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N agroda jest formą do-
cenienia pracy i za-
angażowania Gminy 
Miasta Częstochowy 

w przygotowanie i realizację bu-
dowy Promenady Śródmiejskiej, 
ocenionej jako ,,znaczący wkład 
w rozwój miasta”. W przekaza-
nym miastu uzasadnieniu – podpi-
sanym przez dyrektora Instytutu 
Badawczego Dróg i Mostów, dra 
inż. Mariusza Urbańskiego – czy-
tamy także m.in.: Przy projektowa-
niu wzięto pod uwagę potrzeby osób 
w każdym wieku, w tym także osób 
z niepełnosprawnościami. Zostały 
wydzielone strefy o odrębnych funk-
cjach – wypoczynku czynnego, cichego 
oraz integracji społecznej. Tym samym 
mieszkańcy zyskali nieszablonowe 
miejsce wypoczynku i rekreacji w cen-
trum miasta.
Ogólnopolski Konkurs Budowla-
ny ,,Modernizacja Roku & Budo-
wa XXI wieku” służy wyłonieniu 
i nagrodzeniu wyróżniających się 
szczególnymi walorami przedsię-
wzięć budowlanych ukończonych 
w danym roku. Mogą brać w nim 
udział jedynie nowo wybudowane 
obiekty. Konkurs ma też propago-
wać i wspierać ratowanie budowli 
stanowiących dziedzictwo naro-
dowe, a także promować moderni-
zację, przebudowę czy rozbudowę 
obiektów dla uzyskania efektów 

użytkowych i estetycznych. Or-
ganizatorem jest Stowarzyszenie 
Ochrony Narodowego Dziedzic-
twa Materialnego. Obok jego 
przedstawicieli w skład jury wcho-
dzą reprezentanci ministerstw, 
centralnych instytucji, uczelni 
i jednostek naukowych (takich 
jak m.in. Instytut Badawczy Dróg 
i Mostów, który przyznał Często-
chowie nagrodę), a prace jurorów 
wspomagają inspektorzy nadzoru 
budowlanego. Gala wręczania na-
gród odbywa się w Warszawie. 
Zarówno budowa Promenady 
Śródmiejskiej, jak i rewitalizacja 
częstochowskiego Starego Ryn-
ku z pawilonem wystawowym 

w miejscu Starego Ratusza, zna-
lazły się też – obok innych świet-
nych, pomysłowych przedsię-
wzięć budowlanych z całego kraju 
– w finale tegorocznego konkursu 
,,Modernizacja Roku & Budowa 
XXI wieku”.
Przypomnijmy: Promenada Śród-
miejska powstała na poprzemy-
słowym terenie dawnego ,,Wę-
globloku”. Zagospodarowano 
ponad 13 tys. m² – przewidziano 
miejsca do rekreacji dla osób 
zarówno starszych, jak i młod-
szych, stawiających na aktyw-
ny wypoczynek, a także dzieci. 
Pamiętano o dostępności traktu 
dla osób z niepełnosprawnościa-

mi. Promenada jest zatem jedną 
z ważniejszych inwestycji wpisu-
jących się w cele programu ,,Kie-
runek Przyjazna Częstochowa”. 
Głównym elementem kompozy-
cji jest bulwar łączący dwa place 
– wejściowy (z pergolą) i cen-
tralny (z placem rekreacji). Plac 
centralny oddziela od otoczenia 
,,zielona” skarpa. W obrębie 
Promenady wydzielono też tra-
wiastą ,,plażę miejską” z leżaka-
mi. Postawiono na maksymalne 
wykorzystanie istniejącej zieleni, 
a jednocześnie posadzono 44 
nowe drzewa oraz 1600 krzewów.  
Inwestycję – wartą 6,4 mln zł – 
odebrano pod koniec listopada 
2020 r. Promenada jest otwarta na 
modyfikacje i wzbogacanie jej ko-
lejnymi elementami. Już wczesną 
jesienią tego roku, dzięki miejskie-
mu budżetowi obywatelskiemu, 
przybył jej plac zabaw i rekreacji – 
m.in. z trampoliną i stołem do gry 
w pingponga. Od czasu zakoń-
czenia budowy pojawiły się tam 
również nowe drzewa, sadzone 
np. przez piłkarzy Rakowa.
Promenada nosi imię Olgi Alek-
sandry Sipowicz ,,Kory” – nieży-
jącej już wokalistki grupy Maanam 
i artystki solowej. Decyzję o wybo-
rze tej patronki podjęła pod koniec 
czerwca Rada Miasta Częstocho-
wy.

Zakończona w ubiegłym roku miejska inwestycja została doceniona przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów 
w ramach ogólnopolskiego konkursu ,,Modernizacja Roku i Budowa XXI wieku”.

 PROMENADA ŚRÓDMIEJSKA 
 Z NAGRODĄ OD EKSPERTÓW 



W ostatnich latach zmienił się 
charakter samego placu wy-
korzystywanego podczas 
uroczystości miejskich. Zo-

stał on wybudowany w latach 80. XX w., z my-
ślą m.in. o obchodach rangi wojewódzkiej. 
W ciepłe dni plac, poza czasem organizacji 
uroczystości patriotycznych i rocznicowych, 
jest mało przyjazny, ponieważ nie można 
się tam schronić w cieniu drzew, a nagrzane 
płyty podwyższają temperaturę otoczenia. 
Można z tym „zerwać” w sensie dosłownym, 
usuwając granitowe płyty z części placu, 

a w ich miejsce posadzić zieleń. Około 20% po-
wierzchni granitowej zastąpimy krzewami, byli-
nami lub niskimi żywopłotami. Po dwóch stronach 
ul. Śląskiej zasadzimy też około 20 platanów – za-
powiada prezydent Częstochowy Krzysztof 
Matyjaszczyk.
Inicjatywa „Często-Zielona”, realizowana 
w ramach programu Przyjazna Częstocho-
wa, uwzględni także uporządkowanie zieleni 
w pobliżu placu, teren od ul. Nowowiejskiego 
oraz modernizację oświetlenia. Oprócz Placu 
Pamięci Narodowej, Centrum Usług Komunal-
nych planuje zazielenienie ul. Focha na odcinku od 

ul. Śląskiej do alei Wolności, na tyle, na ile pozwoli 
znajdująca się tam podziemna infrastruktura tech-
niczna. Wstępnie widzimy tam miejsce na kilkana-
ście nowych drzew oraz kilka ławek – informuje 
Łukasz Kot, naczelnik Działu Usług Komu-
nalnych Centrum Usług Komunalnych. 
W tym roku zostaną wykonane projekty 
i przeprowadzone niezbędne uzgodnienia. 
Realizacja ma nastąpić w kolejnym roku bu-
dżetowym. Wprowadzanie zieleni w prze-
strzeń publiczną w naszym mieście to jedno 
z głównych zadań programu „Przyjazna Czę-
stochowa”.

Władze miasta chcą zielonych zmian na Placu Pamięci Narodowej. Teren wokół Pomnika Poległym 
w Obronie Ojczyzny wymaga renowacji i wprowadzenia roślinności.

 PORA ZAZIELENIĆ 
 PLAC PAMIĘCI 
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J ako samorząd jesteśmy w gorącym momencie, jeśli chodzi o pienią-
dze. Nasze służby finansowe wyliczyły, jak wielkie straty może po-
nieść Częstochowa, gdy rządowy program „Polski Ład” zamiesza na 

dobre w przepisach dotyczących podatku PIT i CIT. Niedawne prognozy 
wskazywały, że może być to 86,7 mln zł ubytku rocznie. „Polski Ład” wraz 
ze skutkami wcześniejszych regulacji, kosztami dopłat do oświaty, cenami 
mediów… itd., sprawia, że musimy rezygnować z wielu pomysłów na bar-
dziej przyjazne miasto. Czeka nas zaciskanie pasa na jeszcze większą skalę.  
I uwaga, ten sam „Polski Ład”, który wieszczy nam nieuniknioną wyrwę 
w przyszłorocznym budżecie Częstochowy, ma przynieść... pieniądze na 
inwestycje lokalne i - jak stwierdził premier - jest mocną odpowiedzią na 
kryzys wywołany przez COVID-19. 
Po rozstrzygnięciu Programu Inwestycji Strategicznych w ramach „Pol-
skiego Ładu” już wiemy, że dla jednych samorządów pieniądze będą 
większe, dla drugich mniejsze, ale generalnie dla wszystkich za małe, by 
zrekompensować straty wynikające ze zmian podatkowych, jakie wpro-
wadza ten sam rządowy program. 
My wnioskowaliśmy o dofinansowanie w kwocie 101,6 mln zł na trzy in-
westycje. Na otarcie łez mamy otrzymać do 35 mln zł, czyli na dwie, z po-
minięciem największego zadania o strategicznym znaczeniu – wiaduktu 
nad torami, łączącego ul. 1 Maja z ul. Krakowską. W ogóle województwo 
śląskie dostało najmniej w przeliczeniu na mieszkańca (471 zł). Kto dostał 
najwięcej? Podlaskie (1025 zł).
  W naszym regionie można również odkryć wiele dysproporcji. Większe 
pieniądze na inwestycje lokalne otrzyma na przykład mniejszy Sosnowiec 
– 61,4 mln zł albo Tychy ze 119 tys. mieszkańców – 47,5 mln zł. Podobne 
do zaplanowanych dla nas środki przewidziano dla o połowę mniej lud-
nego Chorzowa.
Biorąc pod uwagę liczbę mieszkańców i zapowiedzi proporcjonalnego 
podziału środków przez Rząd, mieliśmy prawo liczyć na więcej. Na gru-
bo ponad 100 milionów złotych, gdyby przeliczać na jednego mieszkańca. 
Oczywiście zapowiadane dofinansowanie na mniejsze zadania chcemy 
dobrze wykorzystać. Nie możemy jednak traktować tego programu jako 
rządowego bonusu, a tylko częściową rekompensatę za to, co samorządy 
już tracą i jeszcze stracą. 

Przypomnę, że Częstochowa od kilku lat musi dużo więcej dokładać do 
subwencji oświatowej – w 2015 r. było to 47 mln zł, w zeszłym roku ponad 
108 mln zł. Musi też m.in. pokrywać coraz wyższe straty roczne miejskie-
go szpitala, będące skutkiem niedoszacowanego kontraktu z NFZ, czyli 
14,4 mln zł w ubiegłym roku. Trzeba dopłacać do realizacji zadań zleco-
nych przez administrację rządową (blisko 7 mln zł w 2020 r.), czy pono-
sić coraz większe koszty mediów (koszt energii dla jednostek miejskich 
wzrósł już wcześniej o blisko 5 mln zł w skali roku, a w roku przyszłym 
za prąd i gaz zapłacimy 12 mln zł więcej niż w obecnym). Budżet miasta 
odczuwa także skutki inflacji w cenach innych opłat, dostaw czy usług. 
Żeby zakończyć nieco bardziej optymistycznie: jeden z przyjętych do do-
finansowania w ramach programu inwestycji strategicznych miejskich 
wniosków to budowa odcinka drogowego prowadzącego z ul. Korfan-
tego do ul. Bugajskiej, który ma połączyć tereny inwestycyjne i zakłady 
produkcyjne z drogą DK-46 oraz z gminami sąsiednimi. Ma także popra-
wić jakość połączenia rowerowego Częstochowy z Olsztynem. Szacowa-
na wartość projektu to 44 mln 770 tys. zł, a wnioskowane przez Miasto 
dofinansowanie to 30 mln zł.
Drugi miejski projekt, który może liczyć na środki z centrali, to Miejskie 
Przedszkole nr 29 przy ul. Osada Młyńska. Planowana inwestycja obej-
muje rozbiórkę istniejącego przedszkola oraz budowę nowego dwukon-
dygnacyjnego budynku, składającego się 5 oddziałów dla 125 dzieci, 
z zapleczem kuchennym oraz sportowym. Inwestycja zakłada także upo-
rządkowanie terenu i zieleni, budowę dróg, dojść i dojazdów, nowego 
placu zabaw. W szacunkach całość wynosi 9 mln 250 tys. zł. Limit dofi-
nansowania to 5 mln zł. 
Szkoda, że w rozdaniu z Programu Inwestycji Strategicznych przepadło 
połączenie ul. 1 Maja z ul. Krakowską. W obecnej sytuacji miastu bardzo 
trudno będzie zrealizować tę inwestycję z własnych środków, dlatego 
usilnie szukamy zewnętrznych funduszy. Miejmy nadzieję, że wiadukt, 
odciążający ruch w ścisłym centrum Częstochowy, jednak powstanie, bo 
ta inwestycja mieszkańcom po prostu się należy.       

Pozdrawiam serdecznie
Krzysztof Matyjaszczyk

Prezydent Miasta Częstochowy

PYTAMY PREZYDENTA 

...o skutki „Polskiego Ładu”
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STOELZLE CZĘSTOCHOWA – CENTRUM LOGISTYCZNE GOTOWE

Nowa hala Stoelzle jest jednocześnie jedną z naj-
większych tego typu powierzchni magazynowych 
w Częstochowie. Centrum jest nowoczesne i eko-
logiczne dzięki zastosowaniu systemu do pozy-
skiwania energii ze źródeł odnawialnych. Przed 
firmą kolejne wyzwanie, inwestycja w nową wan-
nę szklarską o 40% bardziej wydajną i większą, 
a także dedykowane jej nowe linie technologiczne 
i linię produkcyjną.
Cała inwestycja to koszt rzędu 200 mln zł – mówił 
w czasie uroczystości otwarcia centrum prezes 
Stoelzle Częstochowa, Artur Wołoszyn. – Jesteśmy 
przekonani, że dzięki niej będziemy jeszcze bliżej 
naszych klientów oraz pozyskamy nowych.
Artur Wołoszyn podziękował za wsparcie przy 
realizacji inwestycji związanej z budową cen-
trum logistyczno-magazynowego m.in. własnym 
pracownikom, prezydentowi miasta i Centrum 
Obsługi Inwestora UM, wykonawcom hali i zarzą-
dowi Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. 
Mówił o problemach w trakcie realizacji inwestycji 
związanych z trwającą epidemią, inflacją, znacz-
nym wzrostem cen materiałów, usług czy opłat za 

media. Wyraził nadzieję, że mimo tych trudności, 
w połowie przyszłego roku możliwe będzie spo-
tkanie podsumowujące realizację drugiego etapu 
inwestycji związanego z uruchomieniem nowej 
wanny szklarskiej.
Budowa nowego centrum oraz projektowane 
inwestycje odbywają się na obszarze Katowic-
kiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, co związane 
jest m.in. z dodatkowymi ulgami na realizację 
inwestycji oraz z perspektywicznym wzrostem 
zatrudnienia o kilkadziesiąt osób (obecnie w za-
kładzie w Częstochowie pracuje około 1000 osób, 
cały holding CAG to 8300 pracowników). 
Wymagania w zakresie dystrybucji produktów, 
wymagania klientów, łańcuchy dostaw to coraz 
większe i bardziej skomplikowane wyzwania, 
ale mamy nadzieję, że nowe centrum dystrybu-
cji podoła temu zadaniu - podkreślał przybyły 
specjalnie do Częstochowy dyrektor Dywizji Spi-
rytusowej Stoelzle Glass Group – August Grupp 
(przedstawiciel właścicieli Holdingu CAG, do 
którego należy firma Stoelzle). – Zakład i centrum 
w Częstochowie są bardzo dobrze usytuowane 

między Wschodem a Zachodem, dzięki czemu bę-
dziemy mogli eksplorować nowe rynki. Widzimy 
duże możliwości zarówno w produkcji i sprzeda-
ży szkła, jak i w produkcji i sprzedaży dekoracji, 
mamy więc perspektywy dalszego rozwoju.
Przypomnijmy, że Stoelzle Częstochowa 
dwukrotnie nagradzane było wyróżnieniem 
Promotor Częstochowskiej Gospodarki - za 
lata 2011 i 2019. Firma jest aktywna w orga-
nizacjach gospodarczych, takich jak BCC, 
wspiera częstochowski sport, organizacje spo-
łeczne oraz projekty ekologiczne (jest m.in. 
sponsorem nasadzeń nowych drzew i krze-
wów w ramach inicjatywy CzęstoZielona). 
Miasto – oprócz wsparcia Stoelzle w procesie in-
westycyjnym – tworzy warunki, aby firma mogła 
liczyć na kierunkowo przygotowanych pracow-
ników. Dzięki współpracy z branżą oraz Politech-
niką Częstochowską, w 2018 r. powstał w Czę-
stochowie kierunek technologia szkła i ceramiki, 
a w ramach projektu Zawodowa Współpraca, 
w Zespole Szkół im. Prusa utworzony został pro-
fil nauczania związany z technologią szkła.

Stoelzle Częstochowa otworzyło nowe centrum logistyczne. Ma ono ponad 20 tys. m2 i jest największym 
tego typu obiektem w całym holdingu CAG. Stoelzle zatrudnia obecnie w Częstochowie 

ok. 1000 pracowników i będzie dalej inwestować.
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Takiego roku w częstochowskim żużlu, jeśli chodzi o młodzież Włókniarza, jeszcze nie było. 
Prezes klubu Michał Świącik, analizując wyniki pionu juniorskiego i odwołując się 

do historycznych zestawień statystycznych, jest niemal pewny, że zawodnicy w biało-zielonych 
barwach pobili w tym sezonie wszelkie medalowe rekordy w skali całego polskiego czarnego sportu.

Faktycznie. Wygląda na to, że rozbiliśmy żużlowy bank. Wy-
syp medali naszych juniorów jest niebywały. Tylko w mło-
dzieżowych mistrzostwach Polski duetów nie zgarnęliśmy zło-
ta (częstochowianie wywalczyli srebrny medal – przyp. 
AZ). Wszystkie pozostałe imprezy mistrzowskie zakończyły 
się naszymi zwycięstwami. I to zarówno jeśli chodzi o świato-
wy, jak i krajowy speedway – mówi prezes Świącik.
Najcenniejsze laury zgarnął Jakub Miśkowiak. To na 
jego szyi zawisły złote medale Indywidualnych Mi-
strzostw Świata Juniorów, Drużynowych Mistrzostw 
Świata Juniorów, czy Drużynowych Mistrzostwa Euro-
py Juniorów do lat 23. Na polskich torach Kuba wygry-
wał Młodzieżowe Indywidualne Mistrzostwo Polski, 
Srebrny Kask, Młodzieżowe Drużynowe Mistrzostwa 
Polski, ale przede wszystkim świetnie spisywał się w li-
dze (13. pozycja w ligowym rankingu). 
Nie gorzej wypadły starty wychowanka Włókniarza, 
Mateusza Świdnickiego. Brązowy medal w krajowych 
indywidualnych Mistrzostwach Polski w gronie ju-
niorów, złoto w młodzieżowej „drużynówce” wraz ze 
wspomnianym Miśkowiakiem, Bartłomiejem Kowal-
skim, Kajetanem Kupcem oraz Franciszkiem Karczew-
skim i trochę pechowa dla każdego sportowca czwar-

ta pozycja w Indywidualnych Mistrzostwach Świata 
Juniorów. Świdnicki stał się dziś jedną z największych 
nadziei polskiego czarnego sportu. I wszyscy wiedzą, że 
efektownym stylem jazdy przypomina swojego mento-
ra i trenera Sławomira Drabika.
Prezes Świącik podkreśla, że we Włókniarzu rośnie 
już cała grupa kolejnych utalentowanych nastolatków: 
O przyszłość naszych juniorskich formacji jestem zupełnie 

spokojny. Co prawda żegna się z nami Bartek Kowalski (praw-
dopodobnie podpisze kontrakt w Gorzowie – przyp. AZ), ale 
na żużlowe areny wkraczają Szymon Ludwiczak oraz Kacper 
Halkiewicz. Bardzo liczymy na to, że w dorosłym już żużlu 
udowodnią swoją wartość. Do tej pory królowali w klasie 250 
cc.
Włókniarz chce także zająć się szlifowaniem kolejnych 
talentów. Niewykluczone, że jednym z nich będzie czo-
łowy rybnicki miniżużlowiec, Marcel Kowolik - spo-
krewniony z byłym zawodnikiem m.in. Śląska Święto-
chłowice oraz Włókniarza, Sebastianem Kowolikiem.
W przyszłym sezonie duetem juniorskim „lwów” pozo-
stają wspomniani Miśkowiak i Świdnicki. Kibicom żuż-
la po Jasną Górą marzyło się, by na pozycji zawodnika 
do lat 24 pojawił się syn Sławomira Drabika, Maksym, 
zawieszony do tej pory w głośnej aferze dopingowej.  
Próbowaliśmy podjąć w tym względzie negocjacje z Maksiem. 
Wymieniliśmy się wiadomościami, ale koniec końców stanęło 
na tym, że dwukrotny czempion globu juniorów nie jest zain-
teresowany występami w klubie, w którym de facto zaczynał 
swoją przygodę z żużlem. Na dzień dzisiejszy nie ma więc tego 
tematu – ucina wszelkie spekulacje prezes Świącik.      

