. maseczek, 200 
kombinezonów i fartuchów, 200 okularów i przyłbic i ok. 1200 pojemników 
płynu do dezynfekcji. Dzięki uzgodnieniom z klasztorem jasnogórskim leka-
rze, ratownicy medyczni i pielęgniarki mają do dyspozycji noclegi w Domu 
Pielgrzyma – po to, aby nie narażać najbliższych. Miejskiemu Ośrodkowi Po-
mocy Społecznej przybył obowiązek wspierania osób w kwarantannie. MOPS 
koordynuje dowóz żywności dla potrzebujących. Dezynfekowane są szpitale 
i karetki pogotowia, ale też autobusy i tramwaje, które - mimo ograniczeń - 
wciąż wożą wielu z nas do pracy i z powrotem. Cały czas również, głównie  
w trybie zdalnego załatwiania spraw, ale nie tylko, działają miejskie urzędy. 
Jeszcze do niedawna osoby z podejrzeniem zakażenia były zmuszone długo 
czekać na pobranie próbek. Miasto sfinansowało więc ,,wymazobus”, któ-
ry pobiera próbki do badań zgodnie z listą Sanepidu. Przydałoby się jeszcze 
odpowiednie laboratorium w Częstochowie lub okolicy, a nie na Śląsku. Bez 
niego trudno skrócić czas oczekiwania na wyniki testów na obecność wirusa 
tak, jakbyśmy tego chcieli. Samorząd pisał w tej sprawie do Rządu, swój wnio-
sek zgłosił szpital na Parkitce. Gdyby pojawiły się gdzieś blisko nowe ogniska 
wirusa – choć liczymy, że tak się nie stanie – to takie laboratorium pomogłoby 
szybciej opanować sytuację. Trzeba jednak czekać na ewentualną zgodę Mini-

sterstwa Zdrowia w tym zakresie.  
Efekty pandemii uderzają w kasę miasta, choć już przedtem pogrążały nas - 
obniżające miejskie dochody - zmiany w prawie czy drastyczne niedoszaco-
wanie oświatowej subwencji. Mimo to chcemy rozpatrywać wnioski o wspar-
cie dla przedsiębiorców. Są już gotowe rozwiązania choćby w kwestii ulg za 
najem miejskich lokali użytkowych czy odstąpienia od poboru opłaty prolon-
gacyjnej. 
Obciążonym szczególną pracą i ryzykiem służbom medycznym wdzięczność 
wyrażają dziś i ci, którzy korzystają z ich opieki i ci, którzy po prostu doceniają 
społeczną wartość pracy medyków. Podziękowania należą się też pracowni-
kom socjalnym, strażnikom miejskim, policji, strażakom i innym służbom, któ-
re wywiązują się ze swoich wcześniejszych zadań i muszą brać na siebie nowe, 
związane z epidemią. 
Szczególnie należy docenić tych, którzy pomagają, choć nie mają takiego 
obowiązku. Stowarzyszenia i wolontariuszy robiących zakupy osobom star-
szym i chorym, organizujących zbiórki, szyjących maseczki ochronne. Dzięki 
też wszystkim, którzy „skrzykują” się w takich inicjatywach, jak ,,Wspieramy 
częstochowską gastronomię”. Kiedy zakończy się epidemia, nie może przecież 
zabraknąć miejsc, w których będziemy się spotykać i podejmować przerwane, 
bezpośrednie, towarzyskie kontakty. Bez nich każde miasto jest pozbawione 
energii i uroku. 
Hasło ,,Często-chowa się w domu” obowiązuje nadal, choć z pewnymi mo-
dyfikacjami, bo indywidualny i bezpieczny ruch na powietrzu jest nam coraz 
bardziej potrzebny. Nadal jednak obowiązuje odpowiedzialność i rozsądek. 
Dlatego ciągle proszę o przestrzeganie racjonalnych reguł i zaleceń. Często-
chowa musi w pełni odżyć, ale najpierw musi do tego momentu dotrwać -  
w jak najlepszej kondycji zdrowotnej. Możemy jej w tym pomóc. 

   Pozdrawiam serdecznie
Krzysztof Matyjaszczyk

Prezydent Miasta Częstochowy

PYTAMY PREZYDENTA 

...o zmagania Częstochowy 
z koronawirusem  

MIASTO

Mieszkańcy Częstochowy w ramach Budżetu Obywatelskiego 
na rok 2020 wybrali następujące lokalizacje trzech nowych stacji 
rowerowych w ramach CRM:
• zgodnie ze zwycięskim wnioskiem nr 403: w dzielnicy 

Raków przy Miejskim Stadionie Piłkarskim „Raków”,  
ul. Limanowskiego 83;

• zgodnie ze zwycięskim wnioskiem nr 443: w dzielnicy  
Grabówka przy Szkole Podstawowej nr 29, ul. Św. Rocha 221;

• zgodnie ze zwycięskim wnioskiem nr 583: w dzielnicy Ra-
ków na Placu Orląt Lwowskich, od strony al. Pokoju 8.

Koszt tej inwestycji to 470 382 zł brutto – 156 794 zł brutto 
każda z 3 stacji z 10 rowerami.
Zainstalowano je 10 kwietnia. Na zlecenie MOSiR stacjami 
administruje firma NEXTBIKE Polska.

WIĘCEJ ROWERÓW MIEJSKICH
W Częstochowie przybyło 
stacji z miejskimi rowera-
mi. Na razie są nieczynne, 
ale liczymy, że już wkrót-
ce będzie można z nich 
korzystać.

Specjalna termowizyjna kamera umożliwia szybki i dokładny 
pomiar temperatury ciała wielu osób jednocześnie. Urządze-
nie potrzebuje na to zaledwie jednej sekundy. W przypadku 
wykrycia odchyleń od normy (np. zbyt wysokiej temperatu-
ry) czujnik sygnalizuje ten fakt obsłudze. Sprzęt zwiększa 
bezpieczeństwo personelu szpitala, ponieważ pomiary do-
konują się w bezpiecznej odległości do trzech metrów, bez 
konieczności zbliżania się do potencjalnie chorej osoby.
Od 9 kwietnia termowizyjna kamera kontroluje pacjentów, 
którzy zgłaszają się na oddział ratunkowy szpitala na Zawo-
dziu. Takie rozwiązanie umożliwia natychmiastową reakcję 

w przypadku pojawienia się osoby z podwyższoną tempera-
turą (osoba ta powinna być natychmiast odizolowana).
Nowoczesny system pomiarowy to kolejny sprzęt, jaki fir-
ma Eltrox przekazała częstochowskim służbom medycz-
nym w ramach walki z epidemią koronawirusa. Wcześniej 
oddział zakaźny Wojewódzkiego Szpitala Specjalistyczne-
go przy ul. PCK został wyposażony w specjalny system wi-
zualno-głosowy do komunikowania się z pacjentami prze-
bywającymi w izolacji. Takie rozwiązanie m.in. pozwala 
pielęgniarkom na ograniczenie ilości zużywanych środków 
ochrony osobistej.

SOR NA ZAWODZIU Z NOWOCZESNĄ
KAMERĄ TERMOWIZYJNĄ

Miejski Szpital Zespo-
lony w Częstochowie 
został wyposażony 
przez firmę Eltrox 
w nowoczesny system 
pomiaru tempera-
tury ludzkiego ciała. 
Będzie kontrolował 
pacjentów przybywa-
jących na SOR przy 
ulicy Mirowskiej.

Z pomocy mogą skorzystać osoby, które źle 
znoszą odosobnienie, odczuwają stres lub lęk 
wywołany epidemią. W takiej sytuacji wy-
starczy zadzwonić pod bezpłatny, całodobowy 
numer Telefonicznej Informacji Pacjenta i po-
prosić o połączenie z psychologiem. W trakcie 
rozmowy specjalista przeprowadzi konsultację 
oraz w razie potrzeby wskaże dalszą ścieżkę 
postępowania, np. konieczność konsultacji psy-

chiatrycznej lub diagnozy pod kątem ewentual-
nej terapii.

Tel. 800 190 590

Uruchomiona przez Narodowy Fundusz Zdrowia 
Telefoniczna Informacja Pacjenta to infolinia, 
pod numerem której można uzyskać wszystkie 
niezbędne informacje o postępowaniu w sytuacji 

podejrzenia zakażenia koronawirusem. Od po-
czątku epidemii infolinia ta jest jednym z głów-
nych narzędzi komunikacji. Obecnie obsługuje 
ją nawet 300 osób (w szczytowych godzinach). 
Połączenie z infolinią jest bezpłatne i działa przez 
całą dobę, siedem dni w tygodniu. Do dyspozycji 
pacjentów jest również czat z konsultantem, ob-
sługa w języku angielskim a także wideorozmo-
wa z tłumaczem języka migowego.

BEZPŁATNE WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE 
Osoby, które przechodzą emocjonalny kryzys związany z obecną sytuacją, mogą skorzystać ze wsparcia 

psychologicznego, dostępnego za pośrednictwem Telefonicznej Informacji Pacjenta.
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Władze marszałkowskie podzieliły pulę środków 
europejskich na walkę z koronawirusem w woje-
wództwie śląskim. Wsparcie trafi do 27 podmio-
tów medycznych w regionie, z czego 14,3 mln to 
kwota, jaką łącznie dysponować mają w ramach 
tego projektu trzy częstochowskie placówki 
medyczne. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny  
w Częstochowie otrzyma 7,6 mln zł, Miejski 
Szpital Zespolony w Częstochowie – 4 mln zł,  
a Stacja Pogotowia Ratunkowego w Częstocho-
wie – 2,7 ml zł.

Środki zostały wygospodarowane dzięki współ-
pracy samorządu województwa z Komisją Eu-
ropejską i Rządem RP. Fundusze dla jednostek 
miejskich to także efekt starań władz Często-
chowy oraz przychylności marszałka Jakuba 
Chełstowskiego i wojewody śląskiego Jarosława 
Wieczorka dla uwzględnienia w podziale środ-
ków miejskiego szpitala i pogotowia.

Środki zostaną przeznaczone m.in. na zakup wy-
posażenia, modernizację infrastruktury szpitalnej, 
środki ochrony osobistej, środki dezynfekcyjne  
i urządzenia do dezynfekcji. Z funduszy projektu 
będą też sfinansowane materiały diagnostyczne 
niezbędne do leczenia pacjentów w stanie nagłe-
go zagrożenia życia, wynikającego z zaostrzenia 
choroby COVID-19 oraz pacjentów zakażonych 
wirusem SARS-CoV-2.

Jeżeli chodzi o źródła finansowania europej-
skiego wsparcia, ze 123 mln zł podzielonej puli: 
105 mln zł (85%) pochodzi z Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Województwa Śląskiego,  
12 mln zł (10%) to środki z budżetu państwa,  
a 6 mln zł (5%) stanowić będzie wkład benefi-
cjentów projektu.

ŚRODKI 
UNIJNE 

DLA SZPITALI 
I POGOTOWIA 

6,7 mln zł na niezbędne 
modernizacje, sprzęt 

i doposażenie zostało przyznane 
Miejskiemu Szpitalowi 

Zespolonemu i Stacji Pogotowia 
Ratunkowego w Częstochowie 

w ramach podziału regionalnych 
środków europejskich przezna-

czonych na walkę z epidemią 
koronawirusa. Wojewódzki Szpital 

Specjalistyczny, podległy 
Marszałkowi Województwa, 

uzyska na ten cel 7,6 mln złotych.

MIASTO

Zarząd Śląskiego Związku Gmin i Powiatów (ŚZGiP) 
wydał komunikat na temat działań, jakie jednostki samo-
rządu lokalnego województwa śląskiego mogą podjąć, 
aby wesprzeć przedsiębiorców borykających się z ogra-
niczeniami wprowadzonymi przez Rząd RP w następ-
stwie epidemii. Z drugiej strony wskazują, że w obecnej 
sytuacji dochody samorządów będą znacznie niższe niż 
te zapisane w uchwałach budżetowych. Tzw. tarcza an-
tykryzysowa Rządu nie uwzględnia obecnie rekompensat 
dla samorządów, a już widoczne jest np. obniżenie należ-
nych samorządom dochodów z PIT. Dla Częstochowy –  
w najbardziej optymistycznym scenariuszu – ubytki w do-
chodach, będące bezpośrednim lub pośrednim skutkiem 
epidemii, mogą sięgnąć w 2020 r. ok. 100 mln zł.
Samorządowcy podkreślają, że jedynym racjonalnym 
rozwiązaniem jest obecnie powstrzymanie się od decyzji 
mogących znacząco i dodatkowo nadwyrężyć kondycję 
lokalnych budżetów. Mogłoby to zagrozić funkcjono-
waniu miast i gmin, a także realizacji obowiązkowych 
zadań publicznych na rzecz mieszkańców, m.in. w za-
kresie oświaty, pomocy społecznej, transportu czy usług 
komunalnych.
Zarząd Śląskiego Związku Gmin i Powiatów uważa, że 
niezbędne jest przedstawienie przez Rząd ostatecznego 
kształtu tzw. tarczy antykryzysowej, zawierającej także 
skuteczne rozwiązania dla sektora samorządowego. 
Władze Częstochowy – proponując więc ulgi, które po-
mogą odciążyć finanse przedsiębiorców w czasie kry-
zysu – oczekują jednocześnie na informacje dotyczące 
wysokości tych dochodów miasta, które są zależne od 
transz środków przekazywanych przez Rząd.

ODROCZENIA W NAJMACH 
I DZIERŻAWACH

Prezydent Częstochowy wydał związane ze stanem epi-
demii zarządzenie w sprawie ulg dla podmiotów prowa-
dzących działalność gospodarczą, dotyczące należności 
na rzecz miasta z tytułu najmu nieruchomości, dzierża-
wy lub użytkowania. Na pisemny wniosek podmiotu 
50% wspomnianych należności może zostać odroczo-
ne lub rozłożone na raty. Ma to dotyczyć sytuacji, gdy 
nastąpiło czasowe ograniczenie działalności w związku  
z rządowym rozporządzeniem z 31 marca 2020 r., spadek 
przychodów minimum o połowę, bądź czasowe zawie-
szenie działalności gospodarczej. Warunkiem udzielenia 
ulgi będzie brak zaległości z tytułu wyszczególnionej we 
wniosku należności na dzień 29 lutego tego roku. Od ob-
jętej ulgą należności nie będzie odsetek za zwłokę – za 
okres od dnia złożenia wniosku do dnia upływu terminu 

spłaty. Odroczenie terminu płatności należności obję-
tych ulgą nie może przekroczyć 6 miesięcy. Natomiast 
w przypadku spłaty ratalnej należności będą mogły zo-
stać podzielone na maksymalnie 6 rat. Spłata należności 
objętych ulgą rozpocznie się od lipca 2020 r.
Zarządzenie wraz ze wzorem wniosku i oświadczenia 
jest dostępne w BIP Miasta Częstochowy pod linkie-
m:https://bip.czestochowa.pl/zarzadzenie/1164715/za-
rzadzenie-nr-893-2020

CZASOWE ODSTĄPIENIE 
OD OPŁATY PROLONGACYJNEJ

Możliwe jest również odstąpienie od naliczania opłaty 
prolongacyjnej z tytułu rozłożenia na raty lub odrocze-
nia terminu płatności podatków oraz zaległości podatko-
wych stanowiących dochód miasta. Odstąpienie od nali-
czania tej opłaty – zgodnie z przygotowanym projektem 
uchwały Rady Miasta Częstochowy – miałoby dotyczyć 
okresu od 14 marca do 30 września tego roku. Samorząd 
pozbawi się w ten sposób dochodów z tytułu tej opłaty, 
ale jest to oczywiście uzasadnione sytuacją wielu płat-
ników podatku od nieruchomości, w tym podmiotów 
gospodarczych.

PRZEDSIĘBIORCY I PODATNICY 
MOGĄ LICZYĆ NA WSPARCIE MIASTA

Wsparcie miasta dla przedsiębiorców i podatników 
jest każdorazowo przyznawane na wniosek, w oparciu  
o indywidualną ocenę i realizowane w ramach prawnych 
pomocy publicznej, zgodnie z wcześniejszą informacją 
dotyczącą pomocy dla przedsiębiorców, dostępną pod 
linkiem: http://www.czestochowa.pl/page/7,aktualnosci.
html?id=13738 .
Obecne regulacje dotyczące umów najmu, dzierżawy  
i użytkowania oraz opłaty regulacyjnej stanowią dopre-
cyzowanie ram wsparcia w tym zakresie.

INFORMACJI W ZAKRESIE 
ULG DOTYCZĄCYCH:
• umów najmu lokali miejskich – udziela Biuro 

Gospodarki Lokalowej i Usług Komunalnych 
UM, tel. 34/ 37 07 506,

• umów dzierżawy gruntów oraz budynków 
miejskich – udziela Wydział Mienia i Nadzoru 
Właścicielskiego UM, tel. 34/ 37 07 711,

• opłaty prolongacyjnej i podatków lokalnych – 
udziela Wydział Podatków i Opłat UM,  
tel. 34/ 37 07 434.

MIASTO TRACI DOCHODY,
ALE ULŻY 

PRZEDSIĘBIORCOM 
Kryzys wywołany epidemią uderza także w samorządy – nie tylko w firmy 

i ich pracowników. Skutki zastoju w gospodarce przełożą się na znaczny 
ubytek dochodów Częstochowy, szacowany na ok. 100 mln zł. 

Miasto podejmuje jednak dalsze działania, aby ulżyć przedsiębiorcom. 
Samorządowcy formułują też postulaty pod adresem Rządu.
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Sympatycy piłki nożnej w Częstochowie chyba 
mogą złapać głębszy oddech. Wszystko wskazuje 
na to, że restart rozgrywek piłkarskiej ekstrakla-
sy nastąpi 29 maja. Mecze odbywać się będą przy 
pustych trybunach. Z początkiem maja zespoły 
ligowe wznowiły zajęcia treningowe. Podobnie 

rzecz się ma w przypadku ekipy Rakowa. Piłkarze 
najpierw zostali jednak przebadani na obecność 
w ich organizmach koronawirusa. Okazało się, 

że wszyscy są zdrowi.

KIBICE 
GŁODNI 

PIŁKI

J eżeli liga wystartuje ponownie, piłkarzy nie zobaczymy 
bezpośrednio z wysokości trybun. Futbolowe zmagania  
z udziałem drużyny Rakowa będziemy mogli obserwować, 
zasiadając przed telewizorami. Spółka ekstraklasa, w poro-
zumieniu ze sztabem medycznym, będzie bowiem zmuszo-

na do wprowadzenia szeregu obostrzeń i zaleceń - do rygorystycznego 
przestrzegania.

Na razie gracze Rakowa, którzy po negocjacjach z właścicielami klu-
bów zgodzili się na obniżenie swoich pensji aż o 50 procent, realizują 
indywidualny plan treningowy. W maju mają wrócić do zajęć w więk-
szych grupach – raczej kilkuosobowych, nie większych, dla zapewnie-
nia pewnego poziomu bezpieczeństwa. 

