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ończy się rok. Zwykle o tej porze wrażenie, że czas mknie trochę zbyt
szybko, rekompensuje nam w jakiś sposób perspektywa rodzinnych
świąt, sylwestrowych zabaw, zimowych ferii. Jednak w tym bezprecedensowo trudnym roku chyba z ulgą myślimy o jego końcu. Bo i grudniowe radości będą tym razem mocno ograniczone. Wigilie nie zgromadzą tyle
osób, co zwykle. Wyjazdy i większe rodzinne spotkania przesuniemy pewnie
na lepsze czasy. Publiczne imprezy sylwestrowe są odwołane. Ostatnie miesiące wstrząsnęły prywatnym czy zawodowym życiem wielu ludzi, ale i dla
naszego samorządu były i są nadal ciężką próbą. Do zwyczajowych spraw,
które załatwiamy dla Państwa na bieżąco, doszły obowiązki i troski związane
z pandemią.
Wiele zawodów, często niedocenianych i niedostatecznie wynagradzanych,
udowodniło swoją ogromną społeczną wartość podczas pandemii. Największe wyrazy uznania należą się jednak tym ludziom pracującym w służbie
zdrowia, którzy są na pierwszej linii walki z epidemią – lekarzom, ratownikom,
pielęgniarkom, salowym, diagnostom. To za drzwiami szpitalnych oddziałów,
w karetkach, na izbach przyjęć odbywa się teraz praca najbardziej ryzykowna, wyczerpująca psychicznie i fizycznie. Jeśli trudno jest nam wszystkim, to
z jakimi obciążeniami fizycznymi i psychicznymi muszą sobie dawać radę ci,
którzy z najbardziej dramatycznymi skutkami pandemii mają do czynienia codziennie, podczas długich dyżurów? Pomyślmy więc o nich z wdzięcznością
i szacunkiem.
Samorząd Częstochowy już przed koronawirusem dobrze zdawał sobie
sprawę, że trzeba wymyślać nowe sposoby na wspieranie ochrony zdrowia,
realizować programy profilaktyczne, modernizować SOR i inne oddziały Miejskiego Szpitala Zespolonego, zachęcać młodych medyków do pracy u nas.
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...o koniec wyjątkowo
trudnego roku
Dzięki nowemu w skali kraju pomysłowi – miejskiemu programowi ,,Dostępny
lekarz” – rok temu pozyskaliśmy pierwszych stypendystów kończących studia
medyczne. A niedawno trzech kolejnych. Wkrótce po dyplomie ruszą do pracy
w naszym miejskim szpitalu. I spędzą w nim minimum trzy lata.
Zabiegałem, aby osoby, które obronną ręką wyszły z koronawirusa, mogły oddawać w Częstochowie bardzo przydatne w terapii zakażonych osocze. Można
to już robić w oddziale Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa przy ul. Kopernika. Chętni zgłaszają się telefonicznie i przechodzą kwalifikację. Jestem pewien, że znajdzie się wiele osób pragnących pomóc chorym,
ciągle zmagającym się z zakażeniem. Oczywiście, jest ogromne zapotrzebowanie nie tylko na osocze ozdrowieńców, ale i na krew dla potrzeb szpitali.
Przynajmniej do świąt, a właściwie do zakończenia wspólnych w tym roku ferii,
szkoły będą puste. Dbajmy więc, jak możemy, o dzieci i młodzież, która społecznie bezcenne szkolne doświadczenia zmuszona była zamienić na naukę
przed monitorami.
Poza tym – mimo reżimu sanitarnych obostrzeń – niech grudniowe święta dadzą Państwu wytchnienie i serdeczność w gronie tych, z którymi jesteśmy najbliżej. Jeśli tylu ludziom możemy teraz mówić życzliwe słowa tylko przez telefon lub w sieci – róbmy to częściej. Życzę Państwu, aby kolejny rok był czasem
powrotu do wszystkich tych dobrych rzeczy i cennych bezpośrednich relacji,
z których musieliśmy ostatnio zrezygnować. Wróci do nich i do normalności
także cała Częstochowa – głęboko w to wierzę.
Pozdrawiam serdecznie
Krzysztof Matyjaszczyk
Prezydent Miasta Częstochowy

MILION DLA PODRATOWANIA
INSTYTUCJI KULTURY
Częstochowska kultura poniosła i nadal ponosi duże straty związane ze skutkami epidemii. Są to straty
w sferze artystycznej i społecznej, ale mają także istotny wymiar materialny. Trwające wiosną i obecnie
obostrzenia uniemożliwiają np. działalność koncertową czy organizację spektakli z publicznością.
Dlatego władze miasta zdecydowały o przesunięciu środków budżetowych i wsparciu miejskich
instytucji kultury do końca roku kwotą ponad 1 mln zł.
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Środki w budżecie zostały przesunięte z innych
zadań i imprez kulturalnych, których z uwagi na
pandemię nie udało się w tym roku zrealizować.
Mimo prowadzonych przez dyrekcje miejskich
instytucji kultury działań oszczędnościowych,
nie są one w stanie pokryć tegorocznych braków ze środków własnych. Wygospodarowana
transza ma więc częściowo zrekompensować
aktualne niedobory finansowe instytucji kultury
i pomóc im „przetrwać” do końca 2020 r. Oby
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przyszły rok był dla kultury łaskawszy i pozwolił im wrócić do normalnej działalności – z korzyścią dla częstochowskiej widowni.

mocji Kultury „Gaude Mater”- 46,5 tys. zł, Muzeum Częstochowskie - 39 tys. zł, a Biblioteka
Publiczna im. Biegańskiego – 34 tys. zł.

W sumie miejskie instytucje kultury otrzymają,
decyzją Prezydenta Miasta, 1 mln 29 tys. zł, z czego: Teatr im. Mickiewicza dostanie 352 tys. zł,
Filharmonia Częstochowska - 234 tys. zł, Miejski Dom Kultury - 183 tys. zł, Miejska Galeria
Sztuki (wraz z OKF) – 140 tys. zł. Ośrodek Pro-

Wysokość środków przyznanych dla poszczególnych instytucji kultury jest proporcjonalna
do skali poniesionych strat, które z kolei są
zależne od wielkości instytucji i zakresu ograniczeń, jakim podlegała jej praca w obecnym
roku.
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RUSZY BUDOWA
KOLEJNEGO BLOKU
KOMUNALNEGO

