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owy obiekt na rekreacyjno-wypoczynkowej mapie Częstochowy i regionu zlokalizowano tuż
obok letniej pływalni Miejskiego
Ośrodka Sportu i Rekreacji. Poza przeszkloną, obejmującą zjeżdżalnie strefą rekreacyjną, budynek mieści pełną rozmaitych rodzajów saun strefę SPA. Na zewnątrz, przy
letniej pływalni, pozostawiono natomiast
powierzchnię plażową. Odwiedzający częstochowski park wodny mają do dyspozycji 227
miejsc parkingowych – z czego podziemny
parking mieści 46.
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Z początkiem września częstochowiankom i częstochowianom został uroczyście udostępniony
Aquapark przy ul. Dekabrystów. I zaraz potem przyjął pierwszych gości.
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Symboliczną wstęgę przecięto 4 września
o godz. 10.00. Ze strony władz samorządowych
obecni byli prezydent Częstochowy Krzysztof
Matyjaszczyk, jego zastępca Jarosław Marszałek oraz przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Niesmaczny. Na otwarcie przygotowano
tort – na taki słodki poczęstunek mogło liczyć
pierwsze sto osób korzystających z wodnych
atrakcji. Na pierwszy dzień działalności obiektu pomyślano także o muzyce prezentowanej
przez DJ’a, specjalnych iluminacjach oraz możliwości przyjrzenia się pracy… saunamistrza.
A to ciągle jedna z tych profesji, o których

w Polsce większość z nas wie niewiele. Tymczasem rola saunamistrza jest nie do przecenienia
– doskonale zna działanie i funkcje wszystkich
urządzeń, stwarza komfortowe warunki korzystającym z saun, aby było to zdrowe i bezpieczne, służy także wszelką pomocą i… wyjaśnia
wszystko nowicjuszom.
Przypominamy: obiekt będzie czynny codziennie od godz. 10.00 do 22.00, a ze szczegółami dotyczącymi jego funkcjonowania (w tym z cennikiem i regulaminem) można zapoznać się na
stronie częstochowskiego MOSiR-u.
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SZKOLNE REMONTY
I REKORDOWE TERMOMODERNIZACJE

fot. Łukasz Stacherczak

PYTAMY PREZYDENTA

„S

Ok. 1,9 mln zł to koszt tegorocznych większych miejskich remontów w oświacie, które były realizowane
głównie w czasie wakacji. Kosztem aż 29 mln zł realizowane są obecnie przez Częstochowę inne
inwestycje oświatowe – związane głównie z termomodernizacjami placówek edukacyjnych.

...o efekty samorządowej
współpracy

ymbol Polskiej Samorządności 2020” to tytuł, jaki ostatnio
otrzymała Częstochowa. Wyróżniono szczególnie inwestycje społeczne i realizację kierunkowych programów Teraz
Lepsza Praca, Lepsza Komunikacja w Częstochowie i Kierunek Przyjazna Częstochowa. To one wytyczają kierunek rozwoju miasta, ale też
mają na celu poprawę jakości i komfortu życia częstochowianek i częstochowian. Dotyczą obszarów, które wyraźnie o tej jakości decydują, a więc
zatrudnienia i kariery, miejskiego transportu, kultury, rekreacji, wypoczynku oraz rozwoju miejskich terenów zielonych.
Przede wszystkim docenione przez Kapitułę zostały nasze działania
w ramach ekonomii społecznej, ale również zdobywane przez nas środki
unijne, dzięki którym realizujemy inwestycje oraz programy społeczne
i edukacyjne. Cieszę się, że na zewnątrz widać efekty naszych działań i że
nasze miasto po raz kolejny zostało symbolem polskiej samorządności
(ostatnio w 2019 roku w kategorii Nowa Generacja Usług Publicznych).
Istotna jest tu także rola organizacji pozarządowych, które dzięki ogłaszanym przez nas konkursom nie tylko przejęły część zadań realizowanych
przez gminę, ale są też ważnym doradcą. Ostatnio na ich wniosek powołałem Radę Pożytku Publicznego, która m.in. będzie opiniować projekty
strategii rozwoju miasta, uchwał i aktów prawa miejscowego. Członkinie
i członkowie Rady pełnią swoje funkcje społecznie.
Do współpracy z częstochowiankami i częstochowianami wykorzystujemy też m.in. Konsultacje Społeczne i Budżet Obywatelski – właśnie

zakończyło się głosowanie w tegorocznej edycji. To niezwykle ważne
narzędzia, które pozwalają na zaspokajanie realnych potrzeb, współdecydowanie o kierunkach rozwoju miasta, ale też silniejszą z nim identyfikację.
„Symbol” to niejedyne ostatnio wyróżnienie dla Częstochowy. Nasze inwestycje – rewitalizacja Starego Rynku i Promenada Śródmiejska zostały finalistami XXV jubileuszowej edycji Konkursu Modernizacja Roku. Dodatkowo, za Promenadę Śródmiejską otrzymaliśmy
nagrodę Ministra Infrastruktury. Świadczy to o tym, że realizowane
przez nas inwestycje są uważane przez ekspertów za przemyślane
i udane.
Dodam, że pod koniec września, podczas Walnego Zgromadzenia
w ukraińskim Iwano-Frankiwsku zostałem po raz drugi wybrany na
przewodniczącego Stowarzyszenia Miast Laureatów Nagrody Europy. To zaszczytne wyróżnienie jest potwierdzeniem zaufania, którym
ponownie obdarzyło Częstochowę to międzynarodowe gremium.
Działania w ramach Stowarzyszenia to element naszego wkładu w dalszą integrację europejską. Jego efektem są projekty realizowane także
z miastami znajdującymi się w krajach poza Unią, które mogą w ten
sposób korzystać z europejskich wzorów w budowaniu samorządności
lokalnej.
Pozdrawiam serdecznie
Krzysztof Matyjaszczyk
Prezydent Miasta Częstochowy

Przed rozpoczęciem roku szkolnego zakończyła się zdecydowana większość prac remontowych w szkołach. Zadania remontowe zlecone przez
Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych Urzędu Miasta były związane z remontami dachów, korytarzy szkolnych, sal gimnastycznych,
a także wymianą instalacji centralnego ogrzewania oraz stolarki okiennej.
Wymianę instalacji c.o. zrealizowano w SP nr 27 przy ul. Rozdolnej (koszt
183,3 tys. zł), SP nr 35 przy ul. Ogrodowej (376,4 tys. zł) oraz SP nr 37
przy ul. Wielkoborskiej (199,3 tys. zł), a stolarki okiennej w ZSS nr 23 przy
ul. Legionów (141,5 tys. zł). Remont przeszły także korytarze w V LO
im. A. Mickiewicza (289 tys. zł )i Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 5 (37,5 tys. zł) oraz sala gimnastyczna w IX LO im. C. K.
Norwida (54,7 tys. zł).
Jeżeli chodzi o poprawę stanu dachów, w sierpniu prace zakończyły się
w SP nr 35 przy ul. Ogrodowej (koszt 137,5 tys. zł) oraz w SP nr 15 przy
ul. Wirażowej (230,6 tys. zł), a finalizowane są w SP nr 24 przy ul. Hubermana (43,5 tys. zł), i SP nr 25 przy ul. Rędzińskiej (41,4 tys. zł). Nieco później zakończą się remonty dachów w SP nr 46 przy ul. przy
Szamotowej 8 (74,6 tys. zł), I LO im. J. Słowackiego (11,1 tys. zł) i V LO
im. A. Mickiewicza (48 tys. zł).

Przypomnijmy, że oprócz tych „sezonowych” remontów, w 9 placówkach oświatowych trwają obecnie inwestycje związane z termomodernizacją. Są to MP nr 7 (koszt 650 tys. zł), MP nr 36 (725 tys. zł),
MP nr 38 (wraz z rozbudową budynku przedszkola - 2,9 mln zł),
SP nr 17 (2,2 mln zł), SP nr 19 (950 tys. zł), SP nr 34 (1,5 mln zł), Zespół
Szkół Ekonomicznych (2,4 mln zł), VIII LO Samorządowe (2,8 mln
wraz z budową windy zewnętrznej dla osób z niepełnosprawnościami) oraz IX LO im. C. K. Norwida (3 mln zł).
Rozpoczynają się też 4 kolejne termomodernizacje, na które miasto zdobyło niedawno dofinansowanie w ramach projektu unijnego:
w SP nr 36 (koszt 3,1 mln zł), SP nr 42 (2,95 mln zł), Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 (1,5 mln zł) oraz II LO im. R. Traugutta (4,1 mln zł).
Łączny koszt tych 13 inwestycji możliwych dzięki finansowaniu ze środków unijnych, rządowego funduszu covidowego oraz środków własnych miasta - to blisko 29 mln zł.
Trwające oraz rozpoczynające się zadania realizowane mają być w taki
sposób, aby w jak najmniejszym stopniu wpływały na jakość nauki i pracy w placówkach.

PROMENADA ŚRÓDMIEJSKA
MA NOWY PLAC ZABAW I REKREACJI

NAGRODY TEATRALNE

O tym, że w obrębie nowej Promenady takie miejsce powinno się pojawić,
zadecydowało głosowanie w budżecie obywatelskim.
Inwestycja zaczęła się od drobnych prac rozbiórkowych i ziemnych. Na miejscu zamontowano urządzenie wielofunkcyjne do zabawy
– ze schodkowym wejściem, linarium, grami
logicznymi, ścianką wspinaczkową, drabinką
i zjeżdżalnią. Jest też trampolina i huśtawki
dla dzieci w różnym wieku. Zainstalowano
również solidny, betonowy stół do tenisa stołowego. Pod elementami do zabawy ułożono
bezpieczną nawierzchnię z gumowych mat
przerostowych, a pod stołem do tenisa i w obrębie dojścia – z płytek betonowych. Przyległy
teren wyrównano i oczyszczono; założono też
trawniki – wysiewne oraz z darni rolowanej.
Wykonaniem placu zajęła się częstochowska
firma Tel-BRUK, a projekt wykonało – także
częstochowskie – STUDIO V13. Koszt realizacji
to ponad 158 tys. zł. Zadanie pod nazwą ,,Doposażenie Promenady Śródmiejskiej w urządzenia

do rekreacji” zrealizowano w ramach budżetu
obywatelskiego.
Powstała na niezagospodarowanym wcześniej
przez lata terenie dawnego ,,Węglobloku” Promenada Śródmiejska – druga w Częstochowie
po Promenadzie Niemena – została ukończona i oddana do użytku pod koniec zeszłego
roku. Jej budowa była okazją do nasadzenia 44
nowych drzew i 1600 krzewów. Centralnym
punktem Promenady jest owalny plac otoczony
zieloną skarpą. Choć w momencie przekazania
do użytku Promenada była wyposażona m.in.
w kilkanaście zamocowanych na stałe leżaków
oraz 26 ławek wzdłuż traktu spacerowego, od
początku było wiadomo, że to miejsce będzie
można jeszcze doposażać i modyfikować – np.
poprzez pomysły zgłaszane do BO. Nowy plac
rekreacyjny był zwycięskim zadaniem budżetu
obywatelskiego w dzielnicy Trzech Wieszczów.

Iwona Chołuj, Michał Kula i Katarzyna Linke to laureaci II edycji Nagrody Teatralnej Prezydenta Miasta Częstochowy.
Ideą Nagrody jest honorowanie wybitnych
osiągnięć w dziedzinie sztuki scenicznej nie
tylko w przypadku profesjonalnych artystów,
ale także twórców tzw. teatru offowego.
W niedzielę, 26 września, w Teatrze im. Adama
Mickiewicza nagrody za osiągnięcia artystyczne w sezonach 2019/2020 i 2020/2021 wręczyli
wspólnie prezydent Krzysztof Matyjaszczyk
i jego zastępca Ryszard Stefaniak.
W kategorii „Rola żeńska w premierowym
spektaklu Teatru im. Adama Mickiewicza
w Częstochowie” nagrodę otrzymała Iwona Chołuj za wcielenie się w Kat w spekta-
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klu „Fałsz” Lota Vekemansa, w reżyserii
André Hübnera-Ochodlo. Za rolę Caribaldiego – dyrektora cyrku w spektaklu „Siła
przyzwyczajenia (Cyrk egzystencjalny)”
Thomasa Bernharda, w reżyserii André
Hübnera-Ochodlo w kategorii „Rola męska w premierowym spektaklu Teatru im.
Adama Mickiewicza w Częstochowie”
nagrodę dostał Michał Kula. W kategorii
„Twórczyni/twórca związana/związany ze
środowiskiem teatralnym Częstochowy” –
nagrodzono Katarzynę Linke za aktorstwo
w monodramie „Dziewięć sekwencji z życia
matki” Joanny Murray-Smith, w reżyserii
Marka Ślosarskiego.

Każdy z laureatów otrzymał nagrodę pieniężną oraz „Częstochowskiego Galla” – statuetkę,
której autorką jest znakomita rzeźbiarka Małgorzata Hejduk. Projekt statuetki nawiązuje
do architektury budynku częstochowskiego
Teatru, a przyjęta nazwa - do nazwiska Iwo
Galla, jednej z najwybitniejszych postaci w historii teatru polskiego, a w latach 1932-1935
dyrektora Miejskiego Teatru Kameralnego
w Częstochowie.
Rekomendacje do Nagrody w poszczególnych
kategoriach regulaminowych przedstawiła do
akceptacji Prezydenta Miasta specjalnie powołana Kapituła.

SPORT

KONCERTY

MUNIEK
I PRZYJACIELE

KMICIC Z WORKIEM
SUKCESÓW NA JUBILEUSZ
Wiodący Ludowy Klub Sportowy Kmicic Częstochowa zaczyna właśnie świętować swoje
25. urodziny. To stowarzyszenie z ludowym rodowodem jest na sportowej mapie naszego
miasta znane przede wszystkim z sukcesów triathlonistów, szermierzy, piłkarzy halowych
i przedstawicieli taekwondo olimpijskiego. Trzy triathlonistki z Kmicica - Dederko,
Cześnik i Bugdoł, wielokrotne mistrzynie Polski, olimpijki (dwie pierwsze) - to nie jedyne
ambasadorki klubu. Najważniejszym ambasadorem jest bez wątpienia nestor
częstochowskiego sportu, Stanisław Sączek. Dziś Sączek to Kmicic, a Kmicic to Sączek.

Stanisław Sączek kieruje Kmicicem od roku
2006. Czyni to precyzyjnie niczym sternik
żeglarski, który potrafi przepłynąć przez najtrudniejsze akweny, dzielnie stawiając czoła
niespodziewanym sztormom i burzom. Niektórzy twierdzą, że to „sternikowanie” daje
mu niespożyte siły do dalszej działalności na
płaszczyźnie sportowej.
To pod jego skrzydłami rosła sportowo
Ewa Dederko, ongiś pierwsza dama polskiego
triathlonu. W 2008 r. wzięła ona udział w upragnionych igrzyskach olimpijskich w Pekinie.
Jej zacięcie, determinacja i ambicja pokazały,
że ten trudny sport może być domeną również
płci pięknej. Kolejnymi przykładami można
sypać niczym z rękawa. Za Dederko poszły
przecież inne odważne panie potrafiące pływać, jeździć na rowerze i biegać: Maria Cześnik (startowała na igrzyskach w Londynie),
Ewa Bugdoł (mistrzyni Europy na dystansie
długim), czy - ostatnimi czasy - Alicja Ulatowska.
Równolegle z sukcesami Ewy Dederko
częstochowskiego Kmicica niosły zwycięstwa
przedstawicieli taekwondo. Wielkie umiejętności i zwycięstwa na macie Anny Gromakowskiej, Roberta Katorysińskiego, Bartłomieja
Gaika, Rafała Baydaka czy Mariusza Blukacza
swego czasu uczyniły z częstochowskiego klubu jeden z najprężniej działających ośrodków
koreańskiej sztuki walki.
Gdy do Kmicica dołączyli szermierze,
sukcesy nie przyszły natychmiast. Wprost

przeciwnie - praca u podstaw dopiero w kilkuletniej perspektywie dała efekty. Pojawiły
się medale na mistrzostwach Polski młodzików, powołania do kadry narodowej uczestniczącej w Pucharach Europy i cała lawina
wartościowych wyników w kategorii dzieci.
Warto wspomnieć, że Aleksandrę Obońską
i Tomasza Kasztelana połączyły więzy nie
tylko szermiercze, ale także małżeńskie - wytyczające nową drogę w ich pozasportowym
życiu. Mariusz Krzemiński, pamiętający sukcesy szpadzistów Międzyszkolnego Klubu
Sportowego Żak Częstochowa sprzed 35 lat,
pasją do białej broni zaraził swoich synów:
Antoniego i Jędrzeja. Bo sportowa walka na
szpady to międzypokoleniowa miłość, walka
mająca w sobie nutkę pewnej romantycznej,
honorowej konfrontacji.