Zawodnicy beniaminka ekstraklasy mocno włączyli się w pomoc 
mieszkankom i mieszkańcom Częstochowy, walczącym z koronawi-
rusem. Przekazaliśmy już kilka tysięcy maseczek i rękawiczek – in-
formuje kapitan zespołu, Tomáš Petrášek, w zimowej przerwie w roz-
grywkach kuszony przez Spartę Praga. Czesi gotowi byli zapłacić za 
defensora Rakowa milion euro. az

W celu ułatwienia kierowcom korzystania ze strefy, 
od 30 kwietnia wprowodzono możliwość zdalnego 
kupowania abonamentów postojowych. Realiza-
cja zakupu bez konieczności wizyty w siedzibie 
MZDiT będzie możliwa dzięki przesłaniu mailem 
lub za pomocą platformy ePUAP wypełnionego 
wniosku dotyczącego danego abonamentu (do po-
brania z zakładki http://mzd.czest.pl/strefa-platnego-
-parkowania) wraz z potwierdzeniem wykonania 
przelewu bankowego na kwotę adekwatną do wy-
boru. Wymienione dokumenty będą traktowane jako 
oświadczenia woli. Sprawne załatwienie tego proce-
su ułatwi instrukcja dostępna w tej samej zakładce.
Wciąż możliwe będzie wykonywanie zakupu trady-
cyjną metodą poprzez osobistą wizytę w wydziale 
parkowania przy ul. Legionów 52 (od 4 maja). Sie-
dziba MZDiT jedynie w tym zakresie zostanie udo-
stępniona mieszkańcom, z zachowaniem limitów 
przebywania i zasad bezpieczeństwa. Interesanci 
proszeni są jednak, by przy osobistym odbiorze mieć 
ze sobą potwierdzenie przelewu. Punkt kasowy ze 
względów bezpieczeństwa pozostanie bowiem za-
mknięty. Okazanie się potwierdzeniem przelewu 
jest bardziej bezpieczne i pozwoli ograniczyć czas 
oczekiwania na realizację.
Z uwagi na prostszą, bezgotówkową i zdalną for-
mułę, zaleca się korzystanie z nowego, zdalnego 
rozwiązania. Jest to wskazane choćby ze względu 
na wciąż obowiązujące zalecenia o ograniczonym 
kontakcie społecznym.
Do zakupu dedykowanych abonamentów upraw-
niających do parkowania na terenie całej strefy, 
konieczne jest osobiste okazanie oryginału karty 
parkingowej osoby niepełnosprawnej w siedzi-
bie MZDiT (wydział parkowania). Wynika to  
z faktu, że urzędnicy MZDiT nie mają możliwości 
potwierdzenia tego uprawnienia zdalnie (zmieni 
się to po udzieleniu przez Ministerstwo zgody na 
dostęp do stosownej bazy danych). Jednocześnie 
MZDiT przypomina, że bez jakichkolwiek dodatko-
wych procedur osoby niepełnosprawne mogą dalej 
bezpłatnie parkować w miejscach oznakowanych  
i przeznaczonych dla nich w strefie (tzw. koperty) 
na podstawie ważnej karty parkingowej osoby nie-
pełnosprawnej wystawionej w widocznym miejscu 
za szybą.

STREFA 
PŁATNEGO 

PARKOWANIA 
W związku ze stopniowym 

znoszeniem rządowych ograni-
czeń w przemieszczaniu się, 
od 4 maja wracają kontrole 

terenowe w Strefie 
Płatnego Parkowania.  119 miej-
skich parkomatów przechodzi 

obecnie dezynfekcję. Proces ten 
będzie powtarzany cyklicznie.

SPORT



EDUKACJA

EDUKACYJNY
WIELOGŁOS

 Sytuacja związana z zagrożeniem wirusem COVID-19 jest olbrzymim 
 testem i wyzwaniem dla naszego systemu edukacji, ale również dla szkół 

 na całym świecie. Czas pandemii równocześnie uwydatnia znacząco wszelkie 
 niedoskonałości, braki i problemy różnych modeli szkolnictwa, jak i pokazuje, 

 które z nich są elastyczne i sprawdzają się w kryzysowych sytuacjach. 
 Przede wszystkim w tym okresie na aktualności zyskuje pytanie: jaka 
 edukacja jest najbardziej efektywna w XXI wieku? Próbujemy na nie 

 odpowiedzieć w rozmowie z Piotrem Nitą, który od kilku lat szkoli 
 nauczycieli w całej Polsce w ramach Instytutu Tutoringu Szkolnego, 

 współpracuje ze Szkołą Liderów i od zawsze interesuje się 
 alternatywnymi metodami w edukacji. 

Adam Florczyk: W ostatnich tygo-
dniach olbrzymia część naszego spo-
łeczeństwa namacalnie i boleśnie po-
czuła, jakim wyzwaniem potrafi być 
edukacja. Myślisz, że jest szansa, by 
z tego kryzysu narodziła się poważna 
i ogólnonarodowa dyskusja na temat 
szkolnictwa? Uważasz, że potrzebu-
jemy takiej dyskusji i zmian na tym 
polu?

Piotr Nita: Nie ulega wątpliwości, ani 
mojej, ani osób z mojego środowi-
ska, że dyskusja na ten temat jest po-
trzebna. Dialog cenimy sobie ponad 
wszystko. Mało tego, taka dyskusja 
nie jest potrzebna jednorazowo, po-
trzebna jest regularnie, by szkolnic-
two, system oświaty i wychowania 
stale rozwijały się i adaptowały do 
zmieniającego się świata. W aktualnej 
sytuacji upatruję okazji do polubienia 
się z technologią. Obserwuję wielu 
nauczycieli, którzy byli bardzo przy-
wiązani do przekazu osobistego i nie 
używali żadnych technologicznych 
udoskonaleń. Teraz, niejako w boju, 
nabywają potrzebnych umiejętności. 
Mam nadzieję, że może choć część 
tych nowych narzędzi pozostanie jako 
element nauczycielskiego instrumen-
tarium. Ale w takiej skali, w jakiej nie 
będzie to nadmiarowe. I wolałbym, 
aby była to indywidualna decyzja 
nauczyciela, by dobrał on sobie na-
rzędzia pod własne potrzeby, chęci  
i kompetencje.
Osobną sprawą jest fakt, że niezbędni 
są aktywiści i działania. By z katalogu 
dobrych praktyk powstały praktyki, 
potrzeba wdrażaczy oraz wsparcia 
organizacyjnego, a w końcu zmian 
na poziomie przepisów, które budują 
wymiar finansowy. Mam wrażenie, że 
zmiany legislacyjne dotyczące oświa-
ty w ostatnich latach raczej szkołę 
cofają, że pogłębia się przepaść mię-
dzy tym, co przebadano i wiadomo, 
że działa, a tym, co definiują przepi-
sy. Ta tendencja wydaje się nasilać  
i w efekcie oddalamy się od tego, co 
jest nowoczesną edukacją. I dzieje 
się to mimo wysiłków nauczycieli 
na wszystkich szczeblach edukacji,  
w szkołach publicznych i społecz-
nych, a także mimo wysiłków samo-
rządowców oraz wielu pracowników 
ministerialnych.

Myślisz, że polska szkoła i polscy 
uczniowie zdają ten pandemiczny 
test?

Obserwując „zdalną” szkołę w Polsce 
na początku lockdownu, myślałem so-
bie: Drogi nauczycielu, „fake it untill 
you make it” - udawaj, że umiesz, 

dopóki się nie nauczysz. Dziś obser-
wuję już gdzieniegdzie dobre prakty-
ki zarówno podtrzymywania dobrych 
relacji na linii nauczyciel-uczeń, jak  
i animowania zdalnego życia szkolne-
go pomiędzy uczniami (np. przerwy 
on-line bez nauczycieli; mariaż spo-
tkań na żywo z samodzielnym zapo-
znawaniem się z materiałami źródło-
wymi, etc.). Dalej widzę jednak dużą 
koncentrację na przekazywaniu treści 
programu nauczania, na technikaliach 
(jakim komunikatorem się posługi-
wać, gdzie znaleźć filmiki źródłowe, 
skrypt, ankietę, gotowca, inspirację), 
przy znacznie mniejszej koncentracji 
na obszarze wychowania. A szkoła 
nie powinna przestawać pełnić swojej 
funkcji wychowawczej. Ale nastolat-
kowe dalej są nastolatkami i śmie-
ję się z takich historii, że niektórzy 
umieszczają print screeny ze swoich 
kamerek zamiast obrazu na żywo, 
gdy nauczyciel naciska na obraz. To 
taki nowy sposób na spanie na lekcji.

Co dziś jest największym wyzwa-
niem?

Aktualna sytuacja, w której z dnia 
na dzień szkoła musiała przestawić 
się na nauczanie (i wychowywanie) 
zdalne, niezmiernie utrudnia utrzy-
manie relacji (zwłaszcza tych do-
brych) z uczniami. Dotkliwsze jest to 
na początkowych etapach edukacji. 
Uderza w uczennice i uczniów z edu-
kacji wczesnoszkolnej, w przedział 
wiekowy, gdzie kontakt bezpośred-
ni jest żywotną potrzebą. Przecież  
w podstawówce dzieci przytulają się 
do nauczycieli. A teraz... Ileż można 
usiedzieć przed ekranem z gadający-
mi głowami?

W dyskusjach o edukacji regularnie 
wracają pytania o to, czego właściwie 
powinniśmy dziś uczyć młodych lu-
dzi. Czy w świecie, w którym ogrom-
na część wiedzy jest powszechnie 
dostępna po kilku kliknięciach, nadal 
powinniśmy stawiać na uczenie się na 
pamięć olbrzymich partii materiału? 
Czy nie powinniśmy raczej pokazy-
wać uczniom, jak właściwie szukać 
informacji i jak je weryfikować?

Niestety, nie ma jeszcze przedmiotu, 
który skupia się na profilaktyce fake 
newsowej. A to powinno być poważ-
niej traktowane. Wydaje mi się, że 
zestaw kompetencji kluczowych jest 
ważnym drogowskazem co do celów 
edukacji. Zbiór tych kompetencji (pre-
cyzyjnie określonych i opisanych - to 
zamknięty katalog) jest standardem  
w wielu projektach edukacyjnych 
finansowanych przez Unię Europej-
ską. Te olbrzymie partie materiału, 
o których mówisz, pochodzą często 
z przeładowanych treścią podręcz-
ników, które nie stanowią wykładni 
programu, a są pomocą dydaktycz-
ną. Bardzo mi blisko do nauczycieli 
krytycznie się temu przyglądających 
i traktujących podstawę programową 
jako właściwy drogowskaz. Choć  
o samej podstawie programowej też 
warto dyskutować. Zachęcam więc 
nauczycieli do odwagi w patrzeniu na 
program, rozporządzenia i podręcz-
niki, by kreatywnie z nich korzystać, 
skupiając się jednak przede wszyst-
kim na dobru ucznia.

Wielu specjalistów od edukacji 
wskazuje jednak, że przy reformie 
szkolnictwa podstawa programowa  
i zmiany strukturalne to tak naprawdę 
sprawy drugorzędne. Najważniejsze 
ich zdaniem jest zbudowanie właści-
wych relacji i poprawienie komuni-
kacji na linii nauczyciel– uczniowie. 
Jednak, czy w naszych codziennych 
realiach - przepełnione uczniami 
klasy, braki w wyposażeniu i pościg 
za jak najlepszą pozycją w rankingu 
szkół – pedagog faktycznie ma jakie-
kolwiek szanse zbudować bardziej 
partnerskie relacje z uczniem, stać się 
kierownikiem zespołu zdobywające-
go wiedzę?

Trudno mówić o budowaniu relacji 
w oderwaniu od struktury organi-
zacyjnej oświaty. Struktura dyktu-
je bardzo dużo. Stykam się z tym  
w praktyce wdrażania tutoringu do 
szkół w ramach mojej pracy w In-
stytucie Tutoringu Szkolnego. Struk-
tura powinna sprzyjać budowaniu 
relacji, a właściwie tworzeniu więzi. 
Bardzo się cieszę z faktu, że często-
chowskie szkoły publiczne (ale nie 
tylko) bardzo mocno zainwestowały 
w tutoring, upatrując właśnie w nim 
i w poprawie relacji, sposobu na mą-
dre i skuteczne realizowanie swoich 
zadań. Chciałbym nadmienić, że  
w tym roku obchodzimy jubileusz 25 
lat funkcjonowania ALA Autorskich 
Liceów Artystycznych i Akademic-
kich we Wrocławiu (Liceum ALA  
w Częstochowie ma już 17 lat). Przez 

MAJ 20205

fot
. B

ea
ta 

Cz
arn

eck
a

ilu
str

ac
je:

 An
na

 St
ęp

ień



ćwierć wieku pokazujemy alterna-
tywną ścieżkę rozwoju uczniów, 
gdzie właśnie dobra relacja ma klu-
czowe znaczenie, ale gdzie równo-
cześnie współpraca jest ważniejsza od 
rywalizacji, gdzie przeglądy są waż-
niejsze niż konkursy, gdzie poczucie 
bezpieczeństwa i zdrowie psychiczne 
uczennic i uczniów są ważniejsze od 
miejsca szkoły w rankingu.
 
Od pewnego czasu regularnie szkolisz 
nauczycieli w całej Polsce. Czy są oni 
otwarci na alternatywne spojrzenia na 
edukację, czy może wolą się trzymać 
bardziej konserwatywnego modelu?

W Polsce są cudowni nauczyciele. 
A równocześnie wielu z nich ocze-
kuje i potrzebuje realnego wsparcia. 
Nikt nie jest wszechwiedzący, choć 
przekonanie o nieomylności nauczy-
ciela jest dość rozpowszechnione 
(także wśród nauczycieli). Staram 
się tworzyć warunki, w których bez-
piecznie jest przyznać się do błędu  
i niewiedzy. Owi cudowni nauczycie-
le – zarówno młodzi, jak i ci z dużym 
doświadczeniem, z większych miast 
i z małych miejscowości - każdy  
z nich czasem potrzebuje wsparcia. 
Niektórzy korzystają z propozycji In-
stytutu i wdrażają to, czego dowiedzą 
się na naszych szkoleniach, superwi-
zjach, konferencjach. I wtedy nadają 
sens m.in. mojej pracy. Oczywiście 
wsparcie dyrektora placówki, wspar-
cie organu prowadzącego jest dla na-
uczycieli bardzo ważne, daleki więc 
jestem od promowania tutoringu jako 
partyzantki pojedynczego nauczycie-
la. Tutoring to kultura organizacyjna, 
która stwarza warunki (strukturę) do 
rozwoju dobrych relacji. Zdarza się, 
że nauczyciele są kierowani na szko-
lenie pod tzw. przymusem, są też tacy, 
którzy wybrali się na szkolenie bez 
wiedzy na jego temat. I wtedy najczę-
ściej to nie jest propozycja dla nich.  
A może to jeszcze nie jest propozycja 
dla nich. Jednocześnie mam też świa-
domość tego, że niektóre osoby, które 
pracują w szkole, nigdy nie powinny 
do niej trafić jako nauczyciele i po 
prostu wybrały swój fach błędnie. Na 
to wszystko nakłada się bardzo trudna 
sytuacja oświaty w ostatnich latach 
i obniżenie autorytetu nauczyciela. 
Niezasłużone obniżenie. To bardzo 
złożony i wielowymiarowy temat. 
Jednym z problemów jest przezna-
czanie na oświatę niedużych środków 
finansowych, co powoduje selekcję 
negatywną w  zawodzie nauczyciela.

Często punktem zapalnym w dysku-
sjach między alternatywną a trady-

cyjną edukacją jest kwestia ocen. Co 
o nich sądzisz, czy są one niezbędne? 
Jak bez nich porównywać postępy  
w edukacji poszczególnych uczniów? 
A może nie potrzebujemy takich po-
równań?

Bliżej mi do ocen opisowych i in-
formacji zwrotnej, niż ocen w ska-
li od 1 do 6. Podzielę się anegdotą  
o tym, jak fatalnym wychowawcą jest 
Święty Mikołaj, który przychodzi raz 
do roku, podaje ocenę zero-jedynkową - 
byłeś grzeczny, nie byłeś grzeczny, daje 
za to nagrodę lub karę, nie przekazuje 
żadnych wskazań rozwojowych i uma-
wia się, że przyjdzie za rok. Jeżeli ktoś 
ma takie myślenie o ocenach, to jestem 
zdecydowanie przeciwnikiem ocen. 
Równocześnie w tutoringu promujemy 
bardzo mocno odzwierciedlenia i taką 
informację zwrotną, by uczeń wiedział, 
jakie są efekty jego zachowania i aktyw-
ności. To jest bardzo potrzebne w na-
wigacji, w dokonywaniu świadomych 
wyborów, w rozpoznawaniu wartości, 
jakie każdego z nas napędzają.

Wiele osób boi się, że bez wymaga-
jącego, niedostępnego nauczyciela 
oraz bez kar i nagród w postaci ocen, 
uczniowie po prostu przestaną się 
uczyć. Wierzysz w pozytywną mo-
tywację? Myślisz, że młodzi ludzie 
sami z siebie chcą zdobywać wie-
dzę, czy może jednak potrzebują, 
żeby cały czas wisiał nad nimi jakiś 
topór?   

Nie muszę wierzyć, bo jest już zba-
dane i udokumentowane, że psycho-
logia pozytywna przynosi efekty. 
Natomiast na poziomie wartości  
i moich przekonań o świecie jestem 
głęboko przekonany, że respektowa-
nie cudzej wolności jest niezbędne 
do stwarzania tej osobie warunków 
rozwoju. Im wcześniej z taką wolno-
ścią uczeń się zapozna i zaprzyjaźni, 
tym lepiej. Oczywiście z uwzględ-
nieniem kwestii bezpieczeństwa - 
czyli takiego dawkowania swobody, 
na jaką dojrzałość ucznia pozwala. 
To jest obszar, w którym nauczyciel 
(ale i rodzic) może sprawdzić swo-

ją mądrość i wyważyć ten moment. 
To również wymarzony pretekst do 
rozmowy o odpowiedzialności, do 
mówienia o tym, że wolność to nie 
samowola. Wolność nierozerwalnie 
powiązania jest z odpowiedzialno-
ścią. To właśnie pokazywanie kon-
sekwencji i tego, jaki efekt mają 
działania ucznia - to jedno z najważ-
niejszych zadań nauczyciela. Trochę 
więcej o tym i o pracy tutorów na-
pisaliśmy w Poradniku (http://www.
tutoringszkolny.pl/poradnik) - to 
darmowy e-book, którego miałem 
okazję być redaktorem.

Na całym świecie od dziesięcioleci 
różne alternatywne spojrzenia na edu-
kację są wcielane w życie, z większy-
mi lub mniejszymi sukcesami. Masz 
wśród nich jakieś ulubione?

Trudne pytanie, ale wydaje mi się, że 
nie bez przyczyny trwam przy Lice-
ach ALA od wielu lat, że jednak to ta 
alternatywa jest dla mnie najbardziej 
pociągająca. Rozglądając się nieco da-
lej i pod innym kątem, widzę ogrom-
ną wartość w Planie Daltońskim,  
w Porozumieniu Bez Przemocy, w Po-
zytywnej Dyscyplinie, w pedagogice 
zabawy.

Myślisz, że w dłuższej perspektywie 
czasowej te alternatywne pomysły na 
edukację mają szansę na powszechną 
realizację, czy raczej zawsze już będą 
marginesem szkolnictwa?