DRUGA HALA
ARR ROŚNIE
NA SKORKACH
Trwa budowa drugiej hali Agencji Rozwoju
Regionalnego w Częstochowie, przygotowanej pod wynajem dla firm. Hala powstaje
na Skorkach przy ulicy Ekonomicznej 5,
na terenie objętym statusem Katowickiej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

zdjęcia: Łukasz Kolewiński

RZEŹBY
NAD STARYM RYNKIEM
Na Starym Rynku w Częstochowie rozpoczął się montaż rzeźb balansujących
Jerzego Kędziory. To element finalizowanego projektu rewitalizacyjnego,
związanego z wyeksponowaniem pozostałości Ratusza Starej Częstochowy
i nową aranżacją przestrzeni Starego Rynku. Postaci zawieszonych nad płytą rynku
będzie docelowo 14. Stworzą kolekcję pod nazwą „Teatrum – Igrce Częstocha”.
Montaż jest nie lada wyzwaniem, co było można
zaobserwować przy wietrznej pogodzie już w czasie wieszania rzeźby „Sztukmistrzyni”. Obok niej
pierwszą grupę rzeźb stanowią „goście specjalni”:
Charlie Chaplin w gagu z balonami oraz słynny
francuski linoskoczek Philippe Petit, który m.in.
w 1974 r. przeszedł na linie między wieżami World
Trade Center w Nowym Jorku.
Kolejne grupy postaci będą tworzyć – jak zapowiada autor rzeźb, znany częstochowski artysta Jerzy
Kędziora – m.in. bawiące się dzieci, sportowcy
i szczudlarze. Twórca przygotował tematycznie zestaw 20 rzeźb, a ostatecznego wyboru
14 z nich dokona już na placu budowy. Wybór będzie uzależniony od wszystkich czynników przestrzennych oraz technicznych możliwości montażowych z uwzględnieniem tzw. róży wiatrów.
W zestawie rzeźb branych pod uwagę są: „Dziewczynka na kole”, „Młodzieniec z wiatraczkami”,
„Dziewczynka z szarfą”, „Lalkarz”, „Dzwonnik”,
„Napinająca linę”, „Grający na cymbałach”, „Złota piłka – sportowiec”, „Atleta nad poprzeczką”,
„Sportowiec nad poprzeczką”, „Atleta nad płot-

Teatr rzeźb jest istotnym elementem projektu
„Przebudowa i rozbudowa budynku Ratusza Starej
Częstochowy wraz z zagospodarowaniem terenu
placu Starego Rynku”.

kiem”, „Próba zeskoku” „Skaczący do wody”,
„Akrobata z krzesłem”, „Szczudlarz I”, „Szczudlarz II” i „Szczudlarz III”.

Projekt jest bez precedensu, rzeźby są unikatowe.
Takiej prezentacji postaci balansujących nie ma
w Polsce ani w Europie – mówi zastępca prezydenta miasta Piotr Grzybowski. – Wrażenie
powinna robić też gra świateł przy fontannach
i pawilonie, który odsłania naprawdę spore fragmenty dawnego ratusza. Sądzę, że będzie to
jedno z tych miejsc w Częstochowie, które już
wkrótce będziemy pokazywać naszym gościom
z kraju i z zagranicy.

Prace związane z częścią drogową, przebudową
i aranżacją przestrzeni Starego Rynku powinny zakończyć się do końca 2020 r. W pierwszym kwartale
przyszłego roku trwać będą jeszcze prace wewnątrz
przeszklonego pawilonu, wzniesionego w miejscu
odkrycia pozostałości murów starego Ratusza.
Część drogowa jest kosztem niekwalifikowanym
inwestycji. W pozostałym zakresie – związanym
z rewitalizacją Starego Ratusza i Rynku – miasto
korzysta ze środków unijnych w wysokości 85%
oraz środków z budżetu państwa (10%). Wkład
własny miasta do tej części wynosi 5%. Koszt całości (wraz z niekwalifikowaną częścią drogową,
którą finansuje budżet miasta) to ok. 24 mln zł
(z czego część kwalifikująca się do dofinansowania to ok. 18,9 mln zł). Koncepcja, projekt, wykonanie i montaż 14 rzeźb to dodatkowa umowa
opiewająca na 1,29 mln zł brutto.
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Planowany termin oddania do użytkowania to kwiecień 2021 roku.
Nowa hala będzie mieć dwa niezależne segmenty o powierzchni
przemysłowej 980 i 986 m² oraz dwa przynależne do nich zaplecza
socjalno–biurowe o powierzchniach 124 i 127 m².
Latem, kiedy ruszyła budowa hali, jeden z jej modułów (segment
„B”) był już wstępnie zarezerwowany. Segment „A” na razie pozostaje w ofercie ARR. Najemcy obiektu mogą liczyć na wsparcie
„strefowe” i uzyskać tym samym zwolnienie z podatku dochodowego na okres do 15 lat.
Łączna wartość inwestycji wynosi ok. 5,5 mln zł netto. Główny
wykonawca robót budowlanych to konsorcjum, którego liderem
jest Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. z Mińska
Mazowieckiego.
Budowa hali to druga tego typu inwestycja ARR, realizowana na
terenie objętym KSSE na Skorkach. W 2017 r. przy ulicy Ekonomicznej oddano do użytku większy, 4-modułowy obiekt o łącznej
powierzchni 3,2 tys. m².

U zbiegu ulic Syrokomli i Fredry na Rakowie stanie
nowy blok komunalny z 24 mieszkaniami. Jeśli mimo
pandemii wszystko przebiegnie według planu – bez
poślizgów – budowa ma się zakończyć do końca maja
2022 roku. Koszt inwestycji to 3,84 mln zł, z czego
1,33 mln zł stanowić ma dofinansowanie z BGK.
Czterokondygnacyjny budynek z dwiema klatkami schodowymi (każda po 12
mieszkań) i częścią piwniczną będzie elementem pierzei ulicy Syrokomli. Mieszkań dwupokojowych ma tam być 18, pozostałe będą jednopokojowe. Łączna powierzchnia użytkowa wszystkich wyniesie ponad 1,1 tys. m kw. Trzy mieszkania
przeznaczone będą dla osób z niepełnosprawnościami. Powstanie cała infrastruktura towarzysząca budynku – urządzenia techniczne, dojścia, dojazdy, chodniki,
parking i plac zabaw. Nasadzone będą nowe drzewa.
W postępowaniu przetargowym na te prace najkorzystniejsza okazała się oferta konsorcjum firm z Mińska Mazowieckiego – Przedsiębiorstwa Budowy Dróg
i Mostów Sp. z o.o. oraz ALTOR Sp. z o.o. Koszt inwestycji to 3,84 mln zł. Miasto
może z nią ruszyć dzięki umowie podpisanej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego
o udzielenie finansowego wsparcia ze środków Funduszu Dopłat. Miasto otrzyma
dofinansowanie w wysokości ok. 1 mln 330 tys. zł. 19 listopada plac budowy został
przekazany wykonawcy.
W ostatnich latach przybywa budowanych przez miasto nowych mieszkań – komunalnych oraz czynszowych. Latem 2019 roku lokatorom przekazano klucze do
bloku komunalnego z 65 mieszkaniami (w tym 2 chronionymi) w Śródmieściu –
przy ul. Focha. Na to zadanie też udało się zdobyć pieniądze z Banku Gospodarstwa
Krajowego (z Funduszu Dopłat – było to 2,6 mln zł, przy inwestycji wartej łącznie
8,2 mln zł). Na początku 2017 roku oddano też do użytku blok przy ul. Pułaskiego
(32 mieszkania), a we wrześniu tego roku 12 mieszkań w zaadaptowanym budynku
przy ul. Kiedrzyńskiej.
W roku 2018 blok czynszowy na Wyczerpach (24 mieszkania) przekazał lokatorom
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS. Teraz ZGM ma w planach osiedle w formule TBS na Parkitce.