Drużyna futsalowa (piłkarzy halowych)
Kmicica dała swoim sympatykom sporo radości w coraz bardziej popularnych rozgrywkach
II ligi. Kopanie futbolówki pod dachem było
pewną formą odskoczni dla znanych kiedyś
z trawiastych boisk Tomasza Czoka, Marcina
i Rafała Czerwińskich, Karol Kuczery, Sławomira Piwińskiego, Krzysztofa Kościańskiego
i wielu innych. Mózgami tego przedsięwzięcia byli jednak Zbigniew Przerada i jego syn
Mariusz. To gospodarze uznanego w mieście
centrum hotelowo-restauracyjnego „Złote Arkady” stali się dla ekipy futsalowej prawdziwymi opiekunami i mentorami w strukturze
Kmicica.
Współczesny Kmicic to renesans sekcji teakwondo odradzającej się pod wodzą Mariusza Blukacza, wciąż zaliczająca się do czołówki
krajowej trathlonistka Ewa Bugdoł oraz marząca o wielkich sukcesach jej młodsza koleżanka,
Alicja Ulatowska. Do tego młodzi szermierze,
którzy przebojem zdobywają krajowe i międzynarodowe plansze: Łukasz Parafiniuk,
uczestnik ostatnich mistrzostw świata w Kairze (2020 r.); Marcin Żelazny, reprezentant naszego kraju w kategorii juniorów młodszych,
medalista ostatniej Ogólnopolskiej Olimpiady
Młodzieży w Łodzi oraz Szymon Wojciechowski, Mikołaj Puchała i Julian Misztela – utalentowani, młodzi szpadziści dobijający się do
czołówki. To oni są przyszłością sekcji Kmicica
i całego klubu.

Andrzej Zaguła
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Częstochowska ikona polskiego rocka,
Muniek Staszczyk zagra w Teatrze im. Adama
Mickiewicza już 1 października. Przyszykujcie się na
muzyczną ucztę i brzmienie, choć akustyczne,
to z prawdziwym pazurem.
Muniek i Przyjaciele to akustyczna odsłona koncertów w wykonaniu Zygmunta „Muńka” Staszczyka, lidera formacji T. Love. Na scenie towarzyszą
mu Cezariusz Kosman i Janek “Jahlove” Pęczak, grający na gitarach akustycznych.
Muniek i Przyjaciele wyruszyli w trasę jesienią roku 2018. Początkowo, projekt ten miał być tylko chwilową odskocznią od głośnego, rockowego grania. Muniek chciał pograć z mniejszym aparatem wykonawczym, w nieco
mniejszych, kameralnych salach. Ogromny sukces tego, początkowo skromnego, przedsięwzięcia spowodował jednak, że w marcu 2021 r. odbyła się
premiera albumu dokumentującego ponad 60 koncertów, podczas których
zespół objechał całą Polskę, występując zarówno w małych klubowych salach, w teatrach, na Stadionie Narodowym oraz na scenach krajowych letnich festiwali.

POŻEGNANIE
Z ZACHODEM

Dwa lata temu Meek, Oh Why? wydał album „Zachód”,
który okazał się być prawdziwym przełomem na jego
muzycznej ścieżce. Teraz, po raz ostatni z tym materiałem, wyruszył w minitrasę. Składa się na nią siedem
kameralnych koncertów, a jej ostatnim przystankiem
- 3 października - będzie Częstochowa i Klub Rura.
Meek, Oh Why? nie łapie się pod żadne istniejące schematy - zawiera elementy zarówno muzyki elektronicznej, hip-hopowej, jak i wyczuwalny posmak modern jazzu, a to wszystko doprawione rapowanym, ciepłym wokalem. Lider projektu Mikołaj Kubicki – który jest jedną z częstochowskich
„Twarzy Przyszłości” - zaskakująco lekko przeskakuje między gatunkami
w swoich utworach, a teksty przepełnione są pomysłowymi, wręcz łapiącymi za duszę metaforami i fenomenalnym flow. Zespół podczas koncertów
funduje publiczności niezapomnianą mieszankę odczuć, zapewniając niezacierające się wspomnienia.
Meek, Oh Why? zadebiutował w 2015 roku minialbumem „Księżniczka
i buc”, który ukazał się nakładem kultowego wydawnictwa Asfalt Records.
W 2016 roku wytwórnia wydała kolejny album „Miło było poznać”. „Rękopisy nie płoną” (EP, 2017 rok) oraz „Płyta rodzaju” (self- publishing, 2018
rok) to kolejne wydania artysty, które spotkały się z entuzjastycznym przyjęciem krytyków i publiczności. Prawdziwym przełomem dla zespołu okazał
się wydany w 2019 roku album „Zachód” (wyd. Asfalt Records), na którym
gościnnie w tytułowym utworze wystąpiła Sarsa oraz trio Hyper Son.

PAŹDZIERNIK 2021

15 października JAZZtochowa przeniesie
się na chwilę z siedziby Ośrodka Promocji Kultury „Gaude Mater” na kameralną
scenę Teatru im. Adama Mickiewicza.
Okazja będzie wyjątkowa, bo do Częstochowy przyjedzie zespół Zgniłość. Każda
wizyta Marcina Świetlickiego w naszym
mieście to prawdziwa frajda dla wszystkich melomanów i miłośników poezji.
Zgniłość to zespół założony w 2015 roku przez krakowskiego poetę Marcina Świetlickiego oraz pianistę Michała Wandzilaka z potrzeby wyrażenia się w inspirowanej jazzem,
improwizowanej słowno-muzycznej formie. Do współpracy zaprosili znajomych muzyków z Trójmiasta: saksofonistę
Michała Ciesielskiego i trębacza Dawida Lipkę, kontrabasistę Macieja Sadowskiego oraz perkusistę Tomasza Kopra.
Od 2018 roku skład zasila również pisarz, karateka, dr hab.,
prof. Uniwersytetu SWPS Mariusz Czubaj na saksofonie
tenorowym. Muzyka Zgniłości śmiało nawiązuje do najlepszych pomorskich i krakowskich tradycji muzycznych.
W 2017r. Ukazały się dwie płyty zespołu: dwupłytowy audiobook Marcina Świetlickiego pt. „Drobna zmiana” (Wydawnictwo a5) oraz „Siedmiościan” (Fundacja na rzecz
kultury im. Tymoteusza Karpowicza). „Drobna zmiana” to
pierwsza na świecie książka do słuchania, zarejestrowana
na żywo z udziałem improwizującego zespołu i publiczności. Z kolei płyta „Siedmiościan” zawiera, obok autorskich
kompozycji, szereg zaskakujących muzycznych reinterpretacji (m.in. „Mmmorderstwo” czy „Przysiadalność”). W nagraniach gościnnie wzięli udział legendarny trębacz Antoni Ziut Gralak oraz aktorka i germanistka Julia Kamińska.
Płyta uzyskała notę TopNote magazynu JazzPRESS oraz
została jedną z pięciu płyt roku 2017 wg magazynu Playboy.
W latach 2019 i 2020 zespół wystąpił na festiwalu Warsaw
Summer Jazz Days.

WSPOMNIENIE

WYSTAWA

ŻEGNAMY
IRENEUSZA KOZERĘ
Z ogromnym smutkiem, a jednocześnie niedowierzaniem władze miasta
i pracownicy samorządowi przyjęli wiadomość o nagłej śmierci Ireneusza Kozery,
dyrektora Filharmonii Częstochowskiej, człowieka związanego z kulturą
naszego miasta od kilku dekad.

TERYTORIA
I GRANICE

8 października o godz. 18.00 Muzeum Częstochowskie zaprasza do Galerii
Dobrej Sztuki na wernisaż wystawy „Terytoria. Granice. nowa odsłona”
Katarzyny Winczek. Zapowiada się wyjątkowa opowieść wizualna
o przestrzeni, o tym, jak ją postrzegamy na co dzień i jak przetwarzamy
ją nieustannie w myślach, na papierze oraz przez różnorodne działania.
Projekt graficzny „Terytoria“ wyraża różne doświadczenie przestrzeni krajobrazu w sensie rzeczywistym, topograficznym i metaforycznym. To, co zapisane na powierzchni, widoczne dla ludzkiego oka, skrywa inne linie i kształty - funkcjonujące w pamięci
pokoleń nieistniejące już granice; miejsca czytelne, unaocznione dzięki nowoczesnej technice. Granice rzeczywiste, byłe lub zaplanowane, są często historią wojen, ścierania się
i wzajemnego wyniszczania. Linie podziału, zarysy miejsc i terytoria, te pod ziemią, i te
na jej powierzchni - uformowane przez czas, żywioły i ludzką ekspansję - nakładają się
na siebie, tworząc w jednostkowej pamięci wielowarstwowy, zagmatwany wzór. W jaki
sposób pojęcia terytorium, granicy, wolności ponownie zaczynają być istotne dla funkcjonowania człowieka we współczesnym świecie? - tak o swojej wystawie opowiada
Katarzyna Winczek.
Prezentowane na wystawie „Terytoria. Granice. nowa odsłona” prace to swoista artystyczna dokumentacja zmian, jakie zachodzą w otaczającej nas rzeczywistości. Próba uchwycenia podskórnych procesów zmieniających zarówno
krajobrazy, jak i nasze sposoby na ich opisywanie, systematyzowanie. To opowieść o przestrzeni, pamięci oraz upływającym czasie.
Pojęcie przestrzeni, w znaczeniu realnego otoczenia oraz w jej przenośnym sensie,
wiąże się z przemieszczaniem się. Zbliżony proces ruchu, poruszanie się po ograniczonej powierzchni matrycy cechuje moje obecne artystyczne działania. Zamysł
nowego, powstającego od 2019 roku cyklu „Terytoria”, polega na tworzeniu grafik
unikatowych, które bazują na kolejnych warstwach rysunkowych, powstających na

tej samej powierzchni danej matrycy. Metalowa płyta przestaje być matrycą w tradycyjnym rozumieniu, staje się źródłem wielu różnych, zmieniających się z czasem
obrazów. Aż do granicy czytelności. Kolejna warstwa rysunkowego zapisu jest działaniem radykalnym, nieodwracalnym; przekształca obraz, uniemożliwiając powrót
do poprzedniego stanu. Symboliczne znaczenie tego procesu znalazło niezamierzone
odzwierciedlenie w aktualnej, niepewnej, zachwianej, pandemicznej rzeczywistości
roku 2020, 2021… Prezentowane grafiki są wizualnym efektem kolejnego etapu poszukiwań zainicjowanych badaniami w zakresie związków sztuki, grafiki i ekologii.
W szczególności zastosowania technik non-toxic na wszystkich etapach powstawania graficznego obrazu w druku wklęsłym, np. bezkwasowego trawienia miedzianej
matrycy, mediów na bazie akryli, fotopolimerowych powłok, wodozmywalnych farb
do druku – dodaje artystka.
Katarzyna Winczek pracuje w Katedrze Grafiki na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie. W latach 2008-2012 pełniła funkcję kierownika Zakładu Grafiki, następnie, w okresie
2012-2016 była Prodziekanem ds. Nauki, a od roku 2019 jest Dziekanem Wydziału Sztuki. Jej obecne zainteresowania badawcze i artystyczne koncentrują
się wokół nietoksycznych technik grafiki warsztatowej oraz związków sztuki
i ekologii. Swoje prace prezentowała na licznych wystawach indywidualnych.
Brała udział w ponad stu krajowych i międzynarodowych ekspozycjach grafiki
i rysunku. Ma na koncie kilkanaście nagród i wyróżnień.

oprac. af
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Zawsze z uśmiechem, życzliwością dla innych,
z niespożytą energią do działania, pełen pomysłów. Jeszcze w piątek, jak zawsze witał gości
w holu przed koncertem inaugurującym kolejny sezon Filharmonii Częstochowskiej, której
poświęcił znaczną część swojego zawodowego
życia.
Był rozpoznawalną postacią nie tylko dla melomanów, którzy odwiedzali gmach przy ul.
Wilsona. Człowiek - instytucja oddany muzyce,
muzykom i artystom różnych dziedzin sztuki,
organizator i animator kultury, bardzo ceniony,
lubiany i kompetentny jako szef częstochowskich
instytucji kultury, a także pracownik samorządowy – długoletni naczelnik wydziału miejskiej
kultury. Będzie go wszystkim bardzo brakowało.

laureatem „Złotej Tarki” na festiwalu w Iławie.
Na bazie sukcesów Zespołu od 2002 r. odbywa
się w Częstochowie Festiwal Jazzu Tradycyjnego
„Hot Jazz Spring” oraz powstało Częstochowskie Stowarzyszenie Jazzowe, którego Ireneusz
Kozera był honorowym członkiem.

Swoją działalność związaną z kulturą rozpoczął
już podczas studiów. Po kilkuletniej pracy pedagogicznej w 1986 roku został dyrektorem Państwowej Filharmonii w Częstochowie.

Pośród przedsięwzięć powstałych z inicjatywy
lub przy wsparciu Ireneusza Kozery wymienić
można jeszcze: Częstochowskie Spotkania Gitarowe, Konkurs Rozrywkowej Muzyki Akordeonowej, odbywające się corocznie od 1999 r.
Święto Muzyki, Częstochowską Noc Kulturalną,
Festiwal Dobrej Piosenki im. Kaliny Jędrusik.
Był laureatem Nagrody Specjalnej przyznanej
w 2008 roku przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdana Zdrojewskiego
w uznaniu „nieocenionych zasług dla kultury
polskiej”, szczególnie w pracy na rzecz upowszechniania kultury muzycznej.

