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P rojekt „Czas na biznes” odpowiada na wyzwania czasów epide-
mii, która wciąż niekorzystnie wpływa na gospodarkę. To z ko-
lei przekłada się na ograniczenia w możliwości zdobycia dobrej 

pracy, zwłaszcza przez osoby, które - z różnych względów - nie są na 
rynku pracy poszukiwane. W ramach projektu, na który ARR pozyska-
ła blisko 7 mln zł wsparcia unijnego, 115 osób będzie mogło skorzystać 
z dotacji (w wysokości ponad 23 tys. zł) na założenie firmy, comiesięcz-
nego wsparcia pomostowego w czasie jej rozruchu, będzie też miało 
okazję dowiedzieć się wszystkiego, co jest niezbędne przy rozpoczyna-
niu własnego biznesu.
To przedsięwzięcie, które wpisuje się w nasz miejski program „Teraz Lepsza 
Praca” i dzięki któremu osoby myślące o założeniu własnej działalności, mające 
pomysł na biznes, a nieposiadające niezbędnych środków czy stosownej wiedzy 
dotyczącej prowadzenia firmy, mogą otrzymać wsparcie, zarówno finansowe, 
jak i szkoleniowe – mówi prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjasz-
czyk.
Prezes ARR Marcin Kozak przypomina, że Agencja oferuje również 
dodatkowe możliwości dla przedsiębiorców prowadzących działalność 
nie tylko w samej Częstochowie, ale i w innych powiatach subregionu 
północnego województwa śląskiego. Jedną z nich jest „Operator wspar-

cia finansowego MŚP w województwie śląskim”, czyli duży projekt, 
dzięki któremu swe kompetencje i kwalifikacje mogą podnieść pracow-
nicy małych i średnich przedsiębiorstw.
W ramach dotychczasowych dwóch projektów dla sektora małych i średnich 
przedsiębiorstw z regionu częstochowskiego ze wsparcia skorzystało 415 przed-
siębiorców, co przełożyło się na zawarcie ponad pięciuset umów na łączną kwotę 
dofinansowania ponad 5 mln zł, a swoje kwalifikacje miało szansę podnieść po-
nad 1,8 tysiąca pracowników - podkreśla Marcin Kozak.
Kolejna możliwość skierowana jest do przedsiębiorców szukają-
cych gotowych miejsc przygotowanych pod produkcję czy logistykę. 
Mowa tutaj o rozpoczętej budowie nowej hali przy ul. Ekonomicznej. 
Na przyszłych najemców już niebawem czekać będą dwa segmenty 
o powierzchni przemysłowej 980 i 986 m² (wraz z przynależnym za-
pleczem socjalno–biurowym o powierzchniach odpowiednio 124 i 127 
m²). Wciąż możliwe jest wynajęcie wolnej powierzchni. Budowa hali to 
druga tego typu inwestycja ARR, realizowana na terenie objętym KSSE 
na Skorkach. W 2017 roku przy ul. Ekonomicznej oddano do użytku 
4-modułowy obiekt o łącznej powierzchni 3200 m².
Więcej informacji o propozycjach Agencji Rozwoju Regionalnego 
w Częstochowie dostępnych jest na stronie: www.arr.czestochowa.pl

ARR WSPIERA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ
„Czas na biznes” to nazwa nowego projektu dla osób planujących własną działalność, w tym bezrobotnych, 

realizowanego przez Agencję Rozwoju Regionalnego w Częstochowie. 

10 września, w siedzibie Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyj-
nego w Częstochowie, podpisana została umowa, na mocy której 
do końca 2020 roku tabor miejskiego przewoźnika wzbogaci się 

o 15 nowych autobusów elektrycznych. Dostawę 12-metrowych autobusów 
zapewni wyłoniona w postępowaniu przetargowym firma Autosan, która za 
wyprodukowanie pojazdów wraz z infrastrukturą do ładowania i długotermi-
nowy najem całości na 7 lat otrzyma około 48 mln zł brutto.
Demonstracyjny egzemplarz elektrycznego Autosanu wozi już od pewne-
go czasu częstochowskich pasażerów w ramach testów przygotowujących. 
Oprócz przestronnego wnętrza, bogatego wyposażenia i zeroemisyjnego na-
pędu, najbardziej charakterystyczny dla tych autobusów będzie zasięg, jaki 
osiągną na jednym ładowaniu. Będzie to ok. 240 km. Pozwoli to na eksploatację 
nowego taboru na zdecydowanej większości tras linii MPK.
Jak informuje producent, przeznaczone dla Częstochowy zeroemisyjne SAN-

CITY 12LFE wyposażone zostaną w silniki TM4, baterie firmy IMPACT oraz 
system kondycjonowania baterii. Ładowanie odbywać się będzie za pomocą 
ładowarek firmy ENIKA typu plug-in. Pojazdy będą klimatyzowane i wyposa-
żone w urządzenia niezbędne dla nowoczesnych autobusów miejskich.
Transakcja jest elementem programu Lepsza Komunikacja w Częstochowie, 
zgodnym z kierunkiem rozwoju taboru zakładanym w ustawie o elektromo-
bilności. Jest też realizacją istotnego zakresu niedawnej ugody z NFOŚiGW, do-
tyczącej uzyskania przez MPK zakładanego wcześniej efektu ekologicznego. 
Jak wiadomo, efektu tego nie udało się osiągnąć poprzez gazowo-elektrycz-
ne hybrydy zamówione przez MPK dzięki środkom z programu NFOŚiGW 
„Gazela”. Prototypowe autobusy, które okazały się wadliwe, są w większości 
unieruchomione. Proces ich naprawy, po niełatwym dialogu technicznym 
prowadzonym przez MPK, dopiero niedawno się rozpoczął. Partnerem jest tu 
także Autosan, który z powodzeniem udoskonalił konstrukcję jednej z hybryd. 

MPK KUPUJE 
15 „ELEKTRYKÓW”

15 autobusów elektrycznych zakupi częstochowskie MPK do końca 2020 roku. Dostarczy je za 48 mln zł 
Autosan, który wygrał przetarg. „Elektryki” będą mogły przejechać bez ładowania 240 km. 
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U stawa o elektromobilności i paliwach 
alternatywnych nakłada na władze 
samorządowe związane z rozwojem 

tego obszaru obowiązki, takie jak opracowa-
nie i uchwalenie planu budowy ogólnodo-
stępnych stacji ładowania. Z takich stacji na 
równych zasadach mogą korzystać wszyscy 
posiadacze aut elektrycznych bądź hybry-
dowych. Na mocy ustawy, stacje finansuje 
i buduje miejscowy operator systemu elek-
troenergetycznego, czyli – w przypadku 
Częstochowy – Tauron Dystrybucja. Miasto 
poniesie wyłącznie koszty związane z wy-
znaczeniem i oznakowaniem stanowisk po-
stojowych przy stacjach ładowania.
Opracowując plan budowy stacji ładowa-
nia, dokonano uzgodnień z częstochowskim 
oddziałem Tauron Dystrybucja S.A., Miej-
skim Zarządem Dróg i Transportu oraz Biu-
rem Inżyniera Ruchu i Miejską Pracownią 
Urbanistyczno-Planistyczną UM. Związane 

z planem działania koordynuje zespół Inży-
niera Miejskiego w ramach Wydziału Inwe-
stycji i Zamówień Publicznych UM.
Lokalizacje stacji uzgodniono, biorąc pod 
uwagę m.in. potrzeby transportowe i ko-
munikacyjne, uwarunkowania wynikające 
z zagospodarowania przestrzennego, prze-
widywane potrzeby kierujących (na pozio-
mie lokalnym i ponadlokalnym), aspekty 
prawne czy parametry ekonomiczne doty-
czące budowy, obsługi i użytkowania stacji.
Zgodnie z wymogami ustawy projekt pla-
nu poddano konsultacjom, podczas których 
nie zgłoszono żadnych uwag. Następnie 
przekazano go spółce Tauron Dystrybucja 
S.A., a ta uzgodniła projekt i przygotowała 
program przyłączeń ogólnodostępnych sta-
cji ładowania. Miasto zaakceptowało jego 
warunki, a po dodatkowej korespondencji 
z Ministerstwem Aktywów Państwowych 
uzgodniło też ostateczne terminy sfinalizo-

wania planu budowy stacji, możliwe do re-
alizacji przez operatora.
Zgodnie z ustaleniami I etap ma objąć re-
alizację 30 stacji z 62 punktami ładowania 
i zakończyć się do 30 czerwca 2021 r. Z kolei 
w II etapie, z terminem realizacji do 31 grud-
nia 2021 r., powstanie 21 stacji z 44 punkta-
mi ładowania. Do końca przyszłego roku 
powinno więc powstać w Częstochowie 
łącznie 106 punktów ładowania pojazdów 
elektrycznych, o mocy 22 kW.
Aktualnie w mieście jest 18 takich stacji 
(o mocy od 22 do 100 kW), spełniających 
określone normy, zlokalizowanych przy 
Wydziale Elektrycznym Politechniki Czę-
stochowskiej, na stacjach paliw Orlen przy 
ul. Warszawskiej i św. Barbary, przy hotelu 
Ibis, a także przy ul. Sosabowskiego i Bu-
gajskiej (sieć GreenWay). W Częstochowie 
zarejestrowane są obecnie 104 samochody 
elektryczne.

STACJE ŁADOWANIA
SAMOCHODÓW ELEKTRYCZNYCH

Do końca czerwca 2021 r. ma ich powstać w Częstochowie 30, a w kolejnym etapie – do końca 
przyszłego roku – jeszcze 21. Zbuduje je Tauron Dystrybucja, czyli lokalny dostarczyciel energii. 

Sprzyjająca powietrzu elektromobilność, a więc i upowszechnianie samochodów na prąd, 
to część częstochowskiej strategii zrównoważonego rozwoju.

M amy dobre wiadomości dla mieszkanek i mieszkańców Częstochowy, 
a także sąsiednich powiatów: częstochowskiego i kłobuckiego. Po-
zyskaliśmy w konkursie środki unijne na kolejny projekt teleopieki, 

z którego będzie mogło skorzystać 300 samotnych i nie w pełni samodzielnych osób 
powyżej 65. roku życia –  mówi prezydent Krzysztof Matyjaszczyk.
Wsparcie będzie kierowane w pierwszej kolejności do osób, które mają 
problemy zdrowotne. Realizacja projektu „W ochronie zdrowia i życia” 
potrwa do końca 2022 roku. Jego budżet to blisko 4,5 mln zł, z czego blisko 
4,2 mln zł pochodzi ze środków europejskich.
Projekt jest twórczą kontynuacją programu „Bezpiecznie we własnym 
domu – usługi teleopiekuńcze...”, który był realizowany przez dwa lata, 
do 2019 roku. Wsparciem objęto wówczas 200 mieszkanek i mieszkańców 
Częstochowy. Projekt ten cieszył się dużym powodzeniem i był wysoko 
oceniany nie tylko przez seniorów, ale także przez niezależne gremia. 
Dwa lata temu został wpisany do „Złotej Księgi Dobrych Praktyk na 
Rzecz Społecznego Uczestnictwa Osób Starszych” Biura Rzecznika Praw 
Obywatelskich. Budżet tamtego programu wynosił 1,4 mln zł.
W obecnym programie, przy wyższym budżecie, zwiększono liczbę 
uczestników i wprowadzono dodatkowe komponenty. To badania 
przesiewowe w kierunku chorób neurodegeneracyjnych (dla szybszego 
diagnozowania ryzyka Alzhaimera czy Parkinsona) oraz zdalne porad-
nictwo psychologiczne. Do projektu zaproszono też kolejnego partnera 
medycznego – TELEMEDYCYNĘ Polska, by realizować wsparcie z za-
kresu kardiologii i diabetologii.

Dzięki temu 125 osób na czas projektu otrzyma do domów niewielkie, ale niezwy-
kłe dokładne urządzenia do zdalnego EKG, a 20 osób będzie mogło badać poziom 
cukru pod opieką edukatorów diabetologicznych – informuje Marta Kozłowska 
ze Stowarzyszenia „EBI ASSOCIATION”.
Uczestnicy projektu „W ochronie życia i zdrowia - nowoczesne technolo-
gie teleopiekuńcze i telemedyczne dla mieszkańców Częstochowy i oko-
lic” będą mogli korzystać ze zdalnych usług opieki medycznej i społecznej 
w miejscu zamieszkania - przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. 
Grupą docelową jest 300 seniorek i seniorów powyżej 65. roku życia, sa-
motnych, nie w pełni samodzielnych, z Częstochowy oraz z powiatu czę-
stochowskiego i kłobuckiego, w tym głównie osób z problemami w za-
kresie chorób serca, cukrzycy, depresji i pierwszych objawów demencji. 
Osoby te otrzymają urządzenia teleinformatyczne pozwalające na całodo-
bowy kontakt z pracownikami zdalnej opieki, którzy pomagają w przy-
padku zagrożenia życia i zdrowia, ale także w sytuacji podwyższonego 
stresu, lęku, samotności.
Pracownik zdalnie analizuje sytuację, wspiera podopiecznego i kontaktu-
je się automatycznie ze służbami ratunkowymi lub stworzoną w projekcie 
siecią pomocową (sąsiadami, opiekunami, rodziną podopiecznego, pielę-
gniarką czy NZOZ).
Projekt realizowany jest w ramach osi priorytetowej: IX. Włączenie społecz-
ne, działanie: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, pod-
działanie: 9.2.6. Rozwój usług zdrowotnych. Jego wartość to 4.470.430 zł, 
w tym dofinansowanie unijne: 4.157.500 zł. 

PROJEKT TELEOPIEKI MEDYCZNEJ
Częstochowskie seniorki i seniorzy znów otrzymają bezpłatne wsparcie. Rusza nabór 

do projektu zdalnych usług opieki medycznej i społecznej „W ochronie zdrowia i życia”.
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S ytuacja wywołana pandemią ewoluuje. Choćby wraz z porami 
roku i tym, co się z nimi wiąże – powrotami z urlopów do pracy, 
otwarciem szkół czy zbliżającym się sezonem infekcji. Już pod 

koniec września donoszono o rekordach zakażeń w całym kraju, prze-
kraczających 1,5 tys. na dobę. Eksperci zaczęli mówić o zakażeniach roz-
proszonych, nieskupionych w żadnych ogniskach. Pierwsze przypadki 
koronawirusa pojawiły się również w częstochowskich szkołach. Całe 
grupy uczniów i nauczycieli są kierowane na kwarantannę, a niektóre 
klasy znowu okresowo muszą przestawiać się na naukę zdalną. Można 
przypuszczać, że z podobnymi sytuacjami będziemy mieli do czynie-
nia w całym okresie jesienno-zimowym. Podobnie jak z zakażeniami 
w miejscach pracy, w których nadal bezwzględnie należy dbać o bezpie-
czeństwo sanitarne – także poprzez zlecanie zadań zdalnych tam, gdzie 
tylko jest to możliwe.
Czeka nas też zapewne wzrost infekcji grypowych i grypopochodnych. 
Teraz szczególnie wyraźnie widać, jak konieczne jest dbanie o służbę 
zdrowia. Widać także, jak potrzebne były choćby samorządowe inwesty-
cje w Miejskim Szpitalu Zespolonym. W czasie pandemii z SOR na Zawo-
dziu wręcz nie dałoby się korzystać, gdyby nie został wcześniej gruntow-
nie zmodernizowany. Widać, jak niezbędny był również sfinansowany 
z miejskiej kasy remont oddziału dziecięcego, czy niedawno zakończony 
remont pododdziału leczenia udarów. Nasz Szpital zabiega też o poza-
miejskie fundusze. Niedawno – poprzez Urząd Marszałkowski – zdobył 
4 mln zł unijnych środków na doposażenie niezbędne zwłaszcza teraz: 
od specjalnego sprzętu do utrzymywania higieny po zaawansowaną apa-
raturę diagnostyczną. Miejski Szpital udostępnił również teren przy ul. 
Mickiewicza na potrzeby testowania w formie ,,drive-thru” – wymazy są 
tam pobierane przez Laboratorium Genetyczne Gyncentrum. 
Poskutkowały też nasze apele do resortu zdrowia o laboratorium dla 

Częstochowy i okolic. Takie laboratorium wreszcie działa w szpitalu 
wojewódzkim na Parkitce, mogąc wykonywać testy dla mieszkańców 
naszego subregionu. Jeśli więc zakażeń będzie nadal przybywać, może-
my mieć nadzieję, że na wyniki testów nie będziemy czekać zbyt długo. 
Epidemiczne statystyki w Częstochowie nie są ciągle złe, ale „krzywa” 
rośnie. W końcu września, licząc od początku pandemii, osiągnęliśmy 
liczbę blisko 400 osób „pozytywnych”. Obecnie mamy w mieście ponad 
sto zakażonych osób.
A co powinniśmy zrobić wszyscy, żeby w nadchodzącym czasie utrud-
nić życie wirusowi, skoro ten od kilku miesięcy utrudnia nasze? Nadal 
najistotniejsze jest stosowanie się do podstawowych, od początku za-
lecanych przez epidemiologów prostych, uniwersalnych zasad – higie-
ny, dystansu, zakrywania ust i nosa. Żadnymi skuteczniejszymi narzę-
dziami ograniczania rozmiarów pandemii na razie nie dysponujemy. 
Wystrzegajmy się lekkomyślności i nonszalancji wobec sanitarnych 
wymogów w sklepach, centrach handlowych, środkach transportu, 
w urzędach, instytucjach kultury czy obiektach sportowych. Nie pró-
bujmy ,,omijać” wprowadzonych w nich procedur i ograniczeń. To nie 
żaden zamach na nasze przyzwyczajenia, wolności czy swobody. To na-
sze staranie się – w tym wyjątkowo trudnym czasie – o dobro wspólne. 
W ostatnich trzydziestu latach częstochowskiego samorządu nigdy chy-
ba nie było okresu, który wymagałby od nas tego typu odpowiedzial-
ności za bezpieczeństwo i dobrostan nas samych oraz tych, którzy żyją 
wokół nas – społeczności Częstochowy. Wykazanie się tą odpowiedzial-
nością tak niewiele od nas wymaga, a sporo może pomóc. Gorąco do 
niej namawiam. 