Andrzej Zaguła

WŁÓKNIARZ MA ZŁOTĄ MŁODZIEŻ
Organizatorami akcji Czytaj PL są: Miasto Kraków, KBF – 
operator programu Kraków Miasto Literatury UNESCO oraz 
Woblink. Projekt już od 7 lat promuje czytelnictwo w Polsce 
i poza jej granicami. Przez te lata akcja zaistniała na wszyst-
kich kontynentach, skorzystało z niej kilkaset tysięcy osób 
z kilkudziesięciu tysięcy miejscowości i prawie 50 krajów 
z całego świata. Tylko w ubiegłym roku ponad 47 tysięcy 
użytkowników zrealizowało ponad 110 tysięcy wypożyczeń! 
Nie ma więc wątpliwości, że hasło tegorocznej edycji „Akcja 
nie z tej ziemi” jest uzasadnione!
Tegoroczna edycja, podobnie jak i poprzednia, promować 
będzie czytelnictwo głównie w internecie. Czytaj PL zago-
ści na łamach serwisów literackich, Facebooku, Instagramie 
i TikToku. Organizatorzy przygotowali także wiele atrakcji, 
które pozwolą zwrócić uwagę na literaturę wśród miejskiego 
zgiełku. „Akcję nie z tej ziemi” wspiera 31 miast partnerskich 
(wśród nich Częstochowa) oraz Instytut Książki i Ministra 
Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Nie mogło za-
braknąć również wymyślonej przez Instytut Książki akcji 
„Upoluj swoją książkę”, w której uczniowie szkół średnich 
z całej Polski stają się ambasadorami Czytaj PL.
Wśród 12 tytułów – dostępnych za darmo w formie e-booka 
i audiobooka przez cały listopad – znalazły się w tym roku aż 
4 reportaże! „Lajla znaczy noc” Aleksandry Lipczak, za którą 
autorka w tym roku otrzymała Nagrodę Literacką im. Witol-
da Gombrowicza, „Gorzkie pomarańcze” Dionisiosa Sturisa, 
które w 2014 r. były nominowane do Nagrody im. Ryszarda 
Kapuścińskiego, „Chwilowa anomalia” Tomasza Michniewi-
cza oraz „Dziobak literatury. Reportaże latynoamerykańskie” 
pod redakcją Beaty Szady, będące pierwszą na polskim rynku 
antologią reportażu z Ameryki Południowej. Na tegorocznej 
liście nie zabrakło również kryminałów. Gatunek reprezen-
tują: „Wiosna zaginionych” Anny Kańtoch i „Żałobnica” Ro-

berta Małeckiego. Hasło tegorocznej edycji zobowiązuje, dla-
tego organizatorzy zapraszają do literackich podróży na inne 
planety – „Per aspera ad astra” Roberta J. Szmidta oraz „Nie 
ma tego złego” Marcina Mortki. Do świata fascynującej na-
tury przeniesie czytelników Kornel Filipowicz i jego „Formi-
karium”, a historię o miłości opowie Magdalena Witkiewicz 
swoją „Srebrną łyżeczką”. Wyjątkowe miejsce wśród udo-
stępnianych w tym roku książek zajmują pozycje związane ze 
Stanisławem Lemem. Na czytelników czekają opowiadania 
mistrza polskiej fantastyki, czyli „Fantastyczny Lem. Antolo-
gia opowiadań według czytelników” oraz „Awantury na tle 
powszechnego ciążenia” Tomasza Lema – biografii pisarza 
napisanej przez jego syna.
Co roku staramy się wychodzić naprzeciw oczekiwaniom i preferen-
cjom naszych użytkowników – zarówno stałych, będących z nami 
od dawna, jak i nowych, dla których będzie to pierwsza przygoda 
z akcją Czytaj PL. Tym razem – po raz pierwszy w historii – z akcji 
Czytaj PL będą mogli skorzystać nie tylko użytkownicy smartfonów 
i tabletów, ale również użytkownicy czytników, takich jak Kindle™ 
czy InkBOOK! – podkreśla Paweł Polański, prezes księgarni 
internetowej Woblink.com. 12 bestsellerowych tytułów w formie 
e-booków będzie można czytać na urządzeniach inkBOOK po po-
braniu dedykowanej, specjalnie przygotowanej aplikacji Woblink 
bezpośrednio na czytniku. Użytkownicy Kindle™ będą proszeni 
o synchronizację swojego czytnika z kontem Woblink, przy użyciu 
aplikacji Woblink na komputery PC. Ponadto niezmiernie nam miło 
poinformować, że w dobie stale rosnącej popularności audiobooków, 
w tym roku przygotowaliśmy aż dziesięć tytułów w tym formacie.
Udział w tegorocznej akcji, która potrwa przez cały listopad, 
jest bardzo prosty: wystarczy pobrać bezpłatną aplikację Wo-
blink z App Store lub Google Play i przejść do zakładki Czytaj 
PL. Po zeskanowaniu kodów można pobierać bezpłatne e-bo-
oki i audiobooki z listy 12 dostępnych tytułów.

AKCJA 
NIE Z TEJ ZIEMI
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Już od 7 lat w ramach Czytaj PL aplikacja Woblink umożliwia bezpłatne pobieranie 
e-booków i audiobooków. Wśród udostępnionych w tym roku 12 tytułów znajdują się 

książki nagrodzone i docenione przez krytyków oraz czytelników. Akcja rozpocznie się 
2 listopada i potrwa do końca miesiąca.  

Niemal dokładnie 100 lat temu, w grudniu 1921 r. powołano do życia Częstochowski Klub Sportowy Orlęta. 
W latach powojennych Orlęta stały się fundamentem Częstochowskiego Klubu Sportowego Budowlani, mocno 
zakorzenionego w działalności Zrzeszenia Sportowego Związkowiec. Pod nazwą CKS Budowlani Częstochowa 
klub oficjalnie zaczął występować od roku 1957. Trzeba pamiętać, że w tamtym okresie najważniejszą sekcją 

wcale nie byli lekkoatleci. Po laury ligowe sięgali bowiem piłkarze nożni. W CKS-ie uprawiano także 
boks, koszykówkę, piłkę ręczną, siatkówkę, a nawet hokej. 

W ostatnim półwieczu Budowlani zapisali 
jednak piękną kartę sukcesów w królowej 
sportu, stając się klubem sprofilowanym 
na lekkoatletykę. To w Budowlanych po 
wielkie sukcesy sięgała Małgorzata Rydz, 
dwukrotna olimpijka z Barcelony (1992 
r.) i Atlanty (1996 r.) oraz multimedalistka 
mistrzostw kraju w biegach na średnich 
dystansach (16 złotych krążków). 
Obecnie Budowlani znani są przede 
wszystkim ze świetnej pracy z lekkoatle-
tyczną młodzieżą. Działamy w takim za-
kresie, na jaki pozwalają nam nasze finanse. 
Uczestniczymy w wielu imprezach regio-
nalnych i ogólnopolskich, organizujemy 
zgrupowania. Corocznie przygotowujemy 
też dwie ważne imprezy zapisane w kalen-
darzu Polskiego Związku Lekkiej Atletyki: 
Złotą Milę Częstochowy i Memoriał Artura 
Szymy oraz Artura Ociepy – wylicza obec-
ny prezes Budowlanych, Czesław Lamch.
Tegoroczna Złota Mila Częstochowy 
i wspomniany Memoriał były ważnymi, 

sportowymi akcentami obchodów 100-lecia 
klubu. Część oficjalną, pozasportową, zapla-
nowano na 10 grudnia br. w Muzeum Mo-
net i Medali Jana Pawła II.
To będzie taka historyczna lekcja, bo po-
łączona z prezentacją zdjęć i artykułów 
o największych dokonaniach naszego klu-
bu – wyjaśnia Lamch. – Chcemy również 
przypomnieć te postacie Budowlanych, 
które przez wiele lat działalności zapraco-
wały na nasz wielki szacunek.
Budowlani przygotowują także publika-
cję książkową będącą podsumowaniem 
ich stuletniej działalności. Ukaże się ona 
w przyszłym roku. W klubie po cichu 
marzą także o tym, aby na zbliżające się 
igrzyska w Paryżu (w 2024 r.) dotarł jeden 
z najlepszych polskich chodziarzy, Jakub 
Jelonek. Od kilku lat jest on znów związa-
ny z Częstochową, w której oprócz odby-
wania regularnych treningów, pracuje jako 
nauczyciel w IV LO im. Henryka Sienkie-
wicza.                                         Andrzej Zaguła

SETNY JUBILEUSZ BUDOWLANYCH



Dzień później - 21 listopada – w Hali Częstochowa wystąpi 
Cleo. Wokalistka, autorka tekstów, malarka, projektantka 

- kobieta wielu talentów. Drzwi do sukcesu otworzyła jej 
współpraca z Donatanem. Ich singiel „My Słowianie” 

stał się  jednym z największych hitów 2013 r. i został 
wyświetlony na kanale YT łącznie w różnych wer-
sjach około 100 milionów razy. W 2014 r. Cleo repre-
zentowała Polskę w konkursie Eurowizji, a później 
wydała świetnie przyjęte płyty: „Hiper/Chimera”, 
„Bastet”, „SuperNOVA”. Najnowszy krążek „vi-
nyLOVA” to powrót Cleo do brzmień i stylów, od 
których zaczęła się jej muzyczna historia. Płyta spój-

nie zachowana w muzycznych klimatach lat 50., 60., 
70. XX w., obfituje w tłuste, żywe dźwięki oldschoolu. 

Funk, soul, disco, gospel i r’n’b z ciepłym winylowym 
szelestem spójnie łączą się w koncept muzycznego vintage. 

Cleo brzmi na tej płycie tak autentycznie, jakby do każdego na-
grania używała wehikułu czasu, przenosząc się w okres, w którym 

dany styl muzyczny święcił swoje triumfy. Z pewnością będzie się można 
też o tym przekonać podczas częstochowskiego koncertu.                              af

LISTOPAD PEŁEN MUZYKI
Muzyka na żywo to najlepszy sposób na trudną, listopadową aurę – to rozgrzewający zastrzyk energii i dobrego samopoczucia. Pewnie dlatego wszelkie jesienne trasy koncertowe 

cieszą się tak olbrzymią popularnością. Każdy ma wtedy ochotę poszaleć pod sceną i dać się porwać najlepszym, muzycznym opowieściom. 
Mamy dla Was kilka propozycji najbliższych koncertów, w ramach których będzie można skryć się przed jesienną chandrą. 

KONCERTY

Już 5 listopada w Klubie Rura zagra Sarius. Pochodzący 
z Częstochowy raper (będący jedną z naszych Twarzy 

Przyszłości), od kilku lat odnosi ogromne sukcesy 
na rodzimej scenie hiphopowej. Jego kolejne krąż-

ki regularnie pokrywają się platyną, natomiast 
single osiągają niesamowite liczby odsłon w in-
ternecie. Potrafi on też jak magnes przyciągać 
rzesze fanów na koncerty, a w rodzinnym 
mieście ta siła przyciągania jest jeszcze więk-
sza. Szykuje się więc wyjątkowy hiphopowy 
wieczór z olbrzymim ładunkiem emocji. Tym 
bardziej, że listopadowy koncert jest częścią 

trasy promującej ostatni album Sariusa, „Anti-
Hype 2”. To bardzo dojrzały i różnorodny krą-

żek – momentami surowy  i przybrudzony, mo-
mentami ciężki od metafizyki, a przy tym ze sporym 

potencjałem przebojowości. Przede wszystkim jednak 
jest to płyta boleśnie szczera. Jednym słowem, żaden fan  

hiphopu nie powinien przegapić tego koncertu. 

Innym, pochodzącym z Częstochowy muzykiem, jest Robert Kapkowski, 
który współtworzy zespół Cheap Tobacco. Będzie można go zobaczyć 

i usłyszeć na scenie 10 listopada w Pubie Sportowym Stacherczak. 
Zapowiada się olbrzymia dawka rockowej energii i bluesowych 

uniesień. Cheap Tobacco mają na koncie występ na dużej scenie 
festiwalu Pol’and’Rock 2021, występy na  węgierskich Venegy 
Festiwal 2021 i Festiwalu Sziget 2019, dwa koncerty podczas 
Canadian Music Week 2019 oraz zaproszenie na największy 
festiwal w USA - Summer Fest 2020. Warto też podkreślić, 
że ich płyta „Szum”, zdobyła nominację do Fryderyka 2019 
w kategorii blues. Takie sukcesy uskrzydlają, co z pewnością 
przekłada się na nowy materiał, nad którym zespół właśnie 

pracuje. Według zapowiedzi ma to być swoiste rozliczanie się 
z rzeczywistością, w której pokolenie postkapitalistyczne pró-

buje poskładać własne myśli. Pokolenie zagubione w rzeczywi-
stości wirtualnej, przepełnionej plastikowymi, kruchymi więziami, 

tęskniące za prawdą per se, za akceptacją człowieka niezależnie od 
jego słabości. Próbkę tej nowej muzyki od Cheap Tobacco będzie można 

z pewnością usłyszeć podczas częstochowskiego występu. 

Każdy koncert Artura Rojka w naszym mieście to prawdziwe 
muzyczne święto. Artysta ma tu wielu oddanych fanów, 

którzy nigdy nie są syci muzyki swojego idola i two-
rzą niesamowitą atmosferę podczas jego występów. 

Po raz kolejny będzie można się o tym przekonać  
13 listopada w Filharmonii Częstochowskiej. 
Kiedyś Rojek kojarzony był przede wszystkim  
z zespołem Myslovitz oraz projektem Lenny 
Valentino, później dał się poznać jako organi-
zator kultowego OFF Festiwalu. Solowe płyty 
nagrywa rzadko, ale każda z nich jest ważnym 
wydarzeniem na naszym rynku muzycznym. 

Jego ostatni krążek „Kundel” pojawił się w ze-
szłym roku i zaskoczył eklektyczną naturą. Łą-

czył popową estetykę z alternatywą, garażowymi 
tonacjami, brzmieniem instrumentów akustycznych  

i naprawdę sporą dawką elektroniki. Mimo tych, wyda-
wałoby się, wewnętrznych sprzeczności okazał się być al-

bumem bardzo spójnym, dojrzałym oraz odważnym lirycznie. 

Również 13 listopada w Klubie Rura zagra Ørganek (co 
zapewne wielu częstochowskich miłośników rockowej 

alternatywy wpędzi w trudny dylemat: czy Ørganek, 
czy jednak Rojek?). Będzie to okazja, żeby posłu-

chać materiału z wydanej parę tygodni temu 
nowej płyty zespołu „Na razie stoję, na razie 
patrzę”, która została bardzo dobrze przyjęta, 
zarówno ze względu na intrygującą różnorod-
ność stylistyczną, jak i mocny przekaz. Oprócz 
typowych dla Ørganka tekstów o międzyludz-
kich relacjach, pojawia się tu również kąsająca 

publicystyka, komentująca zjawiska społeczne 
w Polsce ostatnich lat. Zespół poszerzył też znacz-

nie swój zakres stylistyczny, sięgając do post-punka 
oraz muzyki elektronicznej, dla której bazą są analo-

gowe brzmienia lat 70. ubiegłego wieku. Nie zmieniła się 
jednak wybuchowa energia Ørganka na scenie, która potrafi 

oderwać od gruntu i wysłać w kosmos zarówno duże sale kon-
certowe, maleńkie kluby, jak i sceny plenerowe wraz z przyległościami. 
Jednak uwaga! – takie kosmiczno-muzyczne wycieczki potrafią uzależnić.           

Nocny Kochanek to zespół, który bawi się klasycznymi nurtami 
heavy metalu, przyprawiając je dużą dawką humoru i auto-

ironii. Z jednej strony ma on na koncie tysiące sprzedanych 
płyt (dwa złote i jeden platynowy krążek) oraz setki wy-
pełnionych sal koncertowych, z drugiej zaś dorobił się 
antyfanów, którzy głośno artykułują swój sprzeciw, że 
nie wolno sobie w ten sposób stroić żartów ze złotej ery 
rockowego, mocnego uderzenia. Sama kapela wydaje 
się być dumna z tego statusu: „albo nas kochasz, albo 
nienawidzisz” i od lat konsekwentnie kroczy raz ob-
raną ścieżką. Potwierdza to też, wydany we wrześniu 
tego roku, album „Stosunki międzynarodowe”, na który 

składa się dziewięć coverów takich zespołów, jak: AC/
DC, Iron Maiden, Helloween, Led Zeppelin, Judas Priest, 

Kiss, Areosmith, Guns N’Roses. Muzycznie zespół z Warsza-
wy trzyma się tu dość blisko oryginałów, a cała zabawa polega 

na przewrotnych tłumaczeniach tekstów na język polski. Dzięki 
temu doskonale osłuchane przeboje zaczynają brzmieć zupełnie inaczej 

i dociera do nas, o czym jest ten cały heavy metal. W ramach „Stosunkowo 
Udanej Trasy” Nocny Kochanek zagra 20 listopada w klubie Rura. 
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RÓŻE  Od 10 listopada Muzeum Częstochowskie 
 zaprasza do Galerii Dobrej Sztuki 
 na wystawę  „Róże nie róże – oblicza 
 sztuki  Teodora i Wandy Grottów”. 

WYSTAWA

T eodor Grott urodził się w 1884 r. w Czę-
stochowie, zmarł w 1972 r. w Krakowie. 
Wczesny kontakt ze sztuką umożliwił 
mu ojciec, Jan Nepomucen Grott, ma-

larz cechowy i autor obrazów religijnych, który 
umiejętności artystyczne rozwijał w Klasie Rysun-
kowej Wojciecha Gersona w Warszawie, a w Czę-
stochowie prowadził własną pracownię. Po ukoń-
czeniu częstochowskiego gimnazjum, w latach 
1903-1911 Teodor studiował w Akademii Sztuk 
Pięknych w Krakowie. Początkowo uczęszczał do 
pracowni Floriana Cynka, później Leona Wyczół-
kowskiego. W 1907 r. Teodorowi przyznano jed-
norazową zapomogę finansową, co pozwoliło mu 
odbyć artystyczną podróż do Rzymu. W roku 1909 
otrzymał czteroletnie stypendium z fundacji dra 
Franciszka Urbańskiego. Wiązało się to z możli-
wością kontynuacji studiów za granicą. Zachęcony 
przez Leona Wyczółkowskiego, w 1909 r. wyjechał 
na Ukrainę. 

W roku 1910 Grott wziął ślub z pochodzącą z Kra-
kowa Wandą Kamieniecką, absolwentką Uniwer-
sytetu Jagiellońskiego. W tym samym roku udał 
się na stypendium zagraniczne do Paryża, Rzymu 
i Londynu. Od 1912 do 1939 roku prowadził wraz 
z żoną wytwórnię kilimów Stylowe Kilimy Art. 
Pracowni Wandy Grott w Krakowie, której filię 
otwarto w Warszawie w latach 30. XX w. Teodor 
projektował tkaniny oraz prowadził nadzór arty-
styczny nad pracownią, a Wanda – nadzór technicz-
ny i administracyjny. Wyroby sygnowano gmer-
kiem złożonym z trzech rombów lub haftowaną 
nazwą „GROT”. Z warsztatem Grottów współpra-
cowali znani twórcy, którzy wykonywali autorskie 
projekty dekoracyjnych tkanin, takich jak kilimy, 
narzuty, makaty, pokrycia. Wśród tych twórców 
byli m.in. Włodzimierz Błocki, Jan Bocheński, 
Kazimierz Chmurski, Stanisław Kaczkowski, Lu-
dwik Misky, Kazimierz Młodzianowski, Antoni 
Procajłowicz, Andrzej Pronaszko, Maria Smere-
czyńska, Jadwiga Sołtykiewicz, Franciszek Świer-
czek, Bogdan Treter, Kazimierz Wiłkomirski, Anna 
Wiśniewska, Kazimierz Witkiewicz. W 1930 r.  
jury Salonu Dorocznego Towarzystwa „Zachęty” 
Sztuk Pięknych w Warszawie przyznało Wandzie 
Grott brązowy medal za twórczość kilimiarską, 
a w 1938 r. Wanda otrzymała VIII nagrodę prezesa 
Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krako-
wie Mariana Dąbrowskiego. Wytwórnia działała 
do 1939 r., a jej wyroby uznawane były w okresie 
dwudziestolecia międzywojennego za jedne z naj-
lepszych w kraju. 