Filharmonia prowadziła wówczas szeroką działalność edukacyjną, a także festiwalową, organizując Festiwal Skrzypcowy im. G. Bacewicz
i Festiwal Chóralny „Ars Chori”, współorganizując Międzynarodowy Festiwal „Jeunesses
Musicales” oraz inicjując powstanie Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Sakralnej „Gaude
Mater”. Ireneusz Kozera współtworzył pierwszą
Radę Artystyczno-Programową MFMS „Gaude
Mater”, w której - z kilkuletnią przerwą – zasiadał do 2012 roku. Funkcję dyrektora Filharmonii sprawował do 1992 roku. W 1993 r. ukończył
Podyplomowe Studium Menedżerów Kultury
w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.
Był inicjatorem powstania i przez 12 lat prezesem
Stowarzyszenia Środowisk Twórczych w Częstochowie, którego celem była intensyfikacja
i koncentracja działań twórczych różnych środowisk miasta. W szczytowym okresie działalności
w Stowarzyszeniu działały zespoły kabaretowe,
muzyczne, klub literacki „44”, organizowano
liczne wystawy plastyczne, a klub Stowarzyszenia Środowisk Twórczych był miejscem spotkań
częstochowskich artystów.
W 1995 roku pracował jako główny specjalista ds. promocji w Teatrze im. A. Mickiewicza
w Częstochowie, a od 1996 r. był dyrektorem
Akademickiego Centrum Kultury Politechniki
Częstochowskiej, w którym wspólnie z działającym przy ACK chórem „Collegium Cantorum”
organizowano Akademickie Spotkania Muzycz-
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Inspirował i wspierał wiele działań promujących
młodych twórców (konkurs i wystawa „Nadzieje plastyczne Częstochowy”, Ogólnopolski Konkurs na obraz dla młodych malarzy im. Mariana
Michalika, Turniej Jednego Wiersza, konkurs dla
młodych jazzmanów „Swingujący Kruk”) oraz
był w gronie inicjatorów powołania w Częstochowie Regionalnego Towarzystwa Zachęty
Sztuk Pięknych.

ne. W „Klubie Politechnik” odbywały się też: premiery Teatru Tańca, Festiwal Teatrów Studenckich, Ogólnopolski Akademicki Turniej Tańca
Towarzyskiego, spotkania Dyskusyjnego Klubu
Filmowego.
W 1996 r. Ireneusz Kozera zainicjował powstanie,
zarejestrował i został Prezesem Zarządu Fundacji
„Śpiew i Taniec Ludowy” z siedzibą w Koszęcinie, której podstawowym zadaniem było wspieranie działalności Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”.
Ireneusz Kozera współpracował ściśle z dyrektorem Zespołu, prof. Stanisławem Hadyną oraz
jego następcami, przy organizacji koncertów,
m.in. w: Domu Muzyki i Tańca w Zabrzu, Sali
Kongresowej, Bazylice Jasnogórskiej. Fundacja
wspierała również organizowane przez Regionalny Ośrodek Kultury Międzynarodowe Spotkania Folklorystyczne „Z daleka i bliska” oraz
inne działania związane z kultywowaniem tradycji i kultury ludowej.
W latach 1999-2010 był Naczelnikiem Wydziału
Kultury i Sztuki Urzędu Miasta Częstochowy,
a po reorganizacji Urzędu pełnił obowiązki, kolejno, Naczelnika Wydziału Kultury i Promocji
oraz Naczelnika Wydziału Kultury, Promocji
i Sportu (2011 r.). W okresie swojej pracy w administracji samorządowej doprowadził do reaktywacji zespołu jazzu tradycyjnego Five O’Clock
Orchestra, który po 20 latach wznowił działalność koncertową, a w latach 2001 i 2002 został

W 2014 roku Ireneusz Kozera został laureatem
nagrody Miasta Częstochowy w dziedzinie kultury - za całokształt osiągnięć w dziedzinie promocji i upowszechniania kultury.
W 2017 roku otrzymał honorową odznakę „Zasłużony dla Kultury Polskiej” oraz Złotą Honorową Odznakę za zasługi dla Województwa
Śląskiego, a w 2020 roku otrzymał wyróżnienie
Miasta Częstochowy PROMOTOR CZĘSTOCHOWY w kategorii kultury.
W latach 2011-2020 Ireneusz Kozera sprawował
funkcję dyrektora Filharmonii, a we wrześniu
2020 r. powierzono mu stanowisko zastępcy
dyrektora. W tym samy roku Ireneusz Kozera
został laureatem nagrody Marszałka Województwa Śląskiego w dziedzinie upowszechniania
i ochrony dóbr kultury.
Zmarł 18 września 2021 r. Miał 68 lat.
Żegnaj Dyrektorze, żegnaj Irku…

fot. Piotr Dubak

fot. Arkadiusz Dzielawski

fot. Piotr Dubak

fot. Sławomir Sobczak

TANECZNA CZĘSTOCHOWA

TEATR TAŃCA TO ROZMOWA BEZ SŁÓW
Rozmawiamy z Włodzimierzem Kucą – tancerzem, dyplomowanym nauczycielem tańca, choreografem, reżyserem, założycielem i animatorem Częstochowskiego Teatru Tańca.

Sylwia Góra: Kiedy rozpoczęła się Pana przygoda z tańcem?
Włodzimierz Kuca: Można powiedzieć, że moja
przygoda z tańcem rozpoczęła się od „ciekawości” około 30 lat temu. Pewnego dnia zainteresował mnie plakat informujący o kursie tańca
towarzyskiego. Z zaciekawieniem zapoznałem
się z całą ofertą, będąc przekonanym, że każdy
z proponowanych na kursie tańców jest mi w jakimś sensie znany. Jednak moją uwagę zwrócił
ten pod nazwą „Passo duble”. To właśnie z potrzeby poznania tego tańca postanowiłem zapisać się na zajęcia w Klubie Tańca Towarzyskiego
„Cze-Tan”, które odbywały się w Klubie „Ikar”
przy zajezdni tramwajowej. Z biegiem lat okazało się, że ta „ciekawość” pochłonęła mnie całkowicie i trwa do dnia dzisiejszego.
Na początku zazwyczaj wciągamy się w taniec
na zasadzie aktywności amatorskiej. Czy jest
taki moment, kiedy można mówić o przejściu
na zawodowstwo?
Tak. Swoją pasję rozwija się w formie zajęć
tańca towarzyskiego w szkole tańca. Tancerze
w różnym wieku mają możliwość aktywnego
spędzania czasu wolnego i doskonalenia swoich
umiejętności w ruchu amatorskim. Rozwijają się
poprzez systematyczne zajęcia, a także - dodatkowo - przez warsztaty i szkolenia. Pasja nabiera
tempa i mogą oni konfrontować swoje umiejętności z innymi parami poprzez udział w turniejach tańca towarzyskiego. To dzięki takim imprezom zdobywają w poszczególnych grupach
wiekowych „klasy taneczne”. To również okazja
do uzyskania cennych wskazówek i motywacji
do dalszej pracy nad samym sobą. Wraz z żoną,
Beatą Sobczak-Kuca, miałem okazję przeżyć

taką właśnie przygodę taneczną, która zainicjowała potrzebę zdobycia kwalifikacji nauczyciela
dyplomowanego i choreografa. Od tego momentu zawodowo zaczęliśmy zajmować się popularyzacją tańca. Ważnym etapem było także
przejście za namową i wsparciem naszego trenera Kazimierza Michlika oraz Iwony Szymańskiej-Pavlowic do Polskiego Zawodowego Stowarzyszenia Tanecznego. Nastąpił czas naszego
udziału w turniejach par zawodowych zarówno
w Polsce, jak i za granicą. Pozostały po tym okresie bardzo miłe, ciepłe wspomnienia.
Zaczynał Pan od tańca towarzyskiego. Jak to
się stało, że dziś tworzy Pan Teatr Tańca?
Zaczynałem od tańca towarzyskiego, który
rozbudził ciekawość i uświadomił, że chciałbym wiedzieć i umieć więcej. Udział w licznych
szkoleniach oraz warsztatach z rożnych technik
tanecznych pozwolił mi dostrzec inny wymiar
tańca, jego potencjał i zawartą w nim sztukę.
W związku z tym, że w sportowym tańcu towarzyskim, oprócz pięknej formy dominują
narzucone zasady oraz ogromna rywalizacja,
postanowiłem szukać jeszcze innych sposobów
na wyrażanie emocji i uczuć. Moim pragnieniem stało się wykorzystanie niczym nieograniczonego tańca, aby jego naturalność, prostota
przekazu, a czasem tajemnica – skłaniały widza
do zadumy, refleksji, rozbudzania wyobraźni
i wspólnej rozmowy bez słów.
Czy Częstochowski Teatr Tańca zrodził się
z jakieś konkretnej obserwacji, potrzeby?
Fascynacja teatrem była we mnie od bardzo
dawna. Szukałem sposobu na połączenie tańca,
ruchu i teatru. Momentem zwrotnym i jedno-

cześnie bodźcem do działania było obejrzenie
w telewizji rosyjskiego spektaklu pt. „Hamlet”
w reżyserii i chorografii wybitnego Borysa Ejfmana. Przyznam, że do dzisiaj jestem zafascynowany jego twórczością i cieszę się, że miałem
okazję obejrzeć wszystkie jego przedstawienia
wystawiane w Polsce. Borys Ejfman jest dla mnie
niedoścignionym wzorem artysty i choreografa.
Pamięta Pan pierwszą premierę Częstochowskiego Teatru Tańca?
Pierwszą premierą było przedstawienie pt.
,,Dworzec zoo”, które uznano za wydarzenie
roku kulturalnego w naszym mieście. Myślę,
że był to spektakl ukazujący świat tańca, ruchu, muzyki w innym świetle i odmiennej
perspektywie. Cieszę się, że pierwsi widzowie
naszych spektakli już wtedy dzielili się swoimi wrażeniami, spostrzeżeniami, podkreślając ogromne zaskoczenie taką formą wyrazu
i dialogu.
Czy Teatr Tańca to spełnienie jakiegoś Pańskiego marzenia?
Teatr Tańca jest moim marzeniem, które spełniam każdego dnia. Od ponad 20 lat staram się
z moimi tancerzami stworzyć coś innego, by
każdy spektakl był odmienny od poprzedniego,
ciekawszy, mocniejszy, zabawniejszy, poważniejszy – aby nie zawieść nie tylko uczestniczących
w nich artystów/pasjonatów, ale
również publiczności, która zasługuje na stawianie sobie coraz wyżej „poprzeczki”. Spełnienie marzenia zawsze pojawia się po premierze
kolejnego przedstawienia i przyznam, że jest
jednocześnie chwilą, która zamienia się w nieodpartą chęć poszukiwania następnej inspiracji.
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Jakiś czas temu dostrzeżono Pana kreatywność i wysiłek. W konkursie „Złota Maska”
otrzymał Pan nagrodę specjalną za reżyserię,
choreografię i scenografię spektaklu teatralno-tanecznego „Orfeusz” oraz za autorską koncepcję teatru. Czy coś się od tego czasu zmieniło w Pana życiu zawodowym?
Dla mnie i tancerzy nagroda „Złota Maska” to
ogromne wyróżnienie, ponieważ stanęliśmy
w szranki z najlepszymi teatrami zawodowymi
na Śląsku, ze wspaniałymi aktorami, reżyserami, scenarzystami i scenografami. W życiu zawodowym ta nagroda nie wniosła niczego nadzwyczajnego, ale docenienie przez tak szacowne
środowisko teatralne, artystyczne na terenie województwa i naszego miasta nie tylko cieszy, ale
również zobowiązuje do dalszej pracy. Zatem
wyróżnienie to dało jeszcze więcej powodów do
tworzenia coraz lepszych i ciekawszych przedstawień.
W jaki sposób przebiega proces doboru spektakli, które chcecie pokazać publiczności?
Spektakle, które tworzymy, są bardzo różnorodne. Niektóre z nich oparte są o literaturę,
na przykład „Orfeusz” i „Faraon”, natomiast
„Dziewczyna z pomarańczami”, „Nie chcę więcej” to moje spektakle autorskie. Temat i forma
przedstawienia uzależnione są w dużej mierze
od tego, co w danym momencie mnie interesuje
i inspiruje. Staramy się, aby treść i główny wątek
spektakli były dla widza interesujące, refleksyjne, pobudzające wyobraźnię i – przede wszystkim - zrozumiałe.
Jak długo pracujecie jako zespół nad jednym
spektaklem?

PAŹDZIERNIK 2021

Praca nad jednym spektaklem trwa około roku.
To dość długo, ale budowa choreografii, zaprojektowanie i wykonanie scenografii oraz strojów
wymagają czasu i cierpliwości. Zwłaszcza, że
99% wykonujemy we własnym zakresie, czasami korzystając z pomocy Przyjaciół CTT.
A jest taki spektakl, który z jakiegoś powodu
jest Panu najbliższy?
Nie mam ulubionego spektaklu. Wszystkie
przedstawienia są dla mnie ważne. Mam świadomość, że nad niektórymi z nich mogliśmy
jeszcze trochę popracować, ale są to moje subiektywne odczucia. Każdy z prezentowanych
spektakli jest odrębną, bardzo ważną „historią”
i mam nadzieję, że wnosi coś nowego zarówno
dla wykonawców, jak i dla widzów, których
mamy przyjemność gościć.
Pracuje Pan raczej z amatorami, ale może pojawiły się wśród nich wybitne talenty, które
poszły o krok dalej i uprawiają teraz taniec zawodowo?
Tak, trafiają do nas ludzie, którzy są amatorami
i rozpoczynają swoją przygodę z teatrem tańca.
Jednak po kilku latach ogromnej pracy nad samym sobą oraz na scenie stają się dla mnie profesjonalistami. Wielu tancerzy ukończyło studia
w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej
w Łodzi na Wydziale Artystycznym kierunek:
tancerz, choreograf. Jest już grupa, która posiada
dyplomy uprawniające do prowadzenia zajęć
tanecznych. Jestem dumny, że wiele osób wybrało drogę artystyczną, stając się zawodowymi,
wspaniałymi aktorami - m.in. Hanna Zbyryt,
Karolina Merda, Łukasz Dziedzic. Z przyjemnością przyglądam się, jak cudownie rozwijają

się tancerze pracujący w różnych zawodowych
teatrach tańca: Michał Przybyła (Polski Teatr
Tańca), Marta Starostecka (Kielecki Teatr Tańca),
Ewa Kocka (Teatr Sabat). Bardzo się cieszę, że są
w naszym zespole osoby, które wybrały zawód
choreografa, na przykład Marta Gierczak, Piotr
Majer, Olga Szymczyk, Karolina Kuca, Zuzanna
Witkowska, Urszula Janik, Bazyli Ogiński, Kamila Zimnowoda. Przepraszam, że nie wymienię wszystkich, ale byłaby to bardzo długa lista.
To dla mnie ogromna radość, że w dalszym ciągu mam możliwość się z nimi spotykać, wspólnie pracować i czasami wspominać to, co udało
się nam wszystkim do tej pory stworzyć.
Na koniec - jakie ma Pan plany na najbliższą
przyszłość?
No cóż, czas pandemii spowodował mocny
przestój w naszej pracy. Zawirowania spowodowane obostrzeniami dotyczącymi COVID-19
bardzo nam wszystkim uprzykrzyły normalne
funkcjonowanie, czyli działania artystyczne,
systematyczną pracę i przede wszystkim życie
wielu osób związanych z działalnością kulturalną. Mam nadzieję, że to przykre doświadczenie
jest już za nami i mimo niepokoju, zachowując
zasady bezpieczeństwa w zakresie zdrowia
nas wszystkich, będziemy mogli funkcjonować
w przestrzeni artystycznej. W chwili obecnej
jesteśmy w trakcie przygotowań dwóch spektakli premierowych, które pragniemy pokazać
publiczności w listopadzie tego roku. Pierwsza premiera skierowana jest do najmłodszych
widzów, natomiast druga to spektakl dla dla
dorosłych. Czekamy na ten moment z ogromną niecierpliwością, tęskniąc za sceną, tańcem
w blasku świateł, wśród scenografii i przed wyczekiwaną publicznością.
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ina Minor, Monika
Witkowska i Michał Przybyła to
trójka niezwykłych
twórców, którzy często goszczą na polskich i zagranicznych
scenach, nieraz zdobywając je
szturmem. Uczestniczą w międzynarodowych projektach, działają interdyscyplinarnie, łączą
różne sztuki i ich perspektywy,
w każdej z nich czując się jak ryba
w wodzie. Czasem pracują na
etatach, ale zdarza się, że - w niezrozumiały dla postronnych osób
sposób - porzucają je, by jako freelancerzy na własną rękę sięgać
po nowe formy, badać nieznane
przestrzenie. Zakładają fundacje
i stowarzyszenia, piszą projekty,
wyjeżdżają na zagraniczne rezydencje - szukają dla siebie miejsca
do tworzenia. Tańczą, kreując
nowe światy. Trudno za nimi nadążyć, bo nie tylko co rusz zmieniają miasta, ale również estetyki
i kolektywy. Ich życiem rządzi
ciągły ruch, wciąż poszukują,
chcąc poznać jak najwięcej. Cenią sobie niezależność i wolność
w działaniu. Łączy ich żarliwość,
talent i to, że zaczynali swoją historię z tańcem w Częstochowie.
Ninę Minor poznałam wiele lat
temu w Społecznym Ognisku Baletowym. Już wtedy wyróżniała
się na tle grupy i dostawała liczne
solowe role. Mimo dodatkowych
popołudniowych zajęć z tańca,
prób przed spektaklami, znalazła
jeszcze czas na ukończenie szkoły
muzycznej II stopnia. Z muzyką
pozostała w bliskim kontakcie
także na dalszych etapach swej kariery. Społeczne Ognisko Baletowe
w Częstochowie to był zaczyn, początek, nie romansu czy przygody,
lecz dłuższej historii. Nina wspomina czas spędzony w Ognisku
jako formacyjny i w tym sensie