   Pozdrawiam serdecznie
Krzysztof Matyjaszczyk

Prezydent Miasta Częstochowy

PYTAMY PREZYDENTA 

...o miasto na jesiennym 
etapie pandemii

MIASTO

CHĘTNIE ZOSTAWIAMY 1% PODATKU OPP
Ponad 107 tysięcy częstochowianek i częstochowian przekazało swój 1 procent podatku za 2019 rok 

na rzecz organizacji pożytku publicznego. To zdecydowanie więcej niż przed rokiem.

Ogłoszona w marcu pandemia unie-
możliwiła organizację jakichkolwiek 
happeningów czy imprez plenero-
wych. Pomimo tego, dzięki zaanga-
żowaniu Wydziału Polityki Społecz-
nej, kampania 1% sprawiła, że na 
przekazanie części swojego podatku 
organizacjom pożytku publicznego 

zdecydowało się 107 697 osób podlegających częstochowskim urzędom 
skarbowym.
Kwota, jaką przekazano OPP to ponad 8,1 mln zł. 27 tysięcy mieszkanek 
i mieszkańców wybrało organizacje zarejestrowane w Częstochowie, 
dzięki czemu do lokalnych OPP trafiło 2 142 927 zł. (tj. o 76 996 zł więcej 
w stosunku do roku ubiegłego).
Dzięki prowadzonej kampanii „MAŁY PROCENT, WIELKA SIŁA” 

mieszkanki i mieszkańcy Częstochowy mogli zapoznać się z ofertą lokal-
nych organizacji pozarządowych, dowiedzieć się, czym się one zajmują 
i jakie są efekty ich pracy. Od początku roku aż do momentu rozliczenia 
się z fiskusem, częstochowski samorząd zachęcał do przekazywania 1% 
podatku dochodowego na rzecz lokalnych organizacji pożytku publicz-
nego (OPP).
Dziękuję częstochowiankom i częstochowianom za zaangażowanie i aktywne 
włączenie się w przekazanie 1% naszym organizacjom w tak trudnym dla nas 
wszystkich czasie pandemii. Jednocześnie proszę o wsparcie w kolejnych latach - 
mówi Agnieszka Świercz, kierownik Referatu Ekonomii Społecznej Wy-
działu Polityki Społecznej Urzędu Miasta Częstochowy.
Pod koniec ubiegłego roku w Częstochowie zarejestrowanych było 
około 1050 organizacji pozarządowych, z których 73 posiadały status 
organizacji pożytku publicznego (pozwalający m.in. na ubieganie się 
o 1% podatku).
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Ostrożny optymizm
na parkiecie

Mimo pandemii i wynikających z niej zagrożeń wystartowały niemal wszystkie krajowe 
rozgrywki ligowe w grach zespołowych. W Częstochowie z największą uwagą śledzić 
będziemy rywalizację na parkietach siatkarskich i koszykarskich. Będą nas na nich 

reprezentować: Exact Systems Norwid Częstochowa (I liga siatkówki mężczyzn), 
KS Częstochowianka (I liga siatkówki kobiet), Eco-Team AZS 2020 Stoelzle Częstochowa 

(II liga siatkówki mężczyzn) oraz AZS Częstochowa (II liga koszykówki mężczyzn).

Z arówno sztaby szkoleniowe, 
jak i działacze naszych klubów 
raczej ostrożnie wypowiadają 
się o szansach swoich drużyn. 
Nie ma tu buńczucznych zapo-
wiedzi awansu do wyższych 

klas rozgrywkowych, co w przypadku Nor-
wida i Częstochowianki oznaczałoby szturm 
do bram PlusLigi i Tauron Ligi. A to niewąt-
pliwe wiązałoby się ze zbudowaniem znacznie 
wyższych budżetów, co w ciężkim okresie dla 
finansów wielu firm i samorządu Częstochowy 
byłoby arcytrudnym do wykonania zadaniem.

Mamy świadomość, że znalezienie partnera finanso-
wego dla klubu otworzyłoby przed nami ścieżkę do 
gry w najwyższej klasie rozgrywkowej. My cały czas 
o niej myślimy, tym bardziej, że sportowo jesteśmy 
coraz mocniejsi i właściwie nie czujemy respektu 
przed nikim – mówi prezeska Częstochowianki, 
Alina Zagozda–Dobrzańska. 

W przerwie między rozgrywkami bardzo wie-
le działo się w częstochowskiej koszykówce, 
która za sprawą nowego dyrektora sportowe-
go, Vahe Muradyana zyskała bardzo ważny 
impuls do rozwoju. Muradyan, twórca Czę-
stochowskiego Nurtu Basketu Amatorskiego, 

postanowił mocno zaangażować się w budowę 
drużyny. Dołączył do niej bardzo chwalony 
w ostatnich sezonach silny skrzydłowy Jakub 
Czyż (205 cm wzrostu), który w piątce AZS ma 
być tym graczem, na jakiego długo czekano. 
Wraz z innym zawodnikiem, Nikodemem Ko-
walskim, terminował swego czasu w Stalowej 
Woli, pobierając lekcje koszykówki u samego 
Jerzego Szambelana, który w 2010 roku, z re-
prezentacją Polski do lat 17, w fenomenalnym 
stylu wywalczył wicemistrzostwo świata. 

We wspomnianej już Częstochowiance rewo-
lucji kadrowej nie było, ale zespół po dobrej 
grze w poprzednim sezonie chce się liczyć 
w rywalizacji o play-offy. Andrzej Stelmach oraz 
pomagająca mu Anita Feć-Krzyczmonik, a przede 
wszystkim dziewczyny, stworzyli naprawdę świet-
nie rozumiejący się team. Dołączyło do niego kilka 
nowych dziewcząt i nasze sportowe apetyty wzrosły. 
Nie potrafię powiedzieć, czy będziemy nadawały ton 
rozgrywkom. Są zespoły z Mielca, Opola, czy Pozna-
nia, które będą groźne, ale nie stoimy na straconej po-
zycji – przekonuje sterniczka Częstochowianki.

W Exact Systems Norwidzie drużyna po raz 
kolejny została oparta na wychowankach. 
Wrócili do niej siatkarze, którzy właśnie tu 

budowali swoje sportowe kariery: Jarosław 
Mucha (mistrz świata juniorów z 2017 roku), 
Tomasz Kryński (mistrz Polski juniorów z 2012 
i 2013 roku) oraz Mikołaj Szewczyk. Zespół bę-
dzie raczej myślał o zachowaniu ligowego bytu 
niż o atakowaniu pozycji faworytów – szó-
stek BKS Visły Bydgoszcz i LUK Politechniki 
Lublin. Przed inauguracją zmagań pod siatką 
niepokój wzbudziły problemy zdrowotne do-
świadczonego rozgrywającego Norwida, Ad-
riana Krasia. W trybie pilnym w jego miejsce 
ściągnięto do klubu Tomasza Kowalskiego. 
Trener Piotr Lebioda i jego współpracownik 
Leszek Hudziak nie będą mieli jednak łatwego 
zadania.

W Eco-Team AZS 2020 Stoelzle Częstochowa 
stawia się przede wszystkim na utalentowaną 
młodzież. Sukcesy kadetów i juniorów tego 
klubu łączą się z marzeniami o wskrzeszeniu 
potęgi dawnego AZS. Na razie akademicy ry-
walizują na drugoligowym froncie, na którym 
w ich barwach pojawiają się cenieni gracze: 
zaprawiony w ligowych starciach rozgrywają-
cy Jędrzej Brożyniak, przyjmujący Michał Żuk 
oraz środkowy Damian Zygmunt.                                                   

Andrzej Zaguła

SPORT

303 Jag Squad
W tym roku mija 80. rocznica bitwy o Anglię. Dwa lata temu na ekrany kin weszły dwie pro-
dukcje filmowe utrwalające pamięć o polskich lotnikach z Dywizjonu 303: „Bitwa o Anglię” 

oraz „Dywizjon 303”. My natomiast wspominamy o współczesnym, częstochowskim łączniku 
z historią bohaterskich pilotów - jest nim projekt 303 Jag Squad, w którym działa częstocho-

wianka Paula Malicka, rzecznik naszego Aeroklubu.

P rojekt „Jag Squad – Re-
member The Heroes” 
jest wspólną misją in-
stytucji polskich i bry-
tyjskich. Został założo-
ny przez Toma i Janette 

Chrabaszcz. Początkowo miał być tylko 
pomysłem na rodzinne spędzanie czasu, 
ale z czasem stał się przedsięwzięciem 
non-profit, którego celem jest promo-
wanie polskiej historii, polskiego dzie-
dzictwa i kultury. Obecnie w zespole Jag 
Squad udzielają się również córki zało-
życieli, Natalia i Julia.

Z projektem Jag Squad zetknęłam się po raz 
pierwszy na Międzynarodowych Targach 
Poznańskich, gdzie wystawione było auto de-
dykowane tematyce historycznej oraz stoisko 
303 Jag Squad. Pozytywnie zaskoczyło mnie 
to, że jedna rodzina może w tak niezwykły 
sposób promować polską historię. Ponieważ 
sama od zawsze się nią interesowałam, urze-
kła mnie idea projektu. Nawiązałam współ-
pracę i szybko zostałam ambasadorem przed-
sięwzięcia w Polsce – mówi Paula Malicka. 
Ambasadorami 303 Jag Squad zostają 
weterani wojenni, ludzie kultury oraz, 
tak jak Paula - sympatycy projektu.

Aktywność członków 303 Jag Squad 
skupia się na zachęcaniu lokalnych spo-
łeczności do zachowania pamięci o lotni-
kach. Założyciele i ambasadorzy grupy 
organizują wystawy i imprezy, podczas 
których prezentowane są oryginalne 
pamiątki z czasów wojny, prowadzą 
spotkania z weteranami. Takie duże 
spotkanie odbyło się w ubiegłym roku 
w Coventry, na który przybyło prawie 
stu weteranów. Dało to możliwość za-
rejestrowania ich historii. Obecnie praca 
w projekcie skupia się na dotarciu do 
rodzin polskich lotników i przekonaniu 
ich, aby przekazały pamiątki po nich 
do polskich muzeów. Warto też wspo-
mnieć, że grupa 303 Jag Squad była, 
wraz piłkarzem Łukaszem Fabiańskim, 
ambasadorem filmu „Dywizjon 303” na 
terenie Wielkiej Brytanii.

Z projektem można się zetknąć na wielu 
imprezach lotniczych. Jeśli tylko zauwa-
życie auto Jaguar XJL w barwach dy-

wizjonu 303, czy samolot typu Hawker 
Hurricane (podobnym latał as polskiego 
lotnictwa, generał Witold Urbanowicz - 
dowódca dywizjonu 303), także oznako-
wany elementami dywizjonu, możecie 
być pewni, że spotkacie ambasadorów 
303 Jag Squad. Są oni zwykle ubrani 
w mundury pilotów z tamtej epoki lub 
współczesne kombinezony.

Paula podkreśla, że dzięki swemu 
udziałowi w projekcie miała możliwość 
znaleźć się w miejscach niedostępnych 
powszechnie: w bazach lotnictwa, na 
wydarzeniach lotniczych, spotkaniach. 
Tym, które wywarło na niej najmocniej-
sze wrażenie, było kameralne spotkanie 
w muzeum-pracowni literackiej Arka-
dego Fiedlera, autora książki „Dywizjon 
303” - z jego synem, Markiem Fiedlerem 
oraz z Krystynem Witoldem Lanow-
skim, synem Witolda Łanowskiego, 
dowódcy eskadry 302 „poznańskiego” 
dywizjonu myśliwskiego.

Jest to jedna z najciekawszych form działalno-
ści, w jakiej przyszło mi uczestniczyć. Ciągle 
poszerzam swoją wiedzę i propaguję ją także 
w Aeroklubie Częstochowskim. Obcowanie 
w środowisku 303 Jag Squad stało się moim 
sposobem na życie, nie wyobrażam sobie 
braku tego projektu. Praktycznie codziennie 
towarzyszą mi publikacje na jego stronie: cie-
kawostki, wspomnienia, wydarzenia – mówi 
Paula Malicka. W ramach projektu pro-
wadzone są dwa fanpage na Facebo-
oku’u: „303 Jag Squad”, na którym pre-
zentowane są sylwetki polskich pilotów 
oraz „Remember The Heroes”, gdzie 
przedstawiane są wydarzenia z tamte-
go okresu. Profile obserwuje już 30 tys. 
osób z różnych części świata, z którymi 
założyciele projektu korespondują na 
bieżąco. 
„Remember The Heroes” stanie się 
wkrótce fundacją – zapowiadają twór-
cy 303 Jag Squad. Z kolei Paula Ma-
licka zachęca do zajrzenia na stronę 
www.303jagsquad.org, która wciąż jest 
aktualizowana. Każdy, kto fascynuje się 
historią Bitwy o Anglię i udziałem w niej 
polskich lotników, znajdzie na tych plat-
formach coś dla siebie.

Magda Fijołek

MIASTO Z PASJĄ
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FILMOWE PASJE
Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie od kilku lat jest organizatorem konkursu fil-

mowego „Video, ergo sum - Widzę, więc jestem”, skierowanego do młodzieży oraz osób doro-
słych, amatorsko zajmujących się wideo. Konkurs jest próbą wskazania na wartości związane 

z kulturą filmową i językiem filmowym, w erze globalnej wioski medialnej.

Ś wiat się zmienia. Film powo-
li zostaje naszym podstawo-
wym narzędziem komunikacji, 
szczególnie na portalach spo-
łecznościowych. Dla młodego 
pokolenia filmy stały się także 

pierwszym źródłem wiedzy i rozrywki. Jed-
nak dziś, myśląc: film, niekoniecznie mamy 
na myśli kino czy telewizję. Prowadząc od kil-
ku lat zajęcia edukacji filmowej w regionie, zawsze 
pytam dzieci i młodzież, czy lubią kino, jakie filmy 
ich najbardziej interesują i gdzie te filmy oglądają. 
Większość odpowiada, że jednak w Internecie, na 
popularnych platformach, oferujących za drobną 
opłatą dostęp do szerokiej oferty filmów, kreskówek 
oraz seriali. Natomiast Youtube stanowi dla mło-
dych swoistą przestrzeń komunikacyjną, szybki lek 
na nudę. Jest on jednak portalem  nastawionym na 
konsumpcję niekoniecznie głębokich treści – mówi 
Ewelina Ignaszak-Stolarska, która z ramienia 
Regionalnego Ośrodka Kultury w Częstocho-
wie koordynuje konkurs.  

W związku z tym wszystkim warto z jednej 
strony wsłuchiwać się w to, co do powiedzenia 
mają młodzi, by zrozumieć, jak oni postrze-
gają dziś filmy, a z drugiej - zachęcić ich, aby 
poznali fundamenty warsztatu filmowego 
oraz byli świadomymi i krytycznymi widza-
mi. Takie ambicje ma też konkurs „Video, ergo 
sum - Widzę, więc jestem”. Prace zgłaszane są 
w trzech kategoriach: Film, Plakat, Recenzja. 
Celem konkursu na krótki film jest pokazanie 
różnorodności postrzegania rzeczywistości 
oraz tendencji w wyborze tematu. Konkurs za-
chęca do realizacji filmów za pomocą prostych 
i powszechnie dostępnych środków, takich 
jak: telefon komórkowy, aparat fotograficzny 
z funkcją nagrywania, tablet, kamera. Jury każ-
dorazowo wysoko ocenia te filmy, które mają ciekawą 
perspektywę, interesujący temat, operują różnorod-
nymi środkami stylistycznymi, posiadają walor arty-

styczny i komunikują widzom coś ważnego - dodaje 
Ewelina Ignaszak-Stolarska. Przedmiotem czę-
ści plastycznej jest wyłonienie najciekawszych 
plakatów do wybranego filmu. Natomiast ce-
lem trzeciej części konkursowej jest napisanie 
krótkiej recenzji dzieła wybranego z przedsta-
wionej przez organizatora listy filmów. 