Początki aktywnej działalności wystawienniczej 
Teodora Grotta sięgają jeszcze jego czasów stu-
denckich. Uczestniczył w pokazach zbiorowych, 
organizowanych przez ogólnonarodowe i lokalne 
środowiska artystyczne, organizacje i stowarzy-
szenia, m.in. Towarzystwo Artystów Polskich 
„Sztuka” w Krakowie, Związek Powszechny 
Artystów Plastyków (późniejszy Związek Pol-
skich Artystów Plastyków), Wileńskie Towarzy-
stwo Artystów Plastyków, Instytut Propagandy 
Sztuki w Warszawie, Towarzystwo „Zachęty” 
Sztuk Pięknych w Warszawie, Grupę „Dziesię-
ciu”, Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych 
w Krakowie, Lwowie i Poznaniu. Prezentował 
swój dorobek na ekspozycjach zagranicznych, 
m.in. na Międzynarodowej Wystawie Sztuki 

Dekoracyjnej i Wzornictwa w Paryżu (1925 r.), 
wystawach sztuki polskiej w Pradze (1927 r.),  
Budapeszcie (1928 r.), Kopenhadze (1930 r.),  
Berlinie (1934 r.), Padwie (1937 r.). Przekrojowe 
ekspozycje poświęcone twórczości Teodora Grot-
ta, zorganizowane przez Towarzystwo Przyjaciół 
Sztuk Pięknych w Krakowie, odbyły się w 1947 r., 
1952 r. oraz 1960 r. 

Teodor Grott spełniał się jako malarz, grafik oraz 
projektant kilimów. Wieloletnia znajomość z Le-
onem Wyczółkowskim i obserwacja twórczości 
tego przyjaciela i mistrza sprawiły, że formuła sty-
listyczna Grotta nacechowana jest wpływami sztu-
ki młodopolskiej, co przejawia się secesyjną deko-
racyjnością widoczną w kwiatowych martwych 
naturach i portretach oraz impresjonistycznym 
spojrzeniem na rzeczywistość. Poszukiwania inspi-
racji w sztuce awangardowej zwróciły jego uwagę 
w stronę twórczości Paula Cezanne’a, postimpre-
sjonistów i krakowskiego koloryzmu. Zaowoco-
wało to m.in. syntetyzmem formy, uproszczeniem 
przedmiotu, kolorystycznym definiowaniem 
przestrzeni, płaską plamą barwną, sporadycznie 
cloisonizmem. Tematami chętnie podejmowanymi 
przez artystę były kwiatowe martwe natury, por-
trety i pejzaże. Malarz osobiście pomagał Leonowi 
Wyczółkowskiemu w wykonywanych na zamó-
wienie portretach. Zestaw podejmowanych przez 
Grotta tematów dopełniają akty.

Akwarela zdominowała uprawiane przez artystę 
pozostałe techniki malarskie, takie jak olej, pastel, 
gwasz, tempera. Grott wykorzystywał też liczne 
techniki graficzne, tworzył w akwaforcie i suchej 
igle, wykonywał rysunki. Za osiągnięcia na polu 
sztuki artysta został w 1937 r. odznaczony Krzy-
żem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. 
W 1955 r. otrzymał złoty medal Towarzystwa 
Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie.
 
W roku 1931 Teodor Grott założył w Krakowie, 
wspólnie z Marcinem Samlickim, malarzem i gra-
fikiem, stowarzyszenie artystyczne Grupa „Dzie-
sięciu”, którego został przewodniczącym. W skład 
pierwszej „dziesiątki” zespołu oprócz Grotta 
i Samlickiego weszli: Kazimierz Chmurski, Euge-
niusz Geppert, Henryk Gotlib, Wlastimil Hofman, 
Alfons Karpiński, Stanisław Popławski, Zbigniew 
Pronaszko i Czesław Rzepiński. W ramach grupy 
„Dziesięciu” swoje prace artystyczne prezentowali 
m.in. Stanisław Borysowski, Adam Bunsch, Jerzy 
Fedkowicz, Zbigniew Gostwicki, Henryk Jackow-
ski, Zbigniew Jarosz, Tadeusz Korotkiewicz, Jan 
Szczęsny Książek, Władysław Łopuszniak, Lu-
dwik Machalski, Edward Matuszczak, Stefan Or-
wicz, Stanisław Podgórski i Bogusław Serwin.

Wystawa „Róże nie róże – oblicza sztuki Teodora 
i Wandy Grottów” będzie eksponowana w często-
chowskim Muzeum do lutego 2022 r. Zaprezento-
wane na niej prace pochodzą ze zbiorów Muzeum 
Krakowa, Muzeum Narodowego w Krakowie, 
Muzeum Narodowego w Warszawie, Muzeum 
Sztuki w Łodzi, Centralnego Muzeum Włókiennic-
twa w Łodzi i Muzeum Częstochowskiego, a także 
kolekcjonerów prywatnych. 

Agnieszka Świerzy /kuratorka ekspozycji/

RÓŻE nie

 Teodor Grott, Kaczeńce w wazonie, 
 własność Muzeum Częstochowskiego, 
 fot. M. Grzyb 

 Teodor Grott 

 Teodor Grott, Moi przyjaciele rzeźbiarz 
 Stanisław Popławski i grafik Jan Wojnarski, 
 1910 r., własność Muzeum Częstochowskiego, 
 fot. M. Grzyb 
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KONTEKSTY

WYSTAWY

 W wystawie biorą udział: 

Maria Michoń - ukończyła Uniwer-
sytet im. Fryderyka Chopina w War-
szawie, otrzymując w 2013 r. dyplom 
magistra sztuki – specjalność: gra na 
skrzypcach w klasie prof. Romana 
Lasockiego. W  roku 2017 otrzymała 
również tytuł magistra sztuki – spe-
cjalność: malarstwo - w Akademii 
im. Jana Długosza w Częstochowie 
na Wydziale Sztuki, w pracowni 
prof. AJD Janusza Rafała Głowac-
kiego i dr. Jakuba Jakubowskiego. 
Jest członkinią stowarzyszenia „Szir 
Awiw”, które poprzez działalność 
artystyczną, społeczną oraz eduka-
cyjną kultywuje tradycje różnych na-
rodów i grup etnicznych. W ramach 
Stowarzyszenia prowadzi aktualnie 
zespół wokalny o tej samej nazwie. 
Podczas wernisażu widzowie będą 
mieć okazję poznać jej różne talenty 
artystyczne: plastyczny, muzyczny 
i wokalny.

Bogusława Bortnik-Morajda - ab-
solwentka Akademii Sztuk Pięknych 
w Krakowie, kierunek: Malarstwo, 
pracownia prof. Juliusza Joniaka. Od 
1988 r. pracuje na rodzimej uczelni, 
najpierw jako asystentka w pracow-
niach malarstwa i rysunku, potem 
jako samodzielny pracownik dydak-
tyczny. Od roku 2001 prowadzi au-
torską Pracownię Rysunku na Wy-
dziale Malarstwa ASP w Krakowie, 
a od 2004 r. także autorską pracow-
nię rysunku na Wieczorowych Stu-
diach Licencjackich na Wydziale Ma-
larstwa ASP w Krakowie. W 2019 r.  
uzyskała tytuł profesora sztuk pla-
stycznych nadany przez Prezydenta 

RP. Kilkukrotnie była stypendystką 
Ministerstwa Kultury i Sztuki. Jej ak-
tywność zawodowa obejmuje szero-
kie działania artystyczno-społeczne, 
takie jak udział w składach jury kon-
kursów artystycznych, prowadzenie 
wykładów, warsztatów i konsultacji 
dla uczniów, koordynację projektów 
(np. „Murale w Pacanowie”). Zaj-
muje się malarstwem, rysunkiem, 
tworzy instalacje, obiekty, a także 
projektuje wnętrza i ogrody.

Ewa Ciepielewska - malarka, per-
formerka, aktywistka, altruistka 
i miłośniczka przyrody. Studiowała 
malarstwo na wrocławskiej PWSSP, 
gdzie w 1984 r. otrzymała dyplom 
w pracowni Konrada Jarodzkiego. 

W 1981 r. stworzyła - wraz z Bożeną 
Grzyb-Jarodzką i Pawłem Jarodzkim 
- grupę „Luxus”, która pracowała 
przy wydawaniu magazynu o tej sa-
mej nazwie. Tworzy obrazy w kon-
wencji fotorealistycznej w kolorycie 
niezgodnym z naturą. Ciepielewska 
często odwołuje się do pop-artu. 
Laureatka Nagrody im. Katarzyny 
Kobro za rok 2019, przyznawanej ar-
tystom poszukującym.

Monika Misztal - w roku 2012 obro-
niła z wynikiem bardzo dobrym dy-
plom na Wydziale Malarstwa ASP 
w Krakowie w pracowni Andrzeja 
Bednarczyka. Stypendystka Kon-
sulatu Generalnego RP w Kolonii 
i Związku LVR w Alanus Hoch-
schule w Niemczech w latach 2010-
2011 oraz stypendystka Sapere Auso 
w Krakowie w latach 2013-2014. Bra-
ła udział w wystawach indywidual-
nych oraz zbiorowych w kraju i za 
granicą, m.in. we Francji, Szwajcarii 
i Niemczech. Obecnie studentka stu-
diów stacjonarnych Sztuki Mediów 
na Akademii Sztuk Pięknych w War-
szawie oraz doktorantka Wydziału 
Sztuki Uniwersytetu Pedagogiczne-
go w Krakowie. 

Martyna Borowiecka - zajmuje się 
przede wszystkim malarstwem szta-
lugowym, rysunkiem, tworzy obiek-
ty, instalacje malarskie. Dyplom 
zrealizowała w 2013 r. na Wydziale 
Malarstwa krakowskiej Akademii 

Sztuk Pięknych. Od roku 2019 posia-
da tytuł doktora. Mieszka i pracuje 
w Krakowie.

Maja Krysiak-Podsiadlik - absol-
wentka Wydziału Malarstwa Akade-
mii Sztuk Pięknych w Krakowie. Dy-
plom z malarstwa obroniła w 2005 
r. W latach 2006-2014 pracowała 
dydaktycznie na macierzystej uczel-
ni, gdzie współtworzyła I Pracownię 
Rysunku i Malarstwa na Wydziale 
Wnętrz. W roku 2013 otworzyła 
przewód doktorski na Wydziale Ma-
larstwa ASP w Krakowie. 

Katarzyna Kukuła - studiowała na 
krakowskiej Akademii Sztuk Pięk-
nych. Dyplom obroniła w 2012 r., 
pod kierunkiem prof. Leszka Misia-
ka. W tym samym roku otrzymała 
nagrodę za Najlepszy Dyplom Aka-
demii Sztuk Pięknych w Polsce (Na-
groda Rektorów). Obrazy Katarzyny 
Kukuły znalazły swoje uznanie wie-
lu galerii sztuki współczesnej. 

CIAŁA
 Siedem kobiet rozprawia 

 o cielesności i duszy. Siedem 
 artystek reprezentuje zupełnie 

 inne estetyki i wrażliwości. 
 Siedem głosów wpisuje się w wielką  
 artystyczno-ontologiczną dyskusję 

 na temat człowieka, jego natury 
 i miejsca we wszechświecie. 

 Miejska Galeria Sztuki zaprasza 
 18 listopada na wernisaż wystawy 

 zbiorowej „ A ciało duszą się stało”. 

Wystawa dzieł siedmiu artystek, które doskonale rozu-
mieją, że jesteśmy osadzeni w doświadczeniu w bezpo-
średni, cielesny sposób. Ciało jest konkretem, jest tu i te-
raz  - a jednocześnie stanowi podstawę i ramy wszelkich 
zdarzeń oraz przeżyć. Ciało jest jednostkowe, to oto ciało. 
Równolegle wpisuje się i jest wpisane w różne uniwersa, te 
na wyciągnięcie ręki, codzienne i te kosmiczne. Ciało łączy 
więc w sobie z jednej strony materię i fizjologię, a z drugiej 
opowieść o życiu, przeszłość i przyszłość, gwiazdy i nie-
bo. Dlatego przedstawienie ciała w obrazie jest zarazem 
przedstawieniem rozlicznych światów. Gest twórczy po-
wstaje w szczelinie pomiędzy materialnym i duchowym, 
jest efektem działania „machiny wyobraźni”.
Dzieła składające się na wystawę „A ciało duszą się stało” 
są różnorodne, a przy tym tworzą spójną ekspozycję. Ar-
tystki i kuratorki projektu (Joanna Matyja i Barbara Major) 
podkreślają jednak, że nie jest to spójność rozumiana jako 
przysłowiowe czy rachunkowe „sprowadzenie do wspól-
nego mianownika”. Zależało im raczej na stworzeniu swo-
jego rodzaju mapy, pasaży obrazowania przez intensyw-
ność uczuć i myśli wypełniających ciało, czyli życia.

 Monika Misztal 

 Maria Michoń 

 Bogusława Bortnik-Morajda 

 Ewa Ciepielewska 

 Maja Krysiak-Podsiadlik 

 Martyna Borowiecka 

 Katarzyna Kukuła 

Sztuki wizualne lubią się wciskać we 
wszystkie szczeliny pozostawiane przez 
naukę. Wypełniać wyobraźnią te luki, 
które współczesne badania etykietują: 
„jeszcze nie wiemy”, „jeszcze nie udało 

się sprawdzić”. W ten sposób artyści po-
szerzają naszą perspektywę postrzegania 

świata i inspirują do patrzenia szerzej, 
poza horyzont wszelkich metodologii. 

Według tego klucza można odczytywać 
również wystawę Anny Tarnowskiej „An-

tymateria” w Miejskiej Galerii Sztuki. 

ANTY
MATERIA

Anna Tarnowska to młoda artystka, która dyplom 
z grafiki warsztatowej uzyskała w 2019 r. pod kierun-
kiem prof. Grzegorza Banaszkiewicza na Uniwersyte-
cie Humanistyczno–Przyrodniczym im. Jana Długosza 
w Częstochowie, a dziś pracuje tam na stanowisku 
asystenta w Katedrze Grafiki. Poza grafiką i rysunkiem 
interesuje się zjawiskami fizycznymi. Pracuje w wielu 
technikach; próbuje je łączyć i dostosowywać do swo-
ich upodobań wizualnych. W warsztacie graficznym 
upodobała sobie szczególnie suche techniki druku 
wklęsłego. 

O wystawie „Antymateria” Tarnowska opowiada tak: 
Reakcje pomiędzy Jednostkami zachodzą nieustannie zarów-
no w przyrodzie, jak i naszym życiu. Zwykle reakcja zachodzi 
w stabilny sposób, a jej efekty równoważą się z pierwotnymi 
składnikami. Niektóre procesy są jednak wyjątkowo gwał-
towne. Antymateria jest substancją niezbadaną i tajemniczą, 
przypisywano jej w przeszłości mityczne wręcz znaczenie. 
Nie jesteśmy w stanie zrozumieć niektórych aspektów nauki, 
jak i funkcjonowania społecznego. Największy problem po-
wstaje, gdy w nauce pojawia się coś niezbadanego, a w życiu 
– niepoznanego. Podążanie, według właściwego schematu, 
bezbłędnie i bez strat, bywa czasem niemożliwe. Dzieje się to 
zazwyczaj w zróżnicowanym tempie i zmiennych okoliczno-
ściach, na które nie zawsze mamy wpływ. Natura radzi so-
bie z tym jednak doskonale! Każdy proces w przyrodzie jest 
elementem idealnej układanki. W przypadku większych lub 
ogromnych zawirowań wszystko wraca po czasie do normy. 
Gdzie jest więc granica nieodwracalnego zaburzenia równo-
wagi? Jestem zafascynowana wpływem relacji międzyludz-
kich na Nas samych oraz na to, jak przekładają się one na 
twórcze działania. W serii powstałych grafik pragnę oddać 
mój sposób postrzegania Materii Graficznej. Wijące się ele-
menty światła i czerni ukazują moment tuż przed reakcją.

Wernisaż wystawy - 18 listopada.
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Dwadzieścia lat temu Jacek Sztuka obronił dyplom 
na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. 

Rocznica ta skłoniła artystę 
do przygotowania wystawy retrospektywnej 

w Miejskiej Galerii Sztuki. 
Zapraszamy zatem na przegląd 

„Życia w obrazkach”. 

RETROSPEKCJA 
SZTUKI

Retrospekcja, według słownikowej definicji, to wy-
siłek przypominania sobie przeszłych zdarzeń lub 
przeżyć, tego, co było i może być obecne już tylko 
w obrazach, poprzez uruchomienie mnemonicznej 
wyobraźni. W przypadku Jacka Sztuki różnorod-
ne doświadczenia życia już zostały przez niego 
ucieleśnione w materialnych obrazach, a propono-
wana ekspozycja łączy je ze sobą na swoistej sce-
nie, jaką jest sala wystawowa - i w efekcie ukazuje 
„Życie w obrazach”. Na wystawie będzie można 
zobaczyć między innymi następujące cykle malar-
skie: „W samochodzie”, „Mięso-złom”, „Podróż-
ni”, „Hybrydy”, „Zanurzenia”, „Portrety”. 

Jacek Sztuka studiował w krakowskiej Akade-
mii Sztuk Pięknych (1996-2001) na Wydziale 
Malarstwa w pracowni prof. Jacka Waltosia oraz 
w pracowni rysunku prof. Teresy Kotkowskiej- 
Rzepeckiej. W roku akademickim 1999/2000 od-
był stypendium w Akademie der Bildende Kün-

ste w Norymberdze w pracowni malarstwa prof. 
Johannesa Grützke. Dyplom obronił z wyróżnie-
niem w 2001 r., w pracowni prof. Stanisława 
Rodzińskiego. W roku akademickim 2002/2003 
prowadził zajęcia z malarstwa i rysunku na wy-
dziale Artystycznym w WSP w Częstochowie. 
Od 2013 r. jest kierownikiem Zakładu Komuni-
kacji Marketingowej w Instytucie Marketingu na 
Wydziale Zarządzania Politechniki Częstochow-
skiej. Doktorat obronił na Akademii Sztuk Pięk-
nych w Krakowie w roku 2006, a sześć lat później 
habilitację. Brał udział w ponad 110 wystawach 
zbiorowych, krajowych i zagranicznych.

Otwarciu wystawy Jacka Sztuki „Życie w obraz-
kach” - 18 listopada - będzie towarzyszył koncert 
Lidii, Marcina, Mikołaja, Nikodema Pospieszal-
skich oraz Zuzanny Tomaszewskiej. Koncert 
poprzedzi skrzypcowy występ uczniów często-
chowskiej szkoły Suzuki.

 Jacek Sztuka, Leben, olej na płótnie, 250x380cm, 2011 r. 

 Jacek Sztuka, Dissonance, olej na płótnie, 105x120cm, 2016 r.  