ważny, otwierający. Przypomina
z nostalgią zajęcia na sali baletowej, gdzie ćwiczyło się do muzyki
wykonywanej na pianinie przez
akompaniatora. Niby drobiazg,
ale znaczący. Uznanie dla pewnej jakości i istoty obcowania ze
sztuką na żywo. Najpierw łapie
się bakcyla, a potem jest praca.
Taniec wymaga poświęceń - jak
często mówiła Urszula Brylewska,
dyrektor Społecznego Ogniska
Baletowego. Przykład Niny Minor
z pewnością to potwierdza.
Po Ognisku Nina trafiła na Wydział Teatru Tańca w Bytomiu
działający jako filia, wtedy jeszcze
krakowskiego PWST, a dziś Akademii Sztuk Teatralnych. Dzięki
temu znalazła się w wąskim gronie studentów drugiego rocznika
nowo powołanego kierunku. To
był wielki prestiż i osiągnięcie.
Kształcenie obejmowało elementy pracy aktora oraz aktora teatru
tańca. Zajęcia na stworzonym
przez Jacka Łumińskiego wydziale odbywały się w języku angielskim i prowadzili je eksperci zarówno z Polski, jak i z zagranicy.
W szkole, jeszcze w czasie pracy
nad dyplomem w spektaklu „Czyż
nie dobija się koni?” - którego akcja koncentruje się na pragnieniu
zwycięstwa, ale i wytrzymałości
w czasie maratonu tanecznego
- nastąpił pewien ważny zwrot.
Poza kreacją aktorską, Ninie została powierzona rola asystentki reżysera. Reżyserował nie kto inny,
tylko sam Jerzy Stuhr, do którego
później dołączył Waldemar Raźniak. Jednak to z Jerzym Stuhrem
Nina znalazła dobre porozumienie i została jego asystentką także
przy kolejnych spektaklach. Najpierw odpowiadała za ruchowe
i taneczne rozwiązania sceniczne,
a później doszedł jeszcze warsztat

7

Nina Minor,
Krakowski Festiwal
Tańca, LineAct

dramaturgiczny. Działania z krakowskiej uczelni przeniosły się
też na współpracę i rolę aktorską
w „Balu manekinów” w reżyserii
J. Stuhra, granym w warszawskim
Och Teatrze! Krystyny Jandy.

tomiu. Warto podkreślić, że obie
artystki są obecnie wykładowczyniami w Zakładzie Tańca, a Monika również na Wydziale Rytmiki
Akademii Muzycznej im. K. Szymanowskiego w Katowicach.

Szkoła dała Ninie formację i doświadczenie, zaowocowała również licznymi kontaktami i kontynuacją działań przy projekcie
Jacka Łumińskiego - choreografa,
byłego dziekana WTT oraz dyrektora nieistniejącego już Śląskiego Teatru Tańca. Mimo, że
Nina Minor reprezentuje pokolenie artystek około trzydziestki,
zdążyła już zostać wykładowczynią Akademii Muzycznej im. K.
Szymanowskiego w Katowicach,
w Zakładzie Tańca. Jednak ścieżka
pedagogiczna to tylko jedna z wielu płaszczyzn jej twórczych działań, należy do tego jeszcze dodać
projekty choreograficzne, menadżerskie, aktorskie oraz doświadczenie grania w filmach. Wśród
wielu przedsięwzięć Niny warto
także wymienić współpracę z reżyserem Wojciechem Farugą nad
projektem „Ja jestem pamięcią”,
dotyczącym kultury łemkowskiej.

Moniki Witkowskiej początki
z tańcem, ruchem i gestem zaczęły się także na częstochowskim
Wydziale Rytmiki w Państwowej
Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej II stopnia oraz w Studiu Teatru
Fizycznego działającym przy Śląskim Teatrze Tańca. W 2015 r. była
stypendystką Wydziału Tańca
Folkwang University of the Arts
w Essen w Niemczech oraz Wydziału Teatru Tańca Kibbutzim
Collage of Education w Tel-Awiwie w Izraelu. Z każdym rokiem
przybywa jej nagród i wyróżnień;
jest chociażby zdobywczynią nagrody głównej Best Short Dance
Piece na 10. International Competition of Young Dance Performers
OPUS 1 w Słowenii, za autorskie
solo „Für Roman”.

Działania artystyczne rzadko
pozwalają na zakorzenianie się
w jednym miejscu, bowiem w dynamice zmian zawarta jest obietnica rozwoju. I tak, przez cztery lata
Nina Minor mieszkała w Toruniu, a teraz przeprowadza się do
Warszawy. Jeszcze z Torunia dojeżdżała, aby uczestniczyć w wielu projektach rozsypanych po
Polsce: była związana z Och Teatrem! Krystyny Jandy, występowała w Teatrze Rozrywki w Cho-
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Nina Minor, Teatr Studio, Ja jestem
pamięcią, reż. Wojciech Faruga, kadr
z realizacji video Piotra Czekalskiego

rzowie, grała w Impresaryjnym
Teatrze Muzycznym w Toruniu.
Współpracuje też z muzykami
i często działa w tej branży jako
menadżer. Zarządzała chociażby
oprawą muzyczną Paszportów
Polityki w 2020 r. W ramach „Kultury w sieci” pozyskała grant na
spektakl osobisty. W roku 2014
w częstochowskiej Miejskiej Galerii Sztuki zrealizowała spektakl
„Wy-czekać !/?”, będący efektem stypendium artystycznego
Prezydenta Miasta Częstochowy
w dziedzinie teatru. Później posypały się inne stypendia, nagrody
i świadectwa uznania.
Jeszcze w okresie częstochowskim
Nina Minor poznała w szkole muzycznej Monikę Witkowską, a później ich losy przecięły się ponownie
na Wydziale Teatru Tańca w By-

Jednym z wykładowców Moniki był Maciej Kuźmiński, z którym związała się jako tancerka,
wchodząc do jego kolejnych produkcji. Tańczyła między innymi
w „Plateau” - spektaklu o dziejach polskości, tworzonym przez
Kuźmińskiego i amerykańskiego
dramaturga Bargettiego. Niezwykle silną, emocjonalną kreację
Witkowska stworzyła w duecie
„Horyzont zdarzeń”, który został
doceniony przez fachową publiczność. Dzięki temu projektowi, choreograf Maciej Kuźmiński,
Monika oraz jej taneczny partner
Omar Karabulut, jako pierwsi

polscy artyści zdobyli Production
Award na Rotterdam International Duet Choreography Competition oraz I nagrodę w konkursie „3… 2… 1… taniec!” przy
Krakowskim Festiwalu Tańca.
Monika i Omar tworzą tu androgyniczną parę. W pewnym sensie
są bardzo podobni do siebie - to
wrażenie potęguje ta sama forma
kostiumu, kręcone włosy, podobny wzrost. Odwróceni tyłem są
nie tylko bliźniaczo podobni, ale
też zespoleni w transowym wirowaniu, które prowadzi do dopełnienia w (a)symetrii tańca.

Monika Witkowska

fot. Omar Karabulut

Może jeszcze nie wszystkim
Częstochowa kojarzy się z miastem
tańca, ale nie da się ukryć, że ma ona
na tym polu spore osiągnięcia. Stąd
wywodzi się wiele utalentowanych
tancerek i tancerzy, choreografek
i choreografów. Z Częstochowy
pochodzą również przedstawicielki
zawodów pokrewnych: rytmiczki,
krytyczki, badaczki, pedagożki,
kuratorki - działające w całej Polsce
i za granicą. Warto tu wymienić
Emilię Sambor, Marzenę
Krzemińską, Martę Kulę,
Aleksandrę Hirszfeld, Małgorzatę
Lampę, Małgorzatę Kowalczyk,
Hannę Zbyryt. Trzeba też wspomnieć
o Społecznym Ognisku Baletowym,
działającym niezmiennie od 1958 r.,
co prawda w różnych przestrzeniach,
ale niemal od trzech dekad pod tą
samą dyrekcją - Urszuli Brylewskiej.
Poza Społecznym Ogniskiem
Baletowym i Społeczną Szkołą
Baletową działa też Częstochowski
Teatr Tańca Włodzimierza Kucy,
mający znaczące zasługi jako
„wylęgarnia” młodych talentów.
Ja proponuję dziś przyjrzeć się
bliżej trójce wyjątkowych tancerzy
związanych z naszym miastem.

fot. Klaudyna Schubert

I CIĄGLE WIDZĘ
ICH… TANIEC

Monika działała głównie jako
freelanserka, ale wraz z innymi
absolwentami Wydziału Teatru
Tańca założyła Vagabond Physical Collective - niezależny kolektyw pozwalający realizować
własne projekty artystyczne. Niedawno też, w ramach wytchnienia
od zaangażowanych politycznie
spektakli Macieja Kuźmieńskiego,

TANECZNA CZĘSTOCHOWA

fot. Tomasz Raczyński

TANIEC
POWINIEN
BYĆ DOBRĄ
ZABAWĄ
Monika Witkowska, Plateau

grupa stworzyła (wraz z Danielą
Komęderą-Miśkiewicz, Dominiką
Wiak i Dominikiem Więckiem)
„Sticky Fingers Club”. To niezwykle błyskotliwy, a zarazem zabawny spektakl o losie artystów,
o pragnieniu bycia zauważonym
i docenionym, a także o lęku przed
porażką.

Sylwia Góra: W którym momencie był Pan pewien, że taniec to ta
właściwa droga?

wity, a ma mniej talentu, też może
być w przyszłości mistrzem, tylko
czeka go więcej pracy.

Adrian Dobrowolski: Szczerze
mówiąc, dopiero w dorosłym życiu, kiedy miałem dwadzieścia
kilka lat. W kategoriach dziecięcych to była przede wszystkim
pasja i dobra zabawa. Oczywiście
moje dobre i wysokie osiągnięcia
zawsze mnie dodatkowo motywowały do jeszcze cięższej pracy.

Dzięki programom, takim jak na
przykład „Taniec z gwiazdami”
w Polsce zrobiło się głośno o tańcu. Jak Pan ocenia takie formy
promocji?

Gdzie Pan rozwijał swoje taneczne umiejętności?
Idąc przez taneczne życie, miałem
po drodze kilku trenerów i szkoleniowców, zarówno w Częstochowie, jak i w Warszawie czy
w Starogardzie Szczecińskim. Byli
to w tamtych czasach topowi trenerzy w naszym kraju.
fot. Ewelina Jaśkowiak

Trzeci portret należy się Michałowi Przybyle, który tańczył
w Częstochowskim Teatrze
Tańca Włodzimierza Kucy. Jego
ostatnim występem tutaj była
rola w spektaklu „Sprzedawcy marzeń”, choć zdarza się, że
Michał wraca do Częstochowy,
aby poprowadzić warsztat dla
zespołu. Przybyła studiował
taniec w Łodzi, a w 2017 r. trafił do Polskiego Teatru Tańca
w Poznaniu. Dzięki temu zetknął
się z tak wyjątkowymi choreografami, jak Jacek Przybyłowicz, Yoshiko Waki, Aleksandra
Dziurosz, Marta Ziółek, Kaya
Kołodziejczyk, Tomasz Bazan,
czy reżyserami - Katarzyną Raduszyńską, Marcinem Liberem,
Igorem Gorzkowskim, Tomaszem Rodowiczem. W Teatrze
Dramatycznym im. Szaniawskiego w Wałbrzychu współpracował z Mirkiem Kaczmarkiem
i Magdą Koryntczyk. Otrzymał
też stypendium Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego oraz
stypendium Miasta Krakowa na
realizację cyklu warsztatów z ruchem i tańcem.

Rozmawiamy z Adrianem Dobrowolskim – tancerzem klasy S w stylu
standardowym i latynoamerykańskim, dyplomowanym instruktorem tańca,
członkiem Polskiego Towarzystwa Tanecznego.

Michał Przybyła, Animalia

W końcu Michał zaczął tworzyć
własne, niezależne projekty,
rozpoczynając od niezwykle popularnego „Bromance”, wykonywanego wraz Dominikiem
Więckiem i wspólnie z nim
współtworzonego. Później pojawił się ciąg małych, niezależnych performansów: „Animalia”,
„Symteria”. W tym roku Przybyła
wystąpił w choreografii Tomasza
Wygody tworzonej w Brukseli
dla opery „Umarłe Miasto” Mariusza Trelińskiego. Spektakl był
koprodukcją
polsko-belgijską,
z Théâtrem de la Monnaie / de

Munt. Pochodzący z Częstochowy tancerz obecnie często współpracuje z warszawskim Teatrem
Tańca Zawirowania, a niebawem będzie go można zobaczyć
w premierowym spektaklu „Na
4 – Terra Incognita” Edyty Kozak,
podczas jubileuszowej, dwudziestej edycji festiwalu Ciało/Umysł.
Michał Przybyła to jeden z ciekawszych tancerzy na polskiej
scenie, odnajdujący się doskonale
w wielu technikach i formach. Po
Częstochowie, Poznaniu, Krakowie przyszedł dla niego czas na
Warszawę.

Warto dodać, że oprócz podejmowania kolejnych działań artystycznych, Przybyła wykazuje ogromną
wrażliwość społeczną, czego dowodem były tworzone w Polskim
Teatrze Tańca laboratoria otwarte
na osoby z niepełnosprawnościami. W czasie tych laboratoriów Michał wykorzystywał język migowy
jako narzędzie choreograficzne.
Metodę pracy - kontakt improwizacji z osobami z niepełnosprawnością poznał i przyswoił sobie
w czasie warsztatów z izraelskim
zespołem Vertigo.