Kiedy spojrzy się na pięć poprzednich edy-
cji konkursu, widać wyraźnie, że większość 
uczestników to zdecydowanie osoby młode - 
młodzież szkolna i studenci, rozwijający swo-
je pasje, a jednocześnie chcący się pochwalić 
posiadanymi umiejętnościami przed szerszą 
publicznością. Dużą popularnością cieszy się 
kategoria Film, w której zgłaszane są bardzo 
różnorodne obrazy. Z racji tego, że jest to konkurs 
na krótkie filmy, trwające do 15 minut, przeważają 
impresje, na granicy filmów poetyckich, zapisy su-
biektywnych przeżyć i wrażeń. Co roku pojawiają się 

utwory zrealizowane metodą animacji poklatkowej, 
teledyski oraz minidokumenty. W wielu obrazach 
widać inspiracje światowym kinem popularnym 
– opowiada koordynatorka konkursu. Oczy-
wiście nie powinno to w niczym ograniczać 
chętnych do wzięcia udziału w konkursie. „Vi-
deo, ergo sum” to inicjatywa, która zachęca do 
łamania schematów i nieszablonowego myśle-
nia o filmie.  

W tym roku prace konkursowe wraz z kartą 
zgłoszenia można składać do 30 października 
na adres: film@rok.czestochowa.pl oraz po-
przez platformę internetową. Dla zwycięzców 
przewidziane są nagrody finansowe o łącznej 
wysokości 4.500 zł. Finał konkursu odbędzie 
się 20 listopada o godz. 18.00 w Regionalnym 
Ośrodku Kultury w Częstochowie - będzie 
wówczas okazja zobaczyć nagrodzone filmy 
oraz poznać najlepsze recenzje i plakaty filmo-
we. Więcej informacji dotyczących konkursu 
można znaleźć na stronie: rok.czestochowa.pl 

Warto podkreślić, że w samą ideę konkursu 
wpisana jest otwartość na zmiany, a organi-
zatorzy uważnie wsłuchani są w głosy sym-
patyków filmu. Pierwsza edycja konkursu miała 
zasięg regionalny, ale szybko okazało się, że więcej 
osób chciałoby wziąć w nim udział i powalczyć o na-
grody. Kolejną edycję ogłosiliśmy zatem na terenie 
całego naszego województwa, jednak prace zaczęły 
przychodzić z różnych zakątków Polski, stąd osta-
tecznie zasięg ogólnopolski. Dodatkowo rozszerzy-
liśmy formę konkursu o kategorie plakatu i recenzji, 
co spotkało się z zainteresowaniem uczestników 
i pozwoliło nam stworzyć kompleksową formułę 
aktywności okołofilmowych – komentuje Ewelina 
Ignaszak-Stolarska. Krótko mówiąc, konkurs 
„Video, ergo sum - Widzę, więc jestem” daje 
miłośnikom filmu szansę wykazać się na wielu 
polach i jest zachętą do twórczej zabawy.                                                   
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KONKURS

POETKA
POWŚCIĄGLIWA

17 października 
obchodzimy 15. rocznicę 
jej śmierci. Gdyby żyła, 
miałaby 97 lat. 
Ludmiła Marjańska – 
poetka, prozaiczka, 
tłumaczka, 
częstochowianka.

WSPOMNIENIE

K to kończył I LO im. 
Juliusza Słowackiego 
w Częstochowie, ten 
bez wątpienia wie, kim 
była Ludmiła Marjańska. 
Nie ma innej możliwo-

ści. Wyrosła tam na gwiazdę, najważniejszą 
bodaj absolwentkę szkoły, dla której historia 
zdaje się wciąż żywa. Chodząca legenda, spa-
cerująca starymi korytarzami szkoły w czasie, 
kiedy nie stoi akurat na cokole. 

Dystyngowana, piekielnie inteligentna, oby-
ta w świecie. Bardzo kiepska legitymacja dla 
kobiety, jak na czasy, w których przyszło jej 
żyć. Za bardzo odstaje, kłując w oczy swą 
wyjątkowością. Kolejną jej „przewiną” była 
poezja. Nieprzystająca, niemodna, anachro-
niczna. Po II wojnie światowej dominuje 
bowiem awangarda. Zarówno w sztuce, jak 
i literaturze. Marjańskiej bliżej natomiast do 
Skamandrytów, do Lechonia, Tuwima, może 
do Staffa… Stoi zatem w przedpokoju. Nie 
ma wstępu do salonu, w którym królują już 
Miłosz, Różewicz, Szymborska, Przyboś, Wa-
żyk, Brzękowski. W dodatku poznała nieco 
świata – w 1961 roku ukończyła w Warsza-
wie filologię angielską, ale pracę magisterską 
broniła na University of Washington, będąc 
na stypendium naukowym w Stanach Zjed-
noczonych. Takich rzeczy łatwo się kobiecie 
nie wybacza. Mężczyzna to co innego.

O swoich wierszach mówiła w „Podkowiań-
skim Magazynie Kulturalnym”: wiersze przy-
chodzą same. Często, jak już zasypiam, pojawia 
się wspomnienie, refleksja i przychodzą wiersze. 
Trzeba je szybko zapisać, bo rano ich już nie ma. 
Pisanie to jest dar, nie jestem poetką z zamysłu, to 
moja wewnętrzna potrzeba zapisywania tego, co 
czuję, co mnie spotyka. Może czasem jestem zbyt 
otwarta. I taka jest cała twórczość Marjańskiej. 
Pierwszy tom, „Chmurne okna” z 1958 roku, 
to debiut dość późny, co było częste dla okale-
czonego wojną pokolenia. „Gorąca gwiazda” 
z 1965 roku jest już w dużej mierze poświęco-
na podróży do Ameryki. Podróży niezwykłej, 
bo nie tylko poznawczej, estetycznej, ale także 
filozoficznej. Towarzyszy jej pytanie o toż-
samość podróżnika, sens podróży i jej kres. 
Kolejny tom poetycki, „Rzeki” z 1969 roku, 
jest konsekwencją tej wyprawy i zadawanych 
w jej trakcie pytań. Wiersze Marjańskiej sta-
ją się coraz bardziej skupione. Zdaje się, że 
ma też na nie wpływ wieloletnia przyjaźń 

z Anną Kamieńską, która stała się dla poetki 
paralelą wspólnych doświadczeń i losów. Ich 
twórczość łączy bez wątpienia głęboka lako-
niczność, która stara się wyrazić to, co niewy-
rażalne. Ale nie tylko Kamieńska jest ważna 
dla Ludmiły. Jest jeszcze Emily Dickinson, 
którą tłumaczy. I mimo odległości czasowej, 
przestrzennej, kulturowej i obyczajowej za-
wiązuje się między nimi przyjacielska, wy-
jątkowa więź. Przekłady Marjańskiej są inne 
niż Iłłakowiczówny i Barańczaka, znajdują się 
gdzieś w połowie drogi pomiędzy nimi. 

„W koronie drzewa” z roku 1979 to bar-
dzo ważny tom w dorobku poetki. Zaczyna 
się dla niej etap pełnej dojrzałości życiowej 
i twórczej. Ostatnie tomy poetyckie to świa-
dectwo stoicyzmu, cierpliwości, poczucia ob-
darowania Łaską, ale czasem także przejaw 
niezgody i walki ze starością, z pojawiającą 
się jak przypływy słabością, niemocą. Ta po-
ezja to duchowa biografia samej Marjańskiej, 
którą pisała przez kilkadziesiąt lat swojego 
życia. Jest powściągliwa, lakoniczna, a przy 
tym pełna symboli i odniesień do tego, co 
działo się w życiu nie tylko poetki, ale i całego 
jej pokolenia. 

Jest też Marjańska tłumaczką takich poetów 
i poetek, jak: Robert Burns, Theodore Roethke, 
Elizabeth Browning, Margaret Forster, Ma-
rianne Moore, Richard Wilbur, William Luce, 
John Bierhorst, Edwin A. Robinson, William 
Butler Yeats, Emily Dickinson. Córka Ludmi-
ły, Maria wspominała dla „Gazety Wybor-
czej”, że: amerykańskie uniwersytety zapraszały 
moją mamę do siebie na wykłady jako specjalistkę 
od literatury amerykańskiej. To dopiero było coś. 
Skoro wiedziała o tym kilkunastoletnia dziew-
czynka, tym bardziej wiedziało środowisko 
literackie, choć zdaje się, że nie miało to dla 
niego większego znaczenia, bowiem Marjań-
ska nie znalazła się wówczas na salonach. Bo 
też w ogóle kobiet było na nich niewiele. Do-
dajmy do tego niemodną formę i tematykę 
poezji, a w ten sposób – być może zbyt łatwo 
– znajdziemy kilka powodów przemilcza-
nia twórczości autorki „Chmurnych okiem” 
przez jej współczesnych. Ale czy dziś Ludmiła 
Marjańska zajmuje ważne miejsce w historii 
literatury? Nie jestem tego taka pewna. Przed 
nami jeszcze sporo pracy, żeby niedoceniane 
i zapomniane przez historię i krytykę kobiety 
znalazły należne im miejsce.

Sylwia Góra
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K ościół znajduje się na 
placu Jana Pawła II, 
pomiędzy ulicami Kra-
kowską (od wschodu), 
Katedralną (od północy), 
Ogrodową (od zachodu) 

i Mielczarskiego (od południa). Zaprojek-
towany został w stylu neogotyckim (pro-
weniencja francuska) przez Konstantego 
Wojciechowskiego. Wznoszony był w latach 
1902–1927. Budowa kościoła, zainicjowana 
przez ks. Sylwestra Baranowicza, prowa-
dzona była przez kolejnych duchownych: 
ks. Konstantego Waberskiego, ks. Mariana 
Fulmana i ks. Bolesława Wróblewskiego. 
W 1997 r. nadbudowano, według projektu 
Edmunda Małachowicza i Kazimierza Ryka-
luka, dwie wieże w elewacji frontowej. Trój-
nawowy kościół wzniesiony został z cegły 
(pochodzącej z podczęstochowskich cegielni) 

oraz z kamienia i piaskowca (z Jędrzejowa, 
Szydłowca i Pińczowa). Portale w fasadzie 
oraz dekoracje zewnętrzne wykonano z pia-
skowca (gzymsy, łuki oporowe, balustrady, 
pinakle). W przedłużeniu przypór naw bocz-
nych umieszczono cztery pary tzw. rzygaczy 
(z brązu, z wyobrażeniem głów potworów). 
Drzwi wykonał F. Hadler oraz firma często-
chowska „Młot”. 

Wyposażenie wnętrza katedry jest jednolite, 
wykonane z czerwonego granitu szwedzkie-
go, pochodzącego z rozebranego w 1917 r. 
pomnika Aleksandra II. W latach 1927–1939 
zrealizowano balustrady przed trzema ołta-
rzami oraz płaskorzeźby. Po roku 1945 wy-
konano blokowe mensy ołtarzy bocznych, 
ambonę i parę kropielnic. Okna i rozety 
ozdobione są witrażami; cztery z nich, w pre-
zbiterium, pochodzą z 1928 r. Jeden z witraży 

ufundował prezydent Ignacy Mościcki. Wi-
traże zaprojektował Jerzy H. Rozen. W na-
wach bocznych znajdują się witraże z 1958 r., 
autorstwa Tadeusza Wojciechowskiego. Ich 
tematyka nawiązuje do najważniejszych wy-
darzeń w dziejach narodu (w nawie prawej) 
i sakramentów świętych (nawa lewa). 

W archikatedrze znajdują się kaplice Matki 
Boskiej Częstochowskiej i Najświętszego Ser-
ca Jezusowego. W pierwszej z nich umiesz-
czono tablicę z nazwiskami 61 księży diecezji 
częstochowskiej, zamordowanych podczas 
okupacji niemieckiej oraz sarkofag biskupa 
Teodora Kubiny. Na jednej ze ścian zawie-
szono projekt witraża „Przeor Kordecki na 
murach Jasnej Góry w 1655 r.” autorstwa Je-
rzego H. Rozena. W drugiej kaplicy znajduje 
się karton z rysunkiem Rozena, przedsta-
wiającym jedną ze scen Bitwy Warszawskiej 

Katedra

Bazylika archikatedralna pod wezwaniem Świętej Rodziny, 
należąca do największych budowli sakralnych na ziemiach polskich, 

wznoszona była przez prawie 100 lat. 
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„Ks. Ignacy Skorupka prowadzący żołnierzy 
do ataku na bagnety”. Pięć okien kaplicy wy-
pełniają witraże projektu Stanisława Pospie-
szalskiego, tematycznie związane z Jezusem 
Chrystusem. W kościele podziwiać można 
szereg dzieł sztuki, m.in. obrazów i rzeźb ar-
tystów częstochowskich: Jana Rutkowskie-
go, Adama Szymaczka, Zygmunta Gawlika, 
Stanisława Pospieszalskiego, Szymona Wy-
pycha, Jerzego Kędziory. W nawie głównej 
znajduje się chór z 1927 r., wykonany przez 
częstochowską firmę Józefa Billewicza. W la-
tach 1946–1949 chór wyposażono w organy 
o 101 głosach (były to wówczas drugie co do 
wielkości organy w Polsce). 
W 1907 r. kościół został poświęcony przez  
o. Euzebiusza Rejmana, generała zakonu 
paulinów. W 1917 r. utworzono parafię Świę-
tej Rodziny (jej proboszczem od 1917 do 1951 
roku był ks. B. Wróblewski). W 1927 r. kate-

drę uroczyście oddano do użytku. W latach 
1979 i 1983 odwiedził ją papież Jan Paweł II. 
W kryptach świątyni spoczywają biskupi or-
dynariusze: Teodor Kubina, Zdzisław Goliń-
ski, Stefan Bareła oraz Stanisław Czajka (jako 
jedyny biskup pomocniczy).

Kościół był wielokrotnie remontowany 
(głównie z zewnątrz). W latach 2019–2020 
przebudowano schody przy wejściu. Pod-
czas tych prac natrafiono na szkielety 19 
osób. Były to ofiary wydarzeń z 4 września 
1939 r. (tzw. „krwawego poniedziałku”) - 
tego dnia Niemcy dokonywali mordów na 
placu przed katedrą, strzelali też do tłumu 
ludzi spędzonych do świątyni i przetrzymy-
wanych w niej przez kilkanaście godzin. Na 
placu Jana Pawła II znajduje się tablica po-
święcona zamordowanym.  

    Juliusz Sętowski
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Przykładów sakralnej architektury 
barokowej można odnaleźć na 
Jurze bez liku. My w tym miesiącu 
proponujemy jedną wycieczkę 
w poszukiwaniu barokowego 
piękna, zachęcając jednocześnie, 
by szukać go również 
na własną rękę.

Architektura
baroku

JURAJSKA AKADEMIA

Trójnawowa świątynia, o układzie bazylikowym, została wybudowana na linii północ-południe. Znajduje 
się wewnątrz średniowiecznym murów miejskich, stanowiąc jedną z pierwszych atrakcji na Szlaku Jury 
Wieluńskiej. Powstała przed 1730 r. a za jej fundatora uważa się sędziego ziemi wieluńskiej, Hieronima 
Wierusza Niemojewskiego. Początki kościoła związane są z zakonem pijarów, którzy przybyli tam pod 
koniec XVII w.

Powstał pod koniec XVIII w. z fundacji starosty wieluńskiego Stanisława Męcińskiego. Swój późnobarokowy charakter wnętrze świątyni  
zawdzięcza m.in. pięciu ołtarzom oraz ambonie. W czasie II wojny światowej kościół został zaadaptowany na magazyn żywności i amunicji. 
Po wojnie zaniedbany i obrabowywany, do dobrej kondycji wrócił dzięki staraniom księdza Wincentego Kowalczyka. Ponowne poświęcenie 
nastąpiło pod koniec lat 50. ubiegłego wieku.

Orientowana budowla sięga swoją historią XV wieku. Tradycja podaje, że w przejściu do dawnej, gotyckiej 
zakrystii znajdują się drzwi z Zamku Ostrężnik. Znacząca przebudowa świątyni miała miejsce w drugiej 
połowie XVIII w. Barokowy charakter nadają kościołowi m.in. ołtarze boczne i chrzcielnica. Na uwagę  
zasługuje później dobudowana kaplica Krasińskich, gdzie pochowano Elżbietę, córkę wieszcza Zygmunta 
Krasińskiego. Bryła kościoła znajduje się nieco na uboczu, na placu zwieńczonym rzeźbą Nosiwódki – dzie-
ła, którego autorem jest Jerzy Kędziora.

Górujący nad średniowiecznym rynkiem kościół przejął obowiązki parafialne pełnione wcześniej przez 
świątynie na pobliskim wzgórzu św. Piotra. Powstał on w XIV w., a wiek XVII przyniósł dla niego 
rozbudowę o grobową kaplicę Padniewskich. Barok przejawia się w całym wnętrzu świątyni, w tym  
w stallach, ambonie, chrzcielnicy czy wystroju nawy głównej. Uwagę przykuwa również wyeksponowa-
ny na zewnątrz barokowy dzwon ważący niemalże tonę.

W XIII w. panujący nad dzielnicą krakowską Bolesław Wstydliwy nadał okoliczne ziemie swojej siostrze Salomei. Ta po śmierci męża wstąpiła 
do klasztoru klarysek, który następnie sprowadziła właśnie tu, na swoje włości. Z czasem Władysław Łokietek przeniósł zakon do Krakowa, 
pozostawiając jednak Grodzisko własnością zgromadzenia - zawiadywało nim do XIX w. Choć bryła kościoła przywodzi na myśl romanizm, 
to jego wnętrze utrzymane jest w stylu barokowym. Styl ten reprezentują też bramy, będące integralną częścią muru okalającego kompleks.