WYSTAWA WYSTAWA

Mamy za sobą długą przerwę, bowiem trzy-
nasta edycja Klimatów odbyła się w 2018 r. 
Kolejny rok upłynął na pracy nad międzynaro-
dowym konkursem Biennale Fotografii Ulicz-
nej Moment, który miał być organizowany 
zamiennie z Klimatami. Jednak rok 2020 przy-
niósł pandemię i lockdown. Prawie wszyst-
kie wydarzenia kulturalne zostały odwołane. 
Zostaliśmy zamknięci w domach, czekając na 
lepsze czasy.
Pomimo tego, że Covid-19 wciąż nie odpusz-

cza, Wydział Kultury, Promocji i Sportu zde-
cydował o organizacji w tym roku „Klimatów 
Częstochowy”. W ciągu paru miesięcy wpły-
nęło 361 zdjęć 88 uczestniczek i uczestników 
konkursu. Jury w składzie: Łukasz Kolewiński, 
Kamil Pawlik, Piotr Kras oraz Jarosław Re-
spondek, do wystawy pokonkursowej wybrało 
27 prac 16 autorów.
Jaki obraz miasta wyłania się na zgłoszonych 
fotografiach? Jest inaczej niż zwykle. W całym 
zestawie finałowych zdjęć czuć atmosferę pan-

demii. Oczywiście nie tak dosłownie, chociaż 
w kadrach nie brakuje symbolu „zarazy XXI 
wieku” – wszechobecnych maseczek. Mgła, 
dystans, zamknięcie, konfrontacja, niepoko-
je społeczne, a nawet pioruny pokazują nam, 
że ostatnie wydarzenia będziemy długo pa-
miętać. Trzeba stwierdzić, że jedną z wartości 
„Klimatów Częstochowy” – gdy obserwuje się 
je na przestrzeni lat - jest to, że są niezwykle 
trafną ilustracją czasów, w których żyjemy.

Adam Markowski

4 listopada, godz. 17.00
Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie, ul. Ogińskiego 13a
Uroczyste ogłoszenie wyników Konkursu Poezji Śpiewanej 
oraz występ laureatów Konkursu.

5 listopada, godz. 17.00
Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie, ul. Ogińskiego 13a
Spotkanie z dr Piotrem Derlatką - autorem biografii Jonasza 
Kofty „Jego Portret”
Prowadzenie spotkania dr Elżbieta Wróbel, Uniwersytet 
Przyrodniczo-Humanistyczny im. Jana Długosza w Częstochowie

6 listopada, godz. 16.00
Filharmonia Częstochowska im. B. Hubermana (sala koncertowa)
Uroczystość wręcznia nagród laureatom 42. Ogólnopolskiego 
Konkursu Poetyckiego im. Haliny Poświatowskiej
Koncert „Projekt KOffta” w wykonaniu Moniki Węgiel 
i Tomasza Krezymona
Wstęp wyłącznie z zaproszeniami

KLIMATY CZĘSTOCHOWY WRACAJĄ 
PO TRZYLETNIEJ PRZERWIE

 19 listopada, w Pawilonie Wystawowym Muzeum Częstochowskiego w Parku im. Staszica 
 poznamy zwycięzców 14. edycji konkursu fotograficznego „Klimaty Częstochowy”. 

Wojciech Woszczyk, „Balansując niebo” - fotografia 
zakwalifikowana do finału 14. edycji „Klimatów Częstochowy”
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MUZYKA
KLASYCZNA 

DAJE
WYTCHNIENIE

 Rozmawiamy z Adamem Klockiem – wiolonczelistą, dyrygentem, kompozytorem, 
 pedagogiem, w latach 2006–2020 dyrektorem Filharmonii Kaliskiej, od roku 2020 

 dyrektorem Filharmonii Częstochowskiej im. Bronisława Hubermana. 

Sylwia Góra: Jak można podsumować ostatni 
sezon naszej Filharmonii?

Adam Klocek: Sezon 75-lecia, przedłużony ze 
względu na pandemię, mimo bardzo trudnych 
warunków, uważam za udany. Zrobiliśmy 
wiele nagrań, odbyło się też kilka koncertów 
na żywo. Jak na te warunki, był to dość pozy-
tywny sezon artystyczny, również dla samych 
muzyków. Zaczęliśmy grać więcej muzyki ka-
meralnej, której w normalnych okolicznościach 
jest mniej. Poza tym pojawiła się nowa inicja-
tywa w postaci Letniego Jurajskiego Festiwalu 
Muzycznego, który zdecydowanie podobał się 
publiczności. Mieliśmy pełne sale koncertowe 
w postaci kościołów czy w plenerach. Tak że 
mimo wszystkich zewnętrznych warunków, 
ten sezon można ocenić jako pozytywny. Nato-
miast finansowo było bardzo trudno, ponieważ 
pandemia spowodowała, że nie mamy możli-
wości wynajmu sali.

A jak się sprawdziła działalność online? Bo 
koncerty były transmitowane.

Nie robiliśmy transmisji na żywo, zawsze na-
grywaliśmy koncert dzień wcześniej ze wzglę-
du na chęć zapewnienia słuchaczom jak najlep-
szej jakości, choćby pod względem montażu, 
ale postawiłem na nagrywanie jeden do jedne-
go, więc np. od strony akustycznej staraliśmy 
się to nagrać jednym dobrym mikrofonem z ta-
kiej odległości, gdzie siedzi zwykle przeciętny 
odbiorca, żeby zostawić wrażenie naturalności 
i nie udawać warunków studyjnych. Te nagra-
nia cieszyły się dość dużym powodzeniem, 
szczególnie na początku. Mieliśmy po kilka 
tysięcy wejść na YouTube. Myślę, że to jest do-
bry wynik i wiem, że była z nami publiczność 
nie tylko z Częstochowy, ale także z różnych 
miejsc na świecie. Natomiast koncert na żywo 
i obcowanie z muzykami jest chyba najbardziej 
przekonującą formą doświadczania muzyki. 

Z Filharmonią w Częstochowie jest Pan zwią-
zany już kilka lat. Urodził się Pan jednak 
w Krakowie, studiował w Warszawie, potem 
w Berlinie, następnie objął Pan stanowisko 
dyrektora naczelnego Filharmonii w Kaliszu. 
Czy te wybory jakoś z siebie wynikały, czy 
zdecydował przypadek?

Zawsze jest trochę przypadku, ale to, co dzieje 
się w życiu zawodowym wcześniej, jakoś wpły-
wa na kolejne wybory. Z Częstochową jestem 
związany od 2012 r. jako dyrektor artystyczny, 
a od ubiegłego roku jako dyrektor naczelny. 
Jestem bardzo szczęśliwy, bo Częstochowa to 
fajne miasto do życia. Piękny budynek Filhar-
monii, bardzo dobra orkiestra i chór. To są pod-
stawowe rzeczy, jeżeli chodzi o potrzeby dyry-
genta i dyrektora instytucji. I one są spełnione. 
Oczywiście byłoby cudownie, gdyby budżet 
był dla nas bardziej łaskawy, ale mam nadzieję, 
że gdy minie pandemia, tak się stanie. 

Powiedział Pan, że z Częstochową jest zwią-
zany od roku 2012, ale mieszkankom i miesz-
kańcom naszego miasta dał się Pan poznać 
dużo wcześniej, bo już w 1999 r. na koncercie, 
na którym okrzyknięto Pana przyszłością 
polskiej instrumentalistyki. Jako dyrygent 
poprowadził Pan częstochowską orkiestrę po 
raz pierwszy wiele lat temu, potem znów miał 
Pan taką okazję, dzięki temu przyglądał się 
jej Pan w kilkuletnich odstępach. Jak widzi ją 
Pan dzisiaj?

Tak, w roku 1999 graliśmy na Festiwalu Wio-
linistycznym im. Bronisława Hubermana, 
z orkiestrą Sinfonia Varsovia, w międzynaro-
dowym składzie. Potem, w drugiej połowie 
lat dwutysięcznych, faktycznie dyrygowałem 
orkiestrą w Częstochowie, będąc szefem kali-
skiej Filharmonii. To zawsze była bardzo dobra 
orkiestra, natomiast teraz mamy dużo młodych 
muzyków na naprawdę imponującym pozio-

mie. W połączeniu z muzykami z wielkim do-
świadczeniem, z tej nieco starszej generacji, daje 
to zespół na wysokim poziomie artystycznym. 

A co ceni Pan najbardziej w częstochowskiej 
Filharmonii?    

Przede wszystkim zespół! To są bardzo kultu-
ralni, inteligentni ludzie. Odkąd w roku 2012 
ze śp. Ireneuszem Kozerą zostaliśmy dyrekto-
rami, atmosfera w zespole bardzo się poprawi-
ła. Teraz to jest zespół, który z przyjemnością 
wykonuje swoją pracę i raczej nie ma animozji 
między muzykami, które zdarzają są w innych 
zespołach. Bardzo często dobre orkiestry mają 
złą atmosferę w pracy przez to, że jest zawiść 
i konkurencja. Myślę, że w Częstochowie tak 
nie jest. Druga kwestia to piękny budynek 
i sala koncertowa – wciąż jedna z największych 
w Polsce. 

Sam jest Pan muzykiem, stąd moje pytanie 
– czy ciężko jest pogodzić bycie artystą z by-
ciem osobą odpowiedzialną za artystów?

Jeżeli chodzi o dyrygowanie, to dla mnie bycie 
muzykiem instrumentalistą jest podstawą do 
pracy. Kiedy mówię do muzyków, szczegól-
nie tych grających na instrumentach smycz-
kowych, to wiem, o czym mówię. Jestem też 
pedagogiem, uczę młodych wiolonczelistów 
w Krakowie i Warszawie. Wydaje mi się, że 
muzycy lepiej i chętniej przyjmują uwagi od 
kogoś, o kim wiedzą, że potrafi grać na instru-
mencie. A czasem niestety tak się zdarza, że 
nawet świetni dyrygenci nigdy nie grali dobrze 
na żadnym instrumencie, najwyżej na fortepia-
nie. Muzycy wtedy wiedzą, że polecenia wy-
daje im ktoś, kto sam nie potrafi dobrze zagrać 
kilku nut. Myślę, że to budzi frustrację. To, że 
sam gram, pomaga. W czasie pandemii zasia-
dałem przy wiolonczeli i grałem z kolegami 
muzykami. Jeśli natomiast chodzi o zarządza-
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139 lat temu urodził się w Częstochowie Bronisław 
Huberman. Był synem kancelisty i pomocnika adwokata Jakuba (Jankiela) 
Hubermana oraz jego żony Aleksandry z domu Goldman. To ojciec odkrył 
w Bronisławie muzyczny talent.

7-letni Huberman daje pierwszy publiczny koncert w asyście 
orkiestry Warszawskiego Instytutu Muzycznego. Stołeczna prasa natych-
miast okrzyknęła go mianem cudownego dziecka.  

Z 1773 r. pochodzą skrzypce Stradivariusa, które młodemu 
wirtuozowi podarował Jan hrabia Zamoyski. Arystokrata był pod wraże-
niem europejskiej kariery, jaką udało się osiągnąć Hubermanowi koncertu-
jącemu m.in. w Berlinie, Wiedniu, Amsterdamie, Brukseli i Paryżu. 

Huberman ma 14 lat, gdy w Wiedniu wykonuje Koncert skrzyp-
cowy D-dur Johannesa Brahmsa, w obecności kompozytora przyjmującego 
interpretację z zachwytem. 

W dniu swoich 21. urodzin pochodzący z Częstochowy 
skrzypek został oznaczony przez Wielkiego Księcia Weimaru i Eisenach 
Medalem Sztuki i Nauki. Już w tak młodym wieku Huberman był zalicza-
ny do grona najwybitniejszych wirtuozów swoich czasów. 

BRONISŁAW
HUBERMAN

SYMFONICZNA CZĘSTOCHOWA

Jedna Europa – mimo intensywnej kariery koncer-
towej, skrzypek znajduje również czas na działalność polityczną. Huber-
man był szczerym wyznawcą idei Paneuropy. Jego broszury „Moja droga 
do Paneuropy” oraz „Ojczyzna Europa”, wydane w dwudziestoleciu mię-
dzywojennym, opisywały integrację państw z zachowaniem poszanowania 
odrębności narodów, kreśliły ideę Europy bez granic zwiększających jedy-
nie groźbę wojen i rodzących nienawiść. 

Pod koniec lat 30. XX w. Huberman organizu-
je w Tel Awiwie Palestyńską Orkiestrę Symfoniczną, chcąc w ten sposób 
pomóc muzykom żydowskiego pochodzenia uciekającym z Europy przed 
rosnącym w siłę faszyzmem i antysemityzmem. Udaje mu się uchronić oko-
ło 600 osób (symfoników i ich rodziny) przed prześladowaniem i śmiercią. 

74 lata temu pochodzący z Częstochowy wirtuoz 
umiera w szwajcarskim Corsier-sur-Vevey. 

12 edycji Międzynarodowego Festiwalu Wiolinistycznego 
im. Bronisława Hubermana udało się do tej pory zorganizować w często-
chowskiej Filharmonii. Na festiwalu gościły najwybitniejsze muzyczne 
osobowości naszych czasów, takie jak: Joshua Bell, Vadim Repin, Evelyn 
Glennie, Midori, Mischa Maisky, Roby Lakatos, Shlomo Mintz. 

9 lat temu Filharmonia Częstochowska oficjalnie otrzy-
mała imię Bronisława Hubermana.

Patron częstochowskiej Filharmonii to postać wybitna: skrzypek, pedagog, 
pisarz, działacz społeczny i polityczny, nieprzeciętna indywidualność, erudyta 
i humanista. Urodzony w naszym mieście, kształcony w europejskich stolicach, 

koncertujący na całym świecie. Polak, Żyd, Europejczyk. O tak genialnych 
osobowościach najlepiej jest opowiadać poprzez znaczące liczby. Poniżej 

prezentujemy jedną z propozycji takiej opowieści o Bronisławie Hubermanie.

nie instytucją jako dyrektor, robię to od wielu 
lat i to lubię. Od 2006 r. zbieram doświadczenia 
w pełnieniu tej akurat funkcji. Czasem jest fak-
tycznie mało czasu na życie osobiste, ale ja lubię 
zarządzanie. 

Jest Pan zatem dyrektorem, pedagogiem, dy-
rygentem. Wspomniał Pan, że w pandemii 
udało  Mu się zagrać jako muzykowi, ale czy 
poza tą niespodziewaną sytuacją ma Pan jesz-
cze czas na granie na wiolonczeli?

Mam kontakt z instrumentem, ucząc stu-
dentów, ale faktycznie - będąc dyrektorem 
i dyrygentem, czasu na granie mam niewiele. 
Natomiast staram się to pielęgnować – gram 
regularnie z orkiestrą Baltic Neopolis Virtuosi. 
Jak wspomniałem, w czasie pandemii grałem 
z muzykami z naszej orkiestry i sprawiało mi 
to bardzo dużą radość. Kiedy zbyt długo nie 
gram na wiolonczeli, to bardzo za tym tęsknię.

A czy udało się Panu ostatnio spełnić jakieś 
prywatne marzenie artystyczne?

Trudne pytanie. Zajmuję się też trochę pisa-
niem różnej muzyki, np. takiej nieco jazzowej, 
filmowej.  I chciałem napisać utwór na jubile-
usz Filharmonii, czyli dokładnie wtedy, kiedy 
wybuchła pandemia. Nie udało mi się go skoń-
czyć, ale mam nadzieję, że jeszcze się to uda. 
Moim marzeniem jest znalezienie czasu na pi-
sanie muzyki. 

Mówił już Pan o swojej obecnej pracy peda-
goga, ale ma Pan także na koncie stworzenie 
orkiestry Młoda Polska Filharmonia. Postawił 
Pan na młodych ludzi. Czy wciąż jest to dla 
Pana ważne? Czy młodzi ludzie nadal potra-
fią się zakochać w muzyce klasycznej?

Oczywiście, że tak, a ta inicjatywa była wspa-
niała. Niestety, chwilowo jest zawieszona ze 
względu na brak funduszy, ponieważ projekt 
był realizowany wyłącznie dzięki środkom 
prywatnym. Młodą Polską Filharmonię robili-
śmy ponad dziesięć lat, wcześniej był program 
Agrafka Muzyczna, z którego Młoda Polska 
Filharmonia wyrosła. To byli naprawdę wspa-
niali młodzi ludzie, a teraz to wszystko wraca, 
bo wciąż na swojej drodze spotykam moich 
wychowanków właśnie stamtąd. Często spo-
tykam ich jako muzyków w renomowanych 
orkiestrach. Myślę, że granie w orkiestrze, kie-
dy byli nastolatkami, bardzo dobrze na nich 
wpłynęło. 

Czy ma Pan poczucie, że w Filharmonii poja-
wiają się nowi słuchacze? Czy są to raczej stali 
bywalcy? Mam tu na myśli koncerty bardziej 
klasyczne. 

Mamy stałych bywalców, którzy uważają, że 
mamy za mało koncertów symfonicznych, 
ale pojawiają się też nowe twarze. Natomiast 
wiadomo, że tu potrzeba trochę bardziej wy-
rafinowanej publiczności. I nie jest to kwestia 
tylko Częstochowy, ale generalnie Polski 
i chyba w ogóle świata. Na koncertach roz-
rywkowych zawsze będziemy mieli więcej 
publiczności, dlatego takie koncerty robimy 
i staramy się, żeby nasza orkiestra w nich 
uczestniczyła - ale to symfonika utrzymuje 
orkiestrę na najwyższym poziomie i to ona 
buduje elitę miasta. I tego już nie należy 
przeliczać na konkretną liczbę słuchaczy, ale 
trzeba patrzeć przez pryzmat tworzenia śro-
dowiska kulturalnego i muzycznego w mie-
ście. W dziedzinie kultury takie instytucje, 
jak filharmonia czy teatr, wskazują na rangę 
miasta.

A czym można zachęcić publiczność do wy-
bierania nieco trudniejszej formy kultury, 
jaką jest muzyka klasyczna? Czy problem 
polega na tym, że ludzie nie czują się wyro-
bionymi słuchaczami i trochę się boją tej mu-
zyki?

Na pewno może być tak, że ludzie boją się 
przyjść do Filharmonii, ale znam wiele takich 
historii, że ktoś przyszedł na koncert i był 
zdziwiony, że muzyka klasyczna dała mu wy-
tchnienie od codziennego zgiełku. Okazało się, 
że ta muzyka pozwala na odpoczynek, prze-
niesienie się do trochę innego świata. Dzięki 
temu możemy też odbierać świat za pomocą 
słuchu, wrócić do tego rodzaju chłonięcia bodź-
ców. Żyjemy bowiem otoczeni przede wszyst-
kim obrazami. 

Jakie ma Pan plany jako dyrektor Filharmonii 
na najbliższe miesiące? Na co możemy cze-
kać?

Pojawią się rzeczy bardzo różne. Będzie cykl 
„Dziedzictwo Hubermana”, w ramach którego 
wystąpią światowej rangi skrzypkowie: Nancy 
Zhou – jedna z wybitniejszych skrzypaczek na 
świecie [rozmowa odbyła się przed koncertem 
skrzypaczki 15 października – przyp. red]; Ja-
kub Jakowicz, który zagra „Pory roku” Astora 
Piazzolli oraz „Cztery pory roku” Vivaldiego 
przerobione przez Maxa Richtera na wersję 
minimalistyczną, wręcz popową oraz Roman 
Kin – uznawany na całym świecie za jednego 
z najbardziej innowacyjnych i biegłych skrzyp-
ków naszych czasów. Ciekawy będzie też 
Koncert Andrzejkowy - „Tribute to The Police” 
w aranżacjach jazzowo-popowych. Cały czas 
coś się dzieje i mam nadzieję, że są to ciekawe 
propozycje. 
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 LUDZIE KOCHAJĄ MUZYKĘ
„Muzyka odpręża, dodaje energii, uspokaja – można powiedzieć, że ma dobroczynne działanie na każdy stan umysłu” – 

przekonuje Magdalena Mirowska, organizatorka i realizatorka audycji umuzykalniających w Filharmonii Częstochowskiej im. Bronisława Hubermana.

Michał Wilk: Rozmawiamy w kontekście 
muzyki poważnej i edukacji muzycznej dzie-
ci. Zacznijmy więc od pytania o to, czy dzieci 
w ogóle lubią muzykę poważną?