TERMINALE BILETOWE MPK
W części częstochowskich autobusów
i tramwajów można
już płacić za bilet
jednorazowy w sposób bezgotówkowy.
Terminale zbliżeniowe uruchomiono
przy 106 kasownikach
elektrycznych.
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Aby zakupić bilet w formie bezgotówkowej, wystarczy użyć karty
płatniczej, aplikacji typu Google Pay
lub Android Pay na smartfonach, czy
innych urządzeń z funkcją płatności
zbliżeniowych, takich jak opaska
czy zegarek. Rozwiązanie to będzie
działać równolegle z Częstochowską
Kartą Miejską.
Sukcesywnie chcemy ułatwiać dostępność sprzedaży biletów także
z wykorzystaniem nowych technologii. Jest to bardzo ważne szczególnie
w czasie ograniczeń pandemicznych.
Podróżowanie komunikacją miejską
z zachowaniem zasad bezpieczeństwa

pozostaje wciąż bezpieczną formą
przemieszczania się, dlatego zależy
nam na wprowadzaniu rozwiązań,
które będą do tego zachęcać i ułatwiać korzystanie z autobusu i tramwaju – mówi prezydent Częstochowy,
Krzysztof Matyjaszczyk.
Bezgotówkowe terminale umożliwiają zakup biletów jednorazowych miejskich i podmiejskich.
MPK planuje rozszerzenie systemu
o sprzedaż biletów czasowych i weekendowych. Obecnie z formy bezgotówkowej można korzystać na pokładach
22 pojazdów w taborze miejskiego
przewoźnika (12 autobusów MAN i 10

tramwajów Twist 2.0). Zakup biletów
przebiega intuicyjnie, a sama transakcja jest błyskawiczna. Do sprawdzania
biletów wykorzystane będą bezpieczne, nowoczesne terminale kontrolerskie (w przypadku braku ważnego
biletu, opłatę dodatkową można uiścić
również kartą płatniczą).
Za dostarczenie i uruchomienie systemu odpowiadają polskie firmy: R&G
Plus w zakresie systemu kasownikowego oraz Bee-Tech przy współpracy
z Exorigo-Upos w obszarze systemu
płatniczego. Agentem rozliczeniowym
przetwarzającym transakcje kartami
bankowymi jest Elavon.
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MIASTO Z PASJĄ

KINO
NA ZDALNYM

fot. Waldemar Deska

Ostatnie miesiące to bardzo trudny okres dla kin na całym świecie. Globalna pandemia
i wynikające z niej restrykcje nie pozwalają im właściwie funkcjonować. Trudno dziś przewidywać,
jakie konsekwencje dla całej branży będzie miał ten kryzys, ale dużo się mówi nawet o najczarniejszych
scenariuszach - zarówno w odniesieniu do największych sieci kinowych, jak i kameralnych kin
studyjnych. Na szczęście lokalni miłośnicy filmu nie są zupełnie bezradni i dzięki seansom
na platformie vod MOJEeKINO.pl mogą wesprzeć Kino Studyjne OKF Iluzja.

O

RADA NIE
OD PARADY
To jedna z najbardziej zasłużonych organizacji sportowych w naszym mieście. I choć jej członkowie
nie sięgają po medale mistrzostw krajowych i międzynarodowych, to rola Regionalnej Rady Polskiego
Komitetu Olimpijskiego w krzewieniu idei olimpizmu w Częstochowie i okolicach jest niepodważalna.
W tym roku Regionalna Rada PKOl świętuje 45-lecie swojej działalności.
Wszystko zaczęło się w roku 1975, gdy po powstaniu województwa częstochowskiego utworzono Wojewódzką Komisję PKOl. Na jej czele
stanęli znani działacze sportowi i urzędnicy:
Edward Bogatko, Bogdan Comer i Władysław
Prochaska.

mach, Robert Prygiel oraz Krzysztof Śmigiel.
Kilkanaście lat wcześniej, w zbojkotowanych
przez część sportowego świata igrzyskach
w Moskwie (1980 r.), w ekipie naszego kraju
znaleźli się dwaj „akademicy”: Władysław Kustra i Wiesław Czaja.

Ówczesne władze naszego kraju powołały podobne komisje praktycznie we wszystkich województwach. Sukcesy biało-czerwonych na
igrzyskach olimpijskich były przecież niezmiernie cenione i - aby było ich coraz więcej - postanowiono skoordynować wszystkie działania
– tłumaczy Jerzy Raganiewicz, obecny wiceprezes RR PKOl. – Pomysł okazał się całkiem
sensowny i wpłynął na ogólne zainteresowanie
sportem w wymiarze olimpijskim.

Małgorzata Rydz, utalentowana biegaczka Budowlanych zaliczyła dwa igrzyska olimpijskie –
w Barcelonie (1982 r.) i we wspomnianej Atlancie. Zajęła w nich odpowiednio 7. i 8. miejsce
w biegu na 1500 m.

W Częstochowie, już w trakcie działalności
organizacji olimpijskiej, idea igrzysk nabrała
namacalnego charakteru za sprawą siatkarzy
i lekkoatletki Małgorzaty Rydz. Na igrzyskach
w Atlancie (1996 r.) w biało-czerwonych barwach pojawiło się aż sześciu zawodników
częstochowskiego AZS-u: Damian Dacewicz,
Piotr Gruszka, Marcin Nowak, Andrzej Stel-

Rok 1996 przyniósł zmianę w strukturze lokalnej organizacji PKOl. Odtąd działała ona jako
stowarzyszenie. Pięć lat później przekształciła
się w obecną Regionalną Radę Polskiego Komitetu Olimpijskiego, z prezesem Grzegorzem
Lipowskim na czele.
W wymiarze sportowym mieliśmy sporo nazwisk z naszego miasta, które pojawiały się na
igrzyskach, ale w wielu przypadkach już nie
reprezentowały one klubów z Częstochowy. Za
to triathlonistki - Ewa Dederko i Maria Cześnik
jechały na igrzyska jako zawodniczki Kmicica

czywiście żadna wirtualna projekcja nie
jest w stanie w pełni
zastąpić prawdziwego
doświadczenia kinowego. Wielki ekran, specjalne nagłośnienie, półmrok i ta wyjątkowa atmosfera. Kino sprzyja skupieniu, uważnej
percepcji. Nie można zrobić pauzy,
cofnąć. Trzeba wyłączyć telefon i odciąć się od wszystkich gadżetów, które
w ciągu dnia tak skutecznie odwracają naszą uwagę. W sali kinowej, nawet
wtedy, kiedy jest ona pełna, jesteśmy
tylko my i film. Niestety, w ostatnim
czasie jesteśmy tych kinowych przyjemności pozbawieni i skazani na oglądanie
nowości filmowych w Internecie. Można tam oczywiście wybierać wśród wielu platform streamingowych i vod, lecz
jedna z nich jest naprawdę wyjątkowa.

Od szeregu lat RR PKOl jest współorganizatorem plebiscytu na najlepszych sportowców
i trenerów w Częstochowie. Te wybory są miernikiem popularności poszczególnych dyscyplin
w naszym mieście. Przez ostatnie lata Rada
propagowała także konkurs dla uczniów szkół
podstawowych i ponadpodstawowych pn. „Na
olimpijskim szlaku”.