Pierwsza budowla barokowa w dawnej stolicy kraju została ufundowana dla jezuitów przez króla Zyg-
munta III Wazę. Jej konsekracja miała miejsce w pierwszej połowie XVII w. Kolejne stulecie przyniosło 
kasatę zakonu i przekazanie kościoła Komisji Edukacji Narodowej, a następnie Uniwersytetowi Jagiel-
lońskiemu i cystersom. Natomiast wiek XIX przydzielił świątyni epizodyczną rolę prawosławnej cerkwi. 
We wnętrzu na szczególną uwagę zasługują m.in. ołtarz główny, ambona czy architektura naw bocz-
nych, wypuszczających światło skupione na księdzu odprawiającym mszę, co w baroku miało szczególne 
znaczenie. Obiekt stanowi wyjątkowy akcent na przejściu z Kościoła Mariackiego i Rynku Głównego na 
Wawel.

1

2

3

4

5

6

KOŚCIÓŁ ŚW. MARII MAGDALENY W DZIAŁOSZYNIE

KOŚCIÓŁ ŚW. JANA CHRZCICIELA W ZŁOTYM POTOKU

KOŚCIÓŁ ŚW. JANA CHRZCICIELA W PILICY

KOŚCIÓŁ I PUSTELNIA BŁ. SALOMEI W GRODZISKU

KOŚCIÓŁ ŚWIĘTYCH APOSTOŁÓW PIOTRA I PAWŁA W KRAKOWIE

KOŚCIÓŁ ŚW. JÓZEFA W WIELUNIU

Miłośnicy architektury wiedzą, że barok wyrasta z zamiłowania do 
przepychu i bogactwa. Skrywa on w sobie jednak znacznie więcej.  
W kontekście baroku polskiego, styl ten można identyfikować jako wy-
raz kontrreformacyjnego katolicyzmu, który poprzez estetykę wskazy-
wał m.in. na swój triumf oraz wyższość nad coraz aktywniejszymi ru-
chami protestanckimi i ich ideami. Był swoistą reakcją na reformacyjne 
trendy i chciał utrzymać wiernych przy „starym” kościele. Oceniając  
z „jurajskiego punktu widzenia”, stwierdzić można, że - w porównaniu 
z poprzednimi epokami i ich dorobkiem materialnym - barok zawład-
nął całym regionem. Oto kilka przykładów ulokowanych w pobliżu 
Szlaku Jury Wieluńskiej i Szlaku Orlich Gniazd.

Daniel Zalejski
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BIBLIOTEKA 
PEŁNA

 Częstochowskim miłośnikom komiksów nie brakuje ostatnio powodów 
 do radości. Swoje komiksowe akcenty miała zarówno tegoroczna odsłona 
 Festiwalu Bajki, jak i Festiwalu „Czytaj!”. Przede wszystkim jednak, kilka 

 tygodni temu, Filia nr 13 częstochowskiej Biblioteki Publicznej wzbogaciła 
 swój księgozbiór o pokaźną kolekcję albumów komiksowych dla młodszych 

 i starszych czytelników. Jest przy tym szansa, że ten zbiór będzie się 
 systematycznie rozrastał i wreszcie doczekamy się w mieście 

 wypożyczalni komiksów na dużą skalę. 

K omiksy w Polsce 
przeżywają aktual-
nie swój prawdzi-
wy renesans. Co 
miesiąc na naszym 

rynku wydawniczym pojawia się 
kilkadziesiąt nowych albumów. 
Oferta jest bardzo zróżnicowana, 
skierowana do różnych grup wie-
kowych, reprezentuje przekrój ko-
miksowych gatunków i pochodzi 
z różnych kontynentów (dopiesz-
czani są zarówno fani komiksu 
amerykańskiego, europejskiego, jak 
i azjatyckiego). Komiks zaczyna też 
być poważniej traktowany przez na-
szą krytykę literacką. Coraz częściej 
jego recenzje pojawiają się w branżo-
wych czasopismach, a kilka lat temu 
album Macieja Sieńczyka był nawet 
nominowany do literackiej nagrody 
NIKE. W tym kontekście nie po-
winno dziwić, że w całej Polsce, jak 
grzyby po deszczu, powstają róż-
nego typu wypożyczanie i czytelnie 
komiksów. W ten nurt wpisała się 
ostatnio również nasza biblioteka. 
Pomysł narodził się trochę spontanicz-
nie, a trochę z pragnienia stworzenia 
kolekcji zbiorów unikatowych, jeśli weź-
miemy pod uwagę Bibliotekę Publicz-
ną w Częstochowie. Chciałam mieć po 
prostu coś, czego nie ma gdzie indziej. 
Oczywiście, pojedyncze tytuły znajdują 
się w poszczególnych filiach, ale są ich 
niewielkie ilości i nie były one kompleto-
wane z myślą o stworzeniu kolekcji. Nie 
ukrywam też, że chciałam w ten sposób 
przyciągnąć do nas nowych czytelników, 
zwłaszcza młodych – opowiada Anna 
Przygódzka, kierowniczka Filii nr 13 
Biblioteki Publicznej w Częstocho-
wie.    
Katalog komiksów dostępnych w Fi-
lii nr 13 robi wrażenie. Znajdziemy 
tam „żelazną” klasykę (np. „Maus” 
Arta Spiegelmana, „V jak Vendetta” 
Alana Moore’a, „Umowa z Bogiem” 
Walta Eisnera), kanon superbohate-
rów (np. „Batman: Azyl Arkham” 
Granta Morrisona, „Punisher Max” 
Gartha Ennisa, „Mister Miracle” 
Toma Kinga), historie obyczajowe 
(np. „Blankets” Craiga Thompsona, 
„Fale” AJ Dungo), nowości z mniej-
szych amerykańskich wydawnictw 

(np. „Criminal” Eda Brubakera, 
„Umbrella Academy” Gerarda Way-
’a, „Paper Girls” Briana K. Vaugha-
na), europejskie albumy („Azymut” 
Jeana-Baptiste’a Andréae, „Garaż 
hermetyczny” Moebiusa), komik-
sy polskich autorów (np. „Osiedla 
swoboda” Macieja Śledzińskiego, 
„Łauma” Karola „KaeReL” Kali-
nowskiego), pozycje dla młodszych 
czytelników („Mysia Straż” Davida 
Petersena, „Hilda” Luke’a Pearsona, 
„Lucky Luke” Morrisa) oraz wiele 
innych tytułów. Oczywiście, jak za-
wsze w początkach tworzenia ko-
lekcji, można wskazać różne braki, 
ale trzeba też docenić, że zbiór jest 
bardzo różnorodny i ciekawy. Przy-
znaję się, że do niedawna nie wiedziałam 
o komiksie nic, poza tym, że jest to coraz 
bardziej popularny gatunek literacki. 
Z tego powodu od razu pomyślałam, że 
powinnam zwrócić się o pomoc do kogoś, 
kto „w tym siedzi”. Na szczęście znam 
taką osobę – to Ela Kulik z bibliotecznej 
Filii nr 7 wybrała komiksy do pierwszej 
listy zakupów. Gdy lista była kompleto-
wana, ja już trochę zagłębiłam się w tym 
świecie – ostatnio nie czytam praktycz-
nie nic innego. Nie jestem wzrokowcem, 
ale kilka tytułów mnie zachwyciło – za-
równo wizualnie, jak i tekstowo - dodaje 
Anna Przygódzka. 
Niestety, mimo rosnącej popular-
ności, komiksy nadal w obiegowej 
opinii funkcjonują jako ta gorsza lite-
ratura, adresowana przede wszyst-
kim do dzieci. Na szczęście już 

pierwsze tygodnie funkcjonowania 
komiksów w wypożyczalni łamią 
ten stereotyp. Największą grupę czy-
telników stanowią dorośli – młodzi, ale 
też w średnim wieku, ale to dlatego, że to 
właśnie komiksy dla dorosłych stanowią 
większą część kolekcji. Dużym powo-
dzeniem cieszą się te dla najmłodszych, 
a wypożyczane są przeważnie przez 
rodziców. Najmniej jest nastolatków, 
ale ta grupa wiekowa w ogóle najsłabiej 
korzysta z oferty naszej Filii - relacjo-
nuje kierowniczka Filii nr 13. Bardzo 
ważne jest przy tym to, że po komik-
sy w bibliotece mają szansę sięgnąć 
nie tylko ich fani, ale również inni 
czytelnicy, którzy w ten sposób „na 
własnej skórze” będą mogli się prze-
konać, na czym polega urok noweli 
graficznych.   
Ważnym kluczem do sukcesu takie-
go projektu, jak „wypożyczalnia ko-
miksów”, jest jednak systematyczne 
rozbudowywanie zbioru. Komiksy 
lubią mieć strukturę składającą się 
z wielu części. Jedna opowieść snu-
je się w kolejnych tomach, przez 
szereg lat. To rozciągnięte w czasie 
przywiązanie do postaci i fabuły 
jest jedną ze specyficznych, komik-
sowych przyjemności. Na szczęście 
w częstochowskiej Bibliotece do-
skonale zdają sobie z tego sprawę. 
W tym roku nasz budżet już się wyczer-
pał, powstawał bowiem jeszcze przed 
pomysłem zakupu komiksów. W przy-
szłym roku zamierzam jednak znacznie 
wzbogacić kolekcję – jeśli uda się pozy-
skać środki z Budżetu Obywatelskiego, 
planujemy przynajmniej podwoić zbiory 
– mówi Anna Przygódzka.
Warto na koniec dodać, że Filia nr 13 
Biblioteki Publicznej w Częstocho-
wie funkcjonuje przy ulicy Mirec-
kiego 28 i jest przyłączona do sieci 
bibliotecznej, w związku z czym 
wszystkie osoby posiadające kartę 
biblioteczną w Bibliotece Głównej 
lub Oddziale dla Dzieci i Młodzieży 
mogą również korzystać z jej zaso-
bów bez konieczności ponownego 
zapisywania się. Nie pozostaje za-
tem nic innego, jak tylko wybrać się 
tam i dać się przekonać, że komiksy 
mogą być fantastyczną lekturą.  

af

KOMIKSÓW

KOMIKSY
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SZTUKA

„Częstochowa na plakacie” to projekt plastyczny Joanny Ambroz. 
Częstochowska artystka postanowiła w plakatowej formie przed-
stawić jej zdaniem wyróżniające się, choć zapomniane, przestrze-
nie i obiekty. Przekonuje tym samym, że nasze miasto jest „ro-
mantycznym miejscem, w którym można jeszcze wiele odkryć”. 
W sierpniu plakaty trafiły na słupy ogłoszeniowe w różnych czę-
ściach Częstochowy, tworząc tym samym wystawę plenerową. 
I tak, na plakatach znajdziemy między innymi rzeźby Włodzimie-
rza Ściegiennego, Władysława Łydżby, Szymona Wypycha, czy 
budynki powstałe według projektów architektonicznych Jacka 
Preisa. Wśród ciekawych przykładów znajdują się też radiotele-
skop, będący atrakcją jednego z częstochowskich klubów dysko-
tekowych oraz – charakterystyczne dla Jury Krakowsko-Często-
chowskiej – kamieniołomy na Złotej Górze.

Plakaty to jednak nie wszystko. Do współpracy nad projektem ar-
tystka zaprosiła architekta i miłośnika urbanistyki – Kubę Matlin-
giewicza. Dzięki niemu poznajemy opowieść o mieście i ludziach, 
którzy pozostawili po sobie ślad w częstochowskiej historii i ar-
chitekturze. Całość projektu to osobista wycieczka w głąb wspo-
mnień i emocji towarzyszących poszczególnym miejscom.

Każdy z plakatów mówi coś o mieście, o moich przyjaciołach i o mnie – 
opowiada Ambroz. – „Pani Kowalska” na przykład stoi w parku, przy 
którym mieszkaliśmy, jak byłam maleńkim dzieckiem. Fascynowała mnie 
jej forma i nie rozumiałam, dlaczego nie ma więcej takich pomników – po-
kazywanie wyobrażenia człowieka jest dużo ciekawsze niż kolejne wierne 
odwzorowanie go takim, jakim jest. Później przychodziłam do tego parku 
po zajęciach w Plastyku, tutaj odpoczywałam po spacerach, jedząc lody 
z Consonni. Z kolei pomnik „Matka z Dzieckiem” był dla mnie nieoczy-
wistą, schowaną w krzakach bryłą. Kształt przy pierwszym zetknięciu nie 
jest oczywisty, ale uważne oko odczyta trafność ukazania wyjątkowej wię-
zi, która łączy wyobrażenie przedstawionych postaci. Dom Partii i Zakład 
Energetyczny to ulubione budynki mojego taty, który pokrętnie, chwaląc 
modernizm, zaszczepił we mnie miłość do prostych form.

Ambroz nie pierwszy raz zaprasza nas do bliższego poznania 
Częstochowy i jej artystycznej strony. Wystarczy chociażby wspo-
mnieć cykl plakatów opowiadających historię Zapałczarni, pre-
zentujących między innymi słynnego Czarnego Kota, czy też pro-
jekt graficzny zredagowanej przez Julitę Paprotną książki „Nasze 
miasto Często/chowa”, w której poznajemy obraz miasta oczami 
jego mieszkanek i mieszkańców.

Odkrywanie Częstochowy i pokazywanie jej walorów jest dla mnie bar-
dzo ważne. To już trzeci projekt związany z jej historią, a drugi z archi-
tekturą. Na pewno będę kontynuować działania związane z miastem, ale 
chciałabym zacząć robić to na większą skalę - z pomocą instytucji lub za 
wstawiennictwem firm. Nie wykluczam rozpisania projektu na murale 
i instalacje, ale takie przedsięwzięcie potrzebuje dużo większego budżetu 
– dodaje Ambroz.

Joanna Ambroz jest artystką wizualną, projektantką plakatów, 
książek i ilustracji. Prezentowała swoją twórczość na wystawach 
w Polsce i za granicą. Doktoryzuje się na Akademii Sztuk Pięk-
nych w Katowicach. Znajduje się na liście Twarzy Przyszłości Czę-
stochowy. Więcej informacji na temat jej osoby i twórczości pozna-
my na stronie autorskiej: joannaambroz.pl Z kolei „Częstochowę 
na plakacie” można podejrzeć na stronie: cznp.joannaambroz.pl 
i na facebookowym profilu: facebook.com/cznpl 

Projekt „Częstochowa na plakacie” jest współfinansowany ze 
środków Stypendium Artystycznego Prezydenta Miasta Często-
chowy.               

 mw

CZĘSTOCHOWA 
NA PLAKACIE

Często nie zwracamy na nie uwagi, jednak obiekty architektoniczne i plakaty 
stanowią ważny element miejskiej przestrzeni. Warto więc poświęcić im chwilę. 

Tym bardziej, że ułatwia nam to „Częstochowa na plakacie”.
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W październiku
Muzeum Częstochowskie 

zaprasza na ekspozycję 
linorytów Leszka 

Sobockiego. To sztuka, 
która nawiązuje do 
ważnych wydarzeń 

z najnowszej 
historii Polski. 

WYSTAWY

Wolność i Solidarność
W Galerii Dobrej 

Sztuki mieści 
się stała wy-
stawa prezen-
tująca dzieła 
sztuki polskiej 

XIX i XX w. Przeznaczeniem jednej z sal 
ekspozycyjnych są czasowe pokazy grafik, 
rysunków oraz prac na papierze, pocho-
dzących ze zbiorów muzealnych i kolek-
cji prywatnych. Od 2013 roku odbyły się 

w tym miejscu prezentacje m.in. rysunków 
Tadeusza Kantora do spektaklu „Kurka 
Wodna” i drzeworytów – ilustracji Stefana 
Mrożewskiego. 
Od października Muzeum Częstochowskie 
udostępnia tam szerszej publiczności zbiór 
linorytów Leszka Sobockiego, artysty uro-
dzonego w Częstochowie. Malarz, grafik, 
poeta studiował w krakowskiej ASP, od 
1965 r. współtworzył – obok Macieja Bie-
niasza, Zbyluta Grzywacza, Jacka Walto-

sia – ugrupowanie artystyczne „Wprost”, 
którego podstawowym założeniem było 
twórcze komentowanie, mówienie wprost 
o bieżących wydarzeniach politycznych 
i zjawiskach społecznych. Brał udział w ok. 
200 zbiorowych i kilkudziesięciu indywi-
dualnych wystawach w kraju i za granicą. 
Figuratywizm, ekspresja, odniesienie do 
wewnętrznych przeżyć człowieka wpisują 
malarstwo Leszka Sobockiego w nurt No-
wej Figuracji. 

Na wystawie „O Wolności i Solidarności. Li-
noryty Leszka Sobockiego” prezentowane 
są symboliczne, wyraziste, a jednocześnie 
oszczędne w wyrazie linoryty pochodzą-
ce z cykli tematycznych „Biografia – stan 
na 1977” i „Drzwi polskie”, nawiązujące 
do wydarzeń z Grudnia 1970 r., oraz z cy-
klu „Wizyta”, upamiętniające drugą piel-
grzymkę Jana Pawła II do Polski w 1983 r.  
Ekspozycja zostanie uzupełniona pracami 
użyczonymi z kolekcji prywatnej.