Magdalena Mirowska: Rozmawiamy w kontek-
ście muzyki. Określenie „poważna” nakierowu-
je na skojarzenia: trudna, smutna, stara, nudna 
i nieciekawa. Muzyka od zawsze była tworzona 
po to, aby oddziaływać na emocje, wzbudzać 
uczucia słuchaczy. Dlatego wolę określenie „mu-
zyka klasyczna”. Klasyczna, bo wykonywana na 
instrumentach klasycznych i super, że możemy 
jej słuchać w czasie rzeczywistym. A odpowia-
dając na drugą część pytania: ludzie kochają mu-
zykę! Dzieci, młodzież i dorośli cały czas słyszą 
„głosy” świata, układające się w melodie. Mu-
zyka towarzyszy nam co dzień. Różne dźwięki 
dobiegają do naszych uszu: śpiew ptaków, tupa-
nie sąsiadów z góry rano przed pracą, dźwięki 
komunikacji miejskiej, radio w samochodzie. 
Dla dzieciaków – przedszkolaków i uczniów – 
spotkanie z muzyką wykonywaną „na żywo” to 

naprawdę super przeżycie. Niesamowicie spon-
tanicznie reagują – naśladują grę muzyków, 
podrygują do rytmu, z dużą łatwością można 
rozpoznać to, co je interesuje, a co nudzi. Tu nie 
ma „muzyki poważnej”, tu jest muzyka, która 
wpływa na emocje. Młodsi słuchacze są bardzo 
ciekawi, starsi troszkę z dystansem zasiadają na 
krzesłach, ale po kilku minutach okazuje się, że 
i ośmioklasiści chętnie przystępują do naszych 
muzycznych zabaw.

Zapewne dzieci są równie, a może nawet bar-
dziej, wymagającymi słuchaczami, co dorośli...

Podczas naszych audycji dzieci mogą wyjątko-
wo blisko obcować z żywą muzyką i instrumen-
tami. Nie tylko słuchają, ale i wykonują określo-
ne ćwiczenia rytmiczne oraz eksperymentują 
z instrumentami. Czasami jednak ze strony mło-
dej publiczności padają pytania, które rzeczywi-
ście bywają kłopotliwe, odpowiedź na nie bywa 
trudna… Dzieci są wymagające, nie można się 
przy nich przejęzyczyć, pomylić, na koncertach 

dla nich nie może pojawić się jakieś zamieszanie 
czy nerwowa sytuacja. Wszystko musi dziać się 
w założonym rytmie. 

Edukacja dzieci zaczyna się od edukacji sa-
mych dorosłych, którym muzyka poważna czy 
muzyka klasyczna kojarzy się w określony, nie 
zawsze pozytywny, sposób. Przekonanych nie 
trzeba przekonywać, jak więc przekonać tych 
nieprzekonanych?

Edukacja muzyczna jest elementem edukacji po-
wszechnej, ale myślę, że podobnie jak edukacja 
plastyczna, jest rzeczywiście przez niektórych 
rodziców zrzucana na tak zwany „boczny tor”. 
Na lekcji muzyki wystarczy zaśpiewać piosenkę 
czy zagrać coś na dzwonkach, na lekcji plastyki 
narysować obrazek i jest piątka. Tak to wygląda-
ło lata temu – luźne lekcje, na których właściwie 
niczego się nie uczy. Wymagania programowe 
w dzisiejszej szkole zupełnie odbiegają od tego 
stereotypu. Aktualnie lekcja muzyki nie ograni-
cza się tylko do śpiewania piosenek, ale prowa-

dzi także do przyswojenia wiedzy o epokach, 
instrumentach, kompozytorach, gatunkach itd. 
Natomiast trudno przekonać nieprzekonanych. 
Jeśli dla kogoś określenie „muzyka poważna” 
ma negatywne zabarwienie, to raczej nie widzę 
argumentów, które spowodują zmianę nasta-
wienia. Myślę, że wynika to z pewnej ignoran-
cji – wszak np. ogromna część muzyki filmowej 
to według „definicji” muzyka poważna – grana 
przez orkiestrę, na tradycyjnych instrumentach, 
a mimo to jest chętnie słuchana. Niestety, pierw-
sze „sparzenie się” bardzo często blokuje otwar-
tość na drugą próbę.

Muzyka pojawia się najpierw w domu, potem 
w szkole. Na co więc powinniśmy zwrócić 
uwagę, jako rodzice czy opiekunowie dzieci, 
chcąc zachęcić je do słuchania lub nawet wy-
konywania tego rodzaju muzyki?

Osobiście uważam, że muzyka – jako zjawiska 
dźwiękowe – pojawia się w chwili naszych na-
rodzin. I na pewno dobrze jest, gdy w domu 

obecna jest muzyka klasyczna, która stanowi 
przecież niezgłębione źródło dla muzykote-
rapii, więc pozytywnie wpływa na naszą psy-
chikę. Muzyka odpręża, dodaje energii, uspo-
kaja – można powiedzieć, że ma dobroczynne 
działanie na każdy stan umysłu. W dzisiej-
szych czasach jest wiele możliwości, by wybrać 
z ogromnej internetowej płytoteki to, co nas 
interesuje. Nie trzeba być znawcą muzyki, aby 
odnaleźć coś dla siebie.

Jedną z instytucji, która w tym pomaga, jest 
Filharmonia Częstochowska. Jakie działania 
podejmuje w tym zakresie?

Nasza Filharmonia ma trzy propozycje eduka-
cyjne dla młodych słuchaczy: dla najmłodszych 
- przedszkolaków i uczniów klas młodszych - co 
miesiąc, w sali kameralnej odbywają się audycje 
umuzykalniające; do starszych klas adresowany 
jest cykl „Feel Harmony – poczuj klimat”, w sali 
koncertowej. Oprócz tego Filharmonia organi-
zuje również audycje w terenie, w ramach któ-

rych to my dojeżdżamy do szkół, przedszkoli 
i domów kultury.

Załóżmy jednak, że ktoś nie chce lub nie może 
iść do filharmonii na koncert, zapisać dziecka 
na warsztaty, zajęcia dodatkowe czy do szkoły 
muzycznej. Co możemy zrobić, aby zaszczepić 
w najmłodszych zamiłowanie do muzyki?

Cóż, jeśli ktoś nie ma ochoty pójść na koncert, to 
po prostu nie idzie i myślę, że żadne argumenty 
tu nie zadziałają. Na szczęście dzieci mają trochę 
taką „strukturę gąbki” i nasze regularne z nimi 
spotkania powodują, że młodzi słuchacze „na-
siąkają” muzyką. Często w mojej pracy, w czasie 
rozmów z nauczycielami, dowiaduję się, że ich 
podopieczni rozpoczęli naukę gry na różnych 
instrumentach i że jest to między innymi nasza, 
czyli Filharmonii zasługa, bo my „tak regularnie 
przyjeżdżamy i dzieciom się te nasze koncerty 
bardzo podobają”. Każdy z nas ma swoją ścieżkę 
powołania, a ja bardzo się cieszę, że mogę niektó-
rym młodym słuchaczom wskazać jedną z dróg.
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KLASYCZNIE 
I CYKLICZNIE 

Miłośnicy muzyki symfonicznej mają w Częstochowie swoje regularne, 
małe i duże święta. Muzyka klasyczna rozbrzmiewa w naszym mieście 
w różnych miejscach, w różnym czasie i w bardzo różnych odcieniach. 

Składa się to wszystko na bogatą i urozmaiconą ofertę, która powinna zadowolić 
nawet najwybredniejszych melomanów. Zapraszamy na krótki przegląd 

muzycznych imprez, które już na dobre wpisały się do kulturalnego 
kalendarium Częstochowy.  

Raz na dwa lata najważniejszym, jesiennym instrumentem w często-
chowskiej Filharmonii są skrzypce. Wszystko zaczęło się w 1997 r., 
gdy Filharmonia postanowiła uczcić 50. rocznicę śmierci Bronisława 
Hubermana – wybitnego, pochodzącego z naszego miasta wirtuoza, 
tworząc festiwal jego imienia. Powstała w ten sposób cykliczna im-
preza, która stawia sobie za cel przybliżanie muzyki wiolinistycz-
nej w jej rozmaitych odsłonach - od klasyki, przez jazz, aż po folk. 
Obejmuje ona swoją formułą zarówno recitale mistrzowskie, jak też 
koncerty kameralne i symfoniczne. Prezentuje wielkie dzieła w wy-
konaniu uznanych artystów oraz promuje młodych uzdolnionych 
muzyków. W ten sposób Festiwal Wiolinistyczny im. Bronisława 

Hubermana stanowi swoistą kontynuację dwóch wcześniejszych 
częstochowskich imprez: Ogólnopolskiego Festiwalu Jeunesses Mu-
sicales oraz Festiwalu Skrzypcowego im. Grażyny Bacewicz. 
W historii dwunastu edycji Festiwalu Hubermana na częstochow-
skiej scenie zagrały takie gwiazdy światowego formatu, jak: Mischa 
Maisky, Midori, Vadim Repin, Evelynn Glennie i Joshua Bell. Ten 
ostatni przywiózł ze sobą skrzypce Stradivariusa, które kiedyś nale-
żały do Bronisława Hubermana. Warto też wspomnieć, że od wielu 
lat częstochowski festiwal wiolinistyczny jest wspierany przez Zyg-
munta Rolata – Honorowego Obywatela Częstochowy, mecenasa 
kultury i przyjaciela Filharmonii. 

 FESTIWAL WIOLINISTYCZNY 
 IM. BRONISŁAWA HUBERMANA 

 FESTIWAL MUZYKI 
 SAKRALNEJ „GAUDE MATER” 

Festiwal „Gaude Mater” w swoim bogatym programie nie ogranicza 
się tylko do muzyki symfonicznej, ale stanowi ona jego ważną i in-
tegralną część. Dlatego też nie mogło zabraknąć go w tym zestawie-
niu. Festiwal, zainicjowany przez Krzysztofa Pośpiecha, dyrygenta, 
pedagoga i pierwszego dyrektora Ośrodka Promocji Kultury „Gaude 
Mater”, jest organizowany w Częstochowie już od 30 lat. Pierwsza 
edycja odbyła się w 1991 r., wtedy też jasno określono jego funda-

mentalną misję, którą jest prezentacja muzyki trzech największych re-
ligii monoteistycznych: chrześcijaństwa, judaizmu i islamu. Festiwal 
promuje również polską muzykę sakralną: współczesną - stawiając 
na prawykonania oraz dawną - kultywując tradycje i najwybitniejsze 
osiągnięcia wielowiekowego dziedzictwa polskiej muzyki barokowej 
zgromadzone w jasnogórskich archiwach.  
Co roku (zazwyczaj w maju) Festiwal „Gaude Mater” rozlewa się po 

SYMFONICZNA CZĘSTOCHOWA
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Na koniec zostawiliśmy sobie Konkurs Wokalny im. Jana, Edwarda, Jó-
zefiny Reszków, który odstaje od wyżej wymienionych przedsięwzięć, 
po pierwsze ze względu na formę konkursową, a po drugie, ponieważ 
dotyczy przede wszystkim sztuki wokalnej, a nie instrumentalnej. Jest 
to jednak na tyle ważna inicjatywa, że postanowiliśmy o niej wspo-
mnieć, jako o operowym bonusie do naszej listy. 
Konkurs ma za zadanie prezentację młodych talentów operowych oraz 
upamiętnienie rodzeństwa Reszków - światowej sławy śpiewaków. Jó-
zefina Reszke (sopran), Jan Reszke (tenor) i Edward Reszke (bas) zdo-
byli sławę, występując jako pierwsi soliści na scenach Europy (Wenecja, 
Mediolan, Turyn, Madryt, Lizbona, Paryż, Londyn, Warszawa) i Sta-
nów Zjednoczonych (nowojorska Metropolitan Opera House). Reszko-
wie byli cenieni i doceniani. Ich popularność mierzyła się zarówno wy-
sokimi honorariami, jak i prestiżowymi zaproszeniami koronowanych 
głów – w tym królowej Wiktorii - na prywatne występy. Odnosząc suk-
cesy, gdziekolwiek nie zawiodły ich plany zawodowe, wszędzie znani 

byli jako polscy śpiewacy. Nigdy nie wypierali się swojej narodowości. 
Z Polską związani sercem i sentymentem, najbardziej upodobali sobie 
tereny podczęstochowskie. Ich posiadłości znajdowały się na terenie 
dzisiejszych gmin Kłomnice, Mykanów, Kruszyna oraz Mstów, gdzie 
Reszkowie prowadzili m.in. działalność filantropijną i kulturalną. 
W Częstochowie poświęcono temu muzycznemu rodzeństwu dwa 
Święta Muzyki, w latach 2007 i 2008. W ramach IX Święta Muzyki, 
podczas seminarium naukowego „Jak przywrócić sławę Reszkom”, 
pojawiła się idea powołania konkursu wokalnego imienia Jana, Edwar-
da i Józefiny Reszków. Pomysł udało się zrealizować dzięki wspólnej 
inicjatywie „reszkowskich” gmin oraz Filharmonii Częstochowskiej. 
Wydarzenie jest skierowane do młodych śpiewaków i wokalistów, 
głównie studentów uczelni muzycznych. To dla nich szansa sprawdze-
nia swoich umiejętności oraz zaprezentowania się przed jury złożonym 
z wybitnych wokalistów i dyrygentów. 

oprac. af 

całym mieście (choć było kilka edycji, gdy wizytował on równolegle 
także inne miasta polskie i zagraniczne). Orkiestry, chóry, soliści i ze-
społy kameralne koncertują zarówno w kościołach, jak i na scenach 
częstochowskich instytucji kultury. W czasie kolejnych edycji festiwa-
lu zaprezentowano utwory najwybitniejszych kompozytorów (m.in. 
Wolfganga Amadeusza Mozarta, Jana Sebastiana Bacha, Josepha 
Haydna, Feliksa Mendelssohna-Bartholdy’ego, Gustawa Mahlera, 
Antonina Dvořaka Krzysztofa Pendereckiego, Henryka Mikołaja Gó-

reckiego, Juliusza Łuciuka), dyrygowali m.in. Krzysztof Penderecki, 
Jacek Błaszczyk, Agnieszka Duczmal, Jan Łukaszewski, Jerzy Salwa-
rowski i Antoni Wit. Oczywiście, żeby mieć pełny obraz festiwalu 
„Gaude Mater”, trzeba do tego dodać ogrom wycieczek w odmienne 
rejony muzyczne oraz niezliczoną liczbę towarzyszących wydarzeń 
z innych dziedzin sztuki. Przez lata to właśnie Festiwal Muzyki Sa-
kralnej był jedną z najważniejszych wizytówek częstochowskiej kul-
tury.   

„Sola Musica” w zestawieniu z festiwalami „Gaude Mater” i Huber-
mana, może wypaść dość kameralnie. Ale też w jego prostej formule 
kryje się przepis na sukces tego muzycznego przedsięwzięcia. Nie-
dzielne popołudnia, cudowne, z fantastyczną akustyką wnętrze czę-
stochowskiego Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego oraz muzyka, 
która chwyta za duszę. To wszystko składa się na wyjątkową atmos-
ferę częstochowskiego Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej. 
Grali tu m.in. Alicja Sobczak, Karol Mróz, Jan Baciak, Trio Volante, Mi-
chaela Koudelkova, Enigmatic Consort, Piotr Lempa, Maciej Łakomy, 
Jakub Pankowiak, Monika Baszczyk, Jakub Baszczyk, Zespół Muzyki 
Dawnej „Filatura di Musica”, Aleksandra Szwejkowska-Belica, Maria 
Belica oraz Zespół Kameralny Filharmonii Częstochowskiej. Pierwszy 

Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej w częstochowskiej parafii 
ewangelicko-augsburskiej został zorganizowany w 2014 r. i wtedy ani 
organizatorzy z proboszczem Adamem Glajcarem na czele, ani pomy-
słodawcy - dwoje młodych organistów Monika Lipka i Karol Mróz 
oraz Beata Młynarczyk, nie spodziewali się, że przedsięwzięcie to tak 
szybko zyska sobie miejsce w kalendarzu kulturalnym miasta. Ser-
cem festiwalu są organy, których powstanie datowane jest na pierw-
sze dziesięciolecie XX wieku. Instrument wykonała firma Schlag und 
Sӧhne. Został sprowadzony do parafii częstochowskiej w 2002 r. Orga-
ny te pochodziły z nieistniejącej już parafii Molna niedaleko Lublińca, 
w latach 1962-2002 znajdowały się w kaplicy ewangelickiej w Siemia-
nowicach Śląskich.        

 FESTIWAL MUZYKI ORGANOWEJ 
 I KAMERALNEJ „SOLA MUSICA” 

 FESTIWAL MUZYCZNY 
 RODZINY BACHÓW 

Festiwal Muzyczny Rodziny Bachów ma ambicje, by zachęcać do spoj-
rzenia na muzykę klasyczną z szerokiej i eklektycznej perspektywy. 
Punktem wyjścia jest bogata działalności artystyczna rodziny Bachów 
na czele z najwybitniejszym kompozytorem, Janem Sebastianem – ale 
tak naprawdę to pretekst dla organizatorów, by zabrać publiczność 
do świata, w którym muzyka symfoniczna przeplata się z elektroniką 
i jazzem, a filharmoniczne koncerty z wystrzałowymi widowiskami. 
To wydarzenie, gdzie barokowym uniesieniom muzycznym potrafią 

towarzyszyć pokazy laserów i pirotechniki. Głównym gospodarzem 
Festiwalu Muzycznego Rodziny Bachów jest Filharmonia Często-
chowska, ale koncerty w jego ramach odbywały się też w częstochow-
skich świątyniach, klubach muzycznych i w otwartej przestrzeni mia-
sta. Oprócz częstochowskich filharmoników, podczas ośmiu edycji 
Festiwalu występowali m.in.: zespół Glass Duo, Balet Dworski Cra-
covia Danza, Jarek Kostka Quartet, Duet Fisherboyz, Roman Perucki, 
Trio Wojtka Konikiewicza, Electric Often Hides.      

 FESTIWAL JURAJSKA 
 JESIEŃ MUZYCZNA 

Jurajska Jesień Muzyczna to festiwal organizowany przez Towarzy-
stwo Muzyczne w Częstochowie, przy wsparciu lokalnych instytu-
cji kultury oraz Zespołu Szkół Muzycznych im. M. J. Żebrowskiego. 
Jego dyrektorem artystycznym jest Aleksandra Szwejkowska-Belica. 
Inicjatywa ta ma przede wszystkim stworzyć koncertową przestrzeń 

dla bardzo młodych artystów, którzy stoją dopiero u progu kariery za-
wodowej, lecz zazwyczaj mają już na koncie wyróżnienia w krajowych 
i zagranicznych konkursach. To również szansa dla mieszkańców Czę-
stochowy, by usłyszeć, jaką muzyczną przyszłość szykuje nam kolejne 
młode pokolenie instrumentalistów.  

 KONKURS WOKALNY IM. JANA, 
 EDWARDA, JÓZEFINY RESZKÓW 
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NIE WYSTARCZY BYĆ 
DOBRYM MUZYKIEM

Rozmawiamy z Pauliną Kulą – skrzypaczką i teoretyczką muzyki, absolwentką Zespołu Szkół Muzycznych im. Marcina Józefa Żebrowskiego 
w Częstochowie, Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, założycielką Częstochowskiego Kwartetu Smyczkowego.

Sylwia Góra: Jak zaczęła się Twoja przygoda 
ze skrzypcami?

Paulina Kula: Zaczynałam jako sześcioletnie 
dziecko, byłam muzykalna – lubiłam śpiewać. 
Zauważyli to rodzice i nauczycielki w przed-
szkolu. To one zaproponowały rodzicom, 
żeby zapisali mnie na zajęcia w tym kierunku. 
Najpierw były lekcje prywatne, potem szko-
ła muzyczna przy ulicy Jasnogórskiej - gdzie 
spędziłam dwanaście lat edukacji muzycznej 
pierwszego i drugiego stopnia, a teraz mam 
przyjemność tam pracować.

Czy jest jakiś konkretny wiek, kiedy dobrze 
jest zacząć naukę gry na instrumencie?

W polskich szkołach dzieci najczęściej zaczyna-
ją w wieku sześciu, siedmiu lat. Chociaż wiem, 
że w innych krajach dzieci w wieku nawet 
trzech lat są już różnymi metodami uczone gry. 
Na początku są to zabawy polegające na oswa-
janiu się z muzyką, instrumentem. Takie zajęcia 
są raczej umuzykalniające – dzieci śpiewają, 
uczą się, czym jest rytm. Dzisiaj już wiemy, że 
tzw. faza wrażliwa, czyli moment największej 
absorpcji muzyki, zaczyna się dużo wcześniej. 
Tak naprawdę już kilkumiesięczne niemow-
lę rozwija swój muzyczny potencjał, słysząc 
śpiewających i kołyszących je rodziców. Tak 
było w moim domu – moja rodzina jest bar-
dzo muzykalna. I choć nikt nie ma formalnego 
wykształcenia muzycznego, zawsze było dużo 
śpiewania, grania, słuchania i tańca.