Platforma vod MOJEeKINO.PL ma
przynajmniej dwa atuty, które powodują, że warto stawiać akurat na nią
w czasach, gdy wyprawy do ulubionego kina są niemożliwe. Po pierwsze, jest
ona portalem kin studyjnych, który daje
możliwość wsparcia lokalnego kina w tym naszego OKFu. Mechanizm jest
tu bardzo prosty: rejestrujemy się na
stronie, wybieramy film, który chcemy obejrzeć, a przy zakupie biletu zaznaczamy kafelek OKF Iluzja - i w ten
sposób część przelewanych przez nas
środków trafia właśnie do tego kina.

To wspaniała, umysłowa zabawa dla miłośników sportu. Były lata, że mieliśmy wśród uczestników nawet ponad 100 osób. Rywalizacja stała na naprawdę wysokim poziomie. Nie mogło
być inaczej, skoro wśród jurorów mieliśmy tak
wielkie postacie sportu, jak Irena Szewińska czy
Jerzy Kulej. Przed takimi osobowościami wstyd
było czegoś nie wiedzieć. W tym roku konkursu
niestety nie było, bowiem pandemia „przegoniła” wszystkich ze szkół – przyznaje Raganiewicz. az

Drugim atutem tej platformy jest bardzo bogaty i unikatowy repertuar.
Wszyscy pasjonaci kina znajdą tu filmy
niebanalne, wyjątkowe, autorskie i arthouse’owe. Zadowoleni będą zarówno miłośnicy inteligentnej rozrywki,
jak i ci, którzy lubią, gdy kino stawia
przed nimi wyzwania oraz trudne pytania. Platforma współpracuje między
innymi z takimi dystrybutorami, jak:
Aurora Films, Against Gravity, Hagi,

Częstochowa. Ewa była w Pekinie (2008 r.),
Marysia w Londynie (2012 r.). W Atlancie, jako
kolarz Zibi Casio Kolejarza Częstochowa, pojawił się cyklista Sławomir Chrzanowski – wylicza Raganiewicz.
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Galapagos, Spectator, Next Film, Stowarzyszenie Nowe Horyzonty czy Gutek Film. Można na niej znaleźć zarówno nowości, jak i klasyczne hity. Wśród
dostępnych tytułów uwzględniono
również filmy polskie, np.: „Kamerdyner”, „53 wojny”, „Ikar. Legenda Mietka Kosza”, „Słodki koniec dnia”, „Plan
B”, „Kult. Film”.
Repertuar jest na portalu cyklicznie
zmieniany i - przede wszystkim wzbogacany o wydarzenia dodatkowe:
spotkania z twórcami, warsztaty, pokazy edukacyjne, a nawet festiwale filmowe. To wyjątkowa okazja, żeby śledzić
większe i mniejsze inicjatywy związane
z kinem, na co dzień rozsiane po całej
Polsce, przez co umykające całościowemu oglądowi. I tak, w listopadzie na
platformie można było między innymi
zobaczyć: „Ukraina! 5 Festiwal Filmowy”, przegląd filmów „O!znaki pracy”,
„The Best of Filmowe Podlasie Atakuje!
2020”, „Dni Filmu Niemieckiego”, a na
grudzień zapowiedziano już chociażby
„Międzynarodowy Festiwal Filmów
Krótkometrażowych ŻUBROFFKA”
oraz „14. Sputnik nad Polską – Festiwal Filmów Rosyjskich”. Warto uważnie śledzić ofertę portalu i polować na
filmowe perełki z całego świata, które
często nie mają pełnej dystrybucji kinowej w Polsce.
Widz może wejść na platformę poprzez
stronę www.okf.czest.pl lub z poziomu strony www.mojeekino.pl. Filmy
można oglądać na komputerze, tablecie
albo telefonie. Dodatkowo platforma
jest przystosowana dla osób z niepełnosprawnością wzroku i słuchu – część
filmów wyświetlanych jest z audiodeskrypcją i napisami dla niesłyszących.
Warto również wspomnieć, że projekt
realizowany jest przy wsparciu Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.
af

NA ŚWIĘTA

ŚWIĄTECZNY

Co najlepiej buduje
bożonarodzeniowy nastrój?
Klimatyczne, świąteczne dekoracje.
Także w tym roku nie zabraknie ich
w naszej miejskiej przestrzeni.
Jeśli pogoda dopisze, już od Mikołajek
będą zdobić plac Biegańskiego oraz
Aleje Najświętszej Maryi Panny.

KLIMAT
MIASTA

N

astrojowych dekoracji świątecznych
będzie więcej niż w ubiegłym roku.
Okazałe, przestrzenne instalacje, nawiązujące do Bożego Narodzenia,
tradycyjnie otulą swoim ciepłym
światłem przestrzeń centrum Częstochowy. Nad nimi,
jak zwykle, będzie górować choinka ulokowana na środku placu Biegańskiego. Taka zimowa aranżacja z pewnością sprawi, że wszyscy, którzy znajdą się na płycie placu,
bądź zdecydują się na spacer w jego najbliższej okolicy,
poczują wyjątkową atmosferę świąt. Zimowe iluminacje,
jak co roku, staną się znakomitym tłem dla rodzinnych,
pamiątkowych fotografii.
Zdobienie miejskiej przestrzeni bożonarodzeniowymi
dekoracjami ma w Częstochowie długą tradycję. Na przestrzeni lat miasto kreowało zimową scenografię m.in. ze
świetlnych elementów, takich jak: bajkowy zamek, karuzela, okazałych rozmiarów kolorowy miś, świąteczna
brama, pociąg, czy bombka, w których wnętrzach można
było robić zdjęcia. Utworzone z wymienionych elementów aranżacje były wielokrotnie doceniane w konkursie
na najładniejszą dekorację świąteczną „Świeć się z Energą”, w którym Częstochowa wygrywała rywalizację z innymi miejscowościami na etapie wojewódzkim, zdobyła
także 2. i 3. miejsce w ogólnopolskich finałach.

bc

2018
Zdjęcia: Łukasz Kolewiński, Marcin Szczygieł

O tym, jak zaprezentuje się centrum naszego miasta
w świątecznej szacie, będzie można się przekonać już
6 grudnia.

2017

2018

Wieloletnią tradycją stało się też sponsorowanie ozdób
świątecznych przez częstochowską firmę Jawo (producenta produktów mrożonych), która także w tym roku
wspiera miasto. Za jej sprawą, jeszcze przed generalnym
remontem placu Biegańskiego, stanęła na nim świecąca
figura anioła. W kolejnych sezonach firma ufundowała
jaśniejące blaskiem drzewko przy rzeźbie dziewczynki
z gołębiami w III Alei, które z czasem zastąpiły błyszczące gwiazdy, a potem świetlne fale. Po rocznej przerwie
w świątecznym ozdabianiu centrum Częstochowy Jawo
wraca do dziewczynki, przy której już za kilka dni rozbłysną… kwiaty!
W tym sezonie w świątecznym dekorowaniu miasta
zadebiutuje z kolei firma TEL-BRUK Radosław Telenga, która ufunduje jedną z ozdób lokowanych na placu
Biegańskiego. To przedsiębiorstwo znane jest częstochowiankom i częstochowianom m.in. jako generalny wykonawca Promenady Śródmiejskiej, a także osiedla mieszkaniowego „MARJAŃSKA”.