Od 2 października w Pawilonie 
Wystawowym Muzeum Często-

chowskiego, w Parku Staszica, 
prezentowana będzie wystawa 

„Moja Rzeka” Tomasza Lubaszki. 
Złożą się na nią najnowsze obra-
zy artysty - niemal fotograficzne 
wodne pejzaże, ujęte w nieoczy-

wistą formę abstrakcyjnego reali-
zmu. Twórczość ta jest metaforą 

drogi Lubaszki, zarówno tej osobi-
stej, jak i artystycznej. Drogi, która 
wciąż płynie, zmienia rytm, zacho-

wując jednak swoistą ciągłość 
i niepowtarzalny charakter.

T omasz Lubaszka 
to artysta uro-
dzony, wykształ-
cony i tworzący 
w Częstochowie. 
Jego prace po-

kazywane były wielokrotnie na 
wystawach indywidualnych oraz 
zbiorowych, w renomowanych 
galeriach oraz muzeach w Polsce 
i za granicą. Lubaszka jest twórcą 
niespokojnym, poszukującym, ma-
jącym nieograniczone horyzonty 
wyobraźni.
Menhiry, megality, fragmenty mo-
numentalnych budowli, wszelkie 
znaki wydrapane w materii obrazu 
to charakterystyczne elementy wy-
powiedzi Lubaszki. W cudownie 
poszarzałym kolorycie obrazów 
znaleźć można granicę między 
tym, co widzialne dla oka, a tym, co 

ważne i odczytywane przez pod-
świadomość. Użyte w obrazach re-
alne materie, takie jak piasek, ochra, 
stara cegła, metal, tkanina, mające 
swoją historię, są bezpośrednim 
odniesieniem do natury człowie-
ka oraz samej natury sensu stricto. 
Malarstwo artysty jest monumen-
talne i intymne zarazem. Odważne 
podziały formy, horyzonty, rytmy 
pejzażu, tworzą napięcie, które 
emanuje na zewnątrz dzieła. Struk-
tura i kolor obrazu to już pewna 
wewnętrzna tajemnica. 
Tak o wystawie „Moja Rzeka” opo-
wiada prof. Stanisław Baj z war-
szawskiej ASP: Żywioł wody… 
Woda w ciągłym ruchu – płynie, prze-
mieszcza się nieustannie, ciągle zmien-
na, w każdej chwili inna, mimo pozoru 
stałej szklistej lustrzanej konsystencji. 
Obraz malarski bezwzględnie monu-

mentalny, nieruchomy, zatrzymany, 
niezmienny – przedmiot iluzoryczny 
z potencjałem wyrazu oczekujący na 
wrażliwego odbiorcę. Jak tę żywiołową 
zmienność nazwać, nieruchomym ma-
larstwem? Tomasz Lubaszka z wiel-
ką pasją angażuje w malowanie rzek 
całą swą moc. Tworzy z ogromnym 
oddaniem, nadzieją na pozytywny re-
zultat, momentami z bezradnością, ale 
i niezwykłą wiarą, że wręcz poprzez 
fizyczne wejście w obraz znajdzie to 
„tajemnicze istotne”. Malując rze-
kę, maluje jej strukturę, a w zasadzie 
strukturę rzeczną obrazu, zmienność. 
Poszukuje odpowiedniego koloru, 
formy i, przede wszystkim, drgania 
powierzchni płótna, które chce być – 
jak rytm serca, rytm rzeki i obrazu – 
najwspanialszą twórczą interpretacją 
żywiołu płynącej wody. Przypadek 
czy błąd stają się często ożywcze, zba-

wienne. Obraz zaczyna podpowiadać 
własne rozwiązania i zwykle mówi już 
więcej o autorze, niż tematyczny pier-
wowzór. Kolory, zwłaszcza błękitny, 
uzyskują brzmienie kosmicznej mocy, 
zaś zapatrzenie w ,,łuskowatość” tafli 
płynącej wody stwarza niepowtarzalną 
autorską strukturę płócien. Rzeki płyną 
z obrazu na obraz, zanurzając w swej 
przepastnej toni indywidualność ar-
tysty, tworzą niepowtarzalny wyraz 
języka plastycznego. Zwielokrotnienie 
obrazów, ich narastająca ilość, z po-
zytywnym rezultatem próbują oddać 
rytm wody płynącej. Czy jest to Warta 
czy Pilica, nurt, nieustannie ,,żywa” 
powierzchnia? Na obrazach Tomka 
Lubaszki każda rzeka staje się autorską 
malarską wodą, wodą wód.
Wystawa będzie eksponowana 
w Muzeum Częstochowskim od  
2 do 15 października.  

Artyści z Polski, Ukrainy 
i Słowacji wspólnie 

postanowili opowiedzieć 
o współczesnym spotykaniu 

się kultur i poszukiwaniu 
egzotyki. Owoc ich pracy, 

czyli wystawę „Podróż 
na Wschód”, będzie można 
od 29 października oglądać 

w Galerii Dobrej Sztuki 
Muzeum Częstochowskiego.

Wielokulturowość
E kspozycja „Podróż na Wschód” 

jest częścią projektu, którego 
realizacja została rozłożona na 
dwa lata. Niestety, z powodu 
obecnej sytuacji epidemicznej, 
organizatorzy musieli zmodyfi-

kować pierwotną koncepcję i przesunąć w cza-
sie wydarzenia, jakie miały mieć miejsce na 
Ukrainie i Gruzji. Udało się jednak zrealizować 
plener „Na bieszczadzkim szlaku” i wystawę 
w Bandrowie Narodowym, które przerodziły 
się w pogłębioną refleksję nad ideą podróży na 
Wschód, czego wyrazem są zgromadzone prace. 
To indywidualne wypowiedzi artystów, oscylu-
jące wokół motywu wielokulturowości, ukazu-
jące bogactwo jej wątków, motywów. Dotykają 
one zagadnień związanych z katolicyzmem, 
prawosławiem, judaizmem, kulturą Tatarów, 
słowiańszczyzną obecną w tradycji ludowej, 

szczególnie na styku Polski, Ukrainy i Słowacji. 
Niektóre z prac „wybiegają” dalej, w kierunku 
egzotyki Mongolii, Chin, Japonii. Są wyrazem 
obserwacji lub tęsknotą za beztroską „obcowa-
nia z…”, „wnikania w…” i podróżowania. 
W wystawie udział wzięli: Elżbieta Banecka, 
Dawid Bocheński, Paulina Bocheńska, Wioletta 
Cielecka, Bożena Chaber, Andrij Czekanowski, 
Solomija Dorosz, Myсhajlo Drimajlo, Katarzyna 
Głębocka, Monika Hartman, Alexey Homich, 
Małgorzata Kania, Krzysztof Kopeć, Alicja Ko-
walska, Marta Krawczyk, Włodzimierz Kulej, 
Elżbieta Ledecka, Olha Lukovska, Jacek Łyczba, 
Marek Mielczarek, Anna Pacuła–Cyzio, Ma-
rian Panek, Maria Pilszak, Miroslav Potoma, 
Waldemar Siatka, Joanna Sidorowicz, Dariusz 
Słota, Katarzyna Spychalska , Julia Sznober, 
Aleksandra Tabisz, Agnieszka Tomiczek, Ju-
styna Wojnowska, Olena Zherebetska, Jolanta 
Ziółkowska, Diana Żarów oraz kuratorka całej 
ekspozycji, Anita Grobelak.Solomiya Dorosh Mykhailo Drimaylo - Isolation

Olha Lukovska

Moja Rzeka
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F isz Emade Tworzywo to jeden z najważniejszych zespołów na 
polskim rynku fonograficznym. Od 2001 roku wydali 10 płyt 
utrzymanych w stylistyce hiphopowej lub okołohiphopowej. 
Jako pierwsi na tak wysokim poziomie wprowadzili w pol-
skim hip hopie miękkie brzmienia i teksty, nawiązując swego 
czasu do klimatów Native Tongues. Od tamtego momentu do 

dzisiaj bracia Waglewscy stale eksperymentują, starając się jednak, by wszyst-
kie ich „wynalazki” łączył jeden składnik - wysoka jakość i zaangażowanie. 
Wydana w 2014 roku płyta „Mamut” to jedno z największych dokonań ze-
społu. Uznana przez wielu dziennikarzy muzycznych za krążek roku, uzy-
skała status Platynowej Płyty i została laureatem Fryderyka 2015 w kategorii 
Album Roku Elektronika/ Indie/Alternatywa. Warto również wspomnieć 
o płycie „Numer 1” - wydanej dwa lata temu kompilacji nagrań zespołu. 
Podsumowała ona działalność braci Waglewskich w latach 2000- 2011, zdo-
minowaną przez rap i narracyjne utwory, nie tak melodyjne i rozśpiewane, 
jak w późniejszym okresie twórczości. Pełne dystansu i poczucia humoru, ale 
i refleksyjne teksty, to często długie monologi - narracyjne formy doskona-
le oddające klimat muzyczny lat 90., kiedy hiphop był dla braci gatunkiem 
wręcz rewolucyjnym. 
Przy okazji ostatniego albumu „Radar”, Tworzywo sięga z kolei do muzycz-
nego tygla lat 80., inspirując się muzyką disco, ale też rockiem (zarówno kla-
syczną Americaną, jak i krautrockiem). Z tych inspiracji wydobywa jednak 
własne, niepowtarzalne brzmienie. Znajdziemy tu utrzymane w klimacie lat 
80. bity, mocne rockowe solo i syntezatorowe dźwięki. Autorska interpreta-
cja tamtej epoki zabiera nas w piękną sentymentalną podróż – to „muzyka 
drogi“. Opowiada historie miłosne w trudnych, rozpolitykowanych i niepew-
nych czasach. Z jednej strony daje wytchnienie, z drugiej zmusza do wyostrze-
nia zmysłów. Autorem tekstów jest jak zwykle Bartek „Fisz” Waglewski, a za 
ścieżkę dźwiękową odpowiada niezmiennie Piotr „Emade” Waglewski. Pro-
mujący album singiel „Dwa Ognie” zadebiutował w zeszłym roku na podium 
listy przebojów radiowej Trójki.
17 października bracia Waglewscy zagrają w częstochowskim Klubie Rura. 
Wystąpią tego dnia dwukrotnie, aby wszyscy chętni fani mieli okazję spotkać 
się z ich „Radarem”. 

18 października w Akademickim Centrum 
Kultury „Klub Politechnik” czeka nas 
koncertowa Kraksa! Taką nazwę nosi 

najnowsza płyta zespołu Mikromusic oraz 
trasa ją promująca. W Częstochowie zespół 

wystąpi w składzie Acoustic Trio: Natalia 
Grosiak (wokal), Dawid Korbaczyński 

(gitara) i Robert Szydło (gitara basowa).

MIKRO 
KRAKSA

M ikromusic to zespół grający muzykę okre-
ślaną jako avant pop lub art pop. W ich 
twórczości słychać inspiracje słowiańskim 
folkiem, jazzem, rockiem i elektroniką. Gra-
li na najważniejszych polskich festiwalach 
i koncertowali za granicą. Mocą swojego ta-

lentu i oryginalnych aranżacji tworzą niepowtarzalny mikroklimat, 
budując szczególną więź z publicznością. Zespół ma na koncie sie-
dem albumów. Był dwukrotnie nominowany do Fryderyków w ka-
tegorii Alternatywna Płyta Roku. Grupa została również doceniona 
nominacją do Yacha za teledyski do utworów „Sennik”, „Oczko” 
i „Takiego chłopaka”. Na swoim koncie ma też nagrodę Gazety 
Wyborczej „Warto” za płytę „Sova”. Mikromusic napisał muzykę 
do czesko-słowackiej produkcji kinowej „Konfident”, do spektaklu 
muzycznego „Trzy wesołe krasnoludki” dla Teatru Muzycznego 
Capitol oraz do filmu „Chemia” w reżyserii Bartka Prokopowicza.  
Prawdziwą wizytówką zespołu jest enigmatyczny głos wokalistki 
– Natalii Grosiak. Śpiewa ona jazz, porusza się swobodnie rów-
nież w klimatach muzyki klubowej i trip hopowej. W 2006 roku 
reprezentowała Polskę w Melbourne na Red Bull Music Academy, 
co zaowocowało współpracą z wieloma zagranicznymi artystami. 
Grosiak zaśpiewała między innymi u Pascala Bideau w muzyce do 
filmu „Grown ups”, w piosence „From women to women” na wy-
danej w Wielkiej Brytanii i Japonii płycie Tor Cesay, a także u au-
stralijskiej producentki Sofie Loisou. Wokalistka znana jest również 
ze współpracy między innymi z Andrzejem Smolikiem, Renatą 
Przemyk i Jankiem Młynarskim.  
Sukces poprzedniej płyty „Tak mi się nie chce” oraz wyprzedane 
sale koncertowe plasują dziś Mikromusic w gronie najbardziej po-
pularnych zespołów w Polsce. 18 października warto pojawić się 
w Akademickim Centrum Kultury, by osobiście przekonać się, 
czy krążek „Kraksa”, zaprezentowany na żywo, potwierdzi mi-
strzowską formę zespołu. Mikromusic zagra tego dnia dwukrotnie, 
o godz. 16.30 i 19.00. 

KONCERTY

DWA
OGNIE
Na ten koncert częstochowscy fani projektu 

Fisz Emade Tworzywo czekali kilka miesięcy. 
Bracia Waglewscy powrócili w zeszłym roku 
albumem „Radar” i po raz kolejny oczarowali 
zarówno publiczność, jak i krytyków. Jak ten 

materiał brzmi na żywo, będzie można się 
przekonać już 17 października w Klubie Rura. 

G ural działa na polskiej scenie hip-hopowej już po-
nad 25 lat i ma na koncie 20 krążków. Współtwo-
rzył takie zespoły, jak Rapscalion X, Killza Group, 
Super Grupa, K.A.S.T.A., PDG Kartel oraz GTW.
DGE. Dziś jest też wydawcą (Szpadyzor Records) 
oraz współwłaścicielem dedykowanej słuchaczom 

hip-hopu firmy odzieżowej El Polako. Uwielbia koncerty i można 
odnieść wrażenie, że większość roku spędza w trasie. Jego występy 
wypełniają zazwyczaj widownię po brzegi, bo też są to występy naj-
wyższej jakości. 
Jednym z najpopularniejszych raperów w Polsce uczyniła go duża 
pewność siebie, mocny, zdarty wokal i teksty, w których gęsto rymo-
wane przechwałki sąsiadują z głębszymi rozmyślaniami motywowa-
nymi czytaną przez niego pasjami literaturą z zakresu dziejów idei, 
antropologii, filozofii i historii religii. Szczególnie jego ostatnie albumy 
„Dom Otwartych Drzwi” i „Latające ryby” to wyraz erudycyjnego 
namysłu nad współczesnością połączony z ostrym językiem i uliczną 
bezkompromisowością. 
Tegoroczna płyta donGURALesko „Dziadzior” jest materiałem bar-
dzo zróżnicowanym. Tym razem artysta zrezygnował z ograniczają-
cych ram concept albumu i proponuje po prostu szybki – i odrobinę 
szalony – przegląd tego, co go w rapie ostatnio pociąga i fascynuje.  
Ta strategia nadmiaru może odrobinę przytłaczać, ale wprawne ucho 
błyskawicznie zacznie wyławiać poukrywane co krok smaczki, a takie 
hity jak „Towarzystwo Ludzi Prostych”, „Leśna Liga”, „Piękna Ka-
tastrofa” na długo pozostaną w głowie. Dużo dzieje się również na 
podkładach. Beaty są zróżnicowanie, ale przy tym całość brzmi mak-
symalnie spójnie, co udaje się przecież nadzwyczaj rzadko.
Fani artysty z pewnością tłumnie odliczą się 9 października w klubie 
Rura. Polecamy jednak ten koncert wszystkim, którzy chcieliby się 
przekonać, jak bardzo polski hip-hop potrafi być nieprzewidywalny. 
Jak potrafi trzymać się klasycznych wzorców i równocześnie poszuki-
wać alternatywnych tematów, estetyk oraz brzmień. 

PIĘKNA
KATASTROFA

„Dziadzior” to najnowszy album klasyka 
polskiej sceny hip-hopowej donGURALesko. 
9 października w Klubie Rura będzie można 
usłyszeć ten materiał w wersji koncertowej. 
Zapowiada się prawdziwa uczta, nie tylko 

dla fanów rapu. 

Kto był, ten wie, że koncerty Mroza 
to potężna dawka pozytywnej energii. 

Kto jeszcze nie miał okazji przeżyć 
tego osobiście, niech koniecznie 

pojawi się 25 października 
w Filharmonii Częstochowskiej. 