Na czym polegają trudności w nauce gry  
na skrzypcach u osób, które same chwyciły  
za instrument, a jak wyglądają u tych,  
które są po szkołach muzycznych?

Skrzypce są instrumentem, na którym bardzo 
trudno samodzielnie nauczyć się grać. Zagra-
nie pierwszej prostej melodii wymaga wielu 
godzin ćwiczeń – na pianinie czy gitarze jest 
dużo łatwiej. Natomiast największym manka-
mentem naszej klasycznej edukacji muzycznej 
jest nastawienie na odtwórczość – czytasz nuty, 
interpretujesz czyjeś dzieło, nie ma miejsca na 
twórczość czy improwizację. Polski system 
edukacji produkuje potencjalnych kandydatów 
najpierw na akademię muzyczną, a później 

do orkiestry symfonicznej, gdzie trzeba grać 
to, o co prosi dyrygent, bez własnej ingerencji 
w program czy interpretację. Jednak współcze-
śnie muzycy działają wielotorowo. Czasami 
w ogóle odżegnują się od klasyki. Ja uważam, 
że najważniejsze to być otwartym i wszech-
stronnym. 

No właśnie, jak to jest z tą klasyką? Nauka 
gry na instrumencie to przede wszystkim  
nauka utworów muzyki klasycznej, która 
często uznawana jest za niezrozumiałą czy 
nudną. Jaki Ty masz do niej stosunek?

Mnie ona nigdy nie przeszkadzała, zawsze 
ją lubiłam. Szkoła muzyczna pozwala na od-
krywanie tych utworów. To trochę tak jak 
z dziełem literackim – nie wszyscy muszą je 
rozumieć, ale warto je znać. Jak już się pozna 
jakiś utwór i nauczy się go grać na najwyższym 
poziomie muzycznym, to często zaczyna się 
go także rozumieć. Muzyka klasyczna wyma-
ga większego intelektualnego zaangażowania. 
Faktycznie, młodzież często nie chce jej grać 
i słuchać, nudzi się – wiem to, bo uczę też histo-
rii muzyki. Ale z czasem przychodzi osłucha-
nie, oswojenie i świadomość pewnej ewolucji 
muzyki, dzięki której możemy słuchać dziś też 
muzyki rozrywkowej. 

A sama grasz klasykę? I jak dużo czasu 
poświęcasz na grę?

Tak, chociaż nie zamykam się na inne rodzaje 
muzyki. Co do czasu poświęcanego na grę – to 
się oczywiście zmienia. Kiedy byłam w szkole 
muzycznej czy na studiach, czasu na ćwiczenie 
było dużo więcej. Później przyszło dorosłe ży-
cie – rodzina, praca zawodowa i tego czasu nie 
mam już aż tak dużo, ale staram się go zawsze 
znaleźć. 

Każdy artysta ma swój ulubiony świat, do 
którego z radością wraca. Gdzie Ty czujesz się 
najlepiej? Z kim? A może w jakich miejscach?

Nie mam jednego miejsca, w którym czuję się 
najlepiej. Mogę powiedzieć, że na pewno nigdy 
nie chciałam być solistką. Wolę granie w orkie-
strze – symfonicznej albo kameralnej, a najbar-
dziej lubię granie w zespołach kameralnych. 

Mam też swój zespół – Częstochowski Kwar-
tet Smyczkowy i to jest dla mnie najciekawsze 
pole. W orkiestrze jesteśmy jednak trochę ano-
nimowi, a w kameralnym zespole jest szansa na 
większą indywidualność i lepsze relacje. Spo-
tykamy się na próbach, na koncertach, a więc 
w pracy, ale jest to czysta przyjemność. Zupeł-
nie wtedy nie czuję, że idę do pracy. 

Jak narodził się Częstochowski Kwartet 
Smyczkowy? 

To był mój pomysł „pandemiczny”. Kiedy 
już wiedziałam, że zostaję w Częstochowie, 
poczułam, że brakuje mi stałego składu, z któ-
rym wspólnie ćwiczymy, znamy się i czujemy. 
W pandemii niewiele się działo, zaproponowa-
łam Wojtkowi Rotowi, Marcie Kotaszewskiej, 
Martynie Susek współpracę, na którą bardzo 
chętnie przystali. Zrealizowaliśmy wspólnie 
promocyjne nagrania w pięknym wnętrzu re-
stauracji Dobry Rok i jesteśmy bardzo zadowo-
leni z rozwoju naszego pomysłu. Graliśmy już 
koncert w Złotym Potoku w ramach Festiwalu 
Juromania, a także w Gminnym Ośrodku Kul-
tury w Miedźnie i kilka prywatnych koncer-
tów. To jest dodatek do naszej głównej pracy, 
ale bardzo dla nas przyjemny.

W jakie projekty jeszcze się angażujesz?

Ostatnio zagraliśmy na płycie Marty Madej-
skiej, choć tam jest akurat dużo muzyki elek-
tronicznej. Dla mnie było to także nowe do-
świadczenie nagrywania w studio. Wcześniej 
nagrywałam tylko w salach koncertowych czy 
ewentualnie w kościołach. Brałam też udział 
w teledysku, czego też wcześniej nigdy nie ro-
biłam. Dlatego to było nowe, bardzo ciekawe 
doświadczenie i cieszę się, że mogłam wziąć 
w nim udział.

A jakie jest Twoje najlepsze muzyczne 
wspomnienie?

Mam dwa takie wspomnienia. Pierwsze dość 
zabawne – miałam epizod w zespole folklory-
stycznym i granie w stroju ludowym – kolejna 
okazja do spróbowania czegoś zupełnie no-
wego. Drugie bardzo ważne wspomnienie to 
granie pod batutą Krzysztofa Pendereckiego 

w czasie projektu Santander Orchestra. Mia-
łam wtedy okazję osobiście poznać Penderec-
kiego i z nim porozmawiać, co było dla mnie 
ważne i z czego jestem dumna. No i wszystkie 
moje międzynarodowe wyjazdy z orkiestrami 
w czasie studiów. To też są bardzo dobre wspo-
mnienia. 

Jakie masz muzyczne plany 
na najbliższy czas?

Pandemia pokazała, że nasza muzyka idzie ra-
czej w kierunku nagrań, co wiąże się z dobrym 
rozpoznaniem tego pola, nauczeniem się pew-
nych spraw technicznych. No i oczywiście kwe-
stie menadżerskie, promocyjne. Już nie wystar-
czy dobrze grać, być dobrym muzykiem, ale 
trzeba się umieć dobrze zaprezentować, sprze-
dać, zareklamować. A w Częstochowie w naj-
bliższym czasie dam się też poznać z nieco in-
nej strony, bo z wykształcenia jestem nie tylko 
skrzypaczką, ale także teoretyczką muzyki. 12 
listopada będę prowadziła koncert kameralny 
w Filharmonii Częstochowskiej, wprowadzając 
słuchaczy w kontekst i tematykę wykonywa-
nych utworów. Wystąpią wiolonczelista Woj-
ciech Fudala i pianista Michał Rot. Posłuchamy 
muzyki Ernesta Blocha, Mieczysława Wajnber-
ga i Fryderyka Chopina. 

Jaki typ występów lubisz najbardziej? 
Co daje Ci największą satysfakcję?

Ostatnio zauważyłam, że największą przy-
jemność sprawia mi występ z kwartetem nie 
tylko w roli skrzypaczki, ale także osoby, która 
opowiada o granych utworach. Bardzo rzad-
ko zdarza się, żeby podczas koncertu muzyki 
klasycznej wykonawcy na scenie mówili coś do 
publiczności. Zwykle zajmuje się tym prelegent 
albo przygotowane są programy wraz z not-
kami o utworach i wykonawcach. A ja lubię 
wziąć mikrofon do ręki i „stopić lody” między 
sceną a publicznością. I wiem, że jest to bardzo 
dobrze odbierane. Czuję potrzebę przybliżania 
muzyki nieco trudniejszej, czasem wręcz niedo-
stępnej dla odbiorców, bez tworzenia zbędnego 
dystansu. Chciałabym, żeby piękna i szlachetna 
muzyka klasyczna mogła czasem zejść z „pie-
destału”, a publiczność mogła ją zrozumieć 
i polubić.

fot
. E

la 
Be

dn
are

k

SYMFONICZNA CZĘSTOCHOWA

LISTOPAD 202114



SYMFONICZNA CZĘSTOCHOWA

Jasna Góra to nie tylko miejsce kultu maryjnego. To również 
ważny ośrodek kultury muzycznej z bogatym zbiorem muzykaliów, 

gromadzonych od połowy XVI w. Wśród cennych partytur 
znajdują się tutaj również te autorstwa samego Mozarta.

JASNOGÓRSKIE
MUZYKALIA
Niespełna dwieście lat po fundacji klasztoru 
paulińskiego, czyli w połowie XVI w., powstał 
na Jasnej Górze zespół wokalno-instrumental-
ny: kapela jasnogórska. W późniejszych wie-
kach zespół ten należał do najlepszych w Pol-
sce i Europie. Ma to znaczenie, ponieważ od 
samego początku funkcjonowania kapeli za-
częto gromadzić odpowiednie dla niej mate-
riały nutowe. Ponadto, w związku z tym, że 
w jej skład wchodzili zarówno zakonnicy, jak 
i muzycy świeccy (z kraju i z zagranicy), klasz-
tor jasnogórski stanowił również ośrodek edu-
kacyjny, dzięki któremu wiele uzdolnionych 
osób mogło zdobyć wykształcenie muzyczne.

Obecna kolekcja - pomimo strat poniesionych 
w pożarze w 1690 r. czy zniszczeń spowodo-
wanych upływem czasu - zawiera pokaźną 
liczbę muzykaliów. Jest tym samym jednym 
z najbogatszych zbiorów dzieł muzyki religij-
nej w Europie i świadczy o znaczącym ruchu 
muzycznym w historii naszego miasta. Poza 
tym na Jasnej Górze partytury składano rów-
nież w formie wotów dedykowanych Matce 
Bożej czy też miejscowym przełożonym pro-
wincji i klasztoru.

W klasztornych zbiorach muzycznych 
zgromadzono ponad trzy tysiące zapisów. 
W znacznej mierze są to rękopisy. Wśród nich 
znajdują się dzieła nie tylko kompozytorów 
polskich, w tym jasnogórskich, ale również 
wielu zagranicznych muzyków.

W archiwum muzycznym Jasnej Góry odnajdu-
jemy dzieła klasyków wiedeńskich, m.in. Mozarta 
i Haydna, a także dzieła kompozytorów czeskich, 
słowackich, niemieckich, chorwackich, włoskich 
i oczywiście polskich – informuje o. dr Nikodem 
Kilnar OSPPE, Prezes Stowarzyszenia Kapela 
Jasnogórska, Krajowy Duszpasterz Muzyków 
Kościelnych przy KEP.

Muzykalia jasnogórskie zawierają więc 
dzieła wielu wybitnych artystów, nie tylko 

wspomnianych Josepha Haydna i Wolfgan-
ga Amadeusza Mozarta. Znajdziemy w nich 
kompozycje między innymi Józefa Elsne-
ra, nauczyciela Fryderyka Chopina, Karola 
Kurpińskiego, Franciszka Lessla, Marcina 
Żebrowskiego, Grzegorza Gerwazego Gor-
czyckiego, Wojciecha Dankowskiego, a także 
kompozytorów paulińskich, jak chociażby  
o. Władysława Leszczyńskiego.

Archiwum muzyczne Jasnej Góry stanowi 
ważne źródło wiedzy muzycznej nie tylko 
w kontekście polskim, ale również europej-
skim. W roku 2004 powołano nawet Zespół 
Naukowo-Redakcyjny Jasnogórskich Muzy-
kaliów pod kierunkiem prof. dr. hab. Remi-
giusza Pośpiecha, przygotowujący materiały 

nutowe, komentarze naukowe do płyt, źró-
dłowe wydania nutowe oraz publikacje na-
ukowe.

Aktualnie wydano ponad 80 płyt CD z Jasnogórską 
Muzyką Dawną. Wydano nuty w serii Musica Cla-
romontana oraz serię naukową Musica Claromonta-
na – Studia, w której prezentujemy twórczość kom-
pozytorów jasnogórskich oraz tradycje liturgiczne 
paulinów w średniowieczu ─ mówi o. Kilnar.

Opracowywaniem zachowanych w archi-
wum jasnogórskim utworów muzycznych, 
a także przygotowywaniem ich do wykona-
nia, nagrania i publikacji zajmuje się jednak 
przede wszystkim Stowarzyszenia Kapela 
Jasnogórska, prowadzone właśnie przez  
o. Kilnara, wspierające ponadto działalność 
Zespołu Muzyki Dawnej Kapela Jasnogórska.

Co więcej, w 2019 r. podjęto starania, aby zbio-
ry zdigitalizować, skatalogować i udostępnić. 
Dzięki temu możliwe stanie się nie tylko od-
krywanie zachowanych w klasztornym ar-
chiwum jasnogórskich muzykaliów, ale także 
upowszechnianie ich wśród szerszej publicz-
ności i zachowywanie tego bogatego dziedzic-
twa muzyki religijnej.

Dobiega końca digitalizacja całego zbioru muzy-
kaliów jasnogórskich, dzięki współpracy klasztoru 
jasnogórskiego z Instytutem Fryderyka Chopi-
na w Warszawie, w szczególności z dyrektorem  
dr. Arturem Szklenerem oraz członkiem naszego 
Zespołu Naukowo-Redakcyjnego Jasnogórskich 
Muzykaliów dr. Marcinem Konikiem, który rów-
nież pracuje w Instytucie Fryderyka Chopina – 
wyjaśnia o. Kilnar. – Zbiór ten zostanie wkrótce 
w całości udostępniony społeczeństwu, co spowo-
duje popularyzację muzyki jasnogórskiej, a także 
polskiej kultury muzycznej na ogromną skalę. Wy-
rażam serdeczną wdzięczność wszystkim wymie-
nionym osobom oraz instytucjom, a także wszyst-
kim naszym współpracownikom.
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MUZYKA
JAKO SPOSÓB
NA ŻYCIE
Paweł Łukaszewski jest jednym z najwybitniejszych przedstawicieli 
sakralnego nurtu muzyki współczesnej. W jego dorobku kompozytorskim 
najważniejsze miejsce zajmują utwory wokalno-instrumentalne i chóralne. 
Często odnosi się do historii muzyki. Jego osobowość artystyczną ukształtowała 
postać ojca, Wojciecha Łukaszewskiego oraz miasto Częstochowa.

Magda Fijołek: Wychowywał się Pan w ro-
dzinie bardzo muzykalnej, tata był kom-
pozytorem, brat i Pan również podążaliście 
ścieżką muzyczną. To ojciec odcisnął na 
Panu tak silny ślad? 

Paweł Łukaszewski: Mogę powiedzieć, że 
cała rodzina. Ojciec był kompozytorem i dy-
rektorem szkoły muzycznej, do której za-
cząłem uczęszczać jako dziecko. Ważną rolę 
odegrała również mama, która roztaczała 
nade mną i bratem ogromną opiekę muzycz-
ną, szczególnie już po śmierci ojca. Jednak 
niezaprzeczalnym jest fakt, że to kompozycje 
ojca, jego archiwum i zapiski, były dla mnie 
bezpośrednim bodźcem do tego, aby tworzyć 
muzykę. Zacząłem przeglądać jego partytury, 
utwory nieukończone i zapragnąłem je kiedyś 
dokończyć. Chciałem się też zaopiekować 
spuścizną ojca, co się w pewnym momencie 
udało. Razem z bratem doprowadziliśmy do 
wydania jego utworów oraz nagrania płyt.

Działa Pan w kręgu muzyki sakralnej, dla-
czego właśnie ona stała się taka ważna?

Zdecydowała osobista fascynacja. Chociaż 
piszę też dużo muzyki kameralnej, orkiestro-
wej i świeckiej. Fascynacja muzyką sakralną 
wzięła się po części z czasów, w których przy-
szło mi dorastać. To był czas wyboru Papie-
ża Polaka i „Solidarności”. Czas polskiego 

„Requiem” Krzysztofa Pendereckiego oraz 
„Exodusu” Wojciecha Kilara, których wy-
konań byłem świadkiem. Stąd od młodych 
lat byłem przekonany, że muzyka sakralna 
jest czymś bardziej istotnym niż tylko mu-
zyka instrumentalna. Muszę też powiedzieć 
o Filharmonii Częstochowskiej. Był okres, 
że pojawiałem się tam na każdym koncercie, 
niezależnie od tego, jaka muzyka była grana 
– kameralna, symfoniczna czy oratoryjna. Ta 
ostatnia robiła na mnie szczególne wrażenie, 
wykonania dużych form wokalno-instrumen-
talnych, ale również słuchanie chóru Krzysz-
tofa Pośpiecha. Zafascynowała mnie praca 
kompozytorów piszących muzykę chóralną: 
Romualda Twardowskiego, Juliusza Łuciuka, 
Józefa Świdra, Andrzeja Koszewskiego. To 
była muzyka, która mi bardzo odpowiadała 
i już wtedy podejmowałem pierwsze próby 
kompozytorskie.

W Pana twórczości jest dużo utworów do 
tekstów łacińskich. Dlaczego? 

Z pełnym przekonaniem muszę powiedzieć, 
że łacina jest moim ulubionym językiem, je-
żeli chodzi o muzykę sakralną. Jest to język 
Kościoła Katolickiego i muzyki sakralnej - 
dlatego było oczywiste, że powinienem pisać 
utwory właśnie po łacinie. Przez te 30 lat po-
wstało ich bardzo wiele. Jest to też kwestia ka-
nonu literatury chóralnej czy wokalno-instru-

mentalnej, tej, która była obecna przez wieki. 
Chciałem prowadzić pewnego rodzaju dialog 
z tradycją, także w gatunku muzyki żałobnej 
czy formy requiem, mszy oraz oratorium. 

Powróćmy do kontekstu rodzinnego. Wspo-
mniał Pan, że razem z bratem pracował nad 
płytą, która utrwalała muzykę Pana ojca. Jest 
ona pewnego rodzaju hołdem wobec jego 
twórczości.

Jeszcze kiedy byliśmy studentami, chcieliśmy 
zorganizować koncert z twórczością ojca. Nie 
poprzestaliśmy jednak tylko na tym. Dopro-
wadziliśmy do wydania płyty i zajmowali-
śmy się publikowaniem nut z twórczością 
Wojciecha Łukaszewskiego. Uważaliśmy 
i nadal uważamy, że jest to nasz obowiązek - 
spłacenie długu, wykonanie testamentu. Czu-
jemy, że muzyka jest tym, co otrzymaliśmy 
w genach.

Porozmawiajmy jeszcze o częstochowskich 
wpływach na Pana twórczość...

Na pewno kształtowała mnie Jasna Góra oraz 
pielgrzymki Jana Pawła II. W ich trakcie by-
łem chórzystą i miałem okazję występować 
dla papieża na wałach jasnogórskich. Chciał-
bym też podkreślić rolę Festiwalu Muzyki 
Sakralnej „Gaude Mater”. To było coś szcze-
gólnego. Wyjątkowe doświadczenie. Dzięki 

temu festiwalowi mogłem zadebiutować wy-
konaniem kompozycji rozpoczętej przez mo-
jego ojca - „Litania do Madonny Treblińskiej”. 
Ja ten utwór dokończyłem i w 1991 r. odbyło 
się jego wykonanie. 

Brał Pan udział w tym festiwalu wielokrot-
nie.

Tak, jako kompozytor i członek rady pro-
gramowej festiwalu. Spotykałem tam wielu 
wspaniałych kompozytorów: Mariana Bor-
kowskiego, Marka Jasińskiego, Stanisława 
Morytę, Mariana Sawę, Henryka Mikołaja 
Góreckiego. Wiele moich utworów miało 
podczas „Gaude Mater” swoje prapremiery 
muzyczne. Byłem też twórcą konkursu Musi-
ca Sacra. Podczas festiwalu odbywały się kon-
certy jego laureatów. 

Jest Pan szczególnie ceniony nie tylko w Pol-
sce, ale również w Wielkiej Brytanii.

Rzeczywiście, ale są to też Stany Zjednoczone, 
Kanada, Australia, Japonia, Niemcy. 

Czym jest dla Pana funkcjonowanie w tych 
innych obszarach kulturowych?