2017

2018

2016
5

GRUDZIEŃ 2020

HISTORIA

PAMIĘĆ
O ŻYDOWSKIEJ
SPOŁECZNOŚCI

Z

espół Szkół im. gen. Władysława Andersa od roku szkolnego
2019/2020 realizuje projekt edukacyjny „Poznanie historii częstochowskich obywateli pochodzenia żydowskiego oraz Holokaustu”. Jego
głównym celem jest popularyzacja wiedzy
na temat częstochowskiej społeczności żydowskiej, także w kontekście dramatycznych
wydarzeń z okresu drugiej wojny światowej
i Zagłady.

Uczestnicy projektu podejmują działania, które
pozwalają im poznać miejsca w Częstochowie
związane z historią społeczności żydowskiej,
a także poszczególne losy Żydów częstochowian, którzy przyczynili się do rozwoju miasta,
jego rozkwitu gospodarczego i kulturalnego –
tłumaczy dr Daria Jekiel, nauczycielka Zespołu
Szkół i koordynatorka projektu.
Pośród dotychczasowych działań, zrealizowanych w ramach projektu, można znaleźć
chociażby społeczno-edukacyjne spotkanie
online związane z Akcją Żonkile, zorganizowane przez Muzeum Historii Żydów Polskich.
W trakcie tego spotkania częstochowscy
uczniowie mogli obejrzeć film „Nie było żadnej nadziei. Powstanie w getcie warszawskim
1943” w reżyserii Kamy Veymont oraz zapoznać się z komentarzem Piotra Kowalika, historyka i edukatora Muzeum POLIN.

Historia częstochowskich Żydów jest istotnym fragmentem
dziejów naszego miasta. Popularyzacją wiedzy na ten
temat, przede wszystkim wśród ludzi młodych, zajmuje się
na przykład Zespół Szkół im. gen. Władysława Andersa.
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Częstochowska młodzież miała także okazję porozmawiać z Irit Yakhnes, Attaché ds.
Dyplomacji Publicznej Ambasady Izraela
w Polsce, Katarzyną Rybką-Iwańską z Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Izraelu oraz
Alonem Goldmanem, przewodniczącym
Stowarzyszenia Żydów Częstochowskich
w Izraelu, synem Jeruchama Goldmana,
oficera Armii Andersa. Dzięki temu uczniowie poznali wiele mało znanych faktów historycznych, dotyczących obu społeczności
z czasu wojny, tragedii częstochowskich Żydów, wędrówki armii generała Andersa oraz
historii rodziny Goldmanów.
W ramach realizacji projektu uczniowie wzięli ponadto udział w kwerendzie w Bibliotece
Publicznej im dr. Władysława Biegańskiego, której celem było znalezienie informacji
na temat historii żydowskich mieszkańców
Częstochowy. Z kolei we wrześniu upamiętnili 78. rocznicę początku likwidacji Getta
w Częstochowie, składając kwiaty pod Pomnikiem Pamięci Żydów Częstochowian
oraz biorąc udział w wirtualnym spotkaniu
z dr. Juliuszem Sętowskim, historykiem Muzeum Częstochowskiego, podczas prezentowanej wówczas wystawy „Obraz Treblinki
w oczach Samuela Willenberga”.
Kolejnym elementem projektu jest film „Spotkania z historią Żydów częstochowian”

w reżyserii Michała Tkaczyńskiego, którego premierę zaplanowano na 15 grudnia
2020 r. Obraz podejmuje problematykę
historii społeczności żydowskiej zamieszkującej
przedwojenną
Częstochowę
oraz przedstawia zaangażowanie szkoły
w działania edukacyjne na rzecz popularyzacji wśród uczniów wiedzy na ten temat.
Film będzie można obejrzeć na stronie
internetowej Zespołu Szkół: zsanders.eu,
dzięki czemu stanie się on dostępny dla
wszystkich zainteresowanych osób.
Projekt „Poznanie historii częstochowskich
obywateli pochodzenia żydowskiego oraz
Holokaustu” jest finansowany przez Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny
w Polsce. Zespół Szkół im. gen. Władysława
Andersa współpracuje przy jego realizacji
między innymi z częstochowskim oddziałem Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego
Żydów w Polsce, Muzeum Częstochowskim,
Alonem Goldmanem – przewodniczącym
Stowarzyszenia Żydów Częstochowskich
w Izraelu i Jerzym Mizgalskim – profesorem
na Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie.
Więcej informacji na temat działań realizowanych w ramach projektu, a także premierę zapowiadanego filmu można znaleźć na
stronie internetowej szkoły: zsanders.eu
mw

WYSTAWA
Na Tysiącleciu działało kilka zakładów
przemysłowych – przy ulicach Dekabrystów i Rolniczej: Fabryka Urządzeń Mechanicznych, do lat 90. XX w. Fabryka Pras
Automatycznych „Wykromet”, Częstochowska Fabryka Artykułów Muzycznych
„Melodia” oraz – przy ul. Brzeźnickiej: Fabryka Pomocy Naukowych. Obecnie funkcjonują tu Brembo – producent systemów
hamulcowych i TRW.

Pretekstem do wspomnień o dzielnicy Tysiąclecie jest poświęcona jej wystawa
z cyklu „Częstochowskie dzielnice”, przygotowana przez Muzeum Częstochowskie
we współpracy z Archiwum Państwowym w Częstochowie. Złożą się na nią archiwalia,
fotografie, plany i inne dokumenty, w tym „Kronika miasta Częstochowy” i „Kronika
budowy Promenady XXX-lecia”. Internetowe udostępnienie wystawy już w grudniu.

Od końca XIX w. tereny leżące na północ
od ul. Jasnogórskiej w kierunku Kiedrzyna
należały do sąsiadujących ze sobą zakładów ogrodniczych i gospodarstw rolnych
Zawadów, Szczecińskich, Hofmanów,
Szwakopfów i Jastrzębskich. Od początku
lat 30. XX w. funkcjonowała tu dzielnica
miasta Częstochowy (o numerze XIX) zwana Zawadami. Była ona ograniczona ulicami: Borelowskiego (wcześniej Głęboka) od
północy, Chłopickiego (przedtem Ciemna)
i Dembińskiego (wcześniej Pomologiczna)
na południu oraz Wałami Dwernickiego
(wcześniej Lewe Wały) i Kiedrzyńską.
W roku 1958 rozpoczęto planową zabudowę dzielnicy, która od 1960 r. nosi nazwę
Tysiąclecia. Główną arterię komunikacyjną,
zaprojektowaną przez architektów Irenę
i Czesława Kotelów, stanowi aleja Armii