Jestem przekonany, że bogactwo 
tkwi w różnorodności. Wymarzo-
ny dla mnie system oświatowy 
polegałby na tym, że szkoły alter-
natywne mogłyby swoją praktykę 
tworzyć. Po prostu. Żeby były wa-
runki do tego, by prowadzić pla-
cówki inaczej, według własnych 
koncepcji pedagogicznych - jako 
szkoły eksperymentalne. Następnie 
szkoły alternatywne przechodzi-
łyby etap weryfikacji naukowej,  
w której nadawano by im statut 
szkół udanie eksperymentalnych... 
Byłoby cudownie, gdybyśmy roz-
wijali ten wielogłos. Obserwowali, 
co się dzieje na świecie i dołącza-
li do tych koncepcji swój produkt 
polski, wypraktykowany przez nas. 
Niestety, bardzo mocno rozwija-
jąca się aktualnie kultura kontroli  
i braku zaufania nie sprzyja ekspe-
rymentom pedagogicznym, choć 
równocześnie obserwuję wiele 
wspaniałych miejsc, w których od-
ważni ludzie budują piękne, nowe 
szkoły.
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Poprzedni sezon był dla żużlowców częstochowskiego Włókniarza wyjątkowo udany. Częstochowianie wywalczyli 
brązowy medal rozgrywek krajowych, a najskuteczniejszym zawodnikiem w lidze został Leon Madsen, Duńczyk 

reprezentujący ekipę Marka Cieślaka. W tym roku sportowe aspiracje „lwów” były jeszcze większe, a prezes klubu, 
Michał Świącik w lutym mówił wprost: „Chcemy powalczyć o mistrzostwo Polski.” Czy „włókniarze” powalczą? Jest 
taka nadzieja, bo w ramach odmrażania sportu po okresie pandemii zmagania ligowe na czarnym torze mają się 

rozpocząć 12 czerwca. Rzecz jasna bez udziału kibiców. Ściganie – z zachowaniem najwyższych środków ostrożności 
-  będzie można za to zobaczyć na ekranach telewizorów.

ŻUŻEL, SUKCESY I LUDZIE

W łókniarz wywalczył tytuł 
mistrzowski po raz ostatni  
w 2003 roku. Często-
chowianie, prowadze-
ni wtedy do boju przez 

Andrzeja Jurczyńskiego, sięgnęli po krajowy 
czempionat, wyprzedzając Apatora Toruń i byd-
goską Polonię. Była to czwarta mistrzowska 
korona „włókniarzy”, którzy wspierani w całym 
sezonie przez odzieżową markę Top Secret, zło-
te krążki odbierali po wygranej nad Apatorem 
na Arenie Częstochowa. W tym samym roku in-
dywidualne mistrzostwo kraju wywalczył Rune 
Holta, Norweg z polskim paszportem, reprezen-
tujący wówczas Włókniarz.

Siedem lat wcześniej, na „lwy”, sponsorowane 
przez makaronowego potentata Malmę, też nie 
było mocnych. Rej w zespole trenera Marka 
Cieślaka wodzili Sławomir Drabik i Anglik 
Joe Screen. Drabik odnosił też wielkie sukce-
sy indywidualne. W Warszawie po raz drugi 
zdobył tytuł Indywidualnego Mistrza Polski,  
a jego finałowa szarża, po której udało mu się 
wyprzedzić samego Tomasza Golloba, do dziś 
wspominana jest przez wielu kibiców z nasze-
go miasta.

Wraz z Tomaszem Gollobem i Piotrem Pro-
tasiewiczem Drabik został także Drużyno-
wym Mistrzem Świata. W Diedenbergen, 
wobec ostrego konfliktu części reprezentacji 
narodowych z władzami światowej federacji 
motocyklowej FIM, biało-czerwoni nie mieli 
kłopotów ze zdystansowaniem drużyn Rosji 
i osłabionej Danii. W 1996 r. wielkie chwile 
przeżywali też częstochowscy młodzieżowcy. 
Dwaj najbardziej utalentowani z nich – Ra-
fał Osumek i Sebastian Ułamek - stanowili 
fundament zespołu, który triumfował w finale 
Młodzieżowych Drużynowych Mistrzostw 
Polski.
Równie wspaniały smak miały dwa wcze-
śniejsze mistrzostwa Włókniarza. To z 1974 
roku w niebywały sposób zjednoczyło mi-
łośników czarnego sportu pod Jasną Górą, 
przybyłych w liczbie ponad 30 tys. na obiekt 
przy ul. Olsztyńskiej, na decydujący poje-
dynek z Falubazem Zielona Góra. Wspo-
mniani Cieślak, Jurczyński oraz prawdziwy 
enfant terrible polskiego czarnego sportu, 
Józef Jarmuła na długo zawładnęli wte-
dy sercami częstochowian rozkochanych  
w wyścigach żużlowych. O atmosferze tam-
tych latach wspaniale opowiada na kartach 

swoich książek i publikacji prasowych Ma-
rek Soczyk, najważniejszy kronikarz żużla  
w naszym mieście.

Protoplastami współczesnych bohaterów 
Włókniarza byli pierwsi mistrzowie Polski  
z 1959 r. Stefan Kwoczała, Stanisław Rurarz, 
Bronisław Idzikowski, Bernard Kacperak  
i pozostali - jako pionierzy przecierali szlak 
we współzawodnictwie o mistrzostwo kraju 
na czarnym torze. Niekwestionowaną gwiazdą 
był wówczas Kwoczała, który w Rybniku spra-
wił wielką niespodziankę, zwyciężając w zma-
ganiach o Indywidualne Mistrzostwo Polski. 

Włókniarz to nie tylko sukcesy, zawodnicy i tre-
nerzy. To także rozkochani w tym sporcie kibice. 
Lista tych najzagorzalszych jest bardzo długa.  
W ostatnich miesiącach ubyli z niej dwaj miło-
śnicy speedway’a, mocno związani z Włóknia-
rzem – Jacek Marszałek i Marek Juraszczyk. 
Ich przedwczesna śmierć okryła żałobą środo-
wisko czarnego sportu w Częstochowie.

Andrzej Zaguła
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LITERATURA

 W zeszłym roku na rynku wydawniczym pojawiły się aż dwie książki, które na nasze miasto 
 zesłały prawdziwą apokalipsę. Najpierw Jacek Dehnel w „Ale z naszymi umarłymi” uczynił 
 Częstochowę  areną finałowego starcia bohaterów z hordą zombie, a następnie Paweł Majka 

 umiejscowił tutaj drugi tom  cyklu „Berserk”, w którym społeczeństwo musi podnieść się po ataku 
 tajemniczej choroby. Dziś, w okresie  pandemii i przymusowej izolacji, ta koincydencja wydaje się 

 jeszcze bardziej znacząca. Dlatego  polecamy pozostanie w domach i zanurzenie się 
 w obydwu wspomnianych lekturach. 

CZĘSTO APOKALIPSĘ CHOWA

Z arówno Jacek Dehnel, jak i Paweł Majka są 
doskonale znani częstochowskim czytelni-
kom,  kilkakrotnie gościli w naszym mieście 
na spotkaniach autorskich. Pierwszy z nich to utalentowany 
poeta, prozaik i tłumacz, który ma na koncie między innymi 

Nagrodę Fundacji im. Kościelskich i Paszport Polityki. Nie stroni jednak 
przy tym od literatury gatunkowej, bowiem wraz Piotrem Tarczyńskim – 
pod pseudonimem Maryla Szymiczkowa – publikuje cykl kryminałów retro.  
Z kolei Majka to specjalista od prozy fantastycznej we wszystkich jej odmia-
nach. Lubi mieszać motywy sf, fantasy, space opery, horroru itp., by tworzyć 
z nich zupełnie nowe jakości. Zasłynął jako pierwszy polski autor powieści 
z uniwersum „Metro 2033” i dwukrotnie został wyróżniony Nagrodą im. Je-
rzego Żuławskiego. 

Mimo zbieżności tematu, miejsca i scenerii, „Ale z naszymi umarłymi”  
i „Berserk: Spowiednik” to książki bardzo różne, pisane z innych pozycji. Ich 
zestawienie pozwala dostrzec i lepiej zrozumieć te odrębności. Jacek Deh-
nel jest na polu literatury gatunkowej gościem  - częstym, ale jednak tylko 
gościem. Schematy, standardy kultury popularnej są dla niego pretekstem do 
zabawy i punktem wyjścia. Apokalipsa w „Ale z naszymi umarłymi” rozpo-
czyna się cicho, trochę na marginesie. Gdzieś pod Krakowem zdemolowano 
parę grobów. Później znaleziono kilku martwych, którzy powstali z mogił  
i nie bardzo było wiadomo, co z nimi zrobić. Wydawali się nieszkodliwi, bez 
celu krążąc po świecie. Szybko jednak całe to zjawisko zaczęło narastać jak 

kula śnieżna, a scenariusz zombie apoka-
lipsy coraz bardziej przypomina ten, który 
doskonale znamy z popkultury. 

Dehnel umiejętnie bawi się tu figurą zom-
bie. Żywe trupy to homogeniczna więk-
szość, która chce pożreć wszystko, co 
odmienne. Zmarli, pchani jakimś nieod-
gadniętym przymusem, za wszelką cenę 
starają się narzucić swoje prawa żywym. 
Na początku jednak wydają się działać 
zaskakująco selektywnie - oszczędzają 
Polaków, a ich ofiarami padają jedynie 
przedstawiciele innych narodów. To oczy-
wiście okazuje się być wodą na młyn dla 
wszystkich lokalnych „patriotów” i wy-
znawców teorii o wyjątkowej roli naszego 
kraju w dziejach ludzkości. I to właśnie 
ten metaforyczny potencjał absurdalnego 
sojuszu środowisk narodowo-katolickich 
z krwiożerczą hordą zombie interesuje 
autora najbardziej. Dehnel wykorzystuje 
apokalipsę zombie, by dodać swój głos  
w dyskusji o polskości i Polsce. Rysuje 

przed nami czarne scenariusze, jako że wciąż karmimy swoje historyczne 
traumy i romantyczne mity o przypisanej narodowi wielkości. Uprzedza, 
że możemy zostać pożarci (w przenośni i dosłownie) przez kult przeszłości  
i fałszywie rozumianą dumę narodową.

W „Ale z naszymi umarłymi” apokalipsa szybko zmienia się jednak w gro-
teskę. To niestety częste, gdy autor „głównonurtowy” sięga po motywy fan-
tastyczne. Na szczęście zupełnie na serio pisana jest warstwa obyczajowa 
tej historii. Dehnel sprawnie odmalował zwykłych, zagubionych bohaterów 
- mieszkańców jednej z krakowskich kamienic - którzy muszą poradzić sobie 
z narastającym zagrożeniem. Uchwycił moment, w którym powszechne pro-
blemy związane z pracą, rodziną, miłością, życiem społecznym i różnicami 
klasowymi, wyparte zostają przez pierwotny lęk i próbę przeżycia za wszel-
ką cenę. Dzięki temu w tej książce coś dla siebie znajdą zarówno miłośnicy 
gatunkowej prozy postapokaliptycznej, szukający pełnokrwistych bohaterów 
stawiających czoła końcowi świata, jak i krytycy chcący widzieć w apokalip-
sie zombie przestrogę przed wzrostem nastrojów nacjonalistycznych i agresji 
w debacie publicznej. 

„Berserk. Spowiednik” to drugi tom cyklu Pawła Majki. Jest to jednak od-
rębna historia i spokojnie może być ona czytana bez znajomości poprzedniej 

części. Na kartach tej książki apokalipsa 
nie jest metaforą, czy okazją do narodowej 
wiwisekcji, lecz kanwą do opowiedzenia 
wciągającej, przygodowej historii. Mamy 
tu do czynienia z pełnokrwistą literaturą 
gatunkową, przy czym Majka, jako do-
świadczony pisarz, który „zjadł zęby” na 
fantastyce, potrafi eksperymentować na 
popkulturowych schematach i wyciskać  
z nich maksimum esencji.

Nietypowa jest u niego już sama apoka-
lipsa, przybiera ona postać nagłego ataku 
krwiożerczego szału, który w jednym mo-
mencie dotyka wszystkich dorosłych ludzi 
na świecie. I wprawdzie nie ma tu moty-
wu „wstawania z grobu”, ale zachowanie 
zarażonych ma wiele punktów stycznych 
z obrazem zombie, jaki znamy z kultury 
masowej. Cykl „Berserk” opiera się jed-
nak na znaczącym przełamaniu schematu 
gatunkowego. Oto bowiem apokalipsa, tak 
jak niespodziewanie się pojawiła, tak też 
nagle mija. Bohaterów Majki poznajemy 
tuż po tym, gdy budzą się z dziwnego, morderczego transu i muszą mie-
rzyć się z faktem, że sami przyczynili się do upadku cywilizacji, jaką znali.  
Z jednej strony powinni jak najszybciej zająć się odbudowywaniem świata 
i międzyludzkich relacji, a z drugiej - muszą jakoś poradzić sobie z fak-
tem, że przez kilka tygodni byli bezmyślnymi mordercami i kanibalami.  
I odpowiedzieć na pytania, czy to, że nie pamiętają swoich grzechów, zwal-
nia ich z odpowiedzialności i - przede wszystkim - czy ten stan może się 
powtórzyć.

Bohatera drugiego tomu cyklu Majki apokaliptyczny szał dopada chwi-
lę po wyjściu z więzienia. Po ocknięciu się z amoku, wyrusza do Czę-
stochowy, by odnaleźć nigdy nie widzianego syna. Tutaj trafia na dziw-
ną religijną wspólnotę. Jej charyzmatyczny przywódca związany jest  
z klasztorem jasnogórskim i skrywa pewną tajemnicę, wokół której osnu-
ta jest oś fabularna powieści. Czytając „Spowiednika”, frajdę z pewnością 
będą mieli miłośnicy dobrze skrojonej, dynamicznej akcji. Jednak Majka 
nie zatrzymuje się na tym poziomie i w tle przekonująco snuje opowieść  
o tym, że człowiek ma wielką potrzebę życia w stadzie. Że nawet trau-
matyczne doświadczenie, które podaje w wątpliwość wszelkie relacje 
międzyludzkie, nie jest w stanie zatrzymać naszej potrzeby łączenia się 
w grupy społeczne.     

Zarówno w książce Dehnela, jak i Majki, Częstochowa 
pojawia się jako Duchowa Stolica Polski. Obaj pisarze 
interesują się tym, jak nasza duchowość prezentuje się 

po konfrontacji z apokalipsą. W „Ale z naszymi umarłymi” to pytanie ma 
wymiar bardziej symboliczny. Jasna Góra staje się miejscem smutnego fina-
łu, bo ta duchowość jest właśnie w totalnym kryzysie. Finałową, tragiczną 
decyzję bohaterów można odczytywać właśnie jako symboliczny akt nie-
zgody na dominację pustej, duchowo-narodowo-religijnej narracji, która  
u Dehnela wydaje się być przyczyną apokalipsy zombie i prowadzi do wy-
jałowienia całego świata. Z kolei dla Majki Częstochowa to idealna scene-
ria do zadawania pytań o pierwotną ludzką potrzebę łączenia się w religijne 
wspólnoty oraz o korzyści i zagrożenia z niej płynące.       

Lubimy literaturę postapokaliptyczną, ponieważ jak szkło powiększające 
uwypukla ona skrajne cechy ludzi. Zarówno te dobre, jak i złe. Natomiast 
sama figura zombie reprezentuje nasz lęk przed powrotem tego, co wyparte, 
co sami przed sobą pochowaliśmy w najmroczniejszych obszarach podświa-
domości. Warto się z tym mierzyć, a pisarze od lat kreślą kolejne scenariusze 
końca świata, żeby nam w tym pomóc. Powieści Dehnela i Majki pokazują, 
że jest na tym polu jeszcze wiele do opowiedzenia, a gdy historie toczą się 
w znajomych lokalizacjach, wówczas ich siła rażenia jest jeszcze większa.

af

Paweł Majka na spotkaniu w ramach „Aleje - tu się dzieje!” Jacek Dehnel na spotkaniu w ramach  FDS „Czytaj!”
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WSPOMNIENIE

Kronikarz
miasta
Na początku kwietnia odszedł od nas  Zbisław Janikowski,  
postać znana zwłaszcza osobom interesującym się historią 
i kulturą Częstochowy. Choć nie posłuchamy już jego opowieści 
o mieście, to z pewnością pamięć o nim i jego spuścizna 
z nami pozostaną.

P rzedstawienie sylwetki Zbisława Janikowskiego  
w kilkunastu zdaniach to trudne zadanie. Jak on o Czę-
stochowie, tak o nim samym można pisać wiele. Jako 
barwna i aktywna postać zasłużył sobie na miano oso-
bistości, wobec której trudno ograniczyć się do kilku 

stwierdzeń, mogących pobrzmiewać zbytnią oczywistością czy 
banałem. Mimo wszystko, chcąc jednak podjąć się próby charak-
terystyki tej postaci, z pewnością wypadałoby określić ją mianem 
serdecznego, ciepłego i uprzejmego człowieka, inteligentnego i ob-
darzonego niesamowitą pamięcią obserwatora otaczającej nas rze-
czywistości, a do tego niezwykle spostrzegawczego i przenikliwego 
krytyka życia Częstochowy.

Zbisław Janikowski urodził się w lipcu 1939 roku, w Częstochowie. 
Tu dorastał i pobierał nauki, choć studia ukończył na Politechnice 
Łódzkiej. Po zakończeniu pracy zawodowej jako włókiennik, zajął 
się tym, co go – jak sam przyznawał – najbardziej bawiło i kor-
ciło, czyli pisaniem. Główną bohaterką swoich opowieści uczynił 
Częstochowę. I choć nie posłuchamy już barwnych gawęd o prze-
szłości, często przesiąkniętych osobistymi przeżyciami, to w zamian 
pozostaje bogata spuścizna, dzięki której Zbisław Janikowski wciąż 
z nami jest. Należą do niej książki takie, jak „Moje dni Częstocho-
wy”, „Częstochowy historie mniej znane”, „Częstochowa między 
wojnami”, „Nowe baśnie, legendy i opowieści z dziejów Często-
chowy i okolicy” czy też „Moja Częstochowa w PRL, mój PRL  
w Częstochowie”, o której pisaliśmy w styczniowym numerze „CGK”.

Janikowski mówił, że lubi być przekorny. Dlatego na liście jego pu-
blikacji znajdziemy teksty satyryczne, jak chociażby te, które uka-
zywały się w „Zeszytach” Organu JTPTZJ, czyli Jednoosobowego 
Towarzystwa Popierania Twórczości Zbisława Janikowskiego, ale 

też książkę „Z pamiętnika rozwodnika...” czy „Pieską książkę ku-
charską...” (obie z ilustracjami Tomasza Wolskiego). Trzeba ponadto 
wymienić książki dla dzieci, jak np. te poświęcone miejscom: „Jasna 
Góra”, „Leśniów”, „Olsztyn” i „Bobolice”, czy tematom związanym 
z tradycją, świętami i religią: „Boże Narodzenie”, „Święty Mikołaj”, 
„Święta Wielkanocne”, „Ojcze Nasz… i inne polskie modlitwy” 
(wszystkie z ilustracjami Artura Nowickiego).