PRZEBOJOWA 
AURA

Mrozu to producent muzyczny, kompo-
zytor, autor tekstów, który łączy bluesa, 
soul i rock and roll. Jest jednym z ciekaw-
szych polskich głosów, co udowadnia 
na energetycznych koncertach ze swoim 
rasowo brzmiącym zespołem. Na sce-

nie daje z siebie wszystko, a pozytywną energią potrafi zarazić 
całą publiczność. Początki jego przygody z muzyką to występy 
w młodzieżowych musicalach oraz przedstawieniach muzycz-
nych, między innymi we wrocławskim Teatrze Lalek oraz Cen-
trum Sztuki Impart. Mrozu jest też laureatem konkursu na inter-
pretację piosenki Agnieszki Osieckiej - „Bardzo Wielka Woda”. 
Artysta ma na koncie pięć albumów. Swoje pierwsze utwory na-
grywał z raperem Wozem,  pionierem wrocławskiej sceny hip 
hopowej. Owocem tej współpracy było wyróżnienie Radia Eska, 
które umieściło utwór „Jestem imprezą” na składance „Rap Eska-
dra vol. 3”. Debiut fonograficzny Mroza pokazał go szerszej pu-
bliczności jako wokalistę o ciepłej barwie głosu, który świadomie 
uderza w chwytliwe brzmienia. Album „Miliony Monet” przy-
niósł słuchaczom ogromną dawkę nowoczesnego, eklektyczne-
go, tanecznego R&B, w który artysta wmieszał elementy soulu, 
hip hopu i dancehallu. Wydana rok później płyta „Vabank” 
okazała się być kontynuacją tej muzycznej drogi i przyniosła 
takie przeboje, jak „Miasto płonie”, „Wait Up”, „Horyzont” 
oraz „Globalnie”. Trzeci album - „Rollercoaster” uzyskał status 
platynowej płyty i wprowadził Mroza do panteonu najlepszych 
współczesnych artystów estradowych w Polsce. Z kolei krążki 
„Zew” i „Aura” pokryły się złotem, pierwszy z nich był ponadto 
nominowany do Fryderyków w kategorii Album Roku – Alter-
natywa, a drugi w kategorii Album Roku – Pop. 
Hity z wymienionych krążków są nieustannie grane w najwięk-
szych polskich stacjach radiowych. Jednak Mrozu jest przede 
wszystkim doceniany jako zjawiskowy artysta koncertowy, dla-
tego 25 października w Filharmonii Częstochowskiej zapowiada 
się naprawdę wyjątkowy wieczór. 
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JUBILEUSZ

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

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

ODWIEDŹ STRONĘ: TWARZE.CZESTOCHOWA.PL

Twarze przyszłości

urodził się w Częstochowie i mieszka tutaj do dziś. Gdy miał 15 lat, rodzice 
zapisali go do szkółki żużlowej. Dwa lata później uzyskał licencję żużlową 
i został zawodnikiem CKM Włókniarz Częstochowa, gdzie jako junior 
startował w latach 2000-2003. Jego największe sukcesy w tamtym czasie to 
medale Młodzieżowych Drużynowych Mistrzostw Polski, Młodzieżowych 
Mistrzostw Par Klubowych oraz Drużynowych Mistrzostw Polski. W 2004 r.  
rozpoczął swoją przygodę z ligą angielską, w której przez 2 sezony repre-
zentował zespół Berwick Bandits. Po zakończeniu kariery otworzył wraz  
z ojcem salon BMW w Częstochowie. W 2017 r. salon ten, w którym Adam 
Pietraszko zarządza sprzedażą, otrzymał z rąk Prezesa BMW POLSKA na-
grodę „DEALERA SPRZEDAŻY w sieci BMW Polska za rok 2019” - za naj-
lepiej zarządzany salon BMW w Polsce.

Adam 
Pietraszko
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Agata 
Lankamer

absolwentka częstochowskiego Plastyka, malarstwa na wrocławskiej ASP, 
aktualnie studentka sztuki mediów na ASP w Warszawie. Odbyła prakty-
ki w Ekkisens Art Space w Reykjaviku. Tworzy za pomocą różnorodnych 
mediów: wideo, działań performatywnych, instalacji, malarstwa. Interesuje 
się różnymi problemami płynnej rzeczywistości - od kultury masowej po 
feministyczne nowe materializmy. Wspólnie z kolektywem „JEST grupa” 
prowadzi we Wrocławiu niezależną galerię JEST. Od kilku lat współtworzy 
Festiwal Dekonstrukcji Słowa „Czytaj!” oraz nomadyczną galerię RELAX 
ART SPAC w Częstochowie.

urodził się w Częstochowie, mieszka w Kłomnicach. Jest absolwentem czę-
stochowskiego Plastyka i malarstwa na ASP w Katowicach. Maluje, rysuje, 
rzeźbi i uprawia „agrarno-libidalną” autofotografię. Bada tematykę psycho-
delii oraz obszary związane z muzyczną ikonografią, głównie konwencją 
muzyki metalowej. Finalista 10. Artystycznej Podróży Hestii. Nominowa-
ny do „Talentów Trójki 2013”. Zdobywca wyróżnienia regulaminowego  
i wyróżnienia Magazynu „Szum” na 43. Bielskiej Jesieni oraz Grand Prix 6. 
Triennale Malarstwa im. Mariana Michalika. Jego prace były publikowane 
w „Szumie”, „Notesie na 6 Tygodni”, „Formacie”, „Opcjach”, „Aktivist”, 
„K Mag” oraz „Wyrobach” Olgi Drendy (nominowanych do Paszportów 
Polityki i nagrodzonych na Literackiej Gdyni).

Marek
Rachwalik

Cezary
Łopaciński

absolwent częstochowskiego Plastyka i AJD. Zajmuje się projektowaniem.
Współpracował z takimi markami, jak: Nikon, Procter &amp; Gamble, ING 
Bank, Profoto. W dziedzinie kultury projektował dla: Łódź Design Festiwal, 
Festiwalu Dekonstrukcji Słowa „Czytaj!”, Nocy Kulturalnej oraz Festiwalu 
im. Kaliny Jędrusik. Współpracował i współpracuje jako freelancer z ośrod-
kami kultury: Teatrem Powszechnym w Łodzi oraz OPK „Gaude Mater” 
w Częstochowie. Uczestniczył w II Ogólnopolskiej Wystawie Znaków Gra-
ficznych, na którą zakwalifikował się ze znakiem dla FDS „Czytaj!” oraz 
w wystawie Symbol to Logo w Berlinie. Jako reprezentujący Częstochowę 
twórca street art/graffiti wielokrotnie uczestniczył w festiwalu sztuki ulicy 
„Meeting of Styles”.

urodziła się i wychowała w Częstochowie. Jest absolwentką II LO im. Ro-
mualda Traugutta oraz Politechniki Częstochowskiej. Swoją przygodę  
z rugby rozpoczęła w 2013 roku w Rugby Clubie Częstochowa. Obecnie 
mieszka w Gdańsku i trenuje w klubie Biało Zielone Ladies Gdańsk. W se-
zonie 2019/2020 jej drużyna po raz dziesiąty z rzędu zdobyła tytuł Mistrzyń 
Polski. Od 2016 r. Klaudia jest powoływana na zgrupowania prowadzonej 
przez Janusza Urbanowicza Reprezentacji Polski w Rugby Kobiet. Dwu-
krotnie reprezentowała Polskę podczas Mistrzostw Europy. Na co dzień 
pracuje w gdańskim Kole Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Niepełnospraw-
nością Intelektualną.

Klaudia
Respondek

Olga
Desperak

absolwentka częstochowskiego Plastyka oraz Uniwersytetu Wrocławskie-
go, wciąż naukowo związana z Częstochową. Jej praca licencjacka dotyczy-
ła rozwoju urbanistycznego i architektonicznego Częstochowy przełomu 
XIX i XX wieku, a praca magisterska - obiektów użyteczności publicznej, 
powstałych w naszym mieście w okresie dwudziestolecia międzywojenne-
go. W 2018 r. była laureatką w konkursie Prezydenta Miasta na najlepszą 
pracę dyplomową związaną z promocją Częstochowy. W ramach stypen-
dium artystycznego Prezydenta Miasta wraz z Pauliną Korneluk zorgani-
zowała wystawę pt. „ Dom Księcia – historia i konteksty”. azem prowadzą 
również na Instagramie i FB konto pod nazwą „Nie tylko Jasna Góra”, 
na którym pokazują ujęcia częstochowskiej architektury powstałej przed  
II wojną światową.

absolwent Politechniki Częstochowskiej. Ukończył w Krakowie Instruktor-
ski Kurs Kwalifikacyjny z zakresu tańca współczesnego, uzyskując dyplom 
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Od kilku lat prowadzi 
zajęcia taneczne dla dzieci i młodzieży. Od 2018 roku współpracuje jako 
tancerz z Teatrem im. Adama Mickiewicza w Częstochowie. Jest członkiem
Częstochowskiego Teatru Tańca Włodzimierza Kucy - jako solista brał 
udział w wielu spektaklach CTT. Uczestniczył w różnorodnych wydarze-
niach kulturalnych w Częstochowie i innych miastach.

Piotr
Majer

Sylwia
Góra

kulturoznawczyni, literaturoznawczyni, doktorka nauk humanistycznych,
absolwentka Polskiej Szkoły Reportażu. Ukończyła I LO im. Juliusza Sło-
wackiego w Częstochowie. Laureatka Stypendium Ministra Nauki i Szkol-
nictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia. Autorka książki „Ewa Kierska. 
Malarka melancholii”. Współredaktorka monografii: „Świat zmysłów. 
O znaczeniu zmysłów w kulturze”, „Oblicza szaleństwa w kulturze”, 
„Sztuka — wartość — sacrum”. Publikowała m.in. w „Estetyce i Krytyce”, 
„Kwartalniku Filozoficznym”, „Episteme”, „Krytyce Politycznej”, „Kul-
turze Liberalnej”. Pisze do naukowych i popularnych czasopism głównie  
o zapomnianych i niedocenianych kobietach. Współtworzy Festiwal De-
konstrukcji Słowa „Czytaj!”. Pracuje nad kolejną książką, poświęconą oczy-
wiście kobietom.
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TWARZE PRZYSZŁOŚCI

Magda Fijołek: Od geodezji do bycia 
sędzią siatkówki trochę daleka droga…

Marta Rembielak-Kucharska: Mogę 
powiedzieć, że nie taka daleka, jak mo-
głoby się wydawać. Boisko do siatków-
ki ma wymiary w metrach i określoną 
powierzchnię. Siatka i inne elementy 
boiska do gry też mają ustalone wy-
miary. Również w siatkówce plażowej 
trzeba zbudować boisko przy pomo-
cy taśmy mierniczej i wyznaczonych 
punktów... Tak więc trochę geodezji 
w tym wszystkim jest. A tak na poważ-
nie, to sport był obecny w moim życiu 
od czasów dzieciństwa. Mój tata był 
zawodnikiem, działaczem, a później 
sędzią piłki nożnej. Jest nim zresztą 
do dziś. Ja pisałam w szkolnej gazetce 
artykuły na tematy sportowe, głównie 
o siatkówce. W tamtym czasie tylko 
o siatkówce w hali, ponieważ plażów-
ki nie było w rozgrywkach szkolnych. 
Sama też trenowałam siatkówkę, zdo-
bywając medale i puchary dla VII LO 
im. Mikołaja Kopernika. Później przy-
szedł czas wyboru studiów - zdecydo-
wałam się na geodezję i kartografię na 
obecnym Uniwersytecie Rolniczym we 
Wrocławiu. Dla chwili odpoczynku od 
nauki i zmiany otoczenia, a także z chę-
ci kontynuowania zainteresowań spor-
towych, postanowiłam zostać, tak jak 
tata, sędzią. Tyle tylko, że w swojej ulu-
bionej dyscyplinie sportu – siatkówce.

Twój mąż również jest sędzią siatków-
ki, tak się poznaliście czy też jedno 
wciągnęło drugie?

Tak. Razem z mężem jesteśmy sędzia-
mi. Mogę powiedzieć, że połączyła nas 
właśnie siatkówka i sędziowanie. Po-
znaliśmy się w 2002 roku na kursie na 
sędziego siatkówki halowej. W tym roku 

mamy naszą „18” sędziowską. Zaiskrzy-
ło między nami rok później, a w 2010 
roku powiedzieliśmy sobie sakramen-
talne „tak”. Na początku przygody 
z sędziowaniem bardzo często zdarzało 
nam się razem jeździć na mecze. Po po-
jawieniu się na świecie naszych córek, ze 
względu na organizację opieki nad nimi, 
sędziujemy wspólnie coraz rzadziej. 

Jak się zostaje sędzią siatkówki?

Aby zostać sędzią siatkówki, trzeba 
ukończyć kurs na sędziego oraz zdać eg-
zamin teoretyczny i praktyczny. Teore-
tyczny polega na omówieniu przepisów 
gry w siatkówkę halową czy plażową 
oraz wytycznych i przypadków sę-
dziowskich. Kurs praktyczny to sędzio-
wanie meczów siatkówki na wszystkich 
pozycjach: jako sędzia pierwszy, sędzia 
drugi, sędzia sekretarz oraz sędzia linio-
wy. Pozwala to na poznanie specyfiki 
pracy w każdej z funkcji, do której mo-
żemy być jako sędziowie nominowani. 
Kurs na sędziego zarówno siatkówki ha-
lowej, jak i plażowej kończyłam w swo-
im rodzinnym mieście, Częstochowie. 
Z 50 osób, które brały udział w kursie 
na sędziego siatkówki halowej, tylko 12 
pozytywnie zaliczyło egzaminy, a do 
chwili obecnej z tej dwunastki w profesji 
wytrwały tylko trzy osoby: ja, mój mąż 
Artur oraz nasz kolega Marcin Dobrzań-
ski.

Większość osób, które lubią grać 
w siatkówkę, woli zostać zawodnikami 
niż sędziami. Skąd zatem u Ciebie taka 
decyzja?

Grałam w siatkówkę, ale, jak wspo-
mniałam, w domu od zawsze był sędzia 
sportowy. Naturalnym więc było kon-
tynuowanie „tradycji rodzinnej”. Tata 
przeczytał w gazecie informację o kursie 
na sędziego siatkówki. Stwierdziłam, że 
mogę spróbować swoich sił i spróbo-
wałam. Nie żałuję. W ciągu minionych 
osiemnastu lat byłam na wielu meczach, 
które większość kibiców może zobaczyć 
tylko w telewizji, a ja mogłam być bar-
dzo blisko tych wydarzeń.  

Co jest najtrudniejsze w byciu sędzią 
siatkarskim? Trzeba mieć jakieś szcze-
gólne predyspozycje?

Myślę, że najtrudniejsze jest szybkie po-
dejmowanie decyzji. W ciągu kilku se-
kund trzeba ułożyć w głowie wszystkie 
elementy: przepisy, wytyczne i możliwe 
przypadki sędziowskie. Jeżeli sprawa 
jest ewidentna - piłka w boisku czy na 
aucie lub wyraźnie po bloku - nie ma się 
za bardzo nad czym zastanawiać. Spra-
wy komplikują się w sytuacjach mniej 

oczywistych i tu właśnie trzeba wykazać 
się znajomością wszystkich wspomnia-
nych elementów. Od kilku lat na najważ-
niejszych meczach w Polsce jest system 
wideo weryfikacji, czyli tzw. challenge. 
Błąd o 3 milimetry czy lekkie muśnięcie 
piłki po palcach są teraz w miarę łatwe 
do wychwycenia. Wciąż jednak należy 
się uczyć i doskonalić swe umiejętności.

Co jest kluczem do uzyskania nomina-
cji w zawodach siatkarskich na pozio-
mie Mistrzostw Polski czy Mistrzostw 
Świata?

Myślę, że jednym z wyznaczników jest 
dobre sędziowanie i niepopełnianie zbyt 
często błędów. W ciągu całego sezonu 
jesteśmy obserwowani i poddawani 
ocenie przez sędziów głównych oraz 
kolegów, którzy sędziują wyższe ligi. 
Liczy się też doświadczenie i obycie na 
ważnych imprezach.

Nie zawsze z decyzją sędziego, nawet 
jeśli jest właściwa, zgadza się zawod-
nik, trener czy kibic. Jak sobie radzisz 
w takiej sytuacji?

Zawsze po podjęciu decyzji analizuję, 
czy na pewno była właściwa. Jeżeli jest 
to decyzja poprawna, a ktoś ją kwestio-
nuje, dla jej uzasadnienia jestem w sta-
nie podeprzeć się przepisami gry, czy 
też wytycznymi. Oczywiście na boisku 
tylko kapitan ma prawo zapytać o inter-
pretację podjętej przez sędziego decyzji. 
Pozostałe, uczestniczące w meczu osoby 
nie mają takiej możliwości i z nimi nie 
powinno się rozmawiać. Na imprezach 
międzynarodowych czy w najwyższych 
polskich ligach od kilku lat obowiązu-
je system challenge, więc wątpliwości 
można szybko rozwiać.

Który mecz najbardziej utkwił Ci 
w głowie i dlaczego?