Anna Królica
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Miał Pan swoich tanecznych idoli?
Oczywiście, że tak, do tej pory niewiele się zmieniło i ci idole nadal
mają wielką wartość. Jeśli chodzi
o tańce standardowe, to największymi guru są dla mnie: Marcus
Hilton, Dmitry Zharkov i Olga
Kulikova, a w tańcach latynoamerykańskich oczywiście Bryan Watson i Carmen oraz Hans Galke.
W tańcu ważniejszy jest talent
czy pracowitość?
Myślę że po trochu jedno i drugie.
Wiadomo, że jeśli ktoś jest niezwykle utalentowany, wszystko przychodzi mu łatwiej, szybciej, pewne
rzeczy jest w stanie wytrenować.
Jeśli natomiast jest bardzo praco-
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Jestem jak najbardziej na tak. Program, o którym pani wspomniała,
promuje taniec użytkowy. Zdecydowanie można było zauważyć
wzrost chętnych na kursy tańca jest to efektem takich programów.
Z kolei „You Can Dance” doskonale promuje taniec dla dzieci
i różne jego formy.
Odnosi Pan sukcesy zarówno
jako tancerz, jak również jako trener innych par. Czy można jakoś
porównać satysfakcję z własnej
wygranej i zwycięstw swoich
podopiecznych?
To są po prostu etapy w życiu każdego z nas. Najpierw osiągamy sukcesy sami – jako zawodnicy – a później,
jeśli młody trener jest zdeterminowany, osiągnie sukcesy z parami.
Czy posiadanie własnej szkoły
tańca było Pana marzeniem, planem od początku przygody z tańcem?
Ja i moja żona – Marta Dobrowolska – mamy na koncie kilka
spektakularnych sukcesów jako
zawodnicy na arenie oraz parkiecie Polski i Europy, ale nasze największe sukcesy zdecydowanie
osiągamy jako trenerzy. Zgromadziliśmy już w naszym portfolio

wielokrotnych
mistrzów Polski w różnych kategoriach
wiekowych, finalistów Pucharów
Polski,
Europy
czy finalistów Mistrzostw Świata. To
motywuje i umacnia
nas jako trenerów jeszcze bardziej.
Czym powinny się kierować osoby, które chcą rozpocząć swoją
przygodę z tańcem?
Na pewno powinny spróbować
na początku kilku form tańca i po
jakimś czasie wybrać tę najbardziej odpowiednią dla siebie, tę,
w której dana osoba poczuje się
najlepiej, najbardziej wyjątkowo,
w której będzie się spełniać i mieć
świetną zabawę.
Czy ma Pan jakąś radę, jak zachęcić ludzi do nauki tańca?
Jeżeli chodzi o naszą szkołę tańca – Dobrowolscy – wystarczy się
zapisać na zajęcia próbne. Uważam, że mamy dobre podejście
i doświadczenie w motywowaniu
ludzi do tańca, a przede wszystkim stawiamy na naukę tańca poprzez super zabawę. Wszyscy nasi
klienci, tancerki i tancerze czują się
u nas swobodnie, spędzają w fajny sposób czas, tańcząc do pięknej
muzyki, w przestronnych, w pełni
klimatyzowanych salach. Dla nas
uśmiech i zadowolony klient to
podstawa i tego się trzymamy.
Jakie ma Pan plany na najbliższą
przyszłość?

Cały czas realizujemy
się jako trenerzy,
szkoleniowcy, choreografowie tańca
towarzyskiego, ale
rozszerzamy również coraz bardziej
naszą ofertę o tańce
użytkowe np. bachata, meregue, salsa
cubana i czternaście innych
tańców. Działamy też mocno, jeśli
chodzi o pokazy naszych tancerzy na różnego typu imprezach
okolicznościowych, zajmujemy się
organizacją turniejów tańca – zarówno ogólnopolskich, jak i międzynarodowych. Mamy już na
swoim koncie dziewiętnaście takich
wydarzeń, teraz jesteśmy w trakcie
przygotowań do największego turnieju tańca w naszym regionie. Już
9 października odbędzie się Puchar
Polski w klasach C, B i A oraz Poraj
Ultex-Pol Cup 2021. Będzie to prawdziwy festiwal tańca, zapraszamy
wszystkich do Poraja koło Częstochowy. Na przyszły rok mamy
jeszcze większe ambicje i plany,
czyli organizację jedynego w Polsce
Grand Prix Polski PTT w 10 Tańcach Koziegłowy 2022 i Mikołajowy
Festival Szkoły Tańca Dobrowolscy
Częstochowa. Będą to wydarzenia
na najwyższym poziomie. Miejmy nadzieję, że wszystko się uda.
Oczywiście serdecznie zapraszamy
do naszej szkoły wszystkie dzieci
zainteresowane nauką tańca. Mamy
różne formy taneczne: balet, taniec
współczesny, hip-hop, mix taneczny. Dla każdego coś miłego. Zachęcamy rodziców do kontaktu z nami.
Wszystkie informacje na stronie:
www.dobrowolscytaniec.pl, a także
na Facebooku i Instagramie.
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Sylwia Góra: Kiedy rozpoczęła się Pani przygoda z baletem?

KLASYKA
to
PODSTAWA
Rozmawiamy z Urszulą Brylewską –
nauczycielką baletu, choreografką,
dyrektor częstochowskiej
Społecznej Szkoły Baletowej.
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Urszula Brylewska: Dawno temu. Gdy miałam 10 lat, rodzice na moją prośbę posłali
mnie na egzaminy do Warszawskiej Szkoły
Baletowej. Zdałam je bardzo dobrze i rozpoczęłam profesjonalną naukę. Początki były
niezwykle trudne i mozolne, ale z upływem
lat nauka tańca stawała się coraz większą
przyjemnością.
Czy istnieje ktoś taki, jak tancerz, tancerka
idealna? Czy są cechy np. budowy ciała, które sprawiają, że niektórym łatwiej jest wykonać jakąś figurę? Czy też wszystko można
osiągnąć dzięki ciężkiej pracy i wytrwałości?
Osoby, które kończą Szkołę Baletową i otrzymują dyplom tancerza, są tak zwanymi tancerzami zawodowymi. Żeby skończyć taką
szkołę, trzeba spełniać bardzo wysokie kryteria. Budowa ciała, czyli układ kostny i mięśniowy, jest bardzo ważnym elementem,
ale potrzebne są również słuch muzyczny,
koordynacja ciała, właściwa sylwetka i to,
co najważniejsze - wielka miłość do tańca,
bo to ona umożliwia ciężką pracę i wytrwałość. Żeby mieć osiągnięcia w tym pięknym
zawodzie, trzeba być niezwykle zdyscyplinowanym wewnętrznie. Tak zwane warunki fizyczne, poparte ciągłymi ćwiczeniami,
pozwalają osiągać szczyty, ale są również
tancerze, którzy nie posiadają tych ,,dużych”
możliwości, a jednak spełniają swoje marzenia, tańcząc w innych technikach, np. trenując taniec współczesny czy jazzowy. Technika tańca klasycznego jest jednak nieodzowna
w osiąganiu koordynacji, harmonii, piękna
tańca. „Klasyka to podstawa” – takie jest
moje motto.
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Jaką rolę w pracy tancerki baletowej odgrywa muzyka? Czy wpływa na taneczną interpretację czy najważniejszy jest jednak układ
choreograficzny?
Muzyka jest motorem napędowym choreografii, bo taniec tworzy się do muzyki. Choreograf jest osobą ,,tworzącą” układ taneczny
i nadającą jej charakter. Tancerze jako wykonawcy dostosowują się do interpretacji choreografa. Jeśli jest to taniec solowy, tancerz może
za pozwoleniem choreografa dodać swoje elementy wykonawcze. Sztuka tańca to nie tylko
ciało, ale również dusza. Wracając do muzyki
- jest ona niezbędnym elementem tańca, który
inspiruje i choreografów, i tancerzy.
Czy w świecie baletu tancerki i tancerze marzą o konkretnej roli? Czy sama miała Pani
taką kreację, która była dla Pani najważniejsza?
Każdy, kto tańczy zawodowo, ma pragnienie zatańczenia wymarzonej postaci. Są one
bardzo różne. Może to być Odetta z ,,Jeziora Łabędziego”, ale również Mary Poppins
z musicalu. Ja też miałam kilka takich marzeń.
Spełniłam się zawodowo, będąc solistką w Zespole Pieśni i Tańca ,,Śląsk” im. Stanisława
Hadyny. Ważną dla mnie rolą było też bycie
pedagogiem tańca klasycznego. W obecnej
chwili, będąc dyrektorem Społecznej Szkoły
Baletowej w Częstochowie, przekonuję dzieci
i młodzież, że ćwiczenie techniki tańca klasycznego rozwija całe ciało oraz wszystkie
zmysły i umiejętności, takie jak: równowaga,
słuch, wzrok, koordynacja ruchu, dyscyplina
wewnętrzna i wiele innych.
Rodzice coraz częściej posyłają dzieci na liczne zajęcia pozalekcyjne, ale mam wrażenie,

że balet nie jest ich pierwszym wyborem.
Czy ciągle istnieją jakieś uprzedzenia odnośnie posyłania dzieci na balet, czy to już
się zmieniło? Czy jest coś, co mogłaby Pani
powiedzieć dzisiaj młodym ludziom, by zachęcić ich do wyboru zawodu tancerki i tancerza?
Posyłanie dzieci na zajęcia taneczne jest
niezbędne dla potrzeb ogólnego rozwoju,
ponieważ dzieci wykonują na takich zajęciach różne ćwiczenia wzmacniające układ
kostny i mięśnie, korygujące niedoskonałości ciała i kształtujące sylwetkę. Nie sądzę,
aby były jakiekolwiek uprzedzenia rodziców, aby posyłać dzieci na naukę tańca,
nazwijmy go tańcem artystycznym. Żeby
jednak dziecko trafiło do zawodowej Szkoły Baletowej, to już zupełnie inna historia.
Taniec jest piękną i jedną z najstarszych
sztuk świata i żeby tańczyć zawodowo
trzeba spełnić wysokie wymagania, ale
też trzeba zapisać się do Społecznej Szkoły
Baletowej i regularnie chodzić na zajęcia.
Minie trochę czasu wypełnionego pracą na
sali baletowej, ale ostatecznie okaże się, że
potrafimy bardzo wiele, a do tego mamy
o wiele ładniejszą sylwetkę i o wiele bardziej skoordynowane ruchy.
Jakie artystyczne plany ma Pani na najbliższe miesiące?
Niedawno, 28 września, nasza Szkoła wystąpiła w sali Klubu „Politechnik” z programem musicalowym. Z końcem listopada
i na początku grudnia organizujemy lekcje
pokazowe dla rodziców, w ferie zimowe
jedziemy do Zakopanego na warsztaty taneczne, a od marca będą trwały przygotowania do naszego corocznego popisu.
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Ladies Solo Latino
poleca Joanna Szymańska-Radecka
ze Szkoły Tańca SZYK (www.szykdance.pl)

CO TAŃCZYĆ?
Form tanecznej ekspresji jest bez liku. Ludzka kreatywność w tej kwestii
nie zna granic, zatem na parkiecie nigdy nie grozi nam ani nuda, ani rutyna.
Na co się jednak zdecydować przy takim bogactwie form? Jak dokonać
właściwego wyboru tanecznej aktywności? Poprosiliśmy kilka
częstochowskich szkół tańca, by pomogły nam odpowiedzieć na pytanie:
co tańczyć? Kto powinien spróbować jazzu, latynoskich rytmów, tańca
brzucha, a kto znajdzie największą frajdę w pole dance.

Pewnie sądzicie, że nauka kroków tanecznych to najważniejsze, co możesz zyskać, biorąc udział w takich zajęciach. Może
zabrzmi to dziwnie, ale jest to według mnie najmniej istotne.
Zacznijmy jednak od początku. Co to jest Ladies solo Latino?
To zajęcia taneczne dla kobiet, skoncentrowane na tańcach latynoskich (Salsa, Merengue, Bachata, Samba, Rumba, Chachacha), ale uwielbiam też odkrywać przed kursantkami tajemnice Burlesque i Sexy Chair Dance. Ponieważ kocham również
skrajnie inne style, nie brakuje tutaj także rock& roll’a i hip
hopu. Wszystko podaję w formie Ladies Styling, czyli w typowo kobiecych choreografiach, z pięknym, damskim ruchem
i pracą rąk.
I to jest pierwszy powód, dla którego warto tańczyć Solo Latino
- już po kilku treningach nasze ciało zaczyna inaczej wyglądać.
Wzmacniają się nogi, ramiona, brzuch. Okazuje się, że zaczynamy zwracać uwagę na naszą sylwetkę, a właściwie - inaczej

ją postrzegać. Zajęcia Ladies Solo Latino, oprócz ogromnego
ładunku bardzo pozytywnej energii - płynącej z cudownej muzyki, wysiłku fizycznego i bycia w gronie innych kobiet - dają
nam poczucie wartości, sensualności i zadowolenia z własnego ciała bez względu na wiek, umiejętności czy tuszę.
Dziewczyny, które dłuższy czas uczestniczą w moich zajęciach, potwierdzają to, co od początku im obiecuję: „Będziesz
lepszą wersją siebie, bez stresu, bez poczucia winy. Będziesz
dumna z siebie, ze swojego ciała i kontroli nad nim, nie będziesz przejmować się drobiazgami i inaczej spojrzysz na
życie, z radością i frajdą”. Taniec daje siłę i pewność siebie.
Oczywiście nie możemy zapomnieć też o nowych znajomościach, a nawet przyjaźniach, które zawiązują się w czasie zajęć i umacniają w czasie przygotowań do pokazów.
Bardzo zachęcam do zainteresowania się tym rodzajem tańca,
naprawdę warto! Ladies Solo Latino to po prostu stan umysłu.

Jazz
poleca Kamila Jackiewicz
ze Studia Tańca STEP BY STEP (www.sbs-taniec.pl)
Taniec jazzowy to dość wymagający i niezbyt łatwy styl pod
względem fizyczności. Konieczne jest tu wytrenowanie ciała,
zwłaszcza jeśli chodzi o gibkość, szybkość, a także siłę i elastyczność mięśni. Na efekty potrzeba więc czasu. Dlatego, im
młodszy organizm, tym większe prawdopodobieństwo osiągnięcia dużych sukcesów. Jednak mimo ogromu pracy, jaką
należy włożyć w wyćwiczenie poszczególnych elementów
i figur, jazz z pewnością przynosi wiele satysfakcji i radości.
Przede wszystkim chodzi w nim o emocje i przeżycia, bo to
styl przeznaczony dla osób wrażliwych na piękno.
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Lekcje jazzu pozwalają na wyrażanie siebie i swoich uczuć poprzez ruch. To taniec idealny do opowiadania różnych historii
o życiu, miłości, przyjaźni, odrzuceniu, samotności, stracie itd.
Jazz to nie tylko technika, ale również piękne choreografie, zawierające w sobie konkretną treść dla widza - czasem zabawną,
wesołą, a znów innym razem, smutną i wzruszającą. Tancerze są
jak aktorzy w teatrze. Tańczą nie tylko ciałem, ale i sercem, grają
twarzą. Podczas zajęć wykorzystuje się elementy innych technik w tym tańca klasycznego, współczesnego, niekiedy wariacje akrobatyczne, dzięki czemu występ jest atrakcyjny i często zaskakujący.