Janikowski to jednak nie tylko pisarz czy publicysta (popularyzował 
wiedzę na temat dziejów naszego miasta i regionu na antenach roz-
głośni radiowych i łamach lokalnej prasy, np. w czasopiśmie „Aleje 
3”), ale też scenarzysta filmowy (pisał scenariusze do filmów doku-
mentalnych produkowanych przez Kas Film i RM Group Produkcja 
Filmowa) oraz bardzo aktywny animator życia kulturalnego Często-
chowy. Współpracując z Ośrodkiem Promocji Kultury „Gaude Ma-
ter” i Muzeum Częstochowskim, prowadził cykl spotkań „Zbisław 
Janikowski rozmawia z…”. Stworzył także wiele słynnych Szopek 
Noworocznych, które, z charakterystycznymi dla autora ironią i hu-
morem, rozprawiały się z częstochowskimi wydarzeniami minione-
go roku.

Jego aktywność, inspirujący wkład oraz poświęcenie dla kultury  
i historii Częstochowy zostały docenione. Wyróżniono go m.in. Zło-
tym Krzyżem Zasługi, Odznaką Honorową „Zasłużony dla Kultury 
Polskiej” i srebrną Odznaką Honorową za Zasługi dla Województwa 
Śląskiego. W 2012 roku otrzymał Nagrodę Miasta Częstochowy za 
całokształt działalności twórczej w dziedzinie literatury. W grudniu 
2019 roku odebrał prestiżową Nagrodę Województwa Śląskiego im. 
Karola Miarki. Warto więc zachować jego osobę i twórczość w pa-
mięci. Tym bardziej, że dzięki Zbisławowi Janikowskiemu wiemy  
o Częstochowie i o sobie samych zdecydowanie więcej. mw
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G mach Powiatowej Kasy 
Chorych, zaprojektowany 
przez architekta Wiktora 
Strokołowskiego (który był 
także kierownikiem budo-

wy), wzniesiony został w latach 1927–1928, 
przez firmę budowlaną inżyniera Edwar-
da Turżańskiego. Pracami instalacyjnymi 
wodno-kanalizacyjnymi kierował Walerian 
Skrzynecki, współwłaściciel firmy „Młot” 
w Częstochowie. Budynek pierwotnie był 
dwupiętrowy (w 1967 r. dobudowano III 
piętro), jego front posiadał długość 80 m,  
a boczne skrzydła 40 m. 

Gmach wyposażono w centralne ogrzewa-
nie. Część piwniczna przeznaczona była na 
zakład kąpielowy zwykły i hydropatyczny 
- w sumie 8 kabin natryskowych, 6 łazienek  
z dwoma wannami każda oraz inhalatorium. 
Na parterze znajdowały się pomieszczenia 
rejestrujące chorych i ambulatoria, 7 gabi-
netów lekarskich i 4 felczerskie, ambulatoria 
chirurgiczne z 2 salami operacyjnymi, ga-
binety lekarzy i felczera, ambulatoria gine-
kologiczne ze specjalistycznym gabinetem  
i gabinetem lekarza. Na parterze mieściły się 
też pomieszczenia pogotowia lekarskiego  
i ambulatorium dziecięcego oraz ambulato-
ria chorób skórnych i wenerycznych. 

Pomieszczenia na I piętrze zajmowały am-
bulatoria okulistyczne, laryngologiczne, 
neurologiczne i dentystyczne, pokoje z lam-
pami kwarcowymi, diatermii, rentgen. Na  
II piętrze znajdowały się: pokoje dyrekcji Po-
wiatowej Kasy Chorych, sale konferencyjne, 
pokoje gościnne, pokój, w którym odbywały 
się badania komisyjne chorych, pokoje Wy-
działu Lekarskiego i ambulatorium dializ. 
Po uruchomieniu w 1929 r. obiekt należał 
do najnowocześniejszych w Polsce. W 1931 
r., po przeniesieniu do gmachu wyposaże-
nia ze szpitala Kasy Chorych na Rakowie,  
w placówce medycznej przy ul. Mickiewicza 
uruchomiono szpital Powiatowej Kasy Cho-
rych (od 1934 r. Ubezpieczalni Społecznej).

W 1930 r. rozegrał się tu niezwykle drama-
tyczny epizod o podłożu politycznym. Na 
II piętrze gmachu miała nieoficjalną siedzi-
bę rada powiatowa Bezpartyjnego Bloku 
Współpracy z Rządem. 16 X 1930 r. członek 
PPS Jan Kostrzewski, w odwecie za zdemo-
lowanie siedziby PPS, dokonał zamachu na 
urzędników odbywających naradę. Zginęły 
wówczas cztery osoby: Józef Rejowski, ko-
misarz Powiatowej Kasy Chorych, Antoni 
Furmańczyk inspektor Kasy Chorych, pre-
zes rady powiatowej BBWR, Maciej Mołda, 
prezes Związku Pracy Narodowej Partii Ro-
botniczej i Michał Zawadzki, urzędnik Kasy. 
Ranne zostały jeszcze dwie osoby, w tym na-
czelny lekarz Kasy, dr Tadeusz Biluchowski. 
Zabójca zastrzelił się. Zbrodnia ta, dokonana 
przed zbliżającymi się wyborami do Sejmu, 
odbiła się głośnym echem w całej Polsce.

Przed 1939 r. szpital Ubezpieczalni Społecz-
nej liczył około 160 łóżek, które mieściły się 
na oddziałach: chirurgicznym, wewnętrz-
nym i ginekologiczno-położniczym. Znaj-
dowało się tu również pogotowie lekarskie 
(czynne w dzień i w nocy) oraz apteka.  
W czasie okupacji niemieckiej obiekt pełnił 
funkcję szpitala polowego, a po zakończe-
niu działań wojennych w  1945 r. na krótko 
stał się szpitalem garnizonowym. 

Od 1946 r., po gruntownym remoncie, bu-
dynek ponownie został obiektem Ubez-
pieczalni Społecznej; był tu szpital (czynny 
całą dobę), gabinety dyrektora i lekarza 
naczelnego, wydział lecznictwa oraz 5 sek-
cji urzędniczych Ubezpieczalni. W dru-
giej połowie lat 50. XX w. znajdowały się 
tu oddziały: chirurgiczny, neurologiczny, 
okulistyczny oraz poradnie: chirurgiczna, 
chirurgii urazowej, okulistyczna, neurolo-
giczna, gastrologiczna, przeciwalkoholowa, 
sportowo-lekarska, kardiograficzna. Póź-
niej także poradnia chorób nerek. Działała 
również kolumna transportowo-sanitarna.  
W 1966 r. szpital wyposażono w nowocze-
sną aparaturę medyczną. 

W 1951 r. szpital otrzymał imię dokto-
ra Władysława Biegańskiego. Do czasu 
utworzenia w 1961 r. szpitala w dzielnicy 
Tysiąclecia, szpital przy ul. Mickiewicza 
był w Częstochowie największą i najno-
wocześniejszą placówką lecznictwa stacjo-
narnego. Pracowało w nim wielu znanych  
w mieście lekarzy, m.in.: Artur Knapik 
(chirurg), Władysław Karczewski (chi-
rurg), Włodzimierz Rogoszewski (gineko-
log, położnik), Tadeusz Orłow (chirurg), 
Witold Kotliński (neurolog), Czesław 
Mszyca (ginekolog, położnik), Antoni Ja-
błoński (ginekolog, położnik), Janina Pa-
cewicz-Żółkowska (okulistka), Wanda Ma-
ciukiewicz (radiolog), Feliks Adamkiewicz 
(internista), Zdobysław Baranowicz (neu-
rolog), Stanisław Zajączkowski (specjalista 
analityki medycznej), Zdzisław Teleszyń-
ski (chirurg urazowy, ortopeda), Ryszard 
Koźlik (onkolog), Ignacy Wojakowski (chi-
rurg urazowy, ortopeda), Franciszek Swa-
ton (chirurg urazowy, ortopeda), Marian 
Ruszkarski (internista), Tadeusz Koniecz-
ny (neurolog), Andrzej Węgrzecki (gineko-
log, położnik), Józef Dmitruczuk (chirurg 
urazowy, ortopeda), Maciej Borkowski 
(chirurg). 

W 1992 r. szpital przekazał Wojewódz-
kiemu Szpitalowi Specjalistycznemu na 
Parkitce dwa specjalistyczne oddziały, on-
kologię i okulistykę. W 2001 r. placówka zo-
stała włączona w struktury Zespołu Szpitali 
Miejskich. W latach 2002–2003 szpital był 
intensywnie modernizowany; unowocze-
śniono wówczas Oddział Ginekologii, blok 
operacyjny Chirurgii Ogólnej oraz doko-
nano remontu Oddziału Chirurgii Ogólnej  
i Neurologii, Oddziału Rehabilitacji, Od-
działu Wewnętrznego. W szpitalu funkcjo-
nują także oddziały: Chorób Wewnętrznych 
(51 łóżek), Neonatologiczny (20 łóżek),  
Ginekologiczno-Położniczy (40 łóżek).  

Juliusz Sętowski

SZPITAL
PRZY ULICY
MICKIEWICZA

Gdy w 1929 roku oddawano 
do użytku gmach przy 

ulicy Mickiewicza, należał 
on do najnowocześniejszych 

obiektów medycznych 
w Polsce. Obecnie nadal 

z powodzeniem służy 
mieszkańcom Częstochowy.

Rosyjski Bank Państwa, ok. 1909 r.

Dyrekcja i urzędnicy Ubezpieczalni Społecznej

SPACER Z JULKIEM
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Wypoczynek nad wodą kojarzy nam się raczej 
z północnymi obszarami Polski, niż z naszym 
terenem. Nic dziwnego, bo nawet Warta nie robi 
tutaj spektakularnego wrażenia. Chcąc zrozumieć 
ten stan rzeczy, trzeba wiedzieć, że jurajska okoli-
ca chłonie wodę jak gąbka. Jednak jest coś, z cze-
go większość z nas nie zdaje sobie sprawy - Jura 
Polska jest iście źródlaną krainą! Serio.

Jurajskie rzeki

JURAJSKA AKADEMIA

Liswarta, mająca źródła w gminie Woźniki, jest jednym z większych i bardziej interesujących do-
pływów Warty. Zasłużyła się przez wieki, ułatwiając swym przebiegiem wyznaczanie zarówno 
wewnętrznych, jak i zewnętrznych granic naszego kraju. Odegrała też ważną rolę przy budowie 
twierdzy w Dankowie, gdzie, okalając mury, wzmacniała kluczowe walory obronne budowli. 
Współcześnie w tych okolicach można rozpocząć spływ kajakowy, który dzięki dzikiemu charakte-

rowi rzeki daje nieco więcej wrażeń niż spływ Wartą.

Warta jest trzecią co do długości rzeką przepływającą przez Polskę. Biorąc pod uwagę długość wyłącz-
nie na terytorium kraju, Warta plasuje się w klasyfikacji tuż za Wisłą, dystansując od siebie Odrę. Jej 
główne źródła biją pod kaplicą św. Nepomucena w Kromołowie (będącym dziś częścią Zawiercia). 
Od Częstochowy rzeka płynie w kierunku Mstowa zjawiskowym Mirowskim Przełomem Warty, 
który jest idealny na spacery i jazdę rowerem. Tuż za Działoszynem jej meandrujący nurt jest główną 
atrakcją Załączańskiego Parku Krajobrazowego, idealnego na spokojnie, rodzinne spływy kajakowe. 
Zainteresowanych tą formą spędzania wolnego czasu odsyłam do niezwykle interesującej pozycji  
z 2008 r.: „Warta, przewodnik kajakowy” Marka Lityńskiego.

Wiercica ma swe źródła w Złotym Potoku. Znajdują się one na terenie Rezerwatu Parkowe, w którym, 
jak w każdym rezerwacie, ruch jest możliwy wyłącznie po oznakowanych szlakach i ścieżkach. Wę-
drując nimi, napotkamy najstarszą w kontynentalnej Europie pstrągarnię, gdzie idealne warunki do 
hodowli ryb zapewnia krystalicznie czysta woda Wiercicy. Pstrągarnię założył w XIX w. właściciel 
tych terenów, hrabia Raczyński. Ikra pstrąga została sprowadzona z Ameryki Północnej pod eskortą 
senatora Stanów Zjednoczonych, ku pamięci którego staw w dole potoku nosi nazwę Amerykan.

Czarna Przemsza rozpoczyna swój bieg w Bzowie, pomiędzy Kromołowem a Ogrodzieńcem. Po-
dobnie jak Liswarta zapewniała idealne warunki obronne oraz ułatwiała wytyczanie granic. Jej 
rozlewisko zapewniało bezpieczeństwo zamku biskupiego w Siewierzu. Natomiast funkcję rzeki 
granicznej, rozdzielającej Śląsk od Zagłębia, przejmowała od swojego dopływu, Brynicy.

Biała Przemsza ma źródła w okolicy Wolbromia. Jej dolina (wraz z doliną Szreniawy) wyznacza wy-
raźną granicę Wyżyny Częstochowskiej, rozpościerającej się w kierunku północnym. Biała Przemsza, 
przepływając przez Pustynię Błędowską, nawadnia przecinającą ją w poprzek zieloną oazę. Następ-
nie, łącząc się z Czarną Przemszą, tworzy Przemszę, a miejsce połączenia rzek zwane jest Trójkątem 
Trzech Cesarzy, od znajdującego się tam niegdyś styku granic mocarstw, które brały udział w roz-
biorach Polski.

Prądnik rozpoczyna bieg w Sułoszowej, natomiast w Krakowie wpływa do Wisły. Wraz ze swą do-
liną wyznacza oś Ojcowskiego Parku Narodowego, najmniejszego spośród parków narodowych  
w Polsce. Wartki nurt Prądnika wykorzystywany był między innymi przez liczne młyny (do napę-
dzania maszyn wytwarzających mąki i oleje), tartaki oraz kuźnie. W folwarku Hamernia znajdują-
cym się w Prądniku Korzkiewskim istniała kuźnica, gdzie w latach 1831-1864 powstawała broń na 
potrzeby powstań narodowych. Natomiast w Grodzisku jakiś czas temu do życia powróciła stara 
osada młynarska Boroniówka, gdzie można poznać dawne rzemiosła i lokalne tradycje.
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Jurajskie źródła, zwane wywierzyskami, są jednym  
z efektów zjawisk krasowych. Gdybyśmy zerknęli na 
mapę ze źródłami, okazałoby się, że Jura Polska wraz ze 
swoim wschodnim sąsiedztwem – tj. obszarem pomię-
dzy Częstochową, Kielcami, Krakowem i Katowicami - 
w porównaniu z terenami w całym kraju nie ma sobie 
równych pod względem ilości źródeł. 
Zapraszam do wejścia w świat okolicznych rzek, które 
oprócz stwarzania idealnych warunków do rozwoju 
przyrody, od wieków mają również wpływ na działal-
ność ludzką i tym samym - na nasze dziedzictwo kul-
turowe.

Daniel Zalejski

Jura jest miejscem wyjątkowym, bowiem właśnie tu znajduje się wododział pomiędzy dorzeczem Odry, do którego należą wcześniej wymienione 
rzeki, a dorzeczem Wisły, którego część stanowią rzeki wymienione poniżej. Wododział można precyzyjnie wskazać na mapie, na terenie Zawiercia. 
Wiedzie niemal równolegle do drogi krajowej nr 78, nieopodal wylotu drogi wojewódzkiej 791 na Ogrodzieniec, rozdzielając źródła Warty od źródeł 
Czarnej Przemszy.
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#ZOSTAŃWDOMU, CZYTAJ WIERSZE

POEZJA
Rozprzestrzeniający się wirus Covid-19 zmienia świat na naszych oczach. Spotkania z przyjaciółmi stały się nieosiągalne, nie wspominając o kłopotach 
firm i pracowników albo zamykaniu szkół, instytucji, restauracji, najróżniejszych gabinetów czy salonów. To, co miesiąc temu było niewyobrażalne, 
staje się codziennością z rytualnym nakładaniem maseczki i stronieniem od drugiego człowieka. 
Niektórzy łapią okazję i robią etycznie wątpliwe interesy, inni w strachu gromadzą zapasy i unikają kurierów. Pytamy o znaczenie takich słów, jak kwarantanna i lockdown. 
Każdy inaczej reaguje na kryzysową sytuację, inaczej postrzega zmiany wywołane stanem epidemii. Pomyśleliśmy sobie, że w tym trudnym czasie oddamy głos naszym 
poetkom i poetom, którzy na swój sposób odnieśli się do pandemicznej atmosfery ostatnich tygodni. 
Łamy „CGK” zapełniamy wierszami przedstawicieli różnych środowisk. Proponujemy przegląd stylistyk i upodobań poetyckich w trzech blokach. 
Zaczynamy od tekstów nagradzanych w comiesięcznym, organizowanym w Częstochowie Turnieju Jednego Wiersza, by następnie zaprezentować twórców 
związanych z pismem literackim „Galeria” oraz po prostu z naszym miastem. 

Antek Borkowski

****

noszę przy sobie

zachowane na wypadek

nie wiadomo czego

wspomnienie pradziadka

dzieci w spadkach dostają szkatułki  

śliskie od więdnących historii 

a ja mam

całkiem zbyt mały kapelusz po dziadku

parę opowieści które nie chcą umrzeć

pogrzeby na których byliśmy nieobecni

mają zapach rzeczy

ten ma zapach wina

Rafał Cuprjak

DZIECI MÓWIĄ

Wolność to taka sytuacja gdy nie chodzimy do szkoły

Pogilaj mnie gdy sama się gilam to mi smutno

Jestem robotem twardym jak szafka!

Kotlety to nie mięso!

Idę wycierać kurze. Jakiej kurze?

Mama układa puzzle z wilkami

Uzbrojony w zwiędłego irokeza biegam jak dziecko wzdłuż Warty 

[w punkowej fladze na twarzy

Nie zachowuję należytego odstępu od bliskich

Nie umywam rąk

Nie wychodzę z domu dla zdrowia psychicznego

Zakładam żonie koronę królowej wiktorii nad śmiercią

Wspólnie aktualizujemy bazę wirusów

Słowa dzieci

Żadnych dojrzałych przenośni

Nikt już nie potrzebuje wierszy

Sławomir Domański

SILENT DISCO

Mania kapsuł okazała się zaraźliwa. 

Wszyscy prześcigali się w zakopywaniu przesłań dla przyszłości.

Georgi Gospodinow „Fizyka smutku”

nie potrzebujemy didżeja

słuchawek

muzyki

nasze silent disco

odbywa się w ciszy

absolutnej

stare komórki, laptopy, monitory, dyski

wypełniają po dach oldskulowe szopy

które wybuchają pod wieczór i palą się w nocy

żeby nie było widać gryzącego dymu

smogu naszych wirtualnych światów

w pamięci grają tylko stare tanga Fogga

 samotni obok siebie

tańczymy w milczeniu

w ubłoconych butach 

w których przebrnęliśmy roponośne bagna 

odganiając po drodze wygłodniałe szczury

naszych kochanych braci w niedoli

i milczeniu

ostatni żywi ludzie z postapo 

o braku 

początku i końca

drelich mokry od nafty

czapki z nutrii nasączone benzyną

szaliki z kolorowych zasłon jak lonty

zapaski z tureckich łatwopalnych dywanów 

zgrzytamy zębami, bo zapałki wilgotne

bez iskry

w kapsułach czasu

rygle i zamki popsuły się dawno

wypadają na zewnątrz

niepotrzebne graty

pamiątki wymarłych światów

nie obchodzą nikogo

rupiecie walają się po wilgotnym klepisku w chaosie

gdy kiwamy się w ciszy

tańczymy

Aleksandra Łapot

SYSTEM

Mój dom stoi z dala od centrum miasta,  które nie jest centrum dowodzenia,

W osiedlowym sklepie kupuję warzywa, czasem rozmawiając o tym i owym, 

Balans codziennych grzeczności i rąk z brudnymi paznokciami.