Krajowej (od 1957 r. było to przedłużenie
al. Kościuszki, od 1958 r. ul. Deglera, a w latach 1964–1990 al. Zawadzkiego). Od 1959 r.
działała wzdłuż niej linia tramwajowa (łącząca dzielnicę z Rakowem). Linię tę przedłużano wraz z rozwojem dzielnicy. Pierwsza
pętla była zlokalizowana przy ul. Worcella,
od roku 1971 znajdowała się przy zbiegu ulic
16 Stycznia (Kiedrzyńska) i Zawadzkiego
(dziś al. Armii Krajowej) w miejscu obecnego Centrum Handlowego „Promenada”.
Przy alei Armii Krajowej znajdują się
obiekty należące do Politechniki Częstochowskiej i Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza: administracyjne, dydaktyczne, aule, biblioteki,
planetarium, Akademickie Centrum Kultury z Klubem „Politechnik” (sala widowiskowa i hala sportowa). Tu wzniesiono
charakterystyczne budynki mieszkalne:
„falowiec” (wybudowany w 1974 r. według projektu Mariana Kruszyńskiego),
wieżowce (tzw. cztery wieżowce, według
projektu
Włodzimierza
Ściegiennego
i Jadwigi Majkowskiej), „mrówkowiec”
(oddany do użytku w 1971 r.; projektowali go Helena Lemańska i M. Kruszyński), wysoki biurowiec (zbudowany

w I połowie lat 70. ubiegłego wieku, dawna siedziba przedsiębiorstw „Komobex”
i „Biprorud”). Szereg budynków zostało
postawionych przez Częstochowską Spółdzielnię Mieszkaniową „Nasza Praca”,
która w latach 70. XX w. objęła swoim
działaniem teren dzielnicy. Do spółdzielni
należy m.in. klub o charakterze kulturalno-oświatowym (przy ul. Broniewskiego
3) oraz powstała w 1992 r. Telewizja Lokalna „Orion” z własnym studiem (także przy
ul. Broniewskiego).
Na terenie dzielnicy znajdują się obiekty sportowe i rekreacyjne: hala sportowa
„Polonia” i pływalnia letnia oraz - od roku
2020 - park wodny (przy ul. Dekabrystów),
miejski stadion lekkoatletyczny i boisko
piłkarskie (przy ul. Dąbrowskiego), hala
sportowa przy III Liceum Ogólnokształcącym im. dr. W. Biegańskiego, ścieżki
rowerowe (wzdłuż al. Armii Krajowej, ulic
Kilińskiego, Dekabrystów i Szajnowicza-Iwanowa), place rekreacji ruchowej. Na
Tysiącleciu ma też swój adres Wojewódzki
Szpital Specjalistyczny im. NMP (wybudowany w 1961 r. przy ul. PCK; do 2009 r.
był to Wojewódzki Szpital Zespolony im.
W. Orłowskiego).
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zielnica Tysiąclecie obejmuje teren od al. Jana
Pawła II na południu, do
ul. Traugutta i Promenady
Niemena na północy, od
ul. Łódzkiej do przedłużenia ul. Szajnowicza-Iwanowa na zachodzie i do ul. Wały
Dwernickiego na północnym wschodzie.

Przy ul. Zbierskiego można obejrzeć zabytkową (nadszarpniętą jednak upływem czasu) willę Hoffmanów z końca
XIX w. Na terenie dzielnicy znajduje się
też szereg obiektów artystycznych: mozaiki Stanisława Łyszczarza na ścianach
auli Uniwersytetu im. Jana Długosza
(al. Armii Krajowej 13/15) i hali sportowej Klubu „Politechnik” (przy al. Armii
Krajowej 23/25), rzeźby: Szymona Wypycha („Dzieci” na skwerze Kaliny Jędrusik
i „Tańczące dzieci” przy ul. Dekabrystów
9/17), Władysława Łydżby („Ryby” przy
skwerze koło „mrówkowca”, „Gołębie”
przy zbiegu ul. PCK i al. Armii Krajowej,
oraz „Matka z dzieckiem” przy Promenadzie Niemena), a także rzeźby w Galerii
Sztuki Odlewniczej im. Wacława Sakwy
na Wydziale Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej.

Juliusz Sętowski
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fot. T. Lewandowski

fot. Z. Nowak

TYSIĄCLECIE

W dzielnicy tej znajdują się również parafie rzymsko-katolickie: św. Jadwigi
Królowej przy ul. gen. Zajączka (ze świątynią wzniesioną w latach 1983–1991),
św. Wojciecha przy ul. Brzeźnickiej 59
(kościół wzniesiony w latach 1978–1985),
św. Benedykta, Mateusza, Izaaka i Krystyna Pierwszych Męczenników Polski przy
ul. Obrońców Westerplatte 37 (kościół
wybudowany w latach 1991–1998), Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa przy
al. Jana Pawła II 82 (kościół wzniesiony
w latach 1995–2000), Nawiedzenia NMP
przy ul. Okólnej 113 (kościół od 1997 r.),
św. Kazimierza Królewicza przy ul. Brzeźnickiej 45 (kościół wybudowany w latach
1999–2000). Na terenie dzielnicy znajduje
się też, użytkowany od roku 1884, cmentarz Kule (ograniczony ulicami Rolniczą,
Dekabrystów i Fieldorfa-Nila) – a w jego
obrębie kaplica Zmartwychwstania Pańskiego w tajemnicy Emaus (wzniesiona
w 1898 r.), nagrobki autorstwa znanych
rzeźbiarzy i kamieniarzy częstochowskich, kwatera żołnierzy radzieckich
z pomnikiem dłuta Stefana Policińskiego.
Do nekropolii przylegają (od ul. Rolniczej)
Rodzinne Ogrody Działkowe (w latach
1900–1939 była to żydowska ferma ogrodnicza).

FOTOGRAFIA

FOTOGRAFIA ULICZNA
TO FORMA AKTYWNEJ
MEDYTACJI

Zdobywca głównej nagrody w międzynarodowym
konkursie fotograficznym Fujifilm Moment
Street Photo Awards - Michał Krzyszkowski opowiada nam o swojej pasji
do obrazowania osamotnienia,
zagubienia i melancholii.

Adam Markowski: Jesteś zdobywcą pierwszej nagrody w Fujifilm Moment Street Photo
Awards 2020. Jak wrażenia?

przy sobie telefon, który przy dobrym świetle
sprawdza się całkiem nieźle, mimo że nie zapewni plastyki obrazu z profesjonalnego aparatu. W tym wypadku stary iPhone 6 spełnił swoje zadanie. Wyrzucałem sobie przez jakiś czas,
że nie miałem wtedy ze sobą lustrzanki, jednak
potem zdałem sobie sprawę, że gdybym ją
miał, nie zrobiłbym tego zdjęcia. Byłbym pewnie w innym miejscu, patrzył w inną stronę,
kombinował z ustawieniami. Może zrobiłbym
inne dobre zdjęcie, ale nie to. Rodzaj sprzętu,
którym fotografuję, wpływa na cały proces.

Michał Krzyszkowski: Jest to absolutnie wspaniałe uczucie. Wiem, że tak się często mówi,
otrzymując nagrodę, ale naprawdę nie spodziewałem się tego! W konkursie było dużo prac na
wysokim poziomie i wielu zdolnych fotografów. Tym większa satysfakcja z wygranej. Ale
też motywacja do działania, bo mój wewnętrzny
perfekcjonista mówi, żeby nie osiadać na laurach, tylko robić jeszcze lepsze rzeczy.

Czego szukasz w fotografii ulicznej? Jakie tematy Cię interesują? Na czym się skupiasz, szukając
motywu dla dobrego kadru?