Polska muzyka sakralna jest czymś szczegól-
nym, tak też jesteśmy odbierani. Zresztą 2 
listopada w Londynie rozpocznie się Polski 

Festiwal Muzyki Sakralnej. Jestem jego dy-
rektorem artystycznym. Doświadczenie, które 
zdobyłem podczas częstochowskiego Festiwa-
lu „Gaude Mater” pozwala mi konstruować 
ten nowy projekt. Jeśli natomiast chodzi o inne 
obszary kulturowe, trzeba powiedzieć, że mu-
zyka jest językiem i to nas wszystkich łączy, 
pozwala się komunikować. Wbrew pozorom 
obszar kulturowy jest wspólny. Tym obsza-
rem jest chrześcijaństwo, na nim powstała 
Europa i w tym odnajdujemy zrozumienie 
między wieloma krajami. Nieprzerwanie kul-
tywuje się tu kulturę muzyczną, w tym mu-
zykę sakralną. Choćby w Wielkiej Brytanii, 
w której przy collegach i katedrach działają 
chóry. Niemcy też wykonują olbrzymią pracę, 
dzięki której ten typ twórczości muzycznej się 
rozwija. Ale to my jesteśmy postrzegani jako 
kraj, w którym tworzy się nową muzykę sa-
kralną na znakomitym poziomie. Tego nam 
zazdroszczą inni, z czego oczywiście bardzo 
się cieszę. 

Bardzo dużą wagę przywiązuje Pan do mu-
zyki chóralnej, wokalnej, do głosu ludzkie-
go.

Nie jestem tylko kompozytorem chóralnym, 
ale uważam, że głos ludzki jest najpiękniej-
szym instrumentem. Każdy go posiada, a co 
więcej „na głos” naprawdę można stworzyć 
rzeczy, których jeszcze nie napisano. 

Czy tworzenie muzyki wokalnej jest trud-
niejsze od komponowania muzyki instru-
mentalnej?

Dla mnie nie, ale dla wielu kompozytorów 
z pewnością tak. Ja przez kilkadziesiąt lat 
byłem chórzystą w różnych zespołach wokal-
nych, m.in. w Chórze Filharmonii Narodowej. 
Dało mi to podstawy do tego, aby zrozumieć 
tę muzykę, stało się to również fundamentem 
mojego warsztatu kompozytorskiego. Wie-
działem też, jakie błędy popełniane są przez 
kompozytorów podczas pisania utworów 
wokalnych. 

Ale to chyba nie wszystko? 
 
Dodatkowym doświadczeniem było dyry-
gowanie chórami. Dziś prowadzę własny 
zespół. Na mój warsztat składa się też fakt, 
że jako wiolonczelista grałem wcześniej roz-
maite utwory solowe i kameralne. Dzięki 
temu rozwijałem się w różnych kierunkach. 
Myślę, że wszystko, co robimy każdego dnia, 
jest naszym doświadczeniem, a muzyka nas 
otacza. Ma na nas wpływ. Niewątpliwie to, 
kim jestem obecnie, jest wynikiem wszystkich 
moich doświadczeń – w rodzinie, szkole, jako 
wykonawcy, dyrygenta i kompozytora. Bez 
tego nie umiałbym funkcjonować. Muzyka 
jest dla mnie sposobem na życie.

SYMFONICZNA CZĘSTOCHOWA
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FILHARMONIA
OD PODSZEWKI

Filharmonia Częstochowska na pierwszy rzut oka mogłaby się wydawać 
przestrzenią prostą, uporządkowaną i oswojoną. Nic bardziej mylnego. 
Ten olbrzymi gmach kryje w sobie prawdziwe labirynty korytarzy, 
ukryte, zaskakujące pomieszczenia oraz tajemnicze zakamarki. Spacerując 
tymi nieoczywistymi szlakami, można odkryć prawdziwe, wewnętrzne 
życie Filharmonii i niejeden raz dać się zaskoczyć. To świat na co dzień 
ukryty przed publicznością, ale my naszkicujemy dla Was jego mapę. Choć 
oczywiście przestrzeni do odkrycia w naszej Filharmonii jest znacznie więcej. 

Natalia Rybka, Pan Filip

Odkrywanie Filharmonii zaczynamy od miejsca, zdawałoby 
się, świetnie znanego. W końcu to właśnie przez salę koncer-
tową przewijają się tysiące melomanów i miłośników innych 
kulturalnych smakołyków. Tutaj regularnie swoje popisy 
daje Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Częstochowskiej. To 
doskonale opatrzona i osłuchana sala: świetna akustyka, ol-
brzymia, gotowa sprostać nawet największym artystycznym 
wymaganiom, scena, ponad osiemset miejsc na widowni. Sala 
koncertowa potrafi też zaskoczyć. Na przykład nie wszyscy 
wiedzą, że za kultową boazerią kryją się - niczym w starym 
zamczysku - dodatkowa przestrzeń i „sekretne” przejścia. Na 
co dzień pełnią one funkcję techniczną, ale mogą też okazać się 
ciekawym miejscem do podglądania koncertów z nietypowej 
perspektywy. To tutaj skrywają się również fragmenty murów, 
które pamiętają jeszcze czasy Nowej Synagogi.

Sala koncertowa

Bocianie gniazdo
By odkryć inną, dodatkową przestrzeń sceny koncer-
towej, najlepiej wdrapać się na „bocianie gniazdo”. 
Dopiero gdy znajdziemy się na poziomie odbijają-
cych dźwięki ekranów górnych, możemy się zorien-
tować, jak wysokie jest to pomieszczenie i ile jeszcze 
skrywa pod dachem. Plątanina lin, wyciągarek, ram, 
reflektorów itd. może sprawiać wrażenie na wpół 
mechanicznego potwora, który podczas koncertów 
złowrogo unosi się nad artystami – ale tak napraw-
dę jest precyzyjnym narzędziem ułatwiającym sce-
niczną logistykę. Dzięki niemu błyskawicznie moż-
na zmienić scenografię podczas przedstawień lub, 
spuszczając olbrzymi ekran, zmienić filharmonię  
w kino (warto przy okazji wspomnieć, że mniej czy 
bardziej regularne pokazy filmowe odbywały się tutaj 
u samego zarania działalności Filharmonii, a później 
- na początku XXI w., gdy częstochowskie kino „Wol-
ność” przeobrażało się w multipleks). „Bocianie gniaz-
do” to również jedno z ulubionych miejsc fotografów, 
którzy wspinają się tu w poszukiwaniu dobrych, kon-
certowych kadrów. 

Droga na „bocianie gniazdo” prowadzi przez 
sceniczne zaplecze - kolejne ważne dla funk-
cjonowania Filharmonii miejsce. Miejsce 
w pewnym sensie wyjątkowe, bo wiele kla-
sycznych sal koncertowych nie posiada takie-
go technicznego pomieszczenia bocznego. Jed-
nak projektanci Filharmonii Częstochowskiej 
myśleli o niej jak o olbrzymim domu kultury, 
gdzie muzyka (nie tylko symfoniczna) ma się 
spotykać z teatrem, kinem, tańcem i innymi 
formami sztuki. Ten projektowy zbytek do 
dziś chwalą sobie przyjeżdżający do naszego 
miasta artyści. Ułatwia on podejmowanie na 
scenie nawet najtrudniejszych artystyczno-lo-
gistycznych wyzwań. Znajduje się tu również 
„centrum sterowania wszystkim”, czyli pulpit 
inspicjenta. Dzięki niemu, podczas spektaklu 
inspicjent ma podgląd wideo na wszystko, co 
dzieje się w gmachu Filharmonii, może koor-
dynować działania i kontaktować się z ludź-
mi odpowiadającymi za światło, dźwięk  
i pozostałe technikalia.

Kolejnym kluczowym dla obsługi techniki towarzy-
szącej występom pomieszczeniem jest kabina oświe-
tleniowców. To miejsce, które pozwala oglądać scenę  
i widownię niejako z lotu ptaka. Znajduje się w bezpo-
średnim sąsiedztwie dachu budynku Filharmonii, a jego 
wnętrze to taki miks biura, typowej kawalerki i wehiku-
łu do podróży w czasie. Kiedyś właśnie tu znajdowało 
się centrum rejestrowania wszelkich koncertowych wy-
stępów. Do dziś stoją w tym pomieszczeniu imponujące 
rozmiarem magnetofony szpulowe - pamiątki po zupeł-
nie innej epoce. 

Kabina oświetleniowców

Zaplecze
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Natalia Rybka, Pan Filip

Na koniec możemy usiąść w filharmonijnym patio. Gdy naoko-
ło wre intensywna, artystyczna i organizacyjna praca, patio jest 
jak oaza, w której można złapać oddech. Jest to miejsce mniej 
formalnych spotkań i uroczystości; ma również niezaprzeczalny 
potencjał jako alternatywna scena dla nieoczywistych koncertów, 
działań performance i spotkań z publicznością. To też doskona-
ły punkt obserwacyjny codziennego życia Filharmonii, pracy 
trybów symfonicznej maszyny. No to teraz musi już tylko roz-
brzmieć muzyka. 

Patio

Magazyn instrumentów
Miejsce, w którym śpią fortepiany (oraz czerwony klawesyn). Mają tu ciszę, 
spokój i - stworzony mechanicznie - mikroklimat przedłużający czas życia 
instrumentów. Śpią bardzo lekko, bo w każdej chwili muszą być gotowe, by 
odmeldować się na scenie. Może się to stać błyskawicznie, bowiem magazyn 
znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie podscenia, a mechanizm scenicznej 
zapadni umożliwia nagłe i niespodziewane pojawienie się fortepianu w sa-
mym środku koncertu. 

By dotrzeć do kabiny oświetleniowców, trzeba odbyć wyprawę 
w głąb filharmonijnego labiryntu korytarzy, klatek schodowych 
i zakamarków – gdzie proponujemy zatrzymać się na chwilę. Bo 
z jednej strony nie ma nic bardziej banalnego niż korytarz - ot, 
trzeba nim po prostu przejść, by dostać się z punktu A do punktu 
B. Z drugiej jednak strony warto pamiętać, że gmach Filharmo-
nii był projektowany ze swoistym rozmachem modernizmu lat 
50. i 60. XX w. Sprzyjało to powstawaniu pewnej nadmiarowości 
przestrzeni, której przeznaczenie nie było jednoznaczne. W ten 
sposób tworzyły się tajemnicze zakątki, zaułki i sieć korytarzy 
obiegających cały budynek. Nie da się ukryć, że to one „robią 
klimat”, będąc ciekawym kontrapunktem dla reprezentatywnej, 
otwartej dla publiczności części. Ta nadmiarowa przestrzeń ma 
niesamowity potencjał jako plan filmowy, scena dla awangardo-
wych przedstawień czy nietypowe miejsce wystaw. Spacerując 
tutaj, można się poczuć jak w autentycznych trzewiach Filhar-
monii.

Sala Prób

(oprac. af / ilustracje Anna Stępień)

Korytarze

Odrywając budynek Filharmonii, należy pamiętać, że w latach 2010-2012 prze-
szedł on gruntowny remont, w efekcie którego w znaczący sposób zwiększył 
swój metraż. W ten sposób udało się między innymi rozbudować część biu-
rową, przygotować pokoje gościnne oraz stworzyć w pełni profesjonalną salę 
prób. Ta ostatnia przestrzeń szybko stała się miejscem, gdzie dzieje się dużo 
i intensywnie. Sprzyja temu doskonała akustyka i ustawność sali – z łatwością 
można ją dzielić i aranżować według potrzeby chwili. Od czasu do czasu odby-
wają się tu nawet bardzo kameralne koncerty. Natomiast na co dzień zadomo-
wił się tutaj Chór Filharmonii Częstochowskiej „Collegium Cantorum”. Chó-
rzystki i chórzyści swymi głosami oswajają, udomowiają tę przestrzeń.
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LUBIĘ DZIELIĆ 
SCENĘ ZE 

WSPANIAŁYMI 
ARTYSTAMI

Michał Rot wychował się w Częstochowie i tu, w Szkole Muzycznej 
im. M. J. Żebrowskiego, rozpoczął swoją przygodę z muzyką. 

W tym roku był nominowany do Fryderyka za płytę. 
„Paderewski, Koczalski, Szymanowski. Songs”, którą nagrał 

wraz ze Stanisławem Kiernerem.

SYMFONICZNA CZĘSTOCHOWA

Magda Fijołek: 12 listopada wystąpi Pan w Częstochowie 
w koncercie muzyki polskiej. Jak Pan podchodzi do tego kon-
certu? 

Michał Rot: Przede wszystkim bardzo się cieszę na występ 
z Wojtkiem Fudalą w moim rodzinnym mieście i dziękuję Fil-
harmonii Częstochowskiej za zaproszenie. Wszystkie utwory, 
które wykonamy, są nam bardzo bliskie. Do każdego koncertu 
staram się podchodzić tak samo, z pełnym zaangażowaniem, 
aby przekazać publiczności prawdziwe emocje. Przy okazji 
chciałem wspomnieć, że na początku października miałem oka-
zję wystąpić wraz z małżonką w Częstochowie podczas organi-
zowanego przez Stowarzyszenie „Gaude Mater” festiwalu po-
święconego pamięci Pana Krzysztofa Pośpiecha. Był to dla mnie 
szczególny koncert, ponieważ pan Pośpiech był ważną postacią 
moich młodzieńczych lat. 

Co usłyszymy podczas listopadowego występu?

Koncert będzie się składał z dwóch części. W pierwszej zabrzmią 
utwory kompozytorów żydowskich, Blocha oraz Wajnberga. 
Słynny „Nigun” będzie preludium do wyjątkowo emocjonal-
nej Sonaty wiolonczelowej nr 2 Mieczysława Wajnberga, której 
finał stanowić będzie zwieńczenie tej części koncertu. Druga 
jego część będzie w całości poświęcona twórczości Fryderyka 
Chopina. Nie wszyscy wiedzą, że oprócz genialnych dzieł for-
tepianowych Chopin stworzył trzy kompozycje przeznaczone 
oryginalnie na wiolonczelę i fortepian. Przyjaźń Chopina z wio-
lonczelistą Augustem Franchommem zaowocowała powsta-
niem monumentalnej Sonaty wiolonczelowej g-moll op.65 oraz 
Grand Duo na tematy z opery „Robert Diabeł”.

Jak natknęliście się na siebie z Wojciechem Fudalą i skąd po-
mysł, aby połączyć wiolonczelę z fortepianem?

Z Wojtkiem poznaliśmy się bliżej podczas Międzynarodowej 
Akademii Wiolonczelowej w Nysie, której to Wojtek, wraz z ko-
legami z Polish Cello Quartett, jest organizatorem. Ja jestem tam 
zapraszany jako pianista i tak zaczęła się nasza współpraca oraz 
przyjaźń naszych rodzin. Wojtek jest wspaniałym wiolonczeli-
stą, a także muzykiem o niezwykłej wrażliwości, pod jego palca-
mi instrument naprawdę śpiewa. Bogactwo literatury napisanej 
na duet wioloczela - fortepian inspiruje nas do artystycznych 
poszukiwań wśród mniej znanego repertuaru, a także daje szan-
sę prezentowania publiczności dzieł słynnych kompozytorów. 

Występuje Pan również ze swoją żoną – mezzosopranistką 
i z innymi śpiewakami. Co takiego pociągającego ma w sobie 
wokalistyka?

Lubię współpracować ze śpiewakami i bardzo sobie cenię zdo-
byte z nimi doświadczenia artystyczne. Występy z moją żoną 
mają dla mnie charakter szczególny, ponieważ wspólne przeży-
wanie muzyki na scenie bardzo nas zbliża. Myślę, że to poczucie 
więzi czyni nasze interpretacje bardziej osobistymi. Poza tym łą-
czy mnie z żoną wielkie zamiłowanie do muzyki niemieckiej, co 
zaowocowało zbudowaniem przez nas szerokiego repertuaru. 
Mieliśmy okazję zgłębiać tajniki liryki wokalnej, studiując u wy-
bitnych autorytetów związanych z tą dziedziną: Urszuli Kryger, 
Udo Reinemanna, Ulricha Eisenlohra czy Olafa Bära. Praca ze 
śpiewakami, szczególnie tymi wybitnymi, rozwija we mnie 
przede wszystkim umiejętność rozumienia ludzkiego oddechu, 
a co za tym idzie ludzkiego ciała oraz poszukiwania pełnego, 
pięknego dźwięku połączonego ze ścisłą grą legato. 

Z tego, co Pan mówi, wnioskuję, że chyba nie lubi Pan być so-
listą?

Być może moje życie artystyczne ułożyło się tak, że jestem roz-
poznawany głównie jako kameralista, ale zdarza mi się też wy-
stępować w charakterze solisty i bardzo lubię takie koncerty. 
Niedawno wykonywałem koncert D-dur KV451 W. A. Mozarta 
z Orkiestrą Polish Camerata w Łodzi, pod batutą Marka Głowac-
kiego, a w marcu 2022 r. zapraszam do Narodowego Forum Mu-
zyki, gdzie wystąpię jako solista w Koncercie Potrójnym L. van 
Beethovena, pod batutą Andrzeja Kosendiaka. W obecnych cza-
sach bardzo wielu muzyków łączy karierę solistyczną z wykony-
waniem muzyki kameralnej, czego przykładem są Agata Szym-
czewska, Marcin Zdunik czy Szymon Nehring. Rzeczywiście, 
patrząc wiele lat wstecz, można zauważyć, że podział na solistów 
i kameralistów był zdecydowanie bardziej wyraźny.

Co jest ważne w tworzeniu udanych duetów?

Wydaje mi się, że empatia, wzajemny szacunek i szczerość w rela-
cjach z drugim człowiekiem są kluczowe w budowaniu wspólnej 
jakości. Żeby stworzyć dobry zespół, potrzebny jest czas spędzo-
ny na intensywnych próbach, wypracowanie wspólnej stylistyki 
wykonawczej, ale przede wszystkim wiele wspólnych koncertów 
i nieustanne konfrontowanie się z publicznością.

Czemu Pana wybór padł na muzykę kameralną?

Nie wiem, na ile był to świadomy wybór, a w jakim stopniu życie 
decydowało za mnie, ale bardzo się cieszę z moich muzycznych, 
kameralnych doświadczeń. Lubię dzielić scenę ze wspaniały-
mi artystami, cieszę się, że mogę być częścią ich interpretacji, że 
nieraz z naprawdę wybitnymi muzykami mogę tworzyć wspa-
niałe kreacje muzyczne, to szalenie inspirujące! I bardzo lubię po 
udanym występie pójść, zazwyczaj większą grupą, na kolację - 
rozmawiać o sztuce, śmiać się i cieszyć życiem. Chyba nie jestem 
typem samotnika, dzięki muzyce kameralnej mogę spędzać czas 
z ludźmi, uczyć się od nich, ale też dawać im coś od siebie.

Warto wspomnieć, że w tym roku, po raz drugi z rzędu, został 
Pan nominowany do najważniejszej polskiej nagrody muzycz-
nej – Fryderyka, w kategorii ,,album roku - muzyka kameralna”. 
Tym razem za płytę „Paderewski, Koczalski, Szymanowski. 
Songs”, którą nagrał Pan wraz ze śpiewakiem operowym Stani-
sławem Kiernerem. Skąd taki wybór kompozytorów?

Jest to bardzo ciekawa płyta na rynku muzycznym, ponieważ za-
wiera repertuar polskich kompozytorów, którzy tworzyli pieśni 
do poezji zagranicznych twórców. Ignacy Jan Paderewski do słów 
Mendeza w języku francuskim, Raul Koczalski do słów Rilkego 
w języku niemieckim, a Karol Szymanowski do słów Davidowa 
w języku rosyjskim. Bardzo się cieszę, że ten album został doce-
niony nie tylko w licznych pozytywnych recenzjach, ale również 
nominacją do najważniejszej polskiej nagrody muzycznej.

Okres pandemii spożytkował Pan na nagrywanie płyt. Nie od-
czuł Pan wobec tego artystycznego zastoju?