Robimy  tu wszystko jak należy, możemy się nawzajem sprawdzać-

 To dobry system.

Możemy się też poskarżyć, na cokolwiek, zagwarantowano nam taką możliwość,

 Bo, jak wspomniałam – to dobry system.

Większość decyzji nie zależy od nas, jest to zbyt wielka odpowiedzialność

I przecież nikt o zdrowych zmysłach nie wziąłby jej na swoje barki.

Na  podwórku sąsiadów, któryś dzień z rzędu szczeka pies, domagając się uwagi.

Zwierzęta nie pojęły jeszcze naszego systemu.

W CZASIE
  PANDEMII
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#ZOSTAŃWDOMU, CZYTAJ WIERSZE

POEZJA
Zdzisław Opałko

DROGI I MAPY 

Zawsze można być po niewłaściwej stronie 

gdy idzie się z nosem utkwionym w mapę 

z oczami biegającymi po wytyczonych trasach 

monitorowanych z różnych ujęć ale to nieważne 

skutek jest zawsze taki sam 

brak radości 

Mapy i przewodniki nie zmieniają się tak szybko jak życie 

nie pytaj innych o drogę lub drzwi 

gdy widzisz je przed sobą 

nie gaś światła które jarzy się w tobie 

nie zastępuj go latarkami na baterie 

wciskanymi ci przez zbiorowość politykę religię 

zaufaj sobie i życiu 

Tylko wtedy możesz dotrzeć dalej niż inni 

zobaczyć więcej i przeżyć coś co możesz nazwać jak chcesz 

nawet życiem 

niezależnym od poziomu cywilizacji stanowisk władzy 

zasobności portfela i zbiorowych egzaltacji na 

podstawioną przez media okoliczność 

W CZASIE
  PANDEMII

Wiesława Owczarek

KONIEC  KARNAWAŁU

Było właśnie tak –

za dużo, za głośno

za szybko – jak to

w karnawale

coś stało się z naszym

światem nie tak

dwudziesty pierwszy wiek

przemówił serpentynami

pandemii, wirusem confetti

świat się zatrzymał

i grozi nam palcem

– już dość – powiedział –

to za długo trwa

sprawdzam waszą niefrasobliwość

nieufność do nauk

lekceważenie ekspertów

powszechność półprawdy

to uważnym powiedział

rodzimi bohaterowie 

na pierwszej linii frontu

zbierają brawa

i połajanki

pomimo nakazów i zakazów

wielu z nas odeszło

w kolejce pod sklepem mówiono

że potem świat nie będzie już taki sam

i że trzeba będzie sprzątać

po balu

Maciej Rudlicki

CZAS LĘKU, CZAS NADZIEI 

Czy to możliwe, że wirusa drobina

Zabrała tak wielu ostatni oddech?

Kto powie, gdzie prawda, gdzie wina,

Co teraz, a co będzie potem?

Czy to możliwe, że świat, który znamy

Zatrzymał się, nawet padł na kolana?

Czekamy, gdy znowu okaże swą wielkość

I kiedy zagoi się rana.

Najpierw pozwólcie odetchnąć Ziemi,

Zwróćcie Jej powietrze, zdrowe i czyste,

Zabierzcie wodom ściek cywilizacji,

Oddajcie jej toniom głębie przejrzyste.

Oddajcie Ziemi zagrabione miejsca,

Gdzie się panoszy samolubna chciwość,

Zwróćcie Jej ciszę, zbrukaną jazgotem

kołyskę życia, konieczną i tkliwą.

Cudom Natury dajcie uszanowanie,

Ich wizerunku nie obrażajcie kiczem,

Wyrzućcie z siebie wyższości zadufanie,

Stańcie w pokorze przed Jej obliczem.

Zwierzętom ścieżki, drzewom ich miejsca,

A kwiatom zostawcie przestrzenie.

Niech trwają życia święte mateczniki,

Niech się wypełnia istnienie.

Bo kto, jak nie ty, ma bolesną świadomość

I wizję szczęścia jako słodkie brzemię?

Kto, jak nie ty, może dać innym i sobie 

Tak upragnioną nadzieję?

A kiedy już wszystko szczęśliwie przeminie

I psy w parkach będą biegać bez smyczy 

To wtedy, Rodaku, bez maski i rękawiczek 

Uściskam cię na ulicy!...

15-04-2020

Dogma

ANTYCIAŁO W CZASACH FEJSBUKA

Obraz może zawierać noc, niebo i na zewnątrz. 

To głęboko siedzi, bo nie mówimy. 

Skóra klasycznie kruszeje, nieznośna.

Uskarżamy się ledwie. Są zwykłe

wymówki albo nowe ograniczenia.

Nowa normalność zamiast nowej fali,

nowy napis zamiast nowego nurtu.

Udaje nam się stara dobra prywatność

i życzliwość w kolejce do nocnego.

To ciemne niebo i neon mrugający

na zewnątrz jak mała burza w szkle. 

Obraz może zawierać 2 osoby zbliżenie tekst

Ryszard „Sidor” Sidorkiewicz

PROFETYCZNIE

to nie koniec świata 

wciąż są środy po wtorkach

budzą się owady

po byle jakiej zimie 

taka sama wiosna 

to nie koniec świata

większy ruch na cmentarzach

gusła i zaklęcia 

dużo dobrych chęci

na przyszły bruk w piekle

to nie koniec świata

bo nic się nie zmienia

i nic się nie zmieni

to nie koniec świata

to tylko świat końca

kwiecień 2020 p.n.e.Marcin Zegadło

ODRODZENIE

Atrakcyjni chłopcy w galowych mundurach

to będą nowi mieszkańcy tej ziemi. Kiedy

już się wypali choroba, którą w nas posiało

tamto życie - czy nie było cudownie brać

co dla nas miało - cukierki i tanie kredyty,

jebać żydzew i robić kolorowe zdjęcia

z wakacji nad niebieską wodą, brązowić ciało

i udawać, że to są zmarszczki nieprawdziwe

jak śmierć dziecka. Ponieważ przyjdzie 

państwo i powie: Służba. Powie: Obowiązek.

Powie: Ciało Chrystusa. Atrakcyjni chłopcy

w galowych mundurach będą śpiewać 

piosenki i wyglądać cudnie. Kiedy już

się wypali tamto bycie. Kiedy obudzisz się

z pręgą światła na suchych powiekach

i wciąż będziemy mieszkali wygodnie.

8.04.2020 r.

Częstochowa

Katarzyna Zwolska-Płusa

FLIRT PRZEZ FILTR

dotykam cię przez szybkie łącze,

dotykam cię przez szybkę.

ten piksel układa się w źrenicę. okej. 

ten piksel układa się w znamię. kropka. 

ten piksel układa się w imię. czego?

podchodzi do granic jak radioaktywna 

chmura. toczy się po ekranie jak kulka

w koronie. toczy się po ciele jak zagłada/

zaraza/#zostańwdomu. avast tego nie 

wyłapie. chyba tego nie wyłapiesz.

Arkadiusz Frania

* * *

dokąd

od ściany do ściany

z kąta w kąt

od sufitu do podłogi

dokąd

przekątna równoległa

prostopadła i sieczna

ostatecznie może być sieczna

albo jeszcze lepiej promień

na przykład światła

które rozbłyska w moim ciemnym pokoju

MAJ 202012



HONOROWI OBYWATELE CZĘSTOCHOWY

JAN PAWEŁ II
Z okazji obchodów 800-lecia dziejów pisanych Częstochowy przypominamy sylwetki 

Honorowych Obywateli naszego miasta. Kluczem będą tu Wielkie Liczby, 
które zabiorą nas w błyskawiczną podróż po życiu wybitnych jednostek, w sposób 

szczególny złączonych z Częstochową i dla niej zasłużonych. Zaczynamy od papieża 
Jana Pawła II, ponieważ w tym miesiącu świętujemy setną rocznicę jego urodzin.  

lat temu na świat przyszedł Karol Wojtyła. 18 maja 1920 r. w Wadowicach urodził się przyszły papież.

lat temu Papież Polak został kanonizowany. 27 kwietnia 2014 r. dwóch papieży – Jan Paweł II i Jan XXIII - zostało 
ogłoszonych świętymi w obecności dwóch biskupów Rzymu – urzędującego Franciszka i emerytowanego Benedykta XVI.

100
lata temu Karol Wojtyła przyjął imię Jan Paweł II i stanął na czele Kościoła Katolickiego.  
16 października 1978 r. konklawe wybrało polskiego kardynała na następcę Jana Pawła I. 42
wizyt Papieża Polaka w Częstochowie.  Jan Paweł II odwiedzał nasze miasto w latach: 1979, 1983, 1987, 
1991, 1997 i 1999. 6
lat temu na Placu Św. Piotra w Watykanie miał miejsce nieudany zamach na życie Jana Pawła II. 
Pas sutanny, przestrzelony i zakrwawiony w czasie ataku z 13 maja 1981 r., został ofiarowany przez 
papieża Jasnej Górze jako wotum. Umieszczono go przy obrazie Matki Bożej Częstochowskiej.

39
encyklik ogłosił Jan Paweł II. Wśród nich najczęściej wskazuje się na „Redemptor hominis” 
(„Odkupiciel człowieka”), „Redemptoris Mater” („Matka Odkupiciela”) i „Fides et ratio” 
(„Wiara i rozum”), jako na te, które najmocniej definiowały jego pontyfikat.  

14
lat temu Rada Miasta Częstochowy nadała Janowi Pawłowi II tytuł Honorowego Obywatela.  
27 maja 1991 r. Częstochowa stała się pierwszym na świecie miastem, którego Honorowym 
Obywatelem został Papież Polak. 

29
miliona młodych ludzi z całego świata wzięło udział w VI Światowych Dniach Młodzieży. 
Odbyły się one w naszym mieście w dniach 10–15 sierpnia 1991 r., z inicjatywy Jana Pawła II. 1,5
kraje odwiedził Jan Paweł II w czasie swoich pielgrzymek.  Podróżował przez wszystkie 
zamieszkane kontynenty i gościł w około 900 miejscowościach. 132
lat pontyfikatu. Jan Paweł II zmarł 2 kwietnia 2005r. Jego posługa na Stolicy Piotrowej była jedną 
z najdłuższych w historii Kościoła.27

(oprac. af)
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Jan Paweł II podczas pierwszej pielgrzymki na Jasną Górę. 
Fot. z archiwum Narodowego Archiwum Cyfrowego
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85. ROCZNICA URODZIN HALINY POŚWIATOWSKIEJ

OSWOIĆ ŻYCIE,          OSWOIĆ ŚMIERĆ

Sama powiedziała o sobie: „Jeśli 
poetów mierzy się wielkością ich 
niepokoju, to ja przeszłam wła-
sną genialność”. Co właściwie 
mówi o niej to zdanie? Pewnie 
większość z nas zwróci uwagę na 
słowo niepokój. Tak, faktycznie 
może nie umknąć naszej uwadze, 
że Poświatowska miała sporo po-
wodów do niepokoju. Żyła w per-
manentnej niepewności dotyczącej 
końca. Wprawdzie nikt z nas nie 
zna daty swojego pożegnania się 
z tym światem, ale czym innym 
jest perspektywa jakichś 70-80 lat 
życia, a czym innym widmo serca, 
które może rozpaść się na kawał-
ki w każdej chwili. Może to nieco 
przerysowane sformułowanie, ale 
bardzo zasadne, zważywszy, że to 
właśnie wokół serca zbudowano 
mit Poświatowskiej. Mit, który - jak 
sądzę - mocno uwierałby ją, gdyby 
żyła. 

Opowiadający o Poświatowskiej 
zwykle mnożą kolejne męskie 
imiona zachwyconych nią adora-
torów albo nazwiska mężczyzn, do 
których poetka sama wzdychała. 
Jakby w ciągu swojego 32-letniego 
życia nie robiła niczego innego. 
Czy naprawdę szukała wielkiej, 
romantycznej miłości? Nie sądzę. 
Ta idea była piękna, doskonała do 
tworzenia poezji, ale Poświatow-

ska w kolejnych mężczyznach szu-
kała raczej zapomnienia, uciekała 
dzięki nim od samotności i udawa-
ła, że jej życie nie jest naznaczone 
śmiertelną chorobą. Gwizdała na 
to. Robienie z niej romantycznej, 
omdlewającej piękności jest infan-
tylizacją poetki, gębą, jaką przypra-
wiła jej kultura i kolejne, pisane „na 
kolanach” biografie - pomnikowe, 
pokazujące nieskazitelną, czystą, 
pozbawioną wad świętą. 

Piękno, Dobro, Prawda to koncept 
filozoficzny, który Poświatowska 
świetnie znała. Tytułu magistra 
broniła bowiem z filozofii u same-
go Romana Ingardena. Jego książ-
ka „O dziele literackim” czy „Stu-
dia z estetyki” to biblia akademicka 
tamtych czasów. Zapewne dosko-
nale znana także poetce. A co mówi 
nam Ingarden w swoim tekście? 
Pyta o sposób istnienia dzieła lite-
rackiego. I odpowiada, że istnieje 
ono w sposób intencjonalny, a więc 
do jego bycia potrzebne jest istnie-
nie pewnych przedmiotów mate-
rialnych, aktów twórczych autora 
i aktów współtwórczych czytelni-
ka; posiada ono do tego strukturę 
polifoniczną. Co to ma wspólnego 
z Poświatowską? Wszystko i nic. 
Zależy, jaką perspektywę chcemy 
przyjąć. Ta wiedza, w którą uzbro-
jona jest młoda poetka, nie wisi 

przecież w próżni, nie istnieje obok 
niej, ale jest integralną częścią jej 
osoby, życia i twórczości. Dlatego 
też tak chętnie używany do analizy 
i interpretacji dzieł Poświatowskiej 
klucz biograficzny jawi się nam tu-
taj nie tylko jako nieco przebrzmia-
ły, ale także zgoła naiwny. Może 
warto zastanowić się, na ile tę fi-
lozoficzno-teoretyczną rozprawę 

poetka przełożyła na 
język własnej twór-
czości? Jak wyko-

rzystała akade-
micką wiedzę  

w praktyce? 
Czy czytanie 
wierszy Po-

świa-

towskiej w stosunku „jeden do 
jednego” z prywatną i zdrowotną 
sytuacją autorki to nadal najlepszy 
klucz do jej twórczości, albo - nieco 
łagodniej: czy na pewno jedyny? 

Poświatowskiej w nieskończoność 
wytyka się młodość, tak jakby to 
był jej największy grzech (sic!).  
W dodatku sprawia to, że przed 
oczami czytelników jawi się ona 
jako naiwna, nie znająca życia he-
roina. A czy można tak powiedzieć 
o kobiecie, która wyjechała na dru-
gi koniec świata, żeby studiować 
na tym samym uniwersytecie, co 
Sylvia Plath? O kobiecie, która 
zdobyła stypendium prestiżowego 
Stanford University, skończyła filo-
zofię (będącą w drugiej połowie XX 
w. kierunkiem wciąż raczej zdomi-
nowanym przez mężczyzn) i wy-
kładała na uniwersytecie? Która 
zaczytywała się w dziełach filozo-
ficznych Martina Heideggera? 

Polska kultura kocha mit boha-
terskiej kobiety, poświęcającej się 
w imię wyższego dobra, pięknej, 
wzdychającej z oddali kochanki, 
nieuchwytnej, młodej, utalento-
wanej artystki, która zmarła zbyt 
wcześnie, by objawić światu swój 
geniusz. Historia literatury pławi 
się w takich postaciach. Nie chcę 
odbierać Poświatowskiej tych 
wszystkich cech i nie uważam, 
że należy zbudować jej legen-
dę zupełnie od nowa. Jednak 
legendy mają to do siebie, że 
są okraszone wyobraźnią, 
spłaszczają obraz i lubią wy-
jaśniać to, czego nie da się 
tak łatwo wyjaśnić.

Halina Poświatow-
ska jest jedną z ulu-

bionych poetek 
lądujących na 

p r z e r ó ż n y c h 
sztandarach. 

Miłość – naj-
lepiej nie-

możliwa, 

śmierć – najkorzystniej młodo, lęk – 
odbierający oddech, niepokój – któ-
ry nie pozwala funkcjonować. Tyle 
tylko, że Poświatowska bardzo 
chciała żyć najzupełniej normalnie 
i próbowała tego z całych sił. Za-
równo w codziennych wyborach, 
podróżach, spotkaniach, jak i w po-
ezji. Nie budowała swoich wierszy 
na niezwykłości. Nie zatapiała się 
w ciemności. Szukała zwyczajnych, 
codziennych, małych przejawów 
życia, normalności. Jeśli pisała  
o miłości, to o takiej, którą prze-
żywały inne kobiety w jej wieku 
– beznadziejnej albo romantycznej, 
szalonej albo szczeniackiej, wiel-
kiej albo urojonej. Jeśli o śmierci, to  
o takiej, którą postrzegała jak każdy 
z nas, ale której nie poszukiwała, 
nie przywoływała, nie oczekiwa-
ła. Poświatowska po prostu żyła, 
a twórczość pozwalała jej istnieć 
podwójnie, z nadzieją, że „miło jest 
pomyśleć / że świat umrze trochę / 
kiedy ja umrę”. Miała więc Poświa-
towska świadomość tego, jaką rolę 
odgrywa w jej życiu poezja, jaką ma 
moc i jaką osobą jest ona sama jako 
poetka właśnie. 

Wracam tu do jej zdania „Jeśli po-
etów mierzy się wielkością ich nie-
pokoju, to ja przeszłam własną ge-
nialność”. Oprócz słowa niepokój, 
uwagę przykuwa: geniusz. Czy Po-
światowska wiedziała, przeczuwa-
ła, że to, co tworzy, ma szansę zapi-
sać się na kartach historii literatury? 
Czy z taką myślą pisała? To po-
zostanie już na zawsze tajemnicą, 
ale nie sposób udawać, że poetka 
była skromną, młodą dziewczyną, 
nieświadomą swojego twórczego 
potencjału. Była kobietą świadomą 
– zarówno talentu, jak i urody, cho-
roby, życia i śmierci. Pora przestać 
przedstawiać ją jako omdlewającą  
z miłości i lęku niewiastę. Naj-
wyższy czas znaleźć nowy język 
mówienia i pisania o osobie oraz 
twórczości Haliny Poświatowskiej. 
Zasłużyła na to już dawno temu. 