Twoje czarno-białe zdjęcie zostało także dostrzeżone przez wybitnego fotografa Martina Parra
w konkursie „Life Framer”. Opowiedz nam, jak
to zdjęcie powstało.
To wielki zaszczyt zostać wyróżnionym przez
fotografa z agencji Magnum. Co do zdjęcia,
była to klasyczna sytuacja, kiedy znajdujesz
się we właściwym miejscu, we właściwym
czasie. Odwiozłem akurat syna do przedszkola, po czym, wracając do domu, dostrzegłem
wielką chmurę nad ulicą. Z daleka wyglądało
to na pożar. Instynkt podpowiedział mi, żeby
tam pojechać, choć wiedziałem, że wpakuję się
w niezły korek. Porzuciłem auto przy drodze
i pobiegłem fotografować. Na miejscu okazało się, że to awaria ciepłownicza. Pękła rura
z gorącą wodą, a ponieważ był mróz, nad ulicą
unosiły się spektakularne kłęby pary. Do tego
świeciło mocne, zimowe słońce. Idealne warunki do fotografowania. Na ulicach panował
chaos, nad którym starali się zapanować strażacy. Nagle dostrzegłem starszą kobietę o lasce,
jak gdyby nigdy nic przechodzącą przez ulicę.
8
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Instynktownie zrobiłem zdjęcie, w ostatniej
chwili, bo sekundę później cała kompozycja
„rozsypała się”.

Zawsze nosisz ze sobą aparat?
Prawie zawsze. Mam plecak fotograficzny,
z którym rzadko się rozstaję. Wprawdzie, kiedy wychodzę lub jadę gdzieś z dziećmi, wiem,
że nie będę miał głowy, żeby ustawiać przysłonę, czas naświetlania itd. Zawsze jednak mam

Świetne pytanie. Niestety, nie umiem na nie
precyzyjnie odpowiedzieć. Działam bardzo
intuicyjnie. Szukam czegoś, co mnie urzeknie,
a kiedy to widzę, działam. To na ogół połączenie ciekawego otoczenia, światła i koniecznie
elementu ludzkiego. Ulica to ludzie, życie. Bez
nich zdjęciom najczęściej czegoś brakuje. Jeśli
chodzi o przekaz zdjęć, które robię, to jest to zestaw moich emocji oraz refleksji wobec otaczającej rzeczywistości, wobec zmian społecznych
i kulturowych. Każdy oczywiście może, a nawet
powinien interpretować te obrazy po swojemu.
Jednak ja sam w moich fotografiach odnajduję
pewne osamotnienie, zagubienie, melancholię,
czasem zauroczenie, czasem absurd…

Czym jest dla Ciebie fotografia uliczna?
Wieloma rzeczami. Przede wszystkim sztuką,
formą ekspresji, szansą na stworzenie czegoś
pięknego. Jest również sposobem opowiadania

Pierwsza nagroda
w międzynarodowym konkursie
Fujifilm Moment
Street Photo Awards 2020

o świecie i czasach, w których żyjemy. Dla
mnie osobiście fotografia uliczna stanowi też
formę aktywnej medytacji. Jestem w ruchu, na
świeżym powietrzu i - choć przebywam wśród
ludzi - spędzam czas ze sobą i swoimi myślami. To fantastyczny stan umysłu, który potrafi
uzależniać.

Wychodzisz na ulicę specjalnie, czy raczej fotografujesz podróżując z punktu A do punktu
B?

z bliska, aż do momentu, kiedy mnie zauważy. Wtedy wypada jakoś się zachować.
Czasem mówię „dziękuję bardzo” albo „super pani wygląda w tym świetle i musiałem
zrobić zdjęcie”. Na ogół jednak staram się
unikać interakcji, żeby nie wpływać na fotografowaną rzeczywistość, nie zmieniać jej
swoją obecnością.

Czy ludzie reagują na to, że robisz im zdjęcia?

Czy zdarza Ci się wejść w interakcję z ludźmi
fotografowanymi na ulicach?

Trudno nie zauważyć gościa, który cię fotografuje profesjonalnym aparatem. Czasem ludzie patrzą z ciekawością, a nawet uśmiechają
się, ale częściej odwracają wzrok albo próbują
uciec z kadru. Myślę, że w polskim społeczeństwie panuje pewna granicząca z nieufnością
ostrożność wobec obcej osoby robiącej nam
zdjęcia. Muszę wkładać sporo wysiłku, żeby
nie zwracać na siebie uwagi, np. udając, że fotografuję coś innego, gdzieś w oddali.

Czasami. Na przykład wówczas, gdy ktoś
ma ciekawą twarz i chcę takiej osobie zrobić
portret. Zdarza się też, że fotografuję kogoś

Jak rozwijała się Twoja przygoda z fotografią? Gdzie się uczyłeś? Czy może jesteś samoukiem?

Coraz częściej są to planowane wypady. Rezerwuję sobie w kalendarzu parę godzin, sprawdzam prognozę pogody i obmyślam miejsce,
w którym zacznę działać. Cytując wspomnianego Martina Parra: „albo robisz to porządnie,
albo wcale”.

Jestem samoukiem w tym sensie, że nie ukończyłem studiów o profilu artystycznym. Bardzo dużo skorzystałem jednak z kursów online, warsztatów z fotografami oraz z książek
i albumów fotograficznych. To wszystko razem to kawał niezłej edukacji, tyle że organizowanej całkowicie samodzielnie.

Kiedy przestałeś być zwykłym przechodniem,
a zacząłeś uprawiać street photo?
Trudno powiedzieć. Wydaje mi się, że pierwsze zdjęcia tego typu robiłem już 15 lat temu,
podczas studiów w Szwecji. Nie wiedziałem
wtedy, co to street photo, po prostu interesowali mnie zwykli, obcy ludzie i z jakiegoś powodu czułem potrzebę, żeby ich fotografować.
Jednak poważnie i świadomie zajmuję się fotografią uliczną od 6 lat.

Fotografujesz na ulicach Warszawy. Czy aparat towarzyszy Ci też w podróżach? Często
wyjazdy są dla fotografów pretekstem do
twórczych spacerów i odkrywania nowych
momentów i miejsc.

9

Oczywiście. Nowe miejsca zawsze inspirują
do fotografowania, bo fotografia jest formą
poznawania rzeczywistości. Odkrywania jej.
10 lat temu byłem z żoną na wakacjach w Hawanie. Praktycznie nie rozstawałem się z aparatem, choć teraz, z perspektywy czasu, tamte
zdjęcia wydają mi się mało porywające. Moim
cichym marzeniem jest wrócić tam z obecnym
warsztatem i doświadczeniem. Czuję, że w tej
podróży powstaną wspaniałe fotografie.

Ostatni czas był wyzwaniem dla fotografujących. Pandemia jednych zablokowała, dla
innych stała się impulsem, by wyjść z domu
i zmierzyć się z nią fotograficznie. Jak to było
w Twoim przypadku?
Miałem parę pomysłów na wyjazdy fotograficzne, które musiałem przełożyć na
przyszłość. Nie powiedziałbym jednak, że
pandemia powstrzymała mnie przed robieniem zdjęć. Ograniczenia bywają inspirujące. Zamiast myśleć, dokąd wyjadę fotografować, planowałem sobie zdjęcia w różnych
zakątkach Warszawy, odkrywając przy tym
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świetne miejsca. Wszechobecne maski też mi
nie przeszkadzają. Ja jestem bardziej anonimowy, schowany i podobnie ludzie, których
fotografuję. Myślę, że dzięki temu czują się
bezpieczniej i mniej przeszkadza im obecność
fotografa.