W ciągu minionych osiemnastu lat 
było sporo takich spotkań i trudno jest 
wybrać tylko jedno. Byłam nominowa-
na jako sędzia liniowy na mecze Mi-
strzostw Świata (w tym na półfinał Bra-
zylia-Francja), Mistrzostw Europy, Ligi 
Światowej, Grand Prix kobiet, Volleyball 
Nations League czy europejskich Pucha-
rów. W 2012 roku sędziowałam na linii 
w meczu finałowym Challenge Cup. 
W 2018 roku byłam sędzią liniowym 
w finale Klubowych Mistrzostw Świata, 
gdzie zagrały dwie włoskie drużyny. Sę-
dziowałam też na linii w meczach repre-
zentacji Polski z Brazylią, gdy ta była naj-
lepsza na świecie. Doskonale pamiętam 
mecz w katowickim Spodku, gdy pod-
szedł do mnie ówczesny trener kadry 
Brazylii, Bernardo Rezende i zainicjował 

Kontynuuję
tradycje 
rodzinne

Niewielu 
z częstochowian wie, 
że mamy lokalnych 

sędziów, którzy 
sędziują zawody 

siatkarskie zarówno 
na polskich, 

jak i międzynarodo-
wych turniejach. 
Jest wśród nich 
kobieta - Marta 

Rembielak-Kuchar-
ska, jedna z naszych 
Twarzy Przyszłości.

krótką rozmowę. W 2018 roku pojecha-
łam po raz pierwszy do Krakowa na tur-
niej finałowy Mistrzostw Polski kobiet 
i mężczyzn w Piłce siatkowej i od razu 
dotarłam do finału i meczu o złoty me-
dal, gdzie byłam sędzią drugim. Miło 
wspominam sytuacje, gdy ten sam mecz 
sędziowałam wspólnie ze swoim mę-
żem. Śmiejemy się, choć być może jeste-
śmy blisko prawdy, że prawdopodobnie 
stanowimy jedyne na świecie małżeń-
stwo sędziów, które sędziowało razem 
te same mecze MŚ, ME, LŚ, europejskich 
pucharów czy finał KLŚ! W mojej głowie 
utkwiły mecze naszej męskiej reprezen-
tacji, gdy ta dwukrotnie zdobywała mi-
strzostwo świata, pokonując Brazylię. 
Dobrze także pamiętam swój pierwszy 
mecz w Częstochowie z wykorzysta-
niem systemu challenge. W tym roku 
sędziowałam finał Ogólnopolskiej Olim-
piady Młodzieży. Sędziowanie wśród 
młodych osób jest szczególnie trudne, 
ponieważ po przegranych meczach zda-
rzają się łzy…

Sędzia siatkarski, żona i matka – chyba 
nie jest łatwo to wszystko ze sobą po-
godzić?

Faktycznie, czasami łatwo nie jest. Tym 
bardziej, że mamy z mężem jednakowe 
hobby i zdarza się, że dostajemy nomi-
nacje na spotkania w tym samym dniu. 
Wtedy nieoceniona jest pomoc dziad-
ków, na którą zawsze możemy liczyć. 
Oczywiście zdarzają się sytuacje, kiedy 
muszę z jakiejś nominacji zrezygnować 
albo się z kimś zamienić ze względu na 
obowiązki domowe czy służbowe.

Wraz z innymi częstochowskimi sę-
dziami promujecie nasze miasto na 
zawodach, zakładając koszulki z miej-
skim logo. Nie jest to częste zjawisko…

Tak, to fakt. Jesteśmy nielicznymi sę-
dziami siatkówki, którzy w ten sposób 
pokazują, z jakiego miasta pochodzą. 
Dostrzegły to nawet nasze koleżanki 
i koledzy z całej Polski. Pomysł z ko-
szulkami zapoczątkował Marcin Do-
brzański. Na zawodach ligowych, czy 
na turniejach siatkówki plażowej, pod-
czas prezentacji sędzia jest wymieniany 
z imienia i nazwiska, podawane jest też 
miasto, z którego przyjechał. W koszul-
kach z logo Częstochowy chodzimy 
również w wolnych chwilach po turnie-
ju. Zakładamy je, gdy jesteśmy w hotelu, 
czy zwiedzamy miasto. Skoro zawod-
niczki i zawodnicy innych dyscyplin 
promują Częstochowę poprzez sport, 
mając na swoich koszulkach i innych 
strojach logo miasta, my także postano-
wiliśmy działać w ten sposób.
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TWARZE PRZYSZŁOŚCI

Magda Fijołek: Zaskoczyłeś mnie tym, że je-
steś po Liceum Plastycznym…

Juliusz Sawka: Tak, jestem. Mam dyplom 
z ceramiki. Do tej pory utrzymuję kontakt z na-
uczycielami, z jednym z nich, Michałem Tka-
czyńskim, trenuję nawet ogólnorozwojówkę.  
Miałem indywidualny tok nauczania, ale nie 
z uwagi na mój niedosłuch, tylko ze względu 
na  treningi i zawody w pływaniu. Jestem bar-
dzo wdzięczny dyrekcji i nauczycielom Pla-
styka, że podeszli do mojej pasji z tak wielkim 
zrozumieniem.

Czemu ceramika?

Oprócz pływania, zawsze lubiłem tworzyć. 
Zdałem więc egzamin i zacząłem naukę w Pla-
styku. Lubiłem lepić, brudzić się, działać prze-
strzennie – malowanie, rysowanie, grafika już 
tak bardzo mnie nie pociągały. Pierwszy rok 
był ciężki. Trzeba było połączyć naukę z tre-
ningami, ale w końcu wpadłem we właściwy 
rytm. Godz. 5.20 - pobudka, od 6.00 do 7.30 - 
trening, od 8.00 – szkoła, po szkole znowu jakiś 
trening. I tak przez sześć lat. Nauczyciele bar-
dzo mi pomagali. 

Stanowisz świetny przykład tego, że osoby 
z niepełnosprawnością mogą dobrze funkcjo-
nować we współczesnym świecie i osiągać to, 
co zamierzają. Nie muszą się ograniczać.

To wszystko dzięki rodzinie. Moi rodzice zde-
cydowali, że mam z nimi rozmawiać, a język 
migowy będzie dla mnie drugim językiem po-
rozumiewania się. Wysłali mnie do logopedy – 
pani Urszuli Madalińskiej. Przez 10 lat uczyłem 
się u niej mówić. 

To dobrze?

W moim przypadku tak. To mnie otworzyło na 
świat. Pomaga mi to też podczas podróży, a ja 
bardzo lubię podróże.

Jest trend, aby osoby słyszące uczyły się ję-
zyka migowego w celu nawiązania kontaktu 
z osobami niesłyszącymi lub z niedosłu-
chem…

Powiem szczerze, że do naszej kadry trafiały 
osoby, które tylko migały i nie chciały się uczyć 
mówienia. Wywieraliśmy na nich delikatną 
presję, aby zaczęły mówić i obecnie właśnie 
tak się porozumiewamy. Teraz osoby te komu-
nikują się tak również z rodzicami. Języka mi-
gowego używamy w wodzie, kiedy nie mamy 
aparatów słuchowych. Ponieważ dobrze sobie 
radzę w mówieniu, niektórzy z moich kolegów 
proszą mnie za granicą, abym podszedł do 
kogoś, by o coś zapytać. Często odmawiam - 
nie dlatego, że nie chcę pomóc, ale dlatego, by 
dać tym kolegom motywację, aby radzili sobie 
sami. Aby przełamywali wewnętrzną barierę 
w porozumiewaniu się z innymi. 

Czyli oprócz tego, że razem trenujecie, to jesz-
cze dajecie sobie wsparcie i pozytywnie na-
kręcacie się wzajemnie, aby iść dalej, by np. 
zacząć mówić…

Tak, chociaż muszę przyznać, że nie wszyscy 
niesłyszący mogą mówić. Bardzo też żałuję, że  
dofinansowania do aparatów słuchowych są 
tak niskie. Naprawdę dobre aparaty są drogie 
i nie wszystkich jest na nie stać. 

Porozmawiajmy o tym, na czym koncentru-
jesz się od wielu lat, czyli na pływaniu. Kiedy 
rozpoczęła się Twoja przygoda z tym spor-
tem?

Zacząłem pływać w wieku 6 lat. Rodzice za-
pisali mnie do szkółki pływackiej „Pirania”, 
gdzie trafiłem pod opiekę pana Piotra Myszy. 
To on mnie motywował i dawał wskazów-
ki, jak być wciąż lepszym i lepszym. Chociaż 
muszę przyznać, że najbardziej mobilizowali 
mnie starsi pływacy, chciałem im bowiem do-
równać. Po śmierci mojego pierwszego trene-
ra, zajął się mną Piotr Ruszel. Początkowo nie 
pałałem do niego sympatią, jednak z czasem 
wszystko się zmieniło. Do dziś jest on moim 
trenerem i psychologiem sportowym, ale wła-
ściwie też członkiem rodziny. W międzyczasie 
zajął się mną Konrad Dzwonkowski, z którym 
zdobyłem mistrzostwo Europy oraz wicemi-
strzostwo świata. Później przeniosłem się do 
Katowic, trenerem kadry był wtedy i jest do 
teraz Marek Jabczyk. Co zabawne, do Katowic 

przeprowadzałem się już trzy razy, zawsze kie-
dy trzeba było się przygotować do mistrzostw 
lub igrzysk, jednak zawsze potem wracałem do 
Częstochowy.

W jaki sposób trafiłeś do kadry narodowej?

Popchnęli mnie do tego rodzice. Trener Jab-
czyk szukał pływaków do kadry i to on zro-
bił pierwszy test, czy się nadaję. Byłem wtedy 
taką bojką, czyli miałem więcej ciała, jednak 
kiedy wskakiwałem do wody, prułem jak mo-
torówka. Za pierwszym razem udało mi się 
tylko dostać na obóz do Bułgarii, gdzie zrzuci-
łem 10 kg. Dzięki temu wreszcie wyglądałem 
jak pływak. Potem już bez problemu dosta-
łem się do kadry i zacząłem odnosić sukcesy 
w pływaniu.

Bardzo często mówisz podczas naszej rozmo-
wy o rodzicach. Wydają się być Twoim moto-
rem do działań...

Tak, rodzice i brat. Wspieranie mnie wymagało 
z ich strony wielu poświęceń. Finansowali spo-
tkania u logopedy i aparaty słuchowe. Przez 
sześć lat mama woziła mnie wcześnie rano 
na treningi. Bardzo często powtarzali: „nic na 
siłę, rób, co chcesz, my i tak będziemy za tym”. 
Muszę przyznać, że dzięki ich podejściu jestem 
teraz bardzo samodzielny.

To ogromnie pozytywne, co mówisz. Tym 
bardziej, że niektórzy rodzice osób z niepeł-
nosprawnością nadmiernie drżą o swoje dzie-
ci...

Od razu mówię, że jeśli jacyś rodzice są prze-
wrażliwieni w związku z tym, że ich dzieci nie 
są w pełni sprawne, to zapraszam do trenera 
Piotra Ruszela. Jego zajęcia odbywają się na 
CKS. Można przyjść ze swoimi dziećmi i nawet 
tylko przyglądać się treningom. Rodzice nie 
powinni być nadwrażliwi, bo niepełnospraw-
ność ich dzieci nie musi być żadną przeszkodą. 
Moim zdaniem, dzieciom więcej złego może 
stać się w domu, niż podczas treningów. Do-
datkowo na stadionie, wśród innych rodziców, 
w naturalny sposób tworzy się grupa wsparcia 
dla rodzin dzieci z niepełnosprawnościami. 

Od bojki 
do rasowego 

pływaka
Juliusz Sawka

ma na swoim koncie
wiele medali

zawodów mistrzowskich,
rozgrywanych zarówno

w Polsce, jak i za granicą.
W ich zdobywaniu zupełnie

nie przeszkadza mu fakt,
że jest osobą z niedosłuchem.

Jest przykładem,
jak pozytywnie może

rozwinąć się życie osoby
z niepełnosprawnością,

jeśli tylko dać jej
na to szansę.
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Magda Fijołek: Najpierw byłeś lekarzem czy 
kolarzem?
 
Mateusz Adamkiewicz: Zdecydowanie kola-
rzem! Na rowerze zacząłem intensywniej jeź-
dzić jako licealista. Zaczynałem od dłuższych 
wycieczek po okolicy, wyjazdów rowerowych 
w góry ze znajomymi, potem przyszły lokalne 
wyścigi, pierwsze prawdziwe treningi itd.
 
Skąd kolarstwo w Twoim życiu?
 
Kolarstwem zaraził mnie mój przyjaciel Miłosz. 
On mnie „wyciągał” na rower, razem robili-
śmy coraz odleglejsze wycieczki. Jeździł dłużej 
ode mnie, zawsze był mocniejszy, pojawiła się 
pierwsza rywalizacja. Tak się zaczęło.
 
Lekarzem jest się 24 godziny na dobę, jak za-
tem udaje Ci się znaleźć czas na rower?
 
Im człowiek ma mniej czasu, tym jest bar-
dziej zorganizowany. Wcześniej, na studiach 
i w pierwszych latach kariery lekarskiej, moje 
kolarstwo było bardzo nieregularne. Jeździłem, 
kiedy był na to czas, gdy miałem mniej zajęć 
albo po dyżurze. Potem pracy było coraz wię-
cej, a moja żona zaszła w ciążę. Zrozumiałem, 
że aby zachować regularność treningów, a co za 
tym idzie, żeby to całe trenowanie miało jakikol-
wiek sens, trzeba wstawać wcześniej i trenować 
przed pracą. A jako że dojeżdżam do pracy do 
Zabrza… treningi zaczynam o godz. 4.30. Za to 
po pracy mam chwilę dla rodziny. Ogromnym 
wsparciem jest dla mnie żona, bez jej pomocy 
moje trenowanie nie byłoby możliwe. No i cór-
ka, mój najwierniejszy kibic.
 
Radzisz sobie tak dobrze, że w zawodach le-
karzy w kolarstwie, zarówno w Polsce, jak i za 
granicą, zdobywasz medale i to złote. Musisz 
chyba dużo trenować przed takimi wyścigami? 
 
Wyścigi lekarskie mają tę specyfikę, że poziom 

jest bardzo mieszany, chociaż z roku na rok 
coraz wyższy. Nawet gdy nie jest się w niesa-
mowitej formie, można aktywnie się pościgać, 
pomyśleć taktycznie, mieć wpływ na dynamikę 
wyścigu. Trening jednak odbywa się cały rok, 
przed samymi zawodami zmienia się tylko nie-
co jego charakter.
 
Skąd pomysł, żeby wystartować w takich za-
wodach?
 
O Medigames usłyszałem po raz pierwszy od 
mojego kolegi, lekarza, który zdobył tam parę 
złotych medali. A jako że na ostatnich zawodach 
byłem od niego mocniejszy, pomysł nasunął się 
sam. Przy okazji igrzysk zorganizowaliśmy so-
bie urlop. Wraz z żoną i półtoraroczną wówczas 
córeczką, Leą, zrobiliśmy 2-tygodniową ob-
jazdówkę po Chorwacji, Bośni i Czarnogórze, 
gdzie wtedy odbywały się zawody.
 
Uprawiasz zarówno kolarstwo szosowe, jak 
i górskie. To różne dyscypliny sportu, inne 
rowery, co wymaga odmiennego rodzaju przy-
gotowania. Kolarstwo górskie jest ponadto za-
liczane do sportów ekstremalnych. Domyślam 
się, że jedno pociągnęło za sobą drugie…
 
Rzeczywiście, jeżdżę na szosie, w terenie oraz 
tzw. enduro - czyli generalnie jazda po górach, 
najczęściej po specjalnie wytyczonych szlakach, 
z reguły im trudniejszych, tym lepiej.
 
Która dyscyplina daje Ci najwięcej satysfak-
cji?
 
Na pewno najbardziej satysfakcjonuje mnie 
i cieszy enduro, gdzie jest najwięcej adrenaliny. 
Ale ponieważ nie mieszkam w górach, a wolne-
go czasu nie mam tyle, co dawniej, ta odmiana 
pozostaje dla mnie głównie wakacyjną odskocz-
nią.
 
Pojawiasz się także na częstochowskich zbiór-

kach rowerowych. Jest to dla Ciebie forma tre-
ningu czy coś więcej?
 
Mocny trening, czasem wyścig, ale też spotka-
nia ze znajomymi. Poza tym zbiórki to dobra 
okazja, żeby wrócić na Jurę, gdzie zaczynałem 
przygodę z kolarstwem.
 
Skoro tak dobrze Ci się kręci na rowerze, ni-
gdy nie korciło Cię, żeby porzucić lekarski 
kitel?
 
Nigdy w życiu! Kocham jedno i drugie. Rower 
jest dla mnie odskocznią, pozwala nabrać dy-
stansu do pracy, do życia. Motywuje do dbania 
o zdrowy styl życia, zdrową dietę. Zmęczenie 
fizyczne przekłada się na odpoczynek psychicz-
ny. Nawet dwudniowy wypad w góry pozwala 
mi zupełnie zapomnieć o bożym świecie i wró-
cić wypoczętym jak po tygodniowym turnusie 
„na plaży”.
 
Mieszkasz w Kłobucku, jednak Częstochowa 
to Twoja większość życia i dnia?
 
Na pewno większość życia, obecnie pracuję 
jednak w dużej mierze na Śląsku. W Często-
chowie pojawiam się jednak parę razy w tygo-
dniu, mieszkają tutaj moi rodzice i znajomi, od 
niedawna córeczka chodzi tu do przedszkola. 
Okazji jest coraz więcej.
 
A jak się czujesz z tytułem Twarz Przyszłości?
 
Hmm, nie czuję się nikim specjalnym. Byłem 
bardzo zdziwiony tą nominacją. Jest to jednak 
szalenie miłe! Cały ten projekt pozwala też spoj-
rzeć na nasze miasto z szerszej perspektywy. 
Wyrwać się na chwilę z tej gonitwy załatwiania 
wszystkich spraw w ciągu dnia. Zwłaszcza, jeśli   
weźmie się pod uwagę inne osoby nominowane 
w ramach tego projektu. To fantastyczni ludzie, 
którzy budują miasto i nadają mu charakter. To 
zaszczyt być w takim gronie!

TWARZE PRZYSZŁOŚCI
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Lekarz i kolarz
Ci, którzy myślą, że bycia lekarzem nie da się połączyć 
z wyczynowym kolarstwem, są w błędzie. Najlepszym 

na to przykładem jest Mateusz Adamkiewicz – lekarz urolog, 
zdobywca wielu medali w mistrzostwach kolarskich lekarzy.