Sylwia Góra 

Piękna, olśniewająca, świetlista, 
zjawiskowa, rajski ptak. Jej poezja to 
nieustająco przeplatające się wzajemnie 
Miłość i Śmierć. O kim mowa? Rzecz 
jasna o Halinie Poświatowskiej. 
Wyczuwacie tu nutkę ironii? Bardzo 
słusznie. Poświatowska, gdyby żyła, 
już dawno udusiłaby się w gorsecie, 
w który ją wsadziliśmy. Może więc 
najwyższa pora ściągnąć ją z tego 
pomnika, bo ileż można na nim stać 
w tak karkołomnej pozycji? 85. rocznica 
urodzin częstochowskiej poetki jest dosko-
nałą okazją, żeby pozwolić jej wreszcie odetchnąć.
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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

Kończąc studia medyczne w Łodzi, zdecydował, że wróci do Często-
chowy. Od wczesnych lat studenckich prowadził liczne prace badaw-
cze i działalność kliniczną związaną z chirurgią ogólną, a całokształt 
jego pracy został dwukrotnie nagrodzony Stypendium Ministra Zdro-
wia, dwukrotnie Stypendium Marszałka Województwa Łódzkiego  
i sześciokrotnie Stypendium Rektora. Stale współpracuje z lekarzami  
z Francji oraz całej Polski, przyczyniając się do publikacji nowych do-
niesień naukowych w formie książek i artykułów. Niektóre z tych kon-
cepcji stara się rozwinąć polską myślą techniczną i zastosować w swoim 
szpitalu.

Artystka wizualna, absolwentka Ogólnokształcącej Szkoły Sztuk Plastycz-
nych im. Jacka Malczewskiego w Częstochowie oraz Akademii Sztuk 
Pięknych we Wrocławiu. Stypendystka Prezydenta Miasta Częstochowy 
oraz Prezydenta Wrocławia. Współautorka muralu na tarasie Miejskiej Ga-
lerii Sztuki w Częstochowie, który powstał na zaproszenie festiwalu ART.
eria. Od 2012 roku współorganizatorka Festiwalu Dekonstrukcji Słowa 
„CZYTAJ!” Współzałożycielka projektu relax art space – niezależnej galerii  
o nomadycznym charakterze. Swoje działania prezentowała m.in. podczas 
przeglądu sztuki SURVIVAL w BWA AWANGARDA we Wrocławiu oraz 
festiwalu Soundrive Fest w Gdańsku. 

Emilia Dudziec
Jest absolwentem Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej. Od 
pierwszego roku studiów w 1999 roku prowadził kurs rysunku archi-
tektonicznego. W 2004 r. otworzył szkołę rysunku architektonicznego  
i artystycznego VERSO w Częstochowie. W zawodzie architekta 
pracuje od 2004 roku. W 2011 r. otworzył pracownię architektonicz-
ną GRUPA VERSO, która w ostatnich latach zdobyła wiele nagród.  
W tym roku, jako jeden z trzech Polaków, został laureatem prestiżowe-
go konkursu „EUROPE 40 UNDER 40”, dla najlepiej zapowiadających 
się europejskich projektantów poniżej czterdziestego roku życia.

Jakub Cieślik
Projektantka plakatów, autorka książek oraz ilustracji. Inspiruje ją seksu-
alność, emocje oraz sytuacje bez wyjścia. Jej prace znajdują się w zbiorach 
Muzeum Plakatu w Wilanowie oraz w prywatnych kolekcjach w Polsce i na 
świecie. Dwukrotna zdobywczyni Stypendium Artystycznego Prezydenta 
Miasta Częstochowy oraz stypendystka programu 100/100 Fundacji Lotto 
i Totalizatora sportowego dla najlepszych polskich studentów. Współpraco-
wała m.in. z Polskim Radiem Czwórka, i Wydawnictwem BOSZ. Uczęsz-
czała do częstochowskiego „Plastyka”. Dla Częstochowy zaprojektowała 
publikację „Nasze miasto Często/chowa” pod redakcją Julity Paprotnej oraz 
serię plakatów o Częstochowskiej Zapałczarni. 

Joanna Ambroz

Jeden z najwybitniejszych polskich kontrabasistów jazzowych, absolwent 
Instytutu Jazzu Akademii Muzycznej w Katowicach. Laureat wielu nagród 
na europejskich festiwalach, takich jak: Jazz Hoileaart w Belgii, Getxo Jazz 
w Hiszpanii czy Jazz Juniors. Mieszka po trochu w Częstochowie i War-
szawie. Stara się być jak najbardziej aktywny na polskiej i światowej scenie 
muzycznej. Współpracuje z takimi muzykami, jak: Dominik Wania, Adam 
Pierończyk, Mateusz Pospieszalski, Maciej Obara, Kuba Płużek, Elias Ste-
meseder, Max Andrzejewski. Można było go usłyszeć na wielu europej-
skich festiwalach m.in. Jazzfest Berlin, Moers Festival, Warsaw Summer 
Jazz Days. 

Maksymilian Mucha
Absolwentka Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie i Uniwer-
sytetu Opolskiego. Wykładowczyni akademicka. Tytuł doktora nauk 
społecznych w zakresie pedagogiki uzyskała w 2015 r. na Uniwer-
sytecie Wrocławskim. Specjalizuje się w zagadnieniach socjoterapii, 
pracy na rzecz osób zagrożonych przemocą czy niepełnosprawnością. 
Zajmuje się również działaniami profilaktycznymi mającymi na celu 
przeciwdziałanie przemocy i uzależnieniom, prowadzi szkolenia dla 
młodzieży. W latach 2015-2016 była współorganizatorką Częstochow-
skich Dni Profilaktyki „Nie gódź się na przemoc. Pomóż sobie i in-
nym”.

Monika Czerw
Piłka nożna to jego pasja od najmłodszych lat. Jako zawodnik RKS Ra-
ków Częstochowa pomógł swemu klubowi w awansie z III do II ligi 
(2005 r.), z II do I ligi (2017 r.) oraz z I ligi do ekstraklasy (2019 r.). Jest 
absolwentem Politechniki Częstochowskiej, gdzie studiował na Wydzia-
le Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej, na kierunku 
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji. 

Piotr Malinowski
Do zawodu modelki trafiła przez przypadek. 4 lata temu, na instagramie 
zgłosiła się do niej osoba z jej obecnej agencji Gagamodels. Zosia szybko za-
częła pracować na całym świecie: w Paryżu, Mediolanie, Londynie, Pekinie, 
Tokio, Seulu. Brała udział w pokazach na europejskich fashion weekach, 
gdzie szła w pokazach Vivienne Westwood, Emilii Wickstead, Iceberg oraz 
wielu innych. Ma na koncie niezliczone sesje zdjęciowe w Polsce i za granicą, 
czego efektem są m.in.: okładka Grazia France, edytoriale w Schön Magazi-
ne, Harpers Bazaar Japan i Arabia, kampania szminek YSL beauty oraz kam-
panie takich marek odzieżowych, jak Nike, Reserved czy Big Star. 

Zosia Wróbel

Dariusz Pawełczak
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KAPITUŁA PROJEKTU „TWARZE PRZYSZŁOŚCI”

Magda Fijołek: Kanclerz Lóż Częstochowskiej  
i Małopolskiej Business Centre Club - to wszyst-
ko bardzo poważnie brzmi. Spróbujmy rozszy-
frować ten tytuł. Czym jest BCC i czym się zaj-
muje? 

Katarzyna Woszczyna: Business Centre Club 
to ogólnopolska organizacja pracodawców. 
Założona w 1991 roku po to, by wspierać 
przedsiębiorców i przedsiębiorczość, wal-
czyć z biurokracją i prowadzić lobbing 
na rzecz rozwoju gospodarczego Polski. 
Wszystkie te cele wciąż są aktualne i wciąż 
mamy co robić.

A Loże BCC? 

Loże są „oddziałami” BCC w regionach  
i nie mają nic wspólnego z masonerią, choć 
nazwa bywa tak kojarzona. W Klubie działa 
w tej chwili 26 takich oddziałów i zrzeszają 
one przedsiębiorców w danym regionie, in-
tegrując ich oraz koordynując lokalnie dzia-
łania edukacyjne, biznesowe, networkingo-
we czy CSR-owe.

No i na koniec kanclerz... 

Kanclerze są szefami Lóż. Kierują ich pra-
cami, podejmują i koordynują aktywności 
BCC w regionach i reprezentują członków 
Klubu przed władzami lokalnymi. Współ-
pracują z różnymi instytucjami otoczenia 
biznesu, między innymi z tymi, które po-
wołane są do kontrolowania przedsię-
biorców, ale także z uczelniami wyższymi 
czy organizacjami społecznymi. Jesteśmy 
członkami wielu gremiów i rad, które zaj-
mują się obszarem gospodarki. Najważniej-
sze jednak zadanie to wspieranie naszych 
firm członkowskich we wszystkich ich 
potrzebach. Dostarczanie wiedzy, pomocy  
i łączenie ludzi biznesu. 

A jak to się stało, że Tobie przyznano ten tytuł?  
I to na dodatek Loży Częstochowskiej i Mało-
polskiej - pewnie to podwójna praca?

Zaproszono mnie do współpracy z BCC, 
kiedy zakończyłam swoją przygodę z dzien-
nikarstwem. Najpierw zostałam dyrekto-
rem Loży Częstochowskiej, później objęłam 
funkcję kanclerza. Ponieważ Loża Często-
chowska dobrze się rozwijała, w ubiegłym 
roku powierzono mi pod opiekę kolejną 
– tym razem Małopolską. Zawsze łamałam 
stereotypy, więc i tym razem podjęłam wy-
zwanie. Byłam pierwszą i przez długi czas 
jedyną kobietą kanclerzem, teraz jestem 
pierwszym „podwójnym kanclerzem” i za-
siadam w zarządzie BCC. Pracy jest oczy-
wiście ogrom, bo obie loże nie należą do 
najmniejszych i wciąż trzeba podróżować 
między miastami, ale możliwości działania 
też są podwójne i to mi się podoba. Lubię 
swoją pracę, lubię działać i łączyć ludzi, 
więc daję radę.

Jesteś pracoholiczką? 

Mówię sobie, że nie jestem pracoholiczką, 
ale dużo pracuję i bardzo angażuję się we 
wszystko co robię, więc… umówmy się, że 
nie zostałam jeszcze zdiagnozowana.

Wszystko jednak zaczęło się u Ciebie od dzien-
nikarstwa zarówno telewizyjnego, prasowego, 
jak i radiowego... 

Po studiach dziennikarskich w Katowicach 
zaczęłam pracę równolegle w telewizji pu-
blicznej i w prasie. Próbowałam wtedy 
wszystkiego, żeby zobaczyć, w czym czuję 
się najlepiej. Współpracowałam z kilkoma 
redakcjami i dużo się nauczyłam. Zosta-
łabym pewnie w telewizji, ale względy ro-
dzinne sprawiły, że musiałam się przenieść 
do Częstochowy, a tu telewizji nie było. Ist-
niały lokalne radia, więc któregoś dnia wsia-
dłam do taksówki i zapytałam taksówkarza, 
którą rozgłośnię lubi najbardziej - odpowie-
dział, że Radio City, więc tam pojechaliśmy  
i na drugi dzień rozpoczęłam swoją przygo-
dę radiową. Radio okazało się moją najwięk-
szą dziennikarską miłością i do dziś trochę 
za nim tęsknię. 

Twoja praca w częstochowskich radiostacjach 
przypadła na czas największego rozkwitu tego 
medium w mieście. Jak wspominasz tamten 
okres? 

To był wspaniały moment w moim życiu. 
Mieliśmy świetny zespół redakcyjny, sporo 
pracy, ale i mnóstwo zabawy. Możliwość 
wpływu na rzeczywistość. Radio było wte-
dy dynamiczne i naprawdę obecne w życiu 
mieszkańców Częstochowy. Autentycznie 
lokalne. Moim ostatnim radiowym do-
świadczeniem było Radio Fon, którego re-
dakcją kierowałam do końca, to znaczy do 
momentu sprzedania częstotliwości RMF 
MAXX.

Jak to się stało, że dziennikarka zaczęła praco-
wać w biznesie? 

Sprzedaż Radia Fon złamała mi serce i po-
stanowiłam skończyć z dziennikarstwem. 
Wtedy zaproszono mnie do współpracy  
z BCC i rozpoczęła się dla mnie zupełnie 
inna droga. Znów wszystkiego musiałam 
uczyć się od nowa, ale cieszę się, że pod-
jęłam to wyzwanie. Zyskałam kompletnie 
inne umiejętności i wiedzę.

Domyślam się jednak, że doświadczenie dzien-
nikarskie przydaje Ci się obecnie? 

Doświadczenie dziennikarskie przydaje mi 
się bardzo. Nie mam problemu z obyciem 
z kamerą i mikrofonem. Potrafię sama na-
pisać sobie treści, które wykorzystujemy  
w mediach społecznościowych i w kontak-
tach z redakcjami. Zostały mi też we krwi 

ciekawość dziennikarska i społeczna aktyw-
ność, ciągle każące mi zajmować się nowymi 
tematami.

Twoje działania nie ograniczają się tylko do 
tych w ramach BCC: promujesz kobiety w ra-
mach ogólnopolskiej akcji społecznej „Znane 
Ekspertki”. O co w niej chodzi?

Och, mnie trudno narzucić jakieś ramy! 
„Znane Ekspertki” to ogólnopolski projekt 
promujący kobiety, które są fachowcami w 
różnych dziedzinach. Obliczono, że w gro-
nach eksperckich mamy dużo więcej męż-
czyzn i to oni najczęściej wypowiadają się 
do mediów, zwłaszcza w tematach gospo-
darczych i politycznych. Ten projekt próbuje 
zmienić tę sytuację.

Angażujesz się również w projekty ekologicz-
ne... Czemu to dla Ciebie takie ważne?

Angażuję się w wiele projektów społecz-
nych, edukacyjnych, charytatywnych. Two-
rzymy ten świat – od naszej aktywności 
zależy, jaki będzie w przyszłości. Ekolo-
gia bardzo leży mi na sercu, bo powietrze, 
woda, drzewa potrzebne są nam do życia, 
a zachowujemy się, jakbyśmy tego nie ro-
zumieli. W najbliższym czasie będziemy  
w BCC w Warszawie tworzyć Komisję ds. 
Klimatu, która ma wspierać aktywny lob-
bing w tej sprawie. Zaprosiłam do działania 
w Komisji także częstochowiankę, Karolinę 
Kubarę, która jest jedną z „Twarzy Przyszło-
ści” naszego miasta.

Twoje życie zawodowe jest pełne wyzwań. 
Znajdujesz jeszcze czas dla siebie? 

Lubię działać i widzieć efekty tych działań. 
Wyzwania sprawiają, że się rozwijamy. 
Wierzę, że musimy się wciąż czegoś nowe-
go uczyć, żeby wychodzić ze swojej strefy 
komfortu. Ciągle mam wrażenie, że już 
tak wielu rzeczy nie zdążę poznać, nie do-
tknę ich nawet. Ale znajduję czas dla siebie  
i dla przyjaciół. Przyjaźń jest jedną z naj-
większych wartości w moim życiu, relacje 
z ludźmi to coś bardzo cennego, warto to 
pielęgnować.

Jesteś w kapitule projektu „Twarze Przyszło-
ści”. Na co zwracasz uwagę przy wyborze kan-
dydatów? 

Ważne jest dla mnie to, czy ich talenty i dzia-
łalność rozwijają w jakiś sposób nasze mia-
sto. Czy wnoszą coś istotnego do życia Czę-
stochowy. Najbliższe są mi te kandydatury, 
które wybieramy ze względu na społeczną 
i edukacyjną aktywność wskazywanych 
osób. Bardzo podoba mi się też różnorod-
ność, to że kandydaci tworzą „paletę wielu 
kolorów’. To jest fantastyczne, że ludzie są 
różni, wybierają rozmaite drogi rozwoju  
i kariery, a łączy ich Częstochowa.

TO FANTASTYCZNE, 
ŻE LUDZIE SĄ

RÓŻNI 

Była pierwszą 
i przez długi czas 
jedyną kobietą kanclerzem 
w Business Centre Club, 
teraz jest pierwszym 
„podwójnym kanclerzem” 
i zasiada w zarządzie BCC. 
Katarzyna Woszczyna, 
członkini kapituły projektu 
„Twarze Przyszłości”, 
lubi przełamywać 
schematy.
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Złoty
chłopak

Muzyk ze Złotoryi, osiadł w Częstochowie 
świadomie i nie chce przenosić się nigdzie 
indziej. Prowadząc intensywne życie 
koncertowe, Michał Rorat przyznaje, 
że tutaj – w naszym mieście - 
odnajduje spokój. Nie każdy wie, 
że jego wielką pasją, obok 
muzyki, jest motoryzacja. 

Magda Fijołek: Na początku sprostujmy, nie 
jesteś rodowitym częstochowianinem. Pocho-
dzisz ze Złotoryi, leżącej przeszło 300 km od 
Częstochowy. Co Cię tu przygnało? 

Michał Rorat: W związku z tym, że nie 
ukończyłem I i II stopnia szkoły muzycznej,  
a w mojej rodzinnej Złotoryi znajdowało się 
jedynie Społeczne Ognisko Muzyczne, miałem 
problem z dostaniem się na  większość uczelni 
wyższych sprofilowanych muzycznie. Wtedy 
dowiedziałem się, że ówczesna Wyższa Szkoła 
Pedagogiczna w Częstochowie daje możliwość 
przystąpienia do egzaminów na I rok Wydzia-
łu Edukacji Artystycznej w Zakresie Sztuki Mu-
zycznej. Zdałem egzamin i tak znalazłem się  
w Częstochowie. 

Od pierwszego roku planowałeś, że zostaniesz 
tu po studiach?

Właściwie nie zastanawiałem się na początku 
studiów, czy zostanę w Częstochowie, czy nie. 
Skupiłem się na tym, żeby studia pomyślnie za-

kończyć. Jednak im bardziej zbliżała się obrona 
pracy magisterskiej, tym mocniej byłem prze-
konany, że tu zostanę. 

Co wpłynęło na tę decyzję?

Decydujące było znakomite środowisko mu-
zyczne, które od razu wciągnęło mnie w swoje 
kręgi. Poznałem wspaniałych muzyków, ta-
kich jak m.in.: Michał Walczak, Paweł Smorąg, 
Tomasz Kiepura, którzy od początku byli mi 
bardzo pomocni. Zwracali uwagę na błędy po-
pełniane przeze mnie w graniu sekcyjnym oraz 
nauczyli świadomie słuchać muzyki. 

Bardzo wrosłeś w to miasto i… wszędzie Ciebie 
pełno. Tworzysz rozmaite projekty muzyczne  
i grasz w różnych częstochowskich zespołach...

Tak, to prawda, że nie usiedzę w miejscu i gdy 
tylko zdarza się okazja, staram się rozbrzmie-
wać, gdzie się da. Jednak bez pomocy moich 
muzycznych partnerów byłbym skazany na 
solowe granie, które na dłuższą metę mogłoby 

się znudzić odbiorcom. Dlatego angażowałem 
się w wiele formacji: zespół T3, BlackBird, Li-
dia Pospieszalska, Often Hides, Electric Often 
Hides, Rorat Trio. Włączyłem się też w wiele 
ciekawych przedsięwzięć, takich jak koncerty 
w ramach Dni Samorządu Terytorialnego, Dni 
Częstochowy, projekt „Aleje - tu się dzieje!”, 
spektakle muzyczne w Teatrze im. Adama 
Mickiewicza. Występowaliśmy z kolegami mu-
zykami w różnych konfiguracjach, ale radość  
z gry zawsze była ogromna! 