Okres pandemii był bardzo ciężki dla artystów, obawiałem się, 
czy życie koncertowe wróci do normy, a publiczność do sal kon-
certowych. Okres zupełnego zamknięcia spożytkowałem na roz-
szerzenie repertuaru, zrealizowanie streamingów online i innych 
nagrań, ale nareszcie miałem też więcej czasu dla mojej żony 
i dzieci. Na spacery po lesie. Nie żałuję ani tego czasu, ani groźby 
ewentualnego zastoju artystycznego. Czasami musimy się zatrzy-
mać, żeby lepiej zobaczyć cel, do którego zmierzamy.
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MARZENIAMI TRZEBA ZARAŻAĆ

 Jednego dnia każdego miesiąca scena w Filharmonii Częstochowskiej należy do Chóru Collegium Cantorum. 
 W sali kameralnej chórzyści za pomocą swoich głosów nawiązują wtedy niezwykłą więź z publicznością. 

 Bo – jak twierdzi założyciel chóru Janusz Siadlak - podczas koncertów najważniejsze jest 
 przekazywanie energii między odbiorcami a artystami. 

SYMFONICZNA CZĘSTOCHOWA
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Nie byłoby Chóru Collegium Cantorum, gdyby nie marzenie Janusza Sia-
dlaka, jego założyciela, dyrygenta i szefa. Marzenie było tak silne, że udało 
się zarazić nim innych i tak powstała grupa ludzi, która rozmawia z innymi 
muzyką głosu.
Wiedziałem intuicyjnie, że chcę, aby to był zespół na wysokim poziomie, profesjo-
nalny. Dążyłem do tego poprzez budowanie poziomu artystycznego – wspomina 
Janusz Siadlak.
Chór ukształtował się w roku 1987 i przechodził różne koleje losu. Chociaż 
dziś nikt już nie potrafi wyobrazić sobie Filharmonii Częstochowskiej bez 
Collegium Cantorum, początkowo chór działał pod patronatem częstochow-
skich uczelni: Wyższej Szkoły Pedagogicznej, a potem Politechniki Często-
chowskiej. Był też finansowany ze środków Urzędu Miasta. W 2012 r. chó-
rowi udało się ostatecznie zakotwiczyć przy Filharmonii Częstochowskiej 
i tutaj w pełni rozwinął on swoje skrzydła. Warto przy tej okazji wspomnieć, 
że chórów etatowych w Polsce jest zaledwie kilka, a częstochowski należy 
do tych chlubnych wyjątków. Chórzyści pracują codziennie, co pozwala na 
uzyskanie najwyższej jakości śpiewu.
Chór koncertował w wielu miastach Polski i na całym świecie m.in.: w Au-

strii, Belgi, Białorusi, Francji, Hiszpanii, Argentynie, Urugwaju, Chinach 
i Stanach Zjednoczonych. Wszędzie tam odnosił  duże sukcesy.
Poza wieloma programami a cappella chór realizuje samodzielnie, bądź 
w poszerzonym składzie, formy wokalno-instrumentalne. Brał wielokrot-
nie udział w wykonaniach dzieł oratoryjno-kantatowych, m.in. z: Orkiestrą 
Filharmonii Częstochowskiej, Wrocławską Orkiestrą Kameralną „Leopoldi-
num”, Narodową Orkiestrą Symfoniczną Polskiego Radia, Connecticut Vir-
tuosi Chamber Orchestra (USA), Orkiestrą „Capella Cracoviensis”, Orkiestrą 
„Accademia dell’a Arcadia. 
Jedną z cech wyróżniających nasz zespół są prawykonania utworów kom-
pozytorów polskich: A. Koszewskiego, W. Łukaszewskiego, J. Łuciuka,  
R. Maciejewskiego, M. Bembinowa, E. Bogusławskiego, M. Borkowskiego, 
M. Jasińskiego, St. Moryty. Za sprawą Collegium Cantorum po raz pierw-
szy w Polsce zaprezentowana została „Misa por la paz y la Justicia” Ariela  
Ramireza, partyturę której dyrygent chóru otrzymał od kompozytora pod-
czas tournée częstochowskiego chóru w Argentynie.
Wyciągamy z zakamarków muzycznych utwory, które są na obrzeżach scen reper-
tuarowych. Nie są tymi, które wykonuje się często. Myślę, że jest szalenie istotne, 

żeby przypominać to, co kiedyś zostało napisane. Czasem utwór nie zyskuje poklasku 
u współczesnych, ale po latach staje się doceniany – mówi Janusz Siadlak.
Tymi samymi wartościami chór kieruje się przy nagrywaniu swoich płyt. 
Nagrał ich już kilka, ale szykuje następną. Po ostatniej płycie z utworem Ju-
liusza Łuciuka „Nieszpory na Wniebowzięcie Maryi Dziewicy”, w realizacji 
są „Łzy polskie”, gdzie m.in. znajdą się „Orfeusz w lesie”  Tadeusza Pacior-
kiewicza do słów K. K. Baczyńskiego, „Epitafium” Edwarda Pałasza oraz 
„Lament” Wojciecha Kilara.

Pandemia nie wstrzymała działań chóru. Muzycy pracowali nad wieloma 
materiałami w domu, dzięki temu możliwe były koncerty on line, a potem 
już na żywo. W ten sposób chór nie pozwolił o sobie zapomnieć.
Janusz Siadlak podkreśla, że bardzo ważna jest dla niego promocja Często-
chowy i Filharmonii Częstochowskiej. Realizuje nagrania, aby zaznaczać ślad 
naszego miasta na kulturalnej mapie Polski i Europy. O tym, że Chór Colle-
gium Cantorum jest dostrzegany, świadczą choćby nominacje do Nagrody 
Fryderyka.

mf



TROPEM...
WĘDRUJĄCEJ 
ORKIESTRY 
Mogłoby się wydawać, że muzyka klasyczna koniecznie potrzebuje wnętrz akustycznie 
idealnych, takich jak chociażby sala koncertowa Filharmonii Częstochowskiej. W takiej 
oprawie każdy koncert jest niebywałym wydarzeniem, a publiczność ma poczucie, że jest 
elitą smakującą najlepsze dania w najlepszych warunkach. Ta aura elitarności może jednak 
trochę zawęża krąg odbiorców, onieśmielając osoby niemające wcześniej styczności z tą 
wyjątkową formą sztuki. Dlatego trzeba pamiętać, że muzyka klasyczna jest uniwersalnie 
piękna, że każdy jest w stanie czerpać przyjemność z jej słuchania. Biorąc pod uwagę ten 
i wiele innych powodów - czasem tak prozaicznych, jak remonty – muzycy Orkiestry 
Symfonicznej Filharmonii Częstochowskiej wielokrotnie dzielili się ze słuchaczami swym 
kunsztem, występując poza główną siedzibą.

TROPEM

Natalia Rybka, Pan Filip

W podróż tropem wędrujących symfoników zabierze nas człowiek z im-
presariatu naszej Filharmonii - Dariusz Madejski. Mówi on: „To bardzo 
ważne, że możemy wyjść do ludzi, którzy sami na koncert do Filharmo-
nii zapewne nie przyszliby. Poszerzamy w ten sposób grono odbiorców, 
a w działalności orkiestry chodzi też o to, aby krąg słuchaczy muzyki 
klasycznej się poszerzał”. Sprawdźmy zatem, gdzie można było spotkać 
muzyków z Filharmonii Częstochowskiej im. Bronisława Hubermana.

Błonia Jasnogórskie
zachodnie rubieże parków Staszica i 3 Maja

W 1991 r. w Częstochowie odbywały się Światowe Dni Młodzieży, gro-
madząc ponad półtora miliona wiernych. W trakcie wieczornego czuwa-
nia z papieżem Janem Pawłem II oprawę muzyczną zapewniała nasza 
Orkiestra Symfoniczna, ze sceny tuż obok ołtarza polowego. Natomiast 
w 2005 r., w ramach obchodów 350. rocznicy obrony Jasnej Góry w trak-
cie Potopu Szwedzkiego, zorganizowano widowisko „Częstochowska 
Victoria”. Wśród ponad 300 wykonawców znaleźli się też symfonicy 
z naszej Filharmonii. Wydarzenie było transmitowane przez telewizję 
krajową oraz skierowane do Polonii na całym świecie.

Sala Rycerska
północna część kompleksu jasnogórskiego

Bohaterowie naszego tekstu w swej muzycznej misji nie zatrzymali się 
tylko na progu Jasnej Góry. W ramach cyklu „Koncerty przy świecach” 
wielokrotnie grali we wnętrzu jej Sali Rycerskiej. Wyjątkowość tych spo-
tkań polegała między innymi na tym, że prezentowano tam – nierzadko 
premierowo - utwory z muzycznych zbiorów Biblioteki Jasnogórskiej. 
Była to niebywała okazja, aby ożywić część nut z jej ogromnego archi-
wum, m.in kompozycje Amando Ivančica. Czasami stawiano też na 
zupełnie nieznane nazwiska, które melomani poznawali dzięki tym spo-
tkaniom. Wszystkie te perełki z bibliotecznej kolekcji wydobywał ojciec 
Nikodem Kilnar.

Kościół Rektoracki
al. Najświętszej Maryi Panny 56

Część „Koncertów przy świecach” odbywała się również w III Alei, 
w wybudowanym w XIX w. kościele sióstr Mariawitek. W jego pięknym 
wnętrzu, oświetlonym promieniami słońca wpadającymi przez witraż 
z wizerunkiem Archanioła Michała, panuje wyjątkowa aura. Bliskość 
artystów i słuchaczy tworzy kameralną atmosferę, wzmacnianą przez 
kontakt wzrokowy i niemalże wyczuwalne wibracje.

Akademickie Centrum Kultury - Klub Politechnik
al. Armii Krajowej 23/25

Czas remontu budynku Filharmonii – w latach 2010–2012 - był wielkim 
wyzwaniem organizacyjnym dla instytucji. Zachowanie ciągłości jej 
działalności wymagało sporej gimnastyki logistycznej. Na szczęście z po-
mocą przyszedł Klub Politechnik, gdzie mógł być realizowany repertu-
ar. Zdarzało się, że zadania Klubu i Filharmonii nakładały się na siebie, 
wówczas palmę pierwszeństwa otrzymywał gospodarz. Niemniej jed-
nak, przez trudne miesiące remontu to właśnie tu Orkiestra Symfoniczna 
Filharmonii Częstochowskiej znalazła swoją scenę. Doceniali to wierni 
melomani, którzy, choć tęsknili za swoim „domem”, to w Akademickim 
Centrum Kultury czuli się po prostu dobrze.

Galeria Jurajska
al. Wojska Polskiego 207

W okresie remontu liczne koncerty dla całych rodzin odbywały się rów-
nież w głównym holu Galerii Jurajskiej. Niedzielne poranki muzyczne 
cieszyły się wielką popularnością. W tamtym czasie niedziele były jesz-
cze handlowe, więc słuchaczami stawali się często przypadkowi klienci 
galerii. Wielu z nich spontanicznie przyłączało się do publiczności i da-
wało się porwać muzyce. Po raz kolejny okazało się, że muzyka symfo-
niczna ma olbrzymią moc magnetyczną. Repertuar był oczywiście sta-
rannie dobierany pod to nietypowe miejsce i okoliczności. 

Plac Biegańskiego

Główny plac naszego miasta wielokrotnie gościł filharmoników. Jedną 
z ważniejszych okazji były zawsze Dni Częstochowy. Wychodzenie 
w plener z muzyką klasyczną jest zarówno wielką przyjemnością, jak 
i wyzwaniem. Bardziej frywolna atmosfera grania „pod chmurką” ma 
swoją nieoczywistą magię. Przejawia się ona na różne sposoby, w tym 
chociażby w spontanicznym zrywaniu się par do tańca, czego w gmachu 
instytucji raczej się nie obserwuje. 

Stary Rynek

Rynek Starego Miasta po rewitalizacji ma wiele atrakcji, nie tylko ko-
lekcję nietuzinkowych rzeźb balansujących Jerzego „Jotki” Kędziory. 
W jednym z narożników placu, z szerokich schodów prowadzących 
do najnowszego obiektu Muzeum Częstochowskiego, powstał swoisty 
amfiteatr. Koncerty w tym miejscu stanowią nowe doświadczenie dla 
muzyków Orkiestry Symfonicznej, bowiem miejsce jest bardzo ciekawe 
i - jak się okazało - dobrze przystosowane do grania muzyki na żywo. 
Mimo pewnej obawy o dźwięk, który na dworze potrafi uciekać, okazało 
się, że ta nieco zamknięta przestrzeń świetnie nadaje się do organizacji 
koncertów. W tym roku grano tu między innymi w ramach Letniego Ju-
rajskiego Festiwalu Muzycznego. 

Daniel Zalejski
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SPACER Z JULKIEM

SALE KONCERTOWE CZĘSTOCHOWSKIEJ 
ORKIESTRY SYMFONICZNEJ

P ierwszy występ orkiestry symfonicznej złożonej 
z byłych członków Filharmonii i Opery War-
szawskiej oraz artystów miejscowych odbył się 7 
stycznia 1945 r. w sali Straży Pożarnej.  Wykona-

no wówczas VIII Symfonię h-moll „Niedokończoną” F. Schuberta, 
Uwerturę koncertową „Bajka” S. Moniuszki. Śpiewacy zaprezen-
towali arie z oper Cyrulik sewilski G. A. Rossiniego, Straszny 
dwór S. Moniuszki, Attila G. Verdiego, pieśni M. Karłowicza 
oraz kolędy w opracowaniu Edwarda Mąkoszy. 
W lutym 1945 r. Zarząd Miejski apelował do muzyków, byłych 
członków orkiestr dętych o zgłaszanie się w sali Straży Pożar-
nej, przy ul. Strażackiej 3 i wzięcie udziału w organizowaniu 
orkiestry miejskiej. W marcu tegoż roku zorganizowano orkie-
strę liczącą 40 muzyków - zespół ten brał udział w okoliczno-
ściowych uroczystościach. Pomocy finansowej tworzącemu się 
zespołowi udzielał częstochowski Zarząd Miejski. Orkiestra 
złożona była z dwóch grup instrumentalistów: zespół składają-
cy się głównie z muzyków grających na instrumentach smycz-
kowych ćwiczył w Teatrze Miejskim, z kolei muzycy grający na 
instrumentach dętych odbywali próby na terenie Straży Pożar-
nej (przy ul. Strażackiej). 
W początkowym okresie część orkiestry (24 osoby) była zaan-
gażowana na etatach Teatru Miejskiego. Zespołem tym dyry-
gował Jerzy Sillich. 
Pierwszy pełny sezon działalności Miejska Orkiestra Symfo-
niczna rozpoczęła ważnym wydarzeniem - zespołowi przy-

znano salę w budynku przy ul. Dąbrowskiego 16. Po dokona-
niu niezbędnego, ale bardzo prowizorycznego przystosowania 
pomieszczeń, 17 października 1945 r. oddano nową siedzibę. 
Częstochowa posiadała wówczas cztery sale, które Wydział 
Oświaty i Kultury Starostwa Grodzkiego uznał za odpowied-
nie do odbywania imprez muzycznych. Poza siedzibą orkie-
stry przy ul. Dąbrowskiego 16 (na 400 miejsc), były to jeszcze: 
sala Straży Pożarnej przy ul. Strażackiej 3 (na 300 miejsc), sala 
kina „Wolność” przy ul. Kościuszki 5 (mogąca pomieścić 200 
widzów) i dwie sale Teatru Miejskiego przy ul. Kilińskiego 15 
(duża na 750 miejsc i kameralna na 300 miejsc). We wszystkich 
tych salach odbywały się koncerty. 
Przełomowym wydarzeniem było też objęcie stanowiska dy-
rygenta i kierownika artystycznego przez Wacława Geigera. 
W 1950 r. zespół wykonał aż 142 koncerty. Znacząco zmie-
nił się repertuar. Wzrósł stopień trudności wykonywanych 
utworów, częściej pojawiali się na estradzie wybitni soliści. 
W październiku 1950 r. powołano Stowarzyszenie pod nazwą 
Orkiestra Symfoniczna w Częstochowie. 
Orkiestra była finansowana z dwóch źródeł:  dotacji Mini-
sterstwa Kultury i Sztuki oraz subwencji Zarządu Miejskie-
go. Brakowało jednak w tym względzie stabilności. Ciągłe 
wahania sytuacji budżetowej i powracająca groźba likwidacji 
orkiestry były przyczyną częstych zmian na stanowisku dy-

rygenta i kierownika artystycznego. W latach 1951–1958 funk-
cje te pełnili kolejno: Jerzy Fotygo, Felicjan Lasota i Krzysztof 
Missona.  
Zarówno kierownictwo orkiestry, jak i melomani oraz pra-
sa, wielokrotnie sygnalizowali potrzebę budowy w mieście 
odpowiedniej sali koncertowej. Decyzję o przystąpieniu do 
wzniesienia nowego obiektu podjęli ówczesny dyrektor or-
kiestry Krzysztof Missona i kierownik administracyjny Dio-

nizy Krzepczak.
Pod przyszłą filharmonię władze miasta przeznaczyły teren 
u zbiegu ulic Braci Konkielów (obecnie Wilsona) i Garibaldie-
go, na którym znajdowały się ruiny zniszczonej przez Niem-
ców synagogi. Inicjowano różne akcje, które miały pomóc 
w zbieraniu funduszy. Rozprowadzano cegiełki, organizo-
wano loterie fantowe oraz koncerty. Akcje przynosiły dobre 
rezultaty, propagowała je prasa.
W 1958 r. powstał Społeczny Komitet Budowy Sali Koncerto-
wej. Prezesem Komitetu Budowy został Tadeusz Kowalski, 
ówczesny przewodniczący Prezydium Miejskiej Rady Naro-
dowej. Zastępcami przewodniczącego byli: Jerzy Kołakow-
ski, rektor Politechniki Częstochowskiej oraz Edmund Kron, 
dyrektor Teatru im. Adama Mickiewicza. Funkcję sekretarza 
pełnił Krzysztof Missona, kierownik artystyczny Orkiestry 
Symfonicznej. 
Komisja opracowała harmonogram realizacji budowy, który 
przewidywał następujące etapy: oddanie budynku w stanie 
surowym w 1958 r., wykonanie wszystkich instalacji i odda-
nie obiektu w użytkowanie w 1959 r., wykonanie elewacji 
i pozostałych elementów wnętrza w 1960 r. Zarówno termi-
ny, jak i koszty zostały w trakcie realizacji inwestycji znacznie 
przekroczone. 
Projekt przyszłej filharmonii powierzono Tadeuszowi Gaw-

łowskiemu. Wnętrza zaprojektowała Teresa Gawłowska, 
konstruktorem był Andrzej Kozłowski, natomiast nad nie-
zwykle ważną akustyką wnętrza czuwał Witold Straszewicz. 
Na budowie pracowały przedsiębiorstwa z Gliwic, Krakowa, 
Warszawy i Zabrza. Fundusze pochodziły z dotacji prezy-
diów Wojewódzkiej Rady Narodowej w Katowicach, Miej-
skiej Rady Narodowej w Częstochowie, Wojewódzkiego 
Komitetu Budowy Szkół, Społecznego Funduszu Budowy 
Stolicy i Kraju, Centralnej Rady Związków Zawodowych, 
Zarządu Głównego Związku Zawodowego Górników, do-
szły do tego także środki zebrane przez społeczeństwo miasta 
i częstochowskie zakłady pracy.
Uroczyste otwarcie nowego gmachu filharmonii dokonało 
się dwukrotnie. 4 listopada 1965 r. o godz. 16.00 dla władz 
i zaproszonych przez nich gości odbyła się akademia z okazji 
48. rocznicy rewolucji październikowej. Z kolei dwa dni póź-
niej otwarto budynek dla publiczności i miał wówczas miej-
sce uroczysty koncert z udziałem częstochowskiej orkiestry 
symfonicznej pod batutą Leona Jelonka, pełniącego wówczas 
funkcję dyrektora i dyrygenta. 
Gmach ten, jako siedziba orkiestry symfonicznej, przetrwał 
niemal 55 lat bez generalnego remontu. W marcu 2010 r. przy-
stąpiono do rozbudowy i modernizacji budynku Filharmonii 
Częstochowskiej. 

Juliusz Sętowski
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 Działająca w Częstochowie od 76 lat orkiestra symfoniczna  przechodziła różne fazy organizacyjne. 
Zanim znalazła swoją  stałą siedzibę, w latach 1945–1965 koncertowała w różnych  miejscach w naszym mieście. 

Filharmonia Częstochowska w budowie

Budynek przy ul. Dąbrowskiego 16Filharmonia Częstochowska w 2008 roku
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