Pole Dance

Taniec orientalny

poleca Bernard Bieda
C’MON Studio (www.cmonstudio.pl)
Pole Dance jest bardzo efektownym sportem, który łączy elementy
tańca, akrobatyki i gimnastyki. Występy Pole Dance zawsze wzbudzają dużo emocji wśród publiczności. Zaskakujące połączenie ponadprzeciętnej siły z subtelnymi ruchami i lekkością tancerzy budzi
podziw i zachwyt. Trzeba jednak pamiętać, że każdy wspaniały tancerz musiał kiedyś przyjść na swoją pierwszą lekcję.
Kursy Pole Dance są dedykowane dla każdego i nie są to puste słowa.
Wiele osób ma wątpliwości, czy aby na pewno Pole Dance jest aktywnością dla nich? Wiek, waga, poziom rozciągnięcia czy „słabe ręce” nie
stanowią najmniejszego przeciwwskazania do rozpoczęcia tej przygody! Każdy nowy kurs zaczyna się od poziomu zero i powoli zdobywamy nowe umiejętności na miarę poziomu zaawansowania grupy.
Systematyczność i czas działają cuda. Na każdym kolejnym treningu

widoczny jest progres, co jest niezwykle motywujące do dalszej pracy.
Inne zalety? Pole Dance pomaga pokonywać własne granice i realizować wyznaczone cele. Zaczynamy również inaczej patrzeć na
swoje ciało, co jest pewnego rodzaju terapią pozytywnego myślenia
o sobie samym. Nie zapominajmy oczywiście o aspektach rozrywkowych. Zajęcia Pole Dance odbywają w luźnej, nieskrępowanej
i przyjaznej atmosferze. Muzyka, szalone wygibasy i kobiece towarzystwo - brzmi to przecież jak pomysł na idealny wieczór. Kursy
Pole Dance w C’MON Studio odbywają się codziennie, na wszystkich poziomach zaawansowania i w różnych grupach wiekowych.
Często spotykamy dziewczyny mówiące, że zawsze chciały spróbować Pole Dance, ale… Zapomnijmy o ,,ale” i zacznijmy spełniać
marzenia już teraz.

poleca Paulina Paluch
z Nindei Studio Tańca
(www.facebook.com/nindei.studio.tanca)
Taniec orientalny (zwany tańcem brzucha, także tańcem arabskim)
to bardzo kobiecy, pełen zmysłowości styl tańca, wywodzący się
z krajów Bliskiego Wschodu i północnej Afryki. Ma w sobie ogromną moc! Taniec brzucha to sposób na wyzwolenie kobiecej energii,
zwiększenie pewności siebie, akceptację swojego wyglądu i zdecydowane polepszenie samopoczucia. Od strony fizycznej sprzyja
zdrowemu wzmacnianiu kręgosłupa, mięśni brzucha, nóg, kształtuje postawę, wpływając jednocześnie na umiejętność izolacji poszczególnych partii ciała.
Podstawy tańca orientalnego bazują na trzech typach odmiennych
ruchów (ruchy drżące, tzw. shimmies, ruchy akcentowane oraz

Modern jive
poleca Grażyna Warska
ze Szkoły Tańca Warskich (www.warscytaniec.pl)
Szkoła Tańca Warskich istnieje od ponad 50 lat. Przez te lata nieprzerwanie uczy częstochowian różnych rodzajów tańca, od tańców
„użytkowych” po klasycznego walca. W ofercie Szkoły jest ostatnio
również modern jive.
Modern jive to taneczny styl dla wszystkich, bez względu na wiek
i dotychczasowe umiejętności taneczne. Powszechnie tańczony
w Wielkiej Brytanii, Francji, Australii, Nowej Zelandii, USA. Wyróżnia go dosyć łatwy do opanowania krok podstawowy, a jednocześnie jest to taniec, który zawiera wiele widowiskowych figur, szyb-

kich obrotów, ciekawych wariacji, a nawet efektownych podnoszeń.
Można go tańczyć do niemal każdego rodzaju muzyki - latino, pop,
swing, disco, rock, soul itp. Uniwersalność stylu i muzyki sprawiają,
że jest tańcem, który świetnie sprawdzi się podczas różnego rodzaju
imprez okolicznościowych oraz na parkietach klubów i dyskotek.
W Szkole Tańca Warskich zajęcia modern jive prowadzą Marta
Warska-Crewther i Blair Crewther. Niestety, ze względu na sytuację
epidemiczną nie są aktualnie prowadzone kursy grupowe, ale Szkoła serdecznie zaprasza na zajęcia indywidualne.
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ruchy wężowe). Praktykując je i doskonaląc, polepszamy naszą
świadomość ciała i koordynację. Podczas kursów opanowujemy
statyczne podstawy, aby następnie móc wpleść je w ruchy przemieszczające i „utanecznić” całość. Po opanowaniu podstaw techniki tańca brzucha często zdarza nam tworzyć taneczne fuzje z innymi
stylami. Sięgając po różnorodną muzykę, kreujemy ciekawe, często
eksperymentalne choreografie w stylu Oriental Show.
Uwielbiamy improwizacje i spontaniczność, dlatego można nas
czasem spotkać w naszym mieście na różnorodnych imprezach
muzycznych, podczas których tańczymy (także z ogniem!) W stylu
Improvisational Tribal Style, bazującym na tańcu brzucha.

TANECZNA CZĘSTOCHOWA

NA SCENIE CZUJĘ, ŻE ŻYJĘ
„Jeśli coś się robi z pasją i sercem, to można wiele osiągnąć. Trzeba być wytrwałym, trzeba wierzyć mocno w to, co się robi” – mówi Arkadiusz
„Snake” Skuza, breakdancer, właściciel Centrum Nauki Tańca „Snake Dance”. Rozmawiamy z nim o trudnej, ale satysfakcjonującej sztuce tańca.
Michał Wilk: Kiedy i jak zaczęła się Twoja przygoda z tańcem? Chyba nie
od razu zainteresowałeś się b-boyingiem…
Arkadiusz „Snake” Skuza: Swoją przygodę z tańcem rozpocząłem od tańca
towarzyskiego, mając chyba około 10 lat. Zajęcia były prowadzone w Szkole
Podstawowej nr 53, tam też uczęszczałem. Następnie próbowałem sił w karate, potem w taekwondo, nawet zdobyłem jakiś pas (śmiech). Później ukazał się film „Cool As Ice” z raperem Vanilla Ice w roli głównej. Zafascynował
mnie wtedy taniec hip hop, ale w filmie były również elementy breaka i to
bardzo przyciągnęło moją uwagę. Choć nie do końca wiedziałem, że taki
taniec istnieje. W tym samym czasie mój kolega zaraził mnie muzyką i tańcem Michaela Jacksona. Próbowałem więc wszystkiego po trochu,
ale czegoś mi brakowało... W Sylwestra 1994 r. w TVP 1 wyemitowano film „Beat Street”, czyli „Rytm Ulicy”. To on okazał
się początkiem mojej fascynacji tańcem breakdance. Od niego
wszystko się zaczęło.
Poważne taneczne kroki podjąłeś w połowie lat 90. ubiegłego wieku, jako nastoletni chłopak.
Tak, od momentu obejrzenia „Beat Street” dużo trenowałem
– 3-5 godzin dziennie, po szkole, najczęściej w pokoju. Odsuwałem stół i fotele i trenowałem po prostu na dywanie. W tym
czasie poznałem kilku chłopaków z Kłobucka i jeździłem do
nich na treningi. Jako że oni dłużej siedzieli w tanecznym klimacie i brali już udział w turniejach, zapytali mnie, czy pojechałbym
z nimi do Bydgoszczy na zawody. To był październik 1996 r.
Postanowiłem jechać. Mając za sobą rok trenowania, zająłem
tam siódme miejsce na około 100 uczestników. Nabrałem jeszcze większego zapału i determinacji. Dzięki temu, że ćwiczyłem
wcześniej karate i taekwondo, byłem dobrze rozciągnięty i przygotowany fizycznie. Dlatego wiele figur udało mi się szybko załapać.

ni i brałem udział w przygotowaniach do spektaklu „12 ławek”. Podczas
próby reżyser Jarosław Staniek chciał, żebyśmy tańczyli solo bez muzyki.
Przyszła kolej na mnie... Zatańczyłem tak cicho, że reżyser powiedział: „teraz wiem, skąd masz ksywę Snake, tańczysz tak, że w ogóle cię nie słychać”.
A jak teraz, z perspektywy czasu i swojego doświadczenia, spoglądasz na
Częstochowę, jeśli chodzi o taneczną część kultury hip hopowej?
Obecnie jest chyba trochę słabiej, jeśli chodzi o taniec. Wielu b-boys z moich
czasów już nie tańczy. Obecnie instruktorów breakingu można zliczyć na
placach jednej ręki. Staramy się w naszej szkole tańca naprowadzać młodych tancerzy, motywować, ale młodzież teraz bardzo szybko się poddaje i rezygnuje bez konkretnego powodu. Według mnie brak jej
siły do realizacji marzeń. Breakdance nie jest łatwym tańcem,
to fakt, ale nie można się tak łatwo poddawać!
Spora część Twojej kariery to teledyski
i udział w produkcjach telewizyjnych...
Wolisz występować przed kamerą

czy przed żywą publicznością?
Przez te wszystkie lata udało mi się wystąpić w kilku klipach m.in. „Król
Parkietu” Tede, „Raptowne realia” OSTR & FU, „Nie zabijaj” W zmowie &
Eldo. Wiele razy współpracowałem z Wojtkiem Sokołem. To fantastyczne
doświadczenie, uwielbiam je, ale najlepiej czuję się jednak na scenie. Współpracuję z grupą bębniarzy z Wiednia - nazywają się Drummatical. Często
wyjeżdżam z nimi na pokazy za granicę. Na scenie czuję, że żyję. Kiedy
tańczę do muzyki granej na żywo, jest to doświadczenie nie do opisania.
Zdecydowanie wolę występować przed publicznością – to jest niesamowita
energia.
Na liście Twoich działań poza występami znajdziemy
też aktywność organizatorską,
sędziowską, warsztatową.
Działasz więc szeroko.

Nie ograniczam się tylko do pokazów. Sprawia mi przyjemność to, że mogę organizować turnieje, w których biorą udział młodzi tancerze, potrzebujący pokazać swoje umiejętności, walczyć, rozwijać się. To jest dla nich motywacja. Trzeba
się sprawdzać na zawodach, nie liczy się wygrana, ważny jest udział. Trzeba sto
razy przegrać, żeby jeden raz wygrać. Wtedy jest radość i docenia się ten wysiłek.
W pewnym momencie pojawiła się też własna szkoła tańca. Skąd wziął
się pomysł na Centrum Nauki Tańca Snake Dance?
W listopadzie 2008 r. założyłem własną szkołę tańca pod nazwą Profesjonalna Szkoła Tańca Break Dance i Hip Hop. Zaczynaliśmy od breaka, hip hopu
oraz jogi. Czułem wtedy, że chcę uczyć dzieci i młodzież. Czułem, że chcę
ich zachęcać do takiej aktywności, bo to jest piękny taniec. Trudny, ale gdy
coś wychodzi, to jest ogromna satysfakcja. Czułem, że mam w tym temacie
dużo do przekazania i tak jest do dziś… Obecnie szkoła funkcjonuje pod
nazwą CNT SNAKE DANCE – Centrum Nauki Tańca „Snake Dance”.
W motcie szkoły pojawia się pasja i miłość. To jest to, co Cię pociąga
w tańcu, co chcesz przekazać innym?
Od samego początku mottem szkoły było „With passion and love”. Jeśli coś
się robi z pasją i sercem, to można wiele osiągnąć. Trzeba być wytrwałym,
trzeba wierzyć mocno w to, co się robi. Wiele razy to podkreślam na swoich
zajęciach. To jest dla mnie najważniejsze. Oczywiście mnie też zdarzały się
chwilę zawahania, refleksji, czy jest sens dalej to robić, ale to były tylko momenty - tłumaczyłem sobie, że każdy tak ma. Do tej pory tak sobie tłumaczę.
Obecnie mija prawie 27 lat, gdy jestem z breakingiem.
A jakie elementy tańca są Twoimi ulubionymi?
W breakingu uwielbiam tak zwane. „power moves”. To są te wszystkie szalone figury obrotowe. Uwielbiam się kręcić na głowie, przedramionach, plecach, to daje mi radość. Każdy dodatkowy obrót i pokonywanie ograniczeń
przynosi wielką euforię. Fajnie jest kręcić się na głowie i na przykład ściągać
bluzę, buty czy też czytać gazetę (śmiech).

Wtedy nie było takich warunków, jak teraz. Musiałeś pewnie
przebyć długą drogę, by się tego wszystkiego nauczyć?
Zgadza się. Trenowało się tak, jak w tym filmie – na rozłożonej wykładzinie, głównie na ulicy czy na klatce schodowej w bloku. Nie
było mowy o sali tanecznej z lustrami. Muzykę nagrywałem z radia
na kasetę. Próby obrotów na głowie odbywały się na płycie winylowej, bo była śliska. Mieszkałem na trzecim piętrze na Rakowie, więc
łączyliśmy kilka przedłużaczy, spuszczaliśmy je na dół z okna i podłączaliśmy magnetofon. Materiałem szkoleniowym była kaseta wideo
z „Beat Street”, zdarta od ciągłego zwalniania tempa. Przychodziło do
nas wielu znajomych, by pooglądać i popróbować swoich sił. Tamtej
atmosfery nie da się zapomnieć. Ludzie patrzyli z okien, nawet Straż
Miejska nam dopingowała, widząc niecodzienne akrobacje tak po prostu na ulicy...

Twoja szkoła proponuje naukę bardzo wielu stylów tańca, dla różnych
grup wiekowych. Oferuje też kursy pole dance, twerku czy sexy dance,
a nawet jogi czy fitnessu. Rozumiem, że Snake Dance to nie tylko taniec?
Na początku był tylko breakdance i hip hop, obecnie mamy w ofercie ponad
dwadzieścia stylów. To wszystko rozrastało się proporcjonalnie, nie na siłę. Obecnie można u nas uczestniczyć w wielu
formach tańca i ruchu. Nie zamykamy się tylko do stylów hip hopowych. Chcemy, aby ludzie mieli wybór.
Na początku nie sądziłem, że to się tak rozwinie, ale
jestem otwarty, uwielbiam nowości i świeżość.
Co więc powinny zrobić osoby zainteresowane,
chcące nieco poruszać ciałem i dołączeniem do
szkoły?
Nie stosujemy żadnych umów, doceniamy wolność.
Dlatego najpierw proponujemy lekcje próbne. Każdy
może spróbować, a później zdecydować, co chce tańczyć.
W każdej chwili można zmienić styl zajęć, nikt nie jest zobowiązany do
konkretnej formy, dajemy wybór. Wystarczą chęci i można zacząć w każdej chwili. Nabory prowadzimy przez cały rok, wciąż wprowadzamy nowe
grupy i style. Uczymy dzieci od 5. roku życia, górnej granicy nie zamykamy.
Każdy wybierze coś dla siebie.

I wtedy narodził się Snake?
Tak. Moja ksywa powstała od nazwy wytwórni kaset Snake Music. Nie pamiętam dokładnie momentu, kiedy się to stało, ale w tamtym czasie kupowałem kasety i na każdej była właśnie ta wytwórnia, to zainspirowało moją
ksywę (śmiech). Później wiele osób mówiło, że tańczę cicho jak wąż – nie
upadałem głośno na parkiet, gdy jakaś figura się nie udała. Zawsze wywinąłem się jak wąż (śmiech). Pamiętam jeden moment, gdy mieszkałem w Gdy-
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fot. M. Kulbicki

Jubileusz 35-lecia Zespołu Pieśni
i Tańca Częstochowa, Filharmonia
Częstochowska im. Bronisława
Hubermana, 2013 r.

z całego kraju i tak zapożyczały sobie różne
elementy czy ozdoby. Dlatego potocznie używamy określenia „tańce i przyśpiewki okolic
Częstochowy”, takiego zwrotu używamy
również przy opisie stroju - mamy więc
„strój ludowy okolic Częstochowy”.

Michał Wilk: Zespół Pieśni i Tańca „Częstochowa” działa od 1978 roku. Pani kieruje
nim od ponad trzech dekad. Jak z perspektywy tego czasu wygląda podejście do folkloru w Częstochowie?

FOLKLOR
CZĘSTOCHOWY

Danuta Morawska: Z moich wieloletnich
obserwacji wynika, że niestety nie jest zbyt
dobrze, choć w ostatnich latach widać pewnego rodzaju modę opartą na folklorze. Mam
na myśli muzykę i zespoły folkowe oraz etniczne, odzież z elementami motywów ludowych czy różne inne gadżety. Stało się to
modne szczególnie w formie pamiątek z różnych regionów kraju. Mamy też coraz więcej
projektów edukacyjnych w szkołach, a nawet
przedszkolach. W programach telewizyjnych
można znaleźć relacje z koncertów Zespołów
„Śląsk” czy „Mazowsze”. Ale to wszystko za
mało, aby „przeciętny Kowalski” posiadał
choćby podstawową wiedzę, np. na temat
polskich tańców narodowych. Mało kto potrafi je wszystkie wymienić, a przecież jest
się czym pochwalić. Nie ma drugiego kraju,
który posiada ich aż pięć.

fot. M. Kulbicki

„Nasz zespół jest podziwiany na arenie międzynarodowej za swoją
różnorodność, zarówno taneczną, jak i kostiumową” – mówi Danuta
Morawska, kierownik Zespołu Pieśni i Tańca „Częstochowa”.
Rozmawiamy więc m.in. o ludowym bogactwie miasta
i wymagającej, ale satysfakcjonującej pracy tancerza.