Twoja muzyczna aktywność nie ogranicza się 
tylko do Częstochowy. Akompaniowałeś mię-
dzy innymi Zbigniewowi Wodeckiemu, Wojt-
kowi Pilichowskiemu, Olkowi Klepaczowi, 
Muńkowi, Piotrowi Machalicy. Sami propono-
wali Ci współpracę, czy też zadziałał marketing 
szeptany?

Nie da się opisać, jakie to wspaniałe uczucie 
akompaniować gwiazdom polskiej estrady, 
tym bardziej, że wymienionych artystów 
znałem wcześniej z radia i telewizji. Gdyby 

jeszcze przed studiami ktoś mi powiedział, 
że będę grał ze Zbyszkiem Wodeckim czy 
Wojtkiem Pilichowskim, to chyba roześmiał-
bym mu się w twarz. A propos Wojtka - sam 
do mnie zadzwonił, gdy polecił mnie perku-
sista Tomek Machański. Olek Klepacz, z któ-
rym mam przyjemność tworzyć Trio (wraz  
z gitarzystą Michałem Walczakiem), znał mnie  
z koncertów, na które przychodził. Od pew-
nego czasu razem muzykujemy i śmiało 
mogę powiedzieć, że się przyjaźnimy. Bar-
dzo miło wspominam pierwszy koncert, 
który zagrałem ze Zbyszkiem Wodeckim,  
z towarzyszeniem orkiestry Filharmonii Czę-
stochowskiej. Jeszcze przed próbą „rozgry-
wałem się” na fortepianie utworem pt. „Don-
na Lee” Charliego Parkera i nagle słyszę, że 
ktoś wraz ze mną gra na skrzypcach ten dość 
trudny standard jazzowy. Spoglądam w pra-
wo, a tam sam Zbigniew Wodecki! Wybitny 
talent i klasa. To, że był wspaniałym muzy-
kiem, nie podlega dyskusji, ale że poruszał 
się w różnych gatunkach muzycznych z taką 
swobodą – to było niezwykłe! 

W swoich muzycznych podróżach zawędro-
wałeś także na takie festiwale, jak Sopot Top 
Trendy i KFPP Opole. Jak wyglądają one od 
kuchni?

Od dziecka z zaciekawieniem oglądałem  
w telewizji większość polskich festiwali, w tym 
właśnie Sopot i Opole. Nie ukrywam, że gdy 
patrzyłem na grających muzyków, niejeden 
raz przez głowę przeszła mi myśl: ale byłoby 
fajnie kiedyś stanąć tam, na scenie i zagrać... No 
i stało się! Jedno z marzeń się spełniło, dlatego 
mogę teraz jako kucharz opowiedzieć, co się  
w tej kuchni gotuje. To naprawdę robiło wraże-
nie, jak cały program wspomnianych Festiwali 
dopięty był na ostatni guzik. Przy tak wielkich 
medialnych przedsięwzięciach nie było miejsca 
na wpadki, tym bardziej że wszystko emitowa-
no na żywo. Każdy z zespołów dostawał wcze-
śniej plan prób i nie było mowy o najdrobniej-
szym spóźnieniu. Wspominając tę perfekcyjną 
organizację, nie można zapomnieć o miłej, festi-
walowej atmosferze. Spędzanie czasu z ludźmi 
zarażonymi muzyką to dla mnie jedna z naj-
wspanialszych rzeczy. 

Współpracujesz z Teatrem im. Adama Mickie-
wicza, kiedy to się zaczęło?

Moja współpraca z częstochowskim teatrem 
zaczęła się od spektaklu „Hemar w chmurach”. 
W przedstawieniu tym potrzebny był muzyk, 
pianista – taki był koncept. Do realizacji tego za-
dania polecił mnie kontrabasista Marcin Lamch 
i to dzięki niemu mogłem zagrać swoje pierw-
sze dźwięki na scenie naszego teatru. Uczest-
niczyłem również w wyreżyserowanym przez 
Jacka Bończyka spektaklu „Tango Fm”, w któ-
rym główną rolę zagrał Piotr Machalica. Mia-
łem też przyjemność, wraz z Michałem Walcza-
kiem, napisać muzykę do bajki „Roszpunka”  
w reżyserii dyrektora Roberta Dorosławskiego. 

Świetnie bawiliśmy się podczas tego spektaklu, 
mieliśmy bowiem dużą swobodę muzycznej 
improwizacji w odniesieniu do wydarzeń roz-
grywających się aktualnie na scenie. Poza tym 
wiele razy akompaniowałem naszym aktorom 
podczas różnych uroczystości w teatrze oraz  
w trakcie Salonów Poezji. 

Nie można też pominąć Twojej długoletniej 
współpracy z Aną Andrzejewską; byliście ra-
zem na Crest Jazz Festival we Francji. Jak na 
siebie wpadliście?

Z Anią poznaliśmy się jeszcze w czasach mo-
jego studiowania. Nastoletnia Ania przyszła 
na próbę do Akademika „Skrzat”, w którym 
mieszkałem. Były to przygotowania do naszego 
pierwszego koncertu w ówczesnej „Fanaberii”. 
Od tamtej pory zagraliśmy razem niezliczo-
ną ilość koncertów. Jeżeli chodzi o Crest Jazz 
Festival, to Ania wpadła na pomysł, że mogli-
byśmy tam wysłać zgłoszenie i w ten sposób 
dostaliśmy się do finału. Bardzo miło wspo-
minam pobyt we Francji – delektowaliśmy się 
francuskim winem, jedzeniem oraz muzyką.  
Z Anią zawsze żyliśmy w zgodzie, dlatego na-
sza współpraca trwa już tyle lat. 

Czy jazz to Twój ulubiony gatunek muzyczny?

Owszem, jazz jest moim ulubionym gatun-
kiem, ponieważ zawarte są w nim wszystkie 
tajniki elementów muzycznych: od specyficz-
nej harmonii, po zróżnicowany rytm, dynami-
kę, tempo, artykulację. Oczywiście nie mówię, 
że słucham tylko jazzu, lubię też elektronikę, 
folk, funk… Właściwie lubię każdą wartościo-
wą muzykę, która przynosi mi inspirację przy 
tworzeniu własnych kompozycji. 

Czy muzyk, biorący udział w tylu projektach 
muzycznych, nigdy nie męczy się muzyką?

Jedyne, co może być męczące, to częsty po-
śpiech, brak snu oraz dalekie podróże. Wiele 
razy zdarzyło mi się, że codziennie grałem 
w innym projekcie, co oznaczało, że materiał 
muzyczny poznawałem na bieżąco. Udział  
w licznych projektach wymaga skupienia, zna-
jomości materiału, dobrej pamięci muzycznej 
oraz umiejętności dostosowania swojej gry do 
danego stylu. Dobre opanowanie tych elemen-
tów daje poczucie spokoju w momencie wycho-
dzenia na scenę. 

Co robisz w chwilach wolnych od koncertów  
i grania?

Wolne chwile najczęściej spędzam z moimi 
przyjaciółmi na rozmowach przy kawie. Bar-
dzo lubię przesiadywać w alejowych kawiaren-
kach. Poza tym testuję różne tory kartingowe. 
Motoryzacja jest moją drugą pasją, zaraz po 
muzyce. 

Twierdzisz, że Częstochowa to miasto, z któ-
rym jesteś związany i nie zamierzasz tego zmie-
niać. Czemu? Nie byłoby Ci łatwiej rozwijać 
skrzydła w większej metropolii?

Jestem w Częstochowie, bo tak czuję. Bywałem 
w wielu miejscach na świecie, mieszkałem pół 
roku w USA, od lat jeżdżę do Włoch, gdzie 
mieszka moja mama. Mimo to mogę śmiało 
stwierdzić, że Częstochowa to moje miasto. 
Niczego mi tu nie brakuje, wiem, że nie spędzę 
tutaj połowy życia w aucie tkwiącym w korku. 
W Częstochowie mam przyjaciół, którzy są dla 
mnie jak rodzina. Większe miasto wywołuje we 
mnie niepokój, związany z wielką ilością zda-
rzeń w jednym czasie. Mówi się, że jazz ozna-
cza zgiełk – ale w tym przypadku wybieram 
spokojniejszą wersję życia. Mieszkanie w Czę-
stochowie nie wyklucza mojego koncertowania 
w większych miastach. Tutaj po prostu mam 
spokój. 

Jak się czujesz jako Twarz Przyszłości Często-
chowy?

Jest to dla mnie szczególne wyróżnienie, biorąc 
pod uwagę fakt, że nie urodziłem się w Często-
chowie. Chętnie podejmuję działania mające na 
celu promocję miasta nie tylko w Polsce, ale i na 
świecie. I robię to z ogromnym przekonaniem. 
Bycie Twarzą Przyszłości Częstochowy jest dla 
mnie dużą nagrodą. 
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ZADZIORA

Radary, zagrywki, antenka, kontratak, blok, 
meczbol – to słownik codzienny Julii Nowickiej. 
Julia należy do najlepszych siatkarek młodego 

pokolenia. Jest rozgrywającą na boisku, 
czyli mózgiem drużyny.

Magda Fijołek: Nazywana jesteś najzdolniejszą rozgrywającą młodego 
pokolenia siatkarek w Polsce, to dla Ciebie mobilizacja?

Julia Nowicka: To miłe, lecz patrzę na to z lekkim dystansem, jestem 
bardzo krytyczna wobec siebie. Gdy oglądam mecze ze swoim udzia-
łem, to przeważnie widzę złe, a nie udane akcje. Aczkolwiek uważam, 
że to dobra cecha, ponieważ dzięki temu wyciągam wnioski i staram 
się nie powielać błędów. Tak więc ten „tytuł” to jak najbardziej mo-
bilizacja. 

Jednocześnie niektórzy określają Cię jako boiskową zadziorę, co się za 
tym kryje?
Od małego taka byłam (śmiech). Zawsze walczyłam o swoje, myślę, 
że wyniosłam to z domu. Nigdy nie lubiłam przegrywać, czy też sły-
szeć, że jestem za niska, by osiągnąć cokolwiek w siatkówce. Takie 
komentarze mnie ukształtowały. Pozostaję wdzięczna tym słowom 
krytyki, bo mimo że czasami były ciężkie momenty, to dzięki nim je-
stem w tym miejscu, w którym jestem i czuję, że mam zapas, żeby 
osiągnąć więcej.

Jesteś osobą leworęczną, to utrudnienie w siatkówce?
Przede wszystkim osób leworęcznych na świecie jest mniej. Tor lotu 

piłki przy zagrywce, czy ataku jest trochę odmienny. Inaczej również 
należy ustawić blok. W moim przypadku jest to duży atut, gdyż mogę 
zaatakować z drugiej piłki, będąc w pierwszej linii. Dlatego powie-
działabym, że dobrze jest mieć u siebie w drużynie osobę leworęczną.

Jesteś też rozgrywającą na boisku, a to podobno mózg całej drużyny?
Zaczęłam swoją przygodę jako rozgrywająca trochę później niż ró-
wieśniczki, bo dopiero w liceum w SMS Szczyrk. Mam porównanie 
do innych pozycji, gdyż grywałam wcześniej na przyjęciu i w ataku. 
Każda pozycja ma swoją charakterystykę, plusy i minusy. Myślę jed-
nak, że śmiało mogę powiedzieć, iż rozegranie jest najtrudniejsze, bo 
to przez moje palce przechodzi każda akcja w meczu. Ta pozycja to 
trochę taki multi-task, trzeba myśleć o kilku rzeczach naraz i obser-
wować przy tym blok przeciwnika. Czasami jestem w szoku, ile myśli 
można mieć w głowie podczas kilkusekundowej akcji.

Choć występujesz obecnie w barwach KS Budowlani Łódź, to jednak 
Twoja przygoda z siatkówką rozpoczęła się w Częstochowie, w SP nr 31. 
Dlaczego wybrałaś akurat ten sport?
Moi rodzice zaszczepili we mnie od najmłodszych lat miłość do siat-
kówki. Tata się śmieje, że jeszcze nie umiałam chodzić, a już odbijałam 
piłkę (śmiech). Oboje grali w siatkówkę, a ja poszłam w ich ślady.

TWARZE PRZYSZŁOŚCI

Kiedy pasja siatkarska stała się grą na poważnie? Wtedy, gdy trafiłaś do 
Szkoły Mistrzostwa Sportowego Szczyrku?
Nie pamiętam czasów, kiedy nie brałabym siatkówki na poważnie. 
Bardzo wcześnie zaczęłam oglądać ligowe rozgrywki i marzyć, żeby 
pewnego dnia móc zagrać chociaż z częścią zawodniczek, które oglą-
dałam w TV. Na pewno pójście do SMS Szczyrk było kluczowe dla 
mojej dalszej kariery, ale świadomość, kim chcę zostać w przyszłości, 
uformowała się dużo wcześniej.

Masz dopiero 22 lata i dużo sukcesów sportowych na koncie… 
Jak wcześniej wspominałam, mnie ciągle jest mało (śmiech). Apetyt 
rośnie w miarę jedzenia. Marzy mi się medal na arenie międzyna-
rodowej. Mam w głowie swoje cele, które chcę po kolei realizować. 
Lecz siatkówka to gra zespołowa i potrzebujesz całej drużyny, aby 
te sukcesy osiągnąć. Z całego serca wierzę w naszą reprezentację i po 
okresie kwarantanny będę pracować jeszcze ciężej.

Który ze swoich dotychczasowych sukcesów uważasz za najważniejszy 
dla Ciebie?
Nie nazwałabym tego sukcesem, bardziej spełnionym marzeniem – 
chodzi o chwilę, kiedy pierwszy raz reprezentowałam kraj, śpiewa-
jąc hymn Polski, z orzełkiem na piersi. Bardzo dobrze wspominam 

też Mistrzostwa Świata Juniorek w Meksyku.

Jak wygląda dzień Julii Nowickiej, kiedy nie ma epidemii?
Budzę się około godz. 8.00 i jem śniadanie. O godz. 9.30 zwykle roz-
poczynają się poranne treningi, które trwają mniej więcej dwie godzi-
ny. Potem czas dla siebie, obiad, obowiązki domowe, książka, może 
serial. Krótka drzemka i wyjazd na drugi trening; zwykle staram się 
być 30 minut wcześniej, żeby powystawiać do radarów (obręczy tre-
ningowych) . Po treningu kolacja i sen. Gdy jest ładna pogoda, lubię 
pomiędzy treningami wychodzić na spacery, ale czasami brakuje sił 
(śmiech).

Aktualnie studiujesz i mieszkasz w Łodzi. Czy lubisz jednak wracać do 
Częstochowy?
Częstochowa to mój dom. Mieszkam tu teraz w trakcie pandemii,  
a w czasie sezonu chętnie wracam, by spotkać się z najbliższymi, czy 
odwiedzić ulubione miejsca.

Z okazji 800-lecia Częstochowy zostałaś wyróżniona tytułem Twarz Przy-
szłości Częstochowy. Co on dla Ciebie oznacza? 
Jest mi przede wszystkim bardzo miło, że jestem postrzegana jako 
Twarz Częstochowy. 
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#ZOSTAŃWDOMU

  SERIAL  

„Midnight Diner: Tokyo Stories”, Takeshi Moriya 

Kilka lat temu oglądałem program „Lonely Planet Six Degrees”, w ramach którego jego twórcy podróżowali po całym świecie, prezentując największe metropolie. 
Zamiast ukazywać ich najsłynniejsze atrakcje, opowiadali o nich z perspektywy konkretnych osób, spotkanych na miejscu. W ten oto sposób zakochałem się 
w miejskich molochach. To zauroczenie zaprowadziło mnie do odnalezienia na Netlixie serialu „Midnight Diner: Tokyo Stories”. Opowiada on o życiu mieszkańców 
najbardziej zaludnionego miasta świata. Egzystencja w rygorze tradycyjnej i biznesowej etykiety. Ludzie w pośpiechu wracają do swych domów, już tylko przy 
świetle wszechobecnych neonów. Wtedy też otwiera się „Knajpka Północ”, gdzie w kameralnej atmosferze dobrze znane nam emocje, związane 
z codziennymi troskami, ukazują kulturę równie fascynującą, co odległą od naszej.

  KSIĄŻKA  
 
„Efekt Wioski”, Susan Pinker 

Będąc niegdyś u psychoterapeutki... na pysznej kolacji, 
miałem okazję przeżyć wspaniały czas z bliskimi 
i delektować się makaronem robionym przez nas 
samych na prawdziwej włoskiej maszynie. Poza miłymi 
wspomnieniami i dobrymi emocjami do domu zabra-
łem jedną książkę. Może dlatego, że jej żółto-zielona 
okładka szczególnie zwróciła moją uwagę... Lektury 
nie dokończyłem od razu i finalizowałem ją dopiero 
ostatnio w trakcie „korona ferii”. Po przeczytaniu tej 
książki izolację, stronienie od ludzi można by odczytać 
jako zamach na własne zdrowie, nie tylko psychiczne! 
Autorka mówi wprost, że kontakt z drugim człowie-
kiem ma zbawienny wpływ na stan naszego ciała i ducha. Już po lekturze pierwszych 
stron przestałem martwić się kaloriami ze wspomnianej włoskiej kolacji - dowiadując  
się, ile innych korzyści z niej wyniosłem! Obecnie, dzięki Internetowi, wiele osób  
wspiera się w konkretnych działaniach w związku z ograniczeniami wynikającymi  
z pandemii. Książka mówi również o podobnych przypadkach, np. o tym, jak Tom 
Nishioka z pomocą Internetu zapewnił realne wsparcie swojej chorej na raka żonie,  
Alexandrze Bloom. Nie można jednak zapominać, że sieć to tylko przydatne narzędzie,  
a prawdziwie zbawienny wpływ ma na nas tylko bezpośredni kontakt z drugim  
człowiekiem. Książka nie męczy naukowym żargonem, a przedstawione w niej ludzkie 
historie potrafią chwycić za serce.

  PŁYTA  

„Santogold”, Santigold

Okładka albumu  
„Santogold” przedstawia 
wokalistkę, Santi White, 
siedzącą na lichym opar-
ciu drewnianego krzesła. 
Jej sylwetka odbija się  
od lustrzanego stołu,  

a z ust sypie się złoto. Słuchając tej płyty, z początku czuję 
się podekscytowany niczym na wyprawie do tajemniczego 
ogrodu. Przy pierwszym utworze, „L.E.S. Aristes”, zaczynam 
wierzyć w tę krainę. Przy drugim, „You’ll find a Way”,  
w mojej głowie pojawiają się traumatyczne emocje  
z dzieciństwa, powstałe w trakcie oglądania inwazji wilków 
w „Akademii Pana Kleksa” – z tym, że teraz czuję, jakbym 
był po stronie wilków. Wiele lat temu wybrałem się na dys-
kotekę odbywającą się na betonowych płytach pośrodku 
ciemnego lasu (chyba w okolicach Truskolasów). Roz-
brzmiewającej wówczas muzyki już nie pamiętam, jednak 
gdybym miał wskazać miejsce na nagranie „Santogold” na 
żywo, wybrałbym właśnie scenerię tamtej dyskoteki –  
ze względu na nieco abstrakcyjną i lekko wyizolowaną 
atmosferę, idealnie pasującą mi do muzyki z tego krążka.