Zazwyczaj ich polecanki zapewniają nam całonocną, doskonałą zabawę w klubach muzycznych. Są specjalistami od konstruowania nowej jakości 
z osłuchanych dźwięków oraz od układania ich w zaskakujące i świeże konfiguracje. Tym razem jednak częstochowscy DJ’e, w ramach kolejnej 

specjalnej odsłony cyklu „Z innej półki”, dali się namówić na rolę przewodników nie tylko po świecie muzyki, ale również filmu i literatury. 

#ZOSTAŃWDOMU

„Broken Flowers”, reż. Jim Jarmush

Filmy oglądam coraz rzadziej. Bardziej wciągają mnie seriale, z których mogę polecić obejrzane ostatnio „Devs” czy „Ramy”. 
Jednak we wrześniu 70. urodziny obchodził Bill Murray i, wspominając tego genialnego aktora, postanowiłem wrócić 
do „Broken Flowers”. Bohaterem jest tam Don Jonhston, który odwiedza swoje byłe dziewczyny. Piękne Jarmushowskie 
kadry i świetnie dobrana muzyka, z genialnym etiopskim jazzmanem Mulatu Astake na czele. Majstersztyk. 
Filmy Jima Jarmusha powinno oglądać się przynajmniej raz w miesiącu.

„Czas pionierów/Spacewalk”, reż. Dmitriy Kiselev

Uwielbiam filmy wojenne, nieważne, czy to II wojna światowa czy zimna wojna. Niedawno moje serce zdobył współczesny rosyjski 
film, który depcze po piętach niejednej światowej produkcji. „Czas pionierów” Dmitriy Kiseleva to prawdziwa historia lotu statku ko-
smicznego „Woschod 2”, podczas którego człowiek wykonał pierwszy spacer w otwartej przestrzeni kosmicznej. Co mnie najbardziej 
urzekło? Zdecydowanie zgodność z historią i prawami fizyki. Nie znajdziecie tutaj latających statków kosmicznych nawracających 
niczym myśliwce F16 w gęstej atmosferze ziemi. Produkcja przede wszystkim mocno wciąga i trzyma w napięciu.

„Czarny łabędź. Jak nieprzewidy-
walne zdarzenia rządzą naszym 
życiem”, Taleb Nassim Nicholas

Niestety, książki zawsze były dla 
mnie usypiaczem. Wolałem czytać 
krótkie artykuły niż wielostroni-
cowe tomy. Lecz są książki, które 
wciągają mnie „od deski do deski”. 
Są to biografie i pozycje popularno-
naukowe. Do tej drugiej kategorii 
zalicza się „Czarny łabędź” Taleba 
Nassima Nicholasa. Uważam, że 

jest to idealna propozycja w dobie pandemii koronawirusa. 
Autor w ciekawy sposób przedstawia zjawiska rzadkie, niespo-
dziewane, te, które pojawiają się w naszym życiu i odciskają 
na nim ogromne piętno. To właśnie tytułowe „czarne łabędzie”. 
Ta Książka to ważna lektura dla wszystkich, którzy chcą żyć 
świadomie w dzisiejszym niepewnym i szybko zmieniającym się 
świecie.

„No Pressure”, Logic

Nie ukrywam, że z wyborem albu-
mu miałem największy problem. 
Zastanawiałem się, czy polecić 
coś ambitnego i wyszukanego, 
czy raczej wybrać gatunek, który 
jest najbliższy mojemu sercu 
- czyli rap. Posłuchałem serca. 

Wybór padł na „No Pressure” Logica, płytę, której niedawno 
miałem okazję posłuchać. Jest to album oficjalnie kończący 
karierę amerykańskiego artysty. Już sama okładka nawiązuje 
do tematyki utworów. Dotyczą one tego, co działo się z rape-
rem w ciągu ostatnich kilku lat, jak zmienił się w czasie swo-
jej kariery i jak wygląda jego życie obecnie. Biorąc pod uwagę 
kilka poprzednich albumów Logica, które są niespójne, 
chaotyczne i niemerytoryczne, stwierdzam, że „No Pressure” 
jest zupełnym ich przeciwieństwem. Raper zwolnił swoje 
flow, a w tekstach postawił na jakość, nie na ilość. Finalnie 
dostaliśmy doskonały album na pożegnanie. 

„Gambit królowej”, Walter Tevis

Książka trafiła do mnie przy-
padkiem. Gdyby nie to, pewnie 
nigdy nie sięgnąłbym po ten tytuł, 
ponieważ gatunkiem literackim 
numer jeden jest dla mnie reportaż. 
Powieść o utalentowanej i zagu-
bionej szachistce czyta się jednak 
wyśmienicie. Fabuła wciąga tak, 
że tytuł można „połknąć” prak-
tycznie w jeden dzień. Nawet nie 
wiedziałem, że pojedynki szachowe 
mogą być aż tak emocjonujące. 

W październiku na Netflixie pojawi się serial na podstawie tej 
książki, więc warto też pod tym względem się przygotować.

„Room for the Moon”, Kate NV

Rosyjska scena muzyczna jest 
fascynująca. Nawet zwykły 
pop brzmi tam ciekawie, 
a w odległej Syberii może 
powstawać niesamowity, 
niezależny indie rock. Kate 

NV to wokalistka z Moskwy, jednak ta płyta nie jest jed-
noznacznie wschodnia. To całkowicie nowe podejście do 
muzyki elektronicznej i do ambitnego popu. Trochę jest tu 
odniesień do japońskiego popu, ale czuć tu też  nowojorski 
klimat, a niektórzy szukają w tej płycie nawiązań do 
rosyjskiego konceptualizmu. Generalnie dzieje się i bez 
dwóch zdań jest to jedna z najważniejszych płyt w tym 
pokręconym roku.

 KACPER KAPSA  DJ SLIM 
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#ZOSTAŃWDOMU

„Platforma”, reż. Galder Gaztelu-Urrutia

Nie jest to najlepszy film, jaki widziałem, lecz najbardziej go polecam spośród filmów, które ostatnio obejrzałem. 
Obraz przypominający mi trochę film „Cube”. Zarówno pod kątem wizualnym, jak i sposobu, w jaki twórcy zaglądają 
do ludzkiej głowy. Autorzy „Platformy” pochylają się nad naturą człowieka i jej najciemniejszymi zakamarkami. 
Pytają o to, co się z nią dzieje w sytuacjach trudnych, a nawet ekstremalnych. Film zachwyca mrocznym klimatem 
i niemożnością przewidzenia, jak to wszystko się skończy. Mimo abstrakcyjności całego obrazu i sytuacji w nim 
zawartych, jest to film uniwersalny i można powiedzieć, że trafnie odnosi się do niektórych sytuacji z życia codziennego.

„Wyjście przez sklep z pamiątkami”, Banksy

Nie jest to nowość, ale dla mnie bardzo fajna pozycja wśród całej masy nijakich filmów. „Wyjście przez sklep z pamiątkami” to bardzo 
ciekawy dokument o street arcie. Film wyreżyserował tajemniczy Banksy, artysta, który intryguje, szokuje i tworzy wokół siebie 
tajemniczy klimat. Zarówno jego prace, jak i sam film, pokazują, na co warto zwrócić uwagę, co w życiu zatracamy, co staje się dla nas 
ważne, a co obojętne. Banksy w zgrabny i zabawny sposób manipuluje widzami i odbiorcami sztuki.

„Policja”, Jo Nesbo i „Shantaram”, 
Gregory David Roberts

Chciałbym polecić dwa tytuły, które 
powinny zainteresować większość 
czytelników. Pierwsza pozycja to 
kryminał „Policja”, którego autorem 
jest Jo Nesbo. Przewrotna historia 
o bezmiarze ludzkiego zła. W tym 
przypadku gra w kotka i myszkę 
dotyczy nie tylko ofiar i policji, 
ale także samego czytelnika. Na-
prawdę wciągająca książka. Moja 
druga propozycja to „Shantaram” 

Gregory’ego Davida Robertsa. Książka dla jednych będzie praw-
dziwym sztosem, ale dla innych może być zawodem, być może 
dlatego, że jest napisana przez byłego przestępcę, a nie na 
p.rzykład profesora literatury. Jednak dzięki temu jest to książka 
bardzo życiowa, przepełniona momentami radości i smutku.

„Solo Piano”, Chilly Gonzales

Tym razem polecę bardziej 
artystę, aniżeli konkretną płytę. 
Chilly Gonzales i jego albumy 
„Solo Piano” I, II oraz III - trzy 
świetne krążki, pełne ciekawych 
aranżacji. Tego artysty nie da się 
zaszufladkować do konkretnego 

gatunku, ponieważ jest kompozytorem, który eksperymentuje 
i bawi się muzyczną strukturą oraz przejściami między 
tonacjami i dynamiką. Całość to, jak tytuł albumu mówi, „solo 
piano”, więc można się zagłębić w zawsze piękne brzmienie 
tego instrumentu. W przypadku takiego pianisty, jak Chilly, 
to naprawdę ciekawa propozycja. Może odbiega ona od 
modnych i popularnych brzmień, ale z pewnością może być 
dobrą odskocznią od współczesnego rynku muzycznego, 
przesyconego mało ciekawymi albumami.

 SENIOR PANCHO  BIERNASKI 

„Listy starego diabła do młodego”, 
C. J. Levis

Tutaj też będę polecał według 
tego samego klucza, jak w przy-
padku filmu. Nie jest to książka, 
którą rekomenduję najbardziej, 
lecz ta, którą przeczytałem 
ostatnio. I w tym momencie 
ją polecam. Książka bardzo 
ciekawa pod kilkoma względami. 
Wyjątkowo odpowiada mi 
zarówno forma listów, jak i sama 
treść - interesująca i wciągająca. 
Zawartość merytoryczna to zbiór 

przemyśleń i obserwacji autora nad naturą (duchowością) 
człowieka. Ta bardzo ciekawa perspektywa sprawia, że każdy 
człowiek może się do niej odnieść – zarówno ten wierzący, 
jak i ten, który w Boga nie wierzy. Można tu także znaleźć 
przemyślenia autora na tematy społeczne, które w dzisiejszych 
czasach nabierają nowej aktualności.

Płyta bardzo różnie, 
w zależności od nastroju

Jako DJ i kolekcjoner 
płyt, powiem tak: 
codziennie na świecie 
wychodzi tyle różnej 
i ciekawej muzyki, 

że nie potrafię wskazać, co w ostatnich tygodniach 
zwróciło moją uwagę i co najbardziej mógłbym 
polecić czytelnikom „CGK”. Mogę słuchać prawie 
wszystkiego, dlatego sięgam do rocka, metalu, 
jazzu, rapu, popu i wszystkich innych gatunków, 
jakie człowiek wymyślił i zdołał nazwać. Jedno jest 
pewne. Polecam nie zamykać się na muzykę i w 
dobie, gdy cały świat zamknięty jest w telefonie, 
radzę „próbować” jak najwięcej różnej muzyki. 
Wtedy można wybierać na dłużej - co uznacie za 
wartościowe i miłe dla waszych uszu. Może to być 
choćby Slayer. 
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eksperymentowania i szukania 
innej drogi.

Największe fotograficzne wy-
zwanie... 

Jeden z moich pierwszych repor-
taży koncertowych, czyli koncert 
Dr Misio w częstochowskim klu-
bie Carpe Diem. Niewielka, wy-
pełniona po brzegi i rozgrzana do 
czerwoności sala. Ludzie tańczący 
pogo, woda lejąca się w obiek-
tyw. Pan Arek Jakubik w tłumie, 
a w związku z tym jeszcze więk-
szy ścisk… Pośród tego wszystkie-
go niezbyt wysoka ja, próbująca 
ogarnąć cały ogień. Szybko znala-
złam więc krzesło, które pozostało 
elementem mojego wyposażenia 
na ten wieczór. Dzięki niemu mo-

głam stanąć w tym energicznym 
tłumie, zdobyć kilkadziesiąt do-
datkowych centymetrów i chwy-
tać to, co najlepsze. Reportaż z tego 
wydarzenia do dzisiaj uznaję za 
swój chrzest bojowy.

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

Pierwszy aparat to ten, który do-
stałam od rodziców na Gwiazd-
kę, gdy miałam jakieś siedem, 
osiem lat – niestety nie jestem 
sobie w stanie przypomnieć, co 
to był za sprzęt. Kolejny, który 
był w moim użyciu, to znale-
ziony w babcinej szafie Zenit-E 
i pamiętam dobrze swoją fascy-
nację pokazującymi się chmurami 

w wizjerze. Ten aparat mam do 
dzisiaj. Później były przypadko-
we aparaty, pożyczane od człon-
ków rodziny, wśród nich Yashica 
MF-2. Obecnie fotografuję Cano-
nem 70d.

Ulubione fotograficznie miejsce 
w Częstochowie...

Gdybym miała wskazać miejsce, 
do którego najczęściej wracałam, 
byłby to Park Lisiniec, gdzie za-
zwyczaj zabierałam portretowa-
ne osoby, ale działo się to jeszcze 
przed jego rewitalizacją. Nato-
miast ulubionego miejsca nie je-
stem w stanie wskazać, bowiem 
wszystko zależy od odbywają-
cych się wydarzeń oraz osób, któ-
re chcę sfotografować.

FOTO KWESTIONARIUSZ

Justyna Tomorowska 
od urodzenia mieszka 
w Częstochowie i tutaj 
też fotografuje. 
Od 2013 roku zajmuje się 
reportażem koncertowym. 
Ma na koncie m.in. festi-
wal Marlonki, Frytkę Off, 
Hip-Hop Elements, Sylwe-
stra na Bieganie, WOŚP, 
Koncert Wolność, Juro-
manię. W 2018 roku jej 
fotografie koncertowe 
pojawiły się na wystawie 
towarzyszącej 15. Nocy 
Kulturalnej. W 2019 roku 
była fotografem siódmej 
edycji miejskiej akcji 
„Aleje - tu się dzieje!”. 
Prowadzi fotoblog 
„kadrowidzenie”.

ak to się zaczęło? 
Moje pierwsze 
zdjęcia... 

Pierwsze zdjęcia, 
jakie zrobiłam, przypadają na lata 
dziewięćdziesiąte - pierwszy apa-
rat, pierwsze próby, niecierpliwe 
oczekiwanie na wywołanie zdjęć 
i rozczarowanie, gdy większość 
fotografii była prześwietlona. 
Byłam wtedy młoda i niezbyt 
odporna na porażki, dlatego też 
na kilkanaście lat porzuciłam 
fotografowanie i zaczęłam ryso-
wać, a raczej odrysowywać, co 
tylko wpadło mi w ręce. Szybko 
jednak zdałam sobie sprawę, że 
nie daje mi to satysfakcji i pomysł 
fotografowania znów zaprząt-
nął moją głowę. Zamarzyłam 

o szkole w tym kierunku, jednak 
z różnych powodów nie było 
to możliwe, poszłam więc na 
kurs fotograficzny dla dorosłych 
w częstochowskim Młodzieżo-
wym Domu Kultury. W tym 
samym czasie zaczęłam robić 
pierwsze sesje, których pozy-
tywny odbiór motywował mnie 
do dalszego działania. W mojej 
głowie powstał pomysł „terapii 
przez zdjęcia” dla kobiet. Gdy po-
mysł ten nabierał kształtów, do-
stałam propozycję zrobienia re-
portażu na koncercie, a właściwie 
na festiwalu. Obawiałam się, że 
nie podołam, bałam się też trochę 
ludzi; wielu rzeczy się wówczas 
bałam. Mimo to zdecydowałam 
się i teraz lubię mówić, że foto-
grafia stała się terapią, ale przede 

wszystkim dla mnie, bo przecież 
fotograf nie może być nieśmiały.

Twoja fotograficzna specjaliza-
cja... 

Całkowicie spełniam się w foto-
grafii koncertowej. Uwielbiam 
emocje, które towarzyszą wyko-
nawcom na scenie. Energia, którą 
artyści przekazują publiczności, 
udziela się także mnie. Często 
przyłapuję się wówczas na tym, 
że zdjęcia wykonuję w rytm 
muzyki - mocniejsze uderzenie 
w bębny, głośniejsza gitara, ostry 
wokal to dla mnie najlepsze do 
uchwycenia momenty. Poza wy-
konywaniem zdjęć na koncer-
tach, zajmuję się szeroko pojętą 
fotografią eventową oraz tym, od 

czego zaczęłam, czyli portretami.
W fotografii szukasz / omijasz...

W fotografii szukam najczęściej 
symetrii, za pomocą której lubię 
budować swoje kadry. Kolejną 
kwestią jest światło - wpadając 
przez obiektyw, potrafi ono na-
prawdę „zrobić magię” na zdję-
ciu. Oprócz tych bardziej technicz-
nych aspektów, zależy mi na tym, 
by złapać na fotografii wszystko 
to, co maluje się na „podgląda-
nych” ludzkich twarzach. Często 
przez ułamek sekundy. Co do 
omijania czegokolwiek w foto-
grafii, nie mam niczego takiego. 
Każdy moment to okazja do zre-
alizowania czegoś nowego, nie-
powtarzalnego. A każda pojawia-
jąca się przeszkoda to sposobność  

ustyna TomorowskaJ
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