Kultura ludowa w naszym mieście to pewnie skomplikowana sprawa. Domyślam się,
że trudno opisać folklor charakterystyczny
dla Częstochowy. Może jednak mamy coś,
co wyróżnia nas na tle innych regionów?
Jeśli chodzi o folklor częstochowski, jest to

Nie od samego początku tak jednak było,
prawda?

rzeczywiście trudny temat. Mierzymy się
z nim od wielu lat, bowiem na etnograficznej mapie Polski nie ma regionu częstochowskiego. Dlatego zarówno w tańcach, jak
i przyśpiewkach bazujemy na okolicach Częstochowy, bo administracyjnie przez wieki
różnie to wyglądało. Mamy więc naleciałości
śląskie, sieradzkie, kieleckie, radomszczańskie, kłobuckie, wieluńskie. Niewątpliwie
bardzo duży wpływ na okoliczne stroje miał
również ruch pielgrzymkowy na Jasną Górę
– nasze panie oglądały różnobarwne stroje

Myślę, że teraz mamy ten temat w miarę
uporządkowany. Pamiętam jednak lata, gdy
jeździliśmy w naszych starych strojach na
przeglądy czy festiwale, a etnografowie łapali się za głowy i pytali: „co to za strój?”.
Wycofaliśmy więc z programu poprzednie
stroje i układy. Ale znów powstał problem:
jak Zespół Pieśni i Tańca „Częstochowa” ma
reprezentować nasze miasto na arenie międzynarodowej bez własnych strojów i tańców? I tak, po wielu latach żmudnych przygotowań i badań, doczekaliśmy się godnego
repertuaru i bardzo ładnych strojów.
Możemy więc pochwalić się niezwykłym
zespołem.
Nasz zespół jest zawsze podziwiany na arenie międzynarodowej za swoją różnorodność, zarówno taneczną, jak i kostiumową.
Jesteśmy niezwykle barwni i zróżnicowani
– od melancholijnych kujawiaczków do ognistych obertasów. Z każdej wyprawy wszyscy

fot. Zbigniew Burda

Widowisko muzyczno-taneczne
„Carmina Burana“ Carla Orffa,
Filharmonia Częstochowska
im. Bronisława Hubermana

wracamy bardzo podbudowani i przekonani
o sensie tej pracy. Jest to szczególnie ważne
dla naszych młodych tancerzy, którzy zazwyczaj błyszczą na tle innych zespołów
z różnych części świata. A pokazywać się
i popisywać przy każdej okazji nasi tancerze lubią, oj, lubią. Te wszystkie gratulacje,
pochwały, pozowanie do zdjęć – to ich bardzo pozytywnie nakręca i mobilizuje do dalszej ciężkiej pracy. A to jest naprawdę ciężka praca, bo zajęcia odbywają się dwa razy
w tygodniu, a przed koncertami czy innymi
wydarzeniami - częściej. Zanim wyjdzie się
na scenę i stanie w blasku reflektorów, trzeba
dużo potu wylać na ćwiczeniach. Niektórzy
czekają latami na ten moment, by stwierdzić,
że się opłacało. Oczywiście nie koncertujemy tylko poza granicami naszego kraju, ale
wszędzie tam, gdzie chcą nas oglądać. Jeździmy więc po Polsce, występujemy też bardzo
chętnie w naszym mieście, przybliżając polski folklor młodszym i starszym mieszkańcom Częstochowy.
Zapewne właśnie dlatego można powiedzieć, że zespół wychowuje całe pokolenia?
Zespół na pewno może się już pochwalić
niemałym wkładem edukacyjnym, nie tylko
w samej Częstochowie, ale i na świecie. Bo
przecież przez te 43 lata swojej działalności
wykształcił już, jak myślę, kilka tysięcy adeptów tańca ludowego, przybliżając jednocześnie folklor rodzinom i znajomym tancerzy,
licznie uczestniczących w koncertach. Krąg
odbiorców znacznie się zatem poszerza, ale
to wszystko wciąż mało. Mam wrażenie, że
my się jednak trochę tej ludowizny wstydzimy – my, „miastowi” – uważając, że to takie
„wsiowe”. I tego nie jestem w stanie zrozu-

mieć, gdyż naprawdę mamy się czym chwalić. Najbardziej jest to widoczne wtedy, gdy
wyjeżdżamy na koncerty do innych krajów,
tam, gdzie panuje swoisty kult stroju ludowego czy tańca narodowego. W wielu krajach można spotkać mieszkańców w strojach
ludowych, paradujących w nich w różnego
rodzaju święta. I to są ich prywatne stroje.
A jak to u nas wygląda?

chwile, dla których warto pracować i które
wszystko rekompensują. Uważam, że mamy
wspaniałą młodzież, trzeba tylko stworzyć
jej warunki do samodoskonalenia. Przez te
wszystkie lata, gdy spędzaliśmy ze sobą wiele godzin, a nawet tygodni, nigdy nie musiałam wstydzić się za moich podopiecznych.
Zawsze stawali na wysokości zadania, choć
nieraz nie było łatwo.

W jakim repertuarze specjalizuje się Zespół „Częstochowa”? Co możemy zobaczyć
i usłyszeć na scenie?

Z pewnością nie byłoby to możliwe, gdyby
nie zaangażowanie wielu osób...

Mamy tańce i przyśpiewki z różnych regionów kraju: okolic Częstochowy, śląskie,
cieszyńskie, górali Beskidu Śląskiego, górali
Beskidu Żywieckiego, lubelskie, kujawskie,
kaszubskie, warmińskie oraz wszystkie tańce
narodowe. W swym repertuarze posiadamy
również widowisko obrzędowo-plenerowe
„Noc Świętojańska”, z którym od dwudziestu lat, w czerwcu, jeździmy do różnych zakątków naszego kraju. W tym roku byliśmy
aż pod Piłą, w Trzciance.
Zespół „Częstochowa” ma na swoim koncie
wiele dokonań i występów, należy też do
Polskiej Sekcji Międzynarodowej Organizacji Sztuki Ludowej. Lista sukcesów jest
długa, również po stronie kadry, trudno
wymienić wszystkie. Na pewno jest Pani
dumna z tego, co udało się osiągnąć.
Zespół występował w prawie wszystkich
krajach Europy, koncertował też w Chinach,
Brazylii i Stanach Zjednoczonych, zawsze
godnie reprezentując Polskę i nasze miasto.
Wielokrotnie dostarczał mi wielu wzruszeń,
dając wręcz perfekcyjny koncert. I to są te

Mocną stroną zespołu jest nie tylko uzdolniona i charyzmatyczna młodzież, ale również świetnie dobrana kadra, współpracująca ze sobą od wielu lat. Obecnie, zarówno
kierownik artystyczny, jak i instruktorzy
tańca czy garderobiana, to już wychowankowie zespołu, a nad postępami wokalnymi
od ponad 20 lat czuwa świetny pedagog –
Teresa Turek.
Co powinny zrobić osoby zainteresowane
folklorem i dołączeniem do Zespołu „Częstochowa”?
Jeśli ktoś chce do nas dołączyć, musi mieć
skończone 7 lat oraz przejść przez kwalifikacje wokalne i taneczno-ruchowe. Nabór odbywa się zazwyczaj na początku roku szkolnego, a więc na początku września. Obecnie
jesteśmy już po rekrutacji, ale chłopców
zawsze nam brakuje, więc mogą zgłaszać
się w innych terminach. Dodam jeszcze, że
Zespół Pieśni i Tańca „Częstochowa” funkcjonuje przy Miejskim Domu Kultury w Częstochowie, a dokładne informacje i dane
adresowe można znaleźć na stronie internetowej: zespol-czestochowa.pl
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WYCHOWYWANIE PRZEZ TANIEC
Ekspresja taneczna jest dla najmłodszych czymś zupełnie naturalnym i spontanicznym. Jest jednym z najprostszych i najbardziej intuicyjnych
sposobów wyrażania emocji. W Częstochowie funkcjonuje kilka zespołów tanecznych, które pomagają ujarzmić tę młodzieńczą energię.
Przekuć ją w prawdziwą pasję oraz wprowadzić dzieci i młodzież w świat wielkiej sztuki.

Zespół Taneczny

Dziecięco-Młodzieżowa Rewia

www.facebook.com/splot.czestochowa

rewia-akcent.pl

SPLOT

Częstochowski Zespół Taneczny SPLOT to już
ponad 40 lat tradycji. Został założony w roku 1978
przez Wandę Tkacz. Początkowo grupa spotykała się w nieistniejącym już Młodzieżowym Domu
Kultury przy ul. Pułaskiego, dziś swoją siedzibę
ma przy ul. Kilińskiego 154. Od 1994 r. kierownictwo zespołu objęła Joanna Głód-Knop. Przez te
wszystkie lata SPLOT wprowadził w świat tańca
kilka pokoleń młodych częstochowian. Nie tylko uczył kroków, chorografii i zachowania się na
scenie, ale przede wszystkim uwrażliwiał na przeżycia estetyczne i wychowywał poprzez taniec do
kontaktu ze sztuką.
Wychowankowie zespołu w ramach swoich zajęć
odbywają podróż po wielu tanecznych stylach
i technikach. Fundamentem jest taniec jazzowy,
ale przeplatany jest on z elementami tańca klasycznego, modern, show dance. Kluczowe są również ćwiczenia z zakresu gimnastyki artystycznej
i akrobatyki, które przygotowują organizm do wyzwań fizycznych, jakie regularnie stają przed młodymi artystami na scenie. Nad wszystkim czuwają
doświadczeni instruktorzy, którzy dzięki bogatemu doświadczeniu i zaangażowaniu wytrenowali
wielu mistrzów Polski, Europy i Świata.
Taniec to opowieść o radości, bólu, łzach, uśmiechu, strachu, tęsknocie, rozterkach i wielkiej odwadze. O miłości
do tańca, o tańcu w różnych odsłonach, tańcu tańczo-

nym w uniesieniu, tańcu przyjacielu, tańcu najgorszym wrogu i tańcu leku na wszystko, nawet na starość
- opowiada Joanna Głód-Knop. - Nasi podopieczni
uwielbiają pracę w zespole, bo wiąże się to zarówno
z ciężką pracą, jak i kupą śmiechu, zabawą, wyjazdami
na turnieje, radością z wygrywania, płaczem po porażce,
z przyjaciółmi, pasją, kondycją, zdobywaniem nieprzeciętnych umiejętności... Można długo wymieniać.
Oczywiście trudno byłoby tu wymienić wszystkie sukcesy, jakie udało się przez te lata osiągnąć
tancerzom SPLOTU. Zdobyli oni mnóstwo nagród
w ramach prestiżowych zawodów, m.in. siedem
Mistrzostw Świata Federacji WADF (w kategoriach: Jazz dzieci, Jazz Senior, solo Show Dance, solo
modern, solo balet), II miejsce Grupy Dzieciaków
z Zespołem Downa na Ogólnopolskim Festiwalu
Tańca w Mogielnicy (konkurowały z „normalnymi” zespołami), nagroda „Najsympatyczniejszej
Formacji” na V Ogólnopolskich Spotkaniach Tanecznych im. Marianny Kiszkurno, Grand Prix na
XII Festiwalu Tańca Piotra Galińskiego w Wiśle,
II miejsce na Krajowych Mistrzostwach Polski Federacji IDO w solo balet, kilkanaście pierwszych
miejsc na ogólnopolskich turniejach tanecznych.
W 2021 r. zespół uzyskał nominację do Mistrzostw
Świata Federacji IDO formacji dziecięcej Balet Point oraz zajął III i IV miejsce w kategorii solo balet
point na KM IDO.

AKCENT

AKCENT powstał w roku 1994 w Szkole Piosenki i Tańca
w Częstochowie, pod kierownictwem Krzysztofa Fibicha
- muzyka, pedagoga, dyplomowanego nauczyciela tańca,
choreografa i dyrektora artystycznego zespołu. Priorytetem zawsze był tu bardzo różnorodny repertuar, w którym
mieściły się zarówno tańce inspirowane różną tradycją narodową (taniec polski, irlandzki, rosyjski, węgierski, amerykański itd.), jak również choreografie zbudowane na bazie
tańca współczesnego, jazzowego, baletu czy elementów
broadwayowskich i musicalowych.
W pracy z dziećmi wykorzystuje się wiele twórczych form i metod
stymulujących rozwój, odkrywających talent i kreatywność myślenia. Wykorzystując przeróżne style i techniki taneczne, można między innymi w sposób naturalny kształcić poczucie rytmu,
prawidłową postawę i elastyczność ruchu dzieci. Konstruując program edukacji tanecznej, wziąłem pod uwagę możliwości i zdolności uczennic: trzeba rozwijać taneczne zainteresowania dzieci. Stale zwracać uwagę na ich możliwości percepcyjne, dostosowywać
metody, na bieżąco korygować szczególnie techniczną stronę kroków i figur tanecznych. W trakcie nauki tańca należy obserwować
wszelkie przejawy aktywności twórczej dzieci, ponieważ skutkiem
takich działań jest wytwarzanie czegoś nowego: tańca, ekspresji
ruchowej, wartości estetycznych. Bo nic nie daje dzieciom tyle stosownej pewności siebie i umiejętności zachowania się - i nic ich tak
nie pobudza do obcowania z ludźmi - jak taniec. Dlatego sądzę, że
należałoby uczyć je tańczyć tak wcześnie, jak tylko są w stanie się
w to zaangażować – mówi Krzysztof Fibich.
Przed ponad 25 lat działalności pod okiem założycieli
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i instruktorów zespół nie tylko wykształcił setki młodych
tancerek i artystek, ale zaprezentował też ponad 800 koncertów zarówno w Polsce, jak i poza jej granicami m.in.
w Czechach, na Słowacji, Ukrainie, Łotwie czy w Niemczech. AKCENT należy także do World Dance Sport Federation – Światowej Federacji Tańca Sportowego.
Kandydatka na tancerkę w Rewii AKCENT nie jest osobą o określonych cechach i charakterze. Każda jest inna i nie ma reguł,
zasad dotyczących sposobu bycia, jeżeli chce tańczyć. Aczkolwiek
musi posiadać kilka przydatnych cech i umiejętności np. sprawność fizyczną, smukłą sylwetkę, prezencję, dobre poczucie rytmu,
odwagę oraz zainteresowanie tańcem, muzyką i śpiewem. Tancerka nie może wyjść na scenę i patrzeć w podłogę, nie może w trakcie
występu stanąć, bo zapomniała układu - musi wówczas improwizować. Nasze tancerki to normalne, zwyczajne dziewczyny bez
cech gwiazdorskich, które muszą wykazywać się dosyć silnym
charakterem, przyjmować krytykę oraz mieć silną wolę, aby dążyć
do doskonałości – dodaje dyrektor artystyczny zespołu.
Zespół zdobywał liczne nagrody i wyróżnienia między
innymi podczas Wojewódzkiego Przeglądu Szkolnych Zespołów Artystycznych w Częstochowie, Międzynarodowego Festiwalu Piosenki i Tańca w Koninie, Ogólnopolskiego
Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej w Kielcach, Międzynarodowego Festiwalu Współczesnego Tańca Estradowego we Lwowie, Ogólnopolskich Konfrontacji Zespołów
Tanecznych w Małogoszczu, Europejskiego Festiwalu
Twórczości Młodych „Europa bez granic” oraz Światowego Festiwalu Kultur w Berlinie.
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Artystyczny Zespół Taneczny