DANIEL ZALEJSKI
REDAKTOR CGK

W maju znów poprosiliśmy przedstawicieli redakcji CGK, 
by przygotowali dla czytelników specjalne „polecanki”. Literatura, kinematografia 
i muzyka to najlepszy sposób na przetrwanie czasu przymusowego odosobnienia. 
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  FILM 

„Kobiety na skraju załamania nerwowego”, reż. Pedro Almodóvar

Almodóvar jest specjalistą kobiecego kina, który w swojej twórczości nie boi się poruszać tematów trudnych i kontrowersyjnych. 
Filmem, który otworzył reżyserowi drzwi do międzynarodowej kariery, jest jednak lekka, zwariowana komedia, inspirowana przedwo-
jennymi amerykańskimi farsami. Czego tu nie ma! Pościg z bronią, szalona była żona, przyjaciółka, której chłopak okazuje się szyickim 
terrorystą, gazpacho naszpikowane środkami nasennymi, a pośrodku tego wszystkiego główna bohaterka, Pepa, która odkrywa, 
że kochanek zamierza porzucić ją dla młodszej kobiety. To właśnie w apartamencie Pepy, w barwnym Madrycie końca lat 80. XX w., 
przecinają się ścieżki bohaterów filmu, co prowadzi do nieprzewidzianych konsekwencji. Polecam na poprawę humoru 
nie tylko fanom twórczości hiszpańskiego reżysera.

  KSIĄŻKA  
 
„Tajemna historia”, 
Donna Tartt

Powieść Donny Tartt przypo-
mina grecką tragedię: rozpo-
czyna się sceną morderstwa, 
a potem cofa się w czasie, by 
ukazać ciąg wydarzeń, które 
nieuchronnie poprowadzą 
jej bohaterów do zbrodni. 
Historię poznajemy oczami 
Richarda, niezbyt zamożnego 
studenta prywatnej amery-
kańskiej uczelni, który dołącza 
do małej, elitarnej grupy młodych ludzi studiujących starożytną 
grekę. Oprócz pogardy dla realiów współczesnego świata grup-
kę łączy fascynacja kulturą i filozofią starożytnej Grecji - powoli 
przeradzająca się w groźną obsesję. „Tajemna historia” nie jest 
jednak typową analizą zbrodni i jej konsekwencji. To fascynu-
jąca i mroczna opowieść o przyjaźni (nie zawsze łatwej, często 
jednostronnej i toksycznej), o potrzebie bycia akceptowanym 
przez osoby, które podziwiamy i o tym, do czego można się 
posunąć, by tę akceptację zdobyć. Uwaga, bardzo wciąga!

  PŁYTA  

 „Short Movie”, 
Laura Marling

Trudno jest wybrać 
tylko jeden album  
z dyskografii tej młodej 
brytyjskiej piosenkarki  
i autorki tekstów.  
W wieku 30 lat ma 

już na swoim koncie sześć krążków. Debiutancką płytę 
stworzyła jako zaledwie siedemnastolatka i od tej pory 
jej muzyka ewoluuje, dojrzewa i nie traci na jakości. Laura 
Marling udowadnia, że nie trzeba akompaniamentu 
wielkich orkiestr czy elektronicznych przeróbek, żeby 
odnieść sukces. Może być pięknie, delikatnie i kameralnie. 
Wystarczy śpiew, gitara, i mądre, poetyckie teksty. Pierw-
szy album, po który warto sięgnąć, odkrywając muzyczny 
świat Laury, to „Short Movie”. Piosenkarka, zainspirowana 
swoją podróżą po Ameryce, zamieniła na chwilę gitarę 
akustyczną na elektryczną, delikatny folk stał się głośniej-
szy i bardziej dynamiczny. W wyniku tych zmian powstała 
płyta o nieco mocniejszym brzmieniu niż pozostałe, ale 
wciąż czuć w niej wrażliwość i dojrzałość artystki.

ANNA STĘPIEŃ
SKŁAD CGK



#ZOSTAŃWDOMU

  FILM  

„Małe kobietki”, reż. Greta Gerwig 

Najnowsza ekranizacja słynnej powieści Louisy May Alcott to bez wątpienia dziecko naszych czasów – ironiczne i feministyczne. W XIX 
wieku kobieta podejmowała decyzje ekonomiczne, a nie romantyczne. Na dobrą edukację ani pracę w wymarzonym zawodzie nie miała 
co liczyć, więc pozostawało lukratywne małżeństwo, o czym doskonale wie i głośno mówi najmłodsza z sióstr March – Amy. Jednak Gerwig 
najwięcej miejsca poświęca tu pasjom czterech dziewcząt. Meg jest aktorką, Jo pisze, Beth gra na pianinie, Amy chce zostać malarką. Po 
co nam kolejna ekranizacja klasycznej powieści? Bo nigdy dość przypominania, że mimo wmawiania kobietom, że pewnych rzeczy im nie 
wolno, one robią swoje.   

SYLWIA GÓRA
WSPÓŁPRACOWNICA CGK

MICHAŁ WILK
WSPÓŁPRACOWNIK CGK

  SERIAL  

„Human”, reż. Yann Arthus-Bertrand 

TYann Arthus-Bertrand postanowił odpowiedzieć na z pozoru proste pytanie: kim jest człowiek? Jego film „Human” składa się z wypowiedzi ponad 2 tysięcy 
ludzi z 60 krajów, którzy opowiadają m.in. o miłości, śmierci, rodzinie, wykluczeniu, pracy i biedzie. Całości dopełniają muzyka Armanda Amara oraz zdjęcia 
Bruno Cusa, stanowiące artystyczną impresję, pozwalającą złapać oddech pomiędzy poszczególnymi mikronarracjami. Nie jest to więc film ściśle faktogra-
ficzny, ale raczej piękny i wzruszający zbiór świadectw, które czule i szczerze opowiadają o wielu aspektach ludzkiego istnienia. Pomimo tego, że „Human” 
jest momentami tendencyjny, trochę banalny, budzący wątpliwości co do montażu i tempa narracji, to i tak warto go obejrzeć. Nawet jeśli na trzyczęściowy 
materiał, opublikowany na YouTube i trwający łącznie 262 minuty, trzeba będzie poświęcić trochę czasu i przygotować się na długi spektakl ludzkich emocji, 
trudny do przetrawienia na jeden raz.

  KSIĄŻKA  

„Ginczanka. Nie upilnuje 
mnie nikt”, Izolda Kiec 

Długo wyczekiwana biografia 
Zuzanny Ginczanki. Izolda Kiec 
od lat 80. XX wieku zajmuje się 
postacią poetki, o której  
w zasadzie więcej nie wie-
my, niż wiemy. Była legendą 
warszawskiej, kawiarnianej 
cyganerii przedwojennej, przy-
jaźniła się z Julianem Tuwimem 
i Witoldem Gombrowiczem. 
Przez lata właśnie takie miejsce 
zajmowała w historii literatury 

- była prezentowana jako rajski ptak, piękna kobieta, towarzyszka 
spotkań. Najwyższa pora „odczarować” jej postać i pokazać, jak 
świetną była poetką, artystką, twórczynią. 

  PŁYTA  

Płyta z zadrą 
w sercu”, 
Jazz Band 
Młynarski-Masecki

Co by było, gdyby pol-
ska ciągłość muzycz-
nych bandów kawiar-
nianych i ulicznych 

nie została przerwana przez II wojnę światową? Wystarczy 
posłuchać najnowszej płyty Jazz Bandu Młynarski-Masecki, 
żeby przekonać się na własne uszy. Europejską tradycję 
muzyczną mieszają z klezmerskimi pieśniami,  
tradycjami polskiej wsi i małych miasteczek kresowych.  
W tej płycie ukryta jest dawna Polska, która fascynuje  
i legenda niezwykłego, mistycznego, wręcz artystycznego 
życia.Agresywne tony współgrają z niemal chwytliwymi 
zagrywkami. 

  KSIĄŻKA  

„Stilleben”, Jakub 
Woynarowski, 
Jan K. Argasiński 

Książka Woynarowskiego  
i Argasińskiego to tak naprawdę 
spotkanie dwóch przestrzeni: 
sztuk wizualnych i nowych 
technologii. Na całość składa 
się 64-stronicowa graficzna 

historia, podzielona na 32 dwustronicowe części, do głębszeg 
o poznania których potrzebujemy specjalnej aplikacji (niestety, 
tę możliwość mają tylko użytkownicy smartfonów z systemem 
Android). To bardzo ciekawa lektura w obecnym czasie, ponie-
waż „Stilleben” („ciche życie” czy też „martwa natura”)  
w intrygujący sposób podejmuje temat domowej przestrzeni, 
którą możemy traktować zarówno jako schronienie, jak i wię-
zienie. Zamknięci w kubaturze swoich mieszkań pewnie trochę 
inaczej myślimy o sobie i otoczeniu. Zmienia się nasza opty-
ka, perspektywa względem przedmiotów i osób, zmienia się 
nasycenie barw. Warto więc przekonać się na własne oczy, jak 
– zamknę to cytatem ze wstępu do książki - „w klaustrofobicznej 
przestrzeni Stilleben tajemnicza »pramateria« wprawia w ruch 
obiekty codziennego użytku, w miarę upływu  
czasu powodując ich spektakularną dekonstrukcję”.

  PŁYTA  

„Konoyo”, „Anoyo”, Tim Hecker

Początkowo myślałem  
o poleceniu Steva Reicha i jego 
kompozycji, takich jak „Six 
Pianos”, „Violin Phase” czy „Music 
for Mallet Instruments, Voices 
and Organ”, ostatecznie jednak 
zdecydowałem się wybrać Tima 

Heckera. Kanadyjski muzyk od lat jest dla mnie fenomenem, który, 
choć najczęściej oznaczany jako twórca muzyki ambient, wymyka 
się wszystkim kategoriom. A to, co zrobił albumami „Konoyo”  
i „Anoyo”, udowadnia tylko, że mamy do czynienia z artystą, dla 
którego dźwięk nie stanowi wyłącznie środka ekspresji, lecz rów-
nież – a może przede wszystkim – przedmiot intelektualnej reflek-
sji (nie bez powodu zresztą napisał rozprawę doktorską z zakresu 
filozofii na temat kulturowego znaczenia dźwięków). Nie wdając 
się jednak w muzykologiczne dywagacje, napiszę tylko, dla pod-
kreślenia wyjątkowości tego przedsięwzięcia, że album „Konoyo” 
(co możemy rozumieć jako „ten świat”) powstał we współpracy  
z japońskimi muzykami gagaku z zespołu Tokyo Gakuso i został 
zarejestrowany w buddyjskiej świątyni Jiunzan Mandala-Temple 
Kanzouin w Tokio. Z kolei „Anoyo” („tamten świat”) stanowi przeciw-
wagę, muzyczny negatyw. Zatem, nie nadużywając już słów opisu, 
moją rekomendację zakończę prostym stwierdzeniem: zdecydowa-
nie polecam, nie tylko zresztą te dwie płyty, ale całego Heckera.
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CO, GDZIE, KIEDY W MAJU

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

#ZOSTAŃWDOMU

  FILM  

„Gallipoli”, reż. Peter Weir 

Filmy Petera Weira są moimi ulubionymi. Jego „Gallipoli” to obraz o niezwykłej atmosferze. Jeden z klasycznych filmów o szaleństwie 
wojennym, podobny w wymowie do filmu „Na Zachodzie bez zmian”. Akcja dzieje się w czasie I wojny światowej i ukazuje losy dwóch 
młodych przyjaciół, czołowych sprinterów australijskich. Grają ich Mel Gibson i Mark Lee. Losy wiodą bohaterów na drugi koniec świata, 
na półwysep Gallipoli w Turcji, teren krwawych walk. Film emanuje humanitaryzmem i ciepłem, lecz także dramatyzmem. Zobaczymy 
tu radość, wolę życia, swobodę i fantazję młodych ludzi, zderzone z realiami wojny – odwagą, poświęceniem, głupotą i bezdusznością 
dowódców oraz śmiercią. W filmie jest przejmująca scena, gdy na moment przed atakiem żołnierze przymocowują do ścian okopu 
pamiątki osobiste – fotografie, listy od bliskich, zegarki. Dzieło Weira kończy stopklatka zdjęcia, które Robert Capa zrobił podczas wojny 
domowej w Hiszpanii – jest to hołd reżysera dla wybitnego fotografa.

JULIUSZ SĘTOWSKI
WSPÓŁPRACOWNIK CGK
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  KSIĄŻKA  

„Komeda. Osobiste życie jazzu”, 
Magdalena Grzebałkowska 

Przepadam za literaturą biogra-
ficzną i wspomnieniową. W życio-
rysach znanych osób poszukuję 
wątków częstochowskich. Związki 
z Częstochową niektórych boha-
terów przeczytanych przeze mnie 
książek zwykle miały charakter 
epizodu (jak np. w przypadku 
Marka Hłaski). Z kolei dla innych 
nasze miasto było miejscem,  
w którym spędzili wiele lat, ale ich 
kariery nabrały rozpędu dopiero 

poza Częstochową. Taką postacią był Krzysztof Komeda. Grzebał-
kowska, przygotowując się do napisania biografii autora słynnej na 
całym świecie kołysanki z filmu „Dziecko Rosemary”, podróżowała 
po Skandynawii, Rosji i Stanach Zjednoczonych. Swoją wyprawę 
śladami Komedy rozpoczęła jednak od Częstochowy, gdzie artysta 
spędził dzieciństwo. Poszukiwała tu materiałów, spotykała się  
z ludźmi, którzy zajmowali się tym okresem w życiu wybitnego mu-
zyka. Ostatecznie napisała książkę, od której nie można się oderwać 
– nie tylko odkrywającą wiele wcześniej nieznanych szerzej oko-
liczności z życia Komedy, ale także trafnie prezentującą panoramę 
ówczesnego środowiska polskiego jazzu.

  PŁYTA  

„Wielcy 
Kompozytorzy 
Filmowi - Ennio 
Morricone”, Ennio 
Morricone 

Ennio Morricone to 
najbardziej rozpo-
znawalny na świecie 
twórca muzyki  

filmowej, wielokrotnie nominowany do Oscara  
(w 2007 r. otrzymał honorową statuetkę za całokształt 
twórczości). Wielbiciele jego kompozycji (i ja się do 
nich zaliczam) nie zawsze pamiętają filmy, do których 
tworzył muzykę, lecz zawsze rozpoznają jego cha-
rakterystyczny styl. Muzyk pozostaje mu wierny od 
początku działalności filmowej. Morricone dwukrotnie 
dyrygował orkiestrą podczas pobytów w Polsce - ścią-
gnął tłumy miłośników swojej muzyki na Rynek  
w Krakowie w 2007 r. oraz dwa lata później w Gdańsku. 
Zachwycam się jego muzyką, skomponowaną do wielu 
filmów, w tym również do moich ulubionych: „Misji” Ro-
landa Joffégo, „Frantica” Romana Polańskiego, „Dawno 
temu w Ameryce” Sergia Leone i „Nietykalnych” Briana 
De Palmy.
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FOTO KWESTIONARIUSZ

ak to się zaczęło? Moje pierwsze zdjęcia... 

Mam je do dziś, prześwietlone odbitki z niedo-
świetlonych negatywów – łabędzie pływające 
po gliniance na Stradomiu. Wszystko tam wte-
dy wyglądało inaczej. Używałem starej Smieny, 

którą tata kupił od kolegi, mamę uprosiłem o radziecki 
powiększalnik Iskra. Siedziałem po nocach i robiłem od-
bitki. Później zapomniałem o fotografii, dopiero po woj-
sku szukałem swojego miejsca w życiu. W CSM „Nasza 
Praca” był pan Kazimierz Maciejowski, który chwalił 
moje reporterskie portrety i tak się zaczęło... 

Twoja fotograficzna specjalizacja... 

Zajmuję się głównie portretem, dokumentem. Przez wie-
le lat robiłem zdjęcia i reportaże do gazet, magazynów, 
więc dokument w moim wydaniu ma pewne reporterskie 
cechy. Interesuje mnie fotografia o charakterze humani-
stycznym. Bardzo chciałbym, żeby moje zdjęcia skłaniały 
oglądającego do refleksji nad kondycją człowieka, nad 
światem.

W fotografii szukasz / omijasz...

Nie umiem nazwać tego, czego szukam. Gdybym wie-
dział, pewnie nie pociągałoby mnie to. To zawsze jest 
zaskoczenie. Nie noszę ciągle aparatu fotograficznego. 
Bywają sytuacje, w których może powinienem zrobić 
zdjęcie, no, ale po co... Życie ma swój smak niepowtarzal-
ny i przemijający, im jestem starszy, tym bardziej to wiem. 
Fotografuję, kiedy chcę opowiedzieć o czymś, co mnie 
rzeczywiście poruszy. To dla mnie medium dla autorskiej 
wypowiedzi na jakiś temat. A jaki… Strasznie irytuje mnie 
ciągłe fotografowanie wkoło, jakby nic nie mogło się wy-
darzyć bez tej bezsensownej rejestracji. Dziś taka fotogra-
fia nas otacza i taką najchętniej omijam.

Największe fotograficzne wyzwanie... 

Wydaje mi się, że najtrudniejsze jest zbliżenie się do tego, 
co najbardziej działa, czyli do szczerości, do nieudawania. 
Tego rodzaju rzeczy są w fotografii dla mnie najistotniej-
sze. Tylko takie zdjęcia chciałbym robić. Tu nie chodzi 
o pozowanie, tylko o relację z człowiekiem. Mniej mnie 
interesują jakieś estetyczne zabiegi, bo to elementy drugo-
planowe, choć, oczywiście, one budują obraz. Moim naj-
ważniejszym fotograficznym działaniem była praca nad 
cyklem „portretprowincji.pl”. Poświęciłem temu sporo 
trudnych lat i bardzo dużo emocji. Ten zapis jest dla mnie 
ważny i osobisty.

Twój pierwszy aparat...

Aparat – istotna rzecz, ale ważniejszy jest pomysł, zna-
lezienie formy dla tematu, aparat ma temu służyć. Uży-
wałem różnego sprzętu, pracowałem na negatywach, 
diapozytywach. Lubię fizyczność tradycyjnej fotografii, 
ale używam też aparatów cyfrowych. Nawet nieistotne są 
dziś firmy, jeśli wiemy, czego szukamy.

Ulubione fotograficznie miejsce w Częstochowie...

Lubię się snuć po mieście i przyglądać ludziom, często 
wcale nie myślę o zdjęciach, tylko patrzę. Codzienne, 
zwykłe sceny z życia są dla mnie fascynujące.

Jacenty Dędek

 www.portretprowincji.pl  kliknij 
 w hiperłącze  
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Jacenty Dędek 
to fotograf i dokumentalista, 
który publikował w wielu 
ogólnopolskich tygodnikach 
i magazynach („Polityka”, „Newsweek”, 
„Wprost”, „Przekrój”, „Tygodnik 
Powszechny”, „Duży Format”, 
„National Geographic Polska”). 
Jego fotografie były nagradzane 
w najważniejszych ogólnopolskich 
konkursach prasowych. 
Jest dwukrotnym stypendystą 
Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego. Ostatnio ukazał się jego 
najnowszy album portretprowincji.pl.

http://www.portretprowincji.pl
https://epodreczniki.pl/