KONTRA
www.kontra.czest.pl

Najmłodszy w tym zestawieniu
jest Artystyczny Zespół Taneczny
KONTRA. Został on powołany
w 2004 r. przez Stowarzyszenie
Wspierania Edukacji Artystycznej
„AKORD”. Przez siedemnaście
lat działalności dał się już poznać
z jak najlepszej strony i ma swoje osiągnięcia (członkowie zespołu zdobywali laury m.in. na
Ogólnopolskim Festiwalu Tańca
w Sulmierzycach, Ogólnopolskich
Spotkaniach Tanecznych „Radomsko Open”, Międzynarodowym
Opolskim Festiwalu Tańca, Festiwalu Tańca „Na dwie i cztery
nogi” w Boguszowicach, Turnieju
Tanecznym Street Dance Competition, Ogólnopolskim Konkursie
Tańca „Jazz Dance Częstochowa”).
Obecnie w zespole tańczy około
145 dziewczynek w wieku od 5 do
19 lat, w których edukację, nie tylko artystyczną, zaangażowani są
instruktorzy oraz rodzice.
Zespół został powołany do życia przez
grupę rodziców, pasjonatów tańca.
Dzieci uwielbiają uczyć się rożnych

technik tańca, im większa różnorodność, tym lepiej. Dlatego Stowarzyszenie organizuje dla naszych podopiecznych liczne warsztaty ze sławnymi,
znanymi choreografami ze świata tańca. Pomysły na choreografie i kostiumy są zawsze omawiane i uzgadniane
przez instruktorów – mówi kierująca zespołem Magdalena Kokot. Wspólna pasja, zaangażowanie, liczne
spotkania i wyjazdy sprzyjają integracji grup oraz nawiązywaniu przyjaźni.
Tancerki prezentują swoje umiejętności taneczne i wokalne na imprezach
w całej Polsce. Mają za sobą sporo
sukcesów i wyróżnień. „Małe gwiazdy” mają też na swoim koncie występy dla TVP. Zespół angażuje się także
w działania charytatywne, organizując
coroczne koncerty dla chorych dzieci.
We wrześniu br. Zespół KONTRA
zaprezentował w Filharmonii Częstochowskiej spektakl muzyczno-taneczny „W 80 dni dookoła świata”. Dochód ze sprzedaży biletów
został przekazany na rzecz częstochowskiego Hospicjum dla dzieci.
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CRAZY STYLE CREW
W latach 90. ubiegłego wieku dzielnica Północ była prawdziwym tyglem subkultury hip-hopowej. Właściwie na każdym kroku można się było natknąć na młodych ludzi w szerokich spodniach. Część z nich
jeździła na rolkach na tzw. street’cie, wykorzystując poręcze lub inne elementy infrastruktury przestrzeni publicznej. Kolejni wykorzystywali każdy kawałek wolnej ściany na podpisywanie się tagami czy tworzenie graffiti. Niektórzy zaś odkryli breakdance i od tej pory całą energię skoncentrowali na treningach,
pokazach i pojedynkach. Zaczęły się tworzyć „połamane” grupy taneczne. Podążając tropem początków
breaka w dzielnicy Północ, poprosiłem Jacka „Pająka” Sosenkiewicza o garść wspomnień. Tradycyjnie
prezentuję te, które według mnie najlepiej charakteryzują opisywany temat.
Od połowy lat 90. XX w. na południu miasta działała już ekipa
Snake’a Ready to Battle. Tymczasem około roku 1999, na Północy,
grupa przyjaciół - Klimon, Pająk, Gegon, Lolek, Kobra i Misiek - wybrała się na wagary. Zebrali się w domu jednego z wymienionych
kolegów, by w TV oglądać muzyczną stację Viva. Gdy wyemitowano teledysk Run DMC „It’s like that”, chłopcy natychmiast zrobili
przestrzeń, przesuwając meble i zaczęli naśladować to, co przed
sekundą mieli okazję zobaczyć na ekranie. Później pojawiły się inne
inspirujące klipy (chociażby Bomfunk MC’s „Freestyler” czy Music Instructor „Super Sonic”) i zajawka breakdance została zasiana.
Wspomniana szóstka nazwała się Crazy Style Crew i z czerwonym,
dwukasetowym bumboxem Sanyo na baterie ruszyła w świat,
aby - najpierw na kartonach, a później na gumolicie - „łamać się”
w tanecznym stylu podpatrzonym w telewizji. Załoga rozrastała
się momentami nawet do tuzina osób (z którego wciąż tańczą Raju
i Wilku).
W breaku z jednej strony najbardziej widowiskowe były tzw. „battle”, czyli potyczki minimum dwóch składów, z drugiej była to
jednak aktywność przede wszystkim zespołowa, gdzie nie było lepszych i gorszych. Gdy tylko ktoś podłapał jakąś figurę, natychmiast
dzielił się zdobytymi umiejętnościami i wiedzą z pozostałymi, aby
cały skład był mocny.
Polana
Las Aniołowski, 50.8441,19.1471
Miejsce, będące pozostałością po poligonie wojskowym, stało się
legendarną miejscówką młodzieży zamieszkującej bloki jednostki
„C” dzielnicy Północ. Odbyło się tam niejedno ognisko rodem z festiwalu Burning Man w Nevadzie. Trudno się zatem dziwić, że to
właśnie tutaj, korzystając ze swobodnej atmosfery i z dala od postronnych widzów, młodzi tancerze zaczęli ćwiczyć pierwsze „połamane” ruchy. Za parkiet służyły im kartony, na których wykonywali salta i inne akrobacje.
Szkoła Podstawowa nr 50
ul. Starzyńskiego 10
Prawie cała młodzież z jednostki „C” uczyła się w Szkole Podstawowej nr 50, olbrzymim gmachu, gotowym przyjąć każdy wyż de-

mograficzny. Spore tereny wokół szkoły były kolejnym miejscem,
gdzie młodzi spędzali swój czas wolny. Pojawiali się tam też b-boy’e, gdy poczuli się już trochę pewniej i chcieli mieć nieco szerszą
publiczność. Rozkładali gumową matę do breaka przy nieczynnym
wówczas wejściu do budynku od strony wschodniej - później było
tam wejście do gimnazjum, a dziś jest nowoczesne boisko sportowe.
W latach 90. XX w. tłem do tańca były jedynie żwirowe boiska do
piłki nożnej i górka służąca w zimie do zjeżdżania na sankach.
Za Relaksem
ul. Witosa 1A
Najważniejszą ówczesną miejscówką dla rodzącej się hip-hopowej
kultury była jednak ta tuż za wypożyczalnią kaset wideo „Relaks”.
Młodzież spędzała tam całe dnie i noce. Gdy pogoda się załamywała, wszyscy chowali się na zadaszonym tarasie przed największym
sklepie w okolicy. Był to główny punkt zborny, w którym wiele się
działo. Dlatego też właśnie tam zamontowano poręcze i skocznie
specjalnie dla skejtów. Z czasem sprowadzono nawet w to miejsce
rampę z Promenady, aby była lepiej wykorzystana niż w pierwotnej lokalizacji. Oczywiście mieszało się tam wiele pasji. Część z nich
reprezentowała ekipa ZER034 jeżdżąca na rolkach. Na ścianie widniało sporo graffiti, w tym m.in. napis IDEO, promujący lokalny
zespół hip-hopowy. I bez przerwy można było spotkać trenujących
i tańczących breakowców. Jeden z nich - Klimon - kręcił tam salta,
skacząc z betonowej wiaty śmietnikowej.
Klub Mieszkańców Spółdzielni Mieszkaniowej „Północ”
ul. Witosa 1B
Klub Mieszkańców w jednostce „C” był miejscem, w którym przede
wszystkim grano w piłkarzyki i ping-ponga Jednak chłopcy z Crazy
Style Crew uśmiechnęli się do dwóch miłych pań, które wówczas
zarządzały Klubem, i udało się otworzyć tę przestrzeń na taniec.
Widząc zapał młodzieży - która chciała działać i coś osiągnąć, a nie
tylko siedzieć na ławce - Spółdzielnia zgodziła się, by powstała tu
główna próbownia dla b-boy’ów na Północy. To właśnie tam wylano najwięcej breakdance’owego potu. Z czasem trenowano również
w Klubie jednostki „A” przy ul. Czecha, jednak nic nie odbierze palmy pierwszeństwa jednostce „C”.

Wiejskie dyskoteki
Z czasem ekipa zaczęła jeździć na dyskoteki w Częstochowie
i w okolicznych wsiach – takich jak Poczesna, Kamienica Polska czy
Czarny Las, gdzie bawiono się w remizach Ochotniczych Straży Pożarnych. Chłopcy zamawiali u DJ’a utwór, zapowiadali, co będzie
się zaraz działo i prosili ludzi, aby na środku sali utworzyli kółko.
Następnie wchodzili na parkiet i „łamali się” w amerykańskim stylu, który był wtedy powiewem nowości i świeżości. W kolorowych
światłach i stroboskopach wyglądało to zjawiskowo. Działało też jak
magnes na płeć piękną. Chłopcy zwracali na siebie uwagę. Raz nawet udało im się załapać „zamawiany pokaz”. Właściciel dyskoteki
„Matrix” w Wieluniu, przyjechał po nich busem i zapewnił wyżywienie. W tamtym czasie było to coś wyjątkowego.
Szkoły średnie
Chłopcy chodzili do różnych szkół średnich, m.in. przy ul. Targowej, ul. Legionów, do TZN czy słynnego „Collegu” przy ul. Bór.
Wszędzie tam starali się wkręcać na różnego rodzaju wydarzenia.
Dzięki temu mogli korzystać z nagłośnienia, scen i widowni. To były
komfortowe warunki dla b-boy’ów, bo podczas tego typu pokazów
tancerze byli świetnie widoczni i można było w pełni podziwiać ich
kunszt. Nauczyciele, wyrażając zgodę na te pokazy, pewnie nawet
nie zdawali sobie sprawy, że przyczyniają się do rozwoju nowojorskiej kultury nad Wartą.
Centra Handlowe
Przełom XX i XXI wieku miał swoją specyfikę. Lokalne centra handlowe prześcigały się w organizowaniu imprez scenicznych, przyciągających sporą widownię. Crazy Style Crew również w nich
uczestniczył. Przesiąknięci pasją młodzi ludzie mieli w sobie nieograniczone zasoby energii i chcieli wykorzystać każdą okazję, by
dać się zobaczyć. Występowali np. na wielkiej imprezie Tesco przy
ul. Drogowców, z okazji rocznicy powstania Media Markt, a w lokalnym M1 wypełniali przerwy w trakcie pokazów mody.

Daniel Zalejski
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SPACER Z JULKIEM

DAWNE SZKOŁY TAŃCA
W CZĘSTOCHOWIE
W międzywojennej Częstochowie funkcjonowało kilka szkół tańca.
Najsłynniejszą i najdłużej działającą (przez kilkadziesiąt lat) była
placówka prowadzona przez Kazimierza Kosteckiego.

Wspomniany Kazimierz Kostecki i jego brat Stanisławem
byli tancerzami baletu w Teatrach Rządowych w Warszawie. Kazimierz występował też na innych scenach
w kraju, poświęcił się jednak działalności pedagogicznej.
W kwietniu 1914 r. otrzymał od Inspektoratu Szkół Miasta
Warszawy koncesję uprawniającą do nauczania tańców
towarzyskich w domach prywatnych. Krótko prowadził
szkołę tańców w Radomiu a w latach 1915–1918 przebywał w Rosji. Po powrocie, w październiku 1918 r., osiadł
w Częstochowie, gdzie założył szkołę tańców. Początkowo zajęcia odbywały się w sali Stowarzyszenia Rzemieślniczo-Przemysłowego przy I Alei 9. Kazimierz Kostecki
udzielał też prywatnych lekcji, a także uczył na terenie
miejscowych szkół. Prowadzone przez niego kursy cieszyły się dużą popularnością. W 1920 r. wprowadził także
lekcje gimnastyki korekcyjnej i zajęcia plastyczne dla dzieci; od tego roku kursy otrzymały nazwę Szkoła Rytmicznej
Gimnastyki, Plastyki i Tańców (zajęcia prowadzone były
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w II Alei 38). Od 1922 r. prowadził również zajęcia z gimnastyki rytmicznej dla dzieci w wieku 8–14 lat. W następnym roku kursy otrzymały nazwę Szkoła Tańców „Terpsychora” baletmistrza Kazimierza Kosteckiego. Odbywały
się w specjalnie wybudowanym przez Kosteckiego domu
przy ul. Jasnej (obecnie Waszyngtona) 6. Prowadzona
przez niego szkoła tańca działała do wybuchu wojny
w roku 1939, następnie wznowiła swą działalność w 1945 r.
Po śmierci Kosteckiego w 1944 r. jego żona Helena, wraz
z córką Janiną, zajmującą się pracą choreograficzną, nadal
prowadziły szkołę tańców.
W latach dwudziestych XX w. (do roku 1924) lekcje tańca
w Częstochowie prowadziło małżeństwo Tamara i Mikołaj Parnasowowie. Byli to uchodźcy ze zbolszewizowanej
Rosji. Po śmierci męża w 1924 r. Tamara samodzielnie
prowadziła kursy tańca; w roku 1933 zdała w Warszawie
egzamin praktyczny dla kierowników szkół tańca.
W latach 1945–1946 w częstochowskim Teatrze Miejskim
pracowała Tacjanna Wysocka. Pod jej kierunkiem działała siedmioosobowa grupa tancerek biorących udział
w spektaklach teatralnych. Były to m.in. przedstawienia
rewiowe z udziałem miejskiej Orkiestry Symfonicznej pod
dyrekcją Jerzego Sillicha. W grudniu 1945 r. wystawiono
„Pastorałkę” L. Schillera z muzyką J. Maklakiewicza w reżyserii i choreografii Wysockiej. 21 kwietnia 1946 r. odbyła się premiera operetki „Nitouche” Hervégo w reżyserii

B. Orlińskiego z udziałem orkiestry i baletu Tacjanny Wysockiej. Zespół prezentował również samodzielne programy.
W lutym 1945 r. Tacjanna Wysocka przystąpiła do organizacji kursów baletowych pod nazwą „Szkoła Tańca
Scenicznego”. Kursy obejmowały grupy rytmiki i umuzykalnienia dla dzieci oraz kurs taneczny dla dziewcząt
i dorosłych kobiet. Lekcje odbywały się w sali Teatru
Miejskiego. W ostatnich dniach czerwca prasa anonsowała popis Szkoły Tańca z udziałem 70 uczniów. Była to
pierwsza publiczna prezentacja po czterech miesiącach
pracy. W programie znalazł się m.in. obraz „Wiosna
w Polsce” z muzyką J. Maklakiewicza (część „Obrazów
polskich” w choreografii Wysockiej, nagrodzonych brązowym medalem na Międzynarodowym Konkursie Choreograficznym w Paryżu w 1932 r.) oraz taneczna ilustracja
wiersza Wacława Rousseau „Maszyna” z muzyką Ireny
Garzteckiej-Jarzębskiej. Popis spotkał się z dużym zainteresowaniem i przychylnością prasy. Program popisu powtarzano kilkakrotnie, m.in. 31 sierpnia i 10 października
1945 r. Występy spotkały się z równie pozytywną oceną:
„Produkcje zespołu Tacjanny Wysockiej działają zawsze
orzeźwiająco na widzów. Tchnie z nich dobry fluid czystej sztuki, rzetelnej pracy i świadomej ideologii wychowawczej”. Współpraca z częstochowskim teatrem trwała
krótko. W 1946 r. Wysocka zorganizowała szkołę baletową
w Sosnowcu i do roku 1951 była jej dyrektorką.

Juliusz Sętowski

fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe

P

ierwszą szkołę tańca w Częstochowie otworzył Mendel Lubeński. Jako nauczyciel tańca
do 1914 r. pracował w rosyjskim Gimnazjum
Męskim (obecnie IV LO im. H. Sienkiewicza).
Prowadził też (do roku 1919) kursy tańca w sali „Harmonia” przy ulicy Strażackiej 8 (obecnie Katedralna 13).
Lubeński uczył tańca w Częstochowie jeszcze w 1933 r.,
zdawał wówczas egzamin przed komisją badającą kwalifikacje osób prowadzących szkoły tańca w Częstochowie.
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