W Twoim portfolio można znaleźć portrety.
To drugi z tematów, który Cię interesuje?
To tak naprawdę ten sam temat: ludzie. Tu
też jest miejsce na niespodzianki, zaskakujące odkrycia, także trzeba być czujnym, by
nie przegapić decydującego momentu. Kiedy
robię portret, podobnie jak w fotografii ulicznej, szukam jakiejś prawdy. Nie chcę wspólnie
z modelem kreować czegoś, co nie istnieje.
Rozmawiamy, poznajemy się wzajemnie, a ja
w odpowiednim momencie naciskam spust
migawki.

Masz swoich mistrzów, którymi się inspirujesz?
Nie próbuję odtwarzać cudzych pomysłów,

ale inspiracje z pewnością siedzą gdzieś
w mojej podświadomości i biorą udział
w procesie twórczym. Do fotografów, których
prace podziwiam, na pewno zaliczają się Alex
Webb, Steve McCurry czy Fan Ho, z uwagi na
niezwykle plastyczne obrazy, które stworzyli. Również Todd Hido, Saul Leiter, Gregory
Crewdson za sprawą nastroju, który mają ich
zdjęcia. Oczywiście Bruce Gilden oraz Bruce
Davidson. Oni świetnie czują klimat miasta,
potrafią oddać charakter miejskiej dżungli. Na
początku mojej drogi duży wpływ na mnie
wywarli też klasycy, tacy jak Henri Cartier-Bresson czy Elliott Erwitt. Dużo tych nazwisk,
bo nie brakuje w historii sztuki wybitnych fotografów. Nic, tylko oglądać i uczyć się.

Czego można Ci życzyć? Co jeszcze chciałbyś
osiągnąć w fotografii?
Życzyć - to oczywiście zdrowia. I szczęścia.
Bez niego w fotografii ulicznej ani rusz. A jeśli chodzi o moje cele, to w niedalekim czasie
chciałbym zorganizować pierwszą indywidualną wystawę i wydać książkę fotograficzną.

LITERATURA

fot. Piotr Dłubak

Ostatnie miesiące były pełne niepokojów
o zdrowie nasze i naszych najbliższych oraz
nieodległą i dalszą przyszłość. I choć nie ma lekarstwa ani magicznego zaklęcia, które pozwoliłyby powrócić do stanu sprzed pandemii, to
jako ludzkość wypracowaliśmy wiele mechanizmów pozwalających nam na przetrwanie
nawet najtrudniejszych czasów. Jednym z nich
jest literatura. Ucieczka w inne, alternatywne,
współistniejące światy, w których przeżywamy
nowe stany, inne emocje, w których możemy
odszukać bezpieczną przestrzeń. Ten czas wyciszenia jest doskonałą okazją, aby zatrzymać
się na chwilę, odetchnąć i przeżyć coś, na co
zwykle nie mamy czasu.
Kiedyś temu właśnie służyły salony. Pewnie
wszyscy przynajmniej kojarzą salon, którego
stałym bywalcem był narrator „W poszukiwaniu straconego czasu” Marcela Prousta,
a z polskiego podwórka – Obiady czwartkowe, powstałe z inicjatywy Adama Kazimierza
Czartoryskiego, a organizowane przez króla
Stanisława Augusta Poniatowskiego, na wzór
paryskich salonów literackich. Oczywiście było
tam bardzo elegancko i wytwornie, ale przede
wszystkim spotkania te służyły ścieraniu się
najróżniejszych przekonań i racji. To tam często miały miejsce ważne dyskusje obyczajowe
czy kulturowe, kształtowały się opinie i mody.
Dziś próżno szukać salonów literackich, ale
o tym, że doskonale o nich pamiętamy, świadczą inicjatywy nawiązujące do tego zwyczaju.
W Polsce jedną z nich są Salony Poezji, odbywające się w wielu teatrach. W końcu to właśnie poezja najczęściej pozwala złapać oddech,

NA SALONIE

12 listopada na facebookowej stronie Filii nr 9 Biblioteki Publicznej im. dr. Władysława
Biegańskiego oraz facebookowej stronie Teatru im. Adama Mickiewicza pojawił się
filmowy Salon Poezji pt. „Mapa dzieciństwa”, poświęcony Irit Amiel.
Wciąż można go tam obejrzeć i zdecydowanie warto to zrobić.
nazwać i zrozumieć własne emocje, opowiedzieć o tym, co jednostkowe w sposób zrozumiały dla wielu.
Salon Poezji narodził się z tęsknoty za czymś
więcej – za poezją, która być może stanowi jedną
z najbardziej metaforycznych i najtrudniejszych
do zrozumienia sztuk, ale jednocześnie jest tą,
która spaja przeżycia nas wszystkich jako ludzi.
W częstochowskim Teatrze Salon Poezji został zainicjowany w roku 2004 przez aktorkę Annę Dymną. W pierwszych latach częstochowskie spotkania
z poezją odbywały się raz w miesiącu, z czasem ich
częstotliwość nieco się zmniejszyła i obecnie w salonach uczestniczyć możemy raz na kwartał. Sama
idea przetrwała jednak już 16 lat. W maju tego

roku świętowaliśmy w Częstochowie setny Salon
Poezji. W projekcie uczestniczą zarówno aktorzy,
jak i muzycy związani z naszym miastem, choć pojawiają się także goście z całej Polski: Anna Dymna,
Jerzy Stuhr, Piotr Machalica, Zofia Kucówna, Emilia Krakowska, Michał Żebrowski, Rafał Olbiński
i wielu innych. Salonom Poezji towarzyszy zawsze
oprawa muzyczna, którą dotąd przygotowywali
m.in. Krzysztof Niedźwiecki, Jarosław Woszczyna,
Agata Półtorak czy Michał Rorat.
W tym roku ciągłość poetyckich spotkań na
żywo zaburzyła niestety pandemia, ale Salon
Poezji przeniósł się do sieci. Premiera online
jego najnowszej odsłony odbyła się 12 listopada. Projekt powstał we współpracy Filii nr 9
Biblioteki Publicznej im. dr. Władysława Biegańskiego oraz Teatru im. Adama Mickiewicza w Częstochowie, w ramach finansowania
z Budżetu Obywatelskiego i został zadedykowany twórczości Irit Amiel, poetki pochodzącej
z Częstochowy. W roku 2014, w ramach cyklu
„Aleje - tu się dzieje!”, Irit Amiel gościła w naszym mieście na spotkaniu autorskim, a częstochowianki i częstochowianie mogli ją jeszcze
lepiej poznać dzięki filmowi „To jednak ja zwyciężyłam – Irit Amiel”, za którego scenariusz

odpowiadała Magdalena Fijołek, a za zdjęcia
i montaż - Robert Nawrot i Michał Adamus.
Irit Amiel urodziła się 5 maja 1931 r. w Częstochowie w zasymilowanej rodzinie żydowskiej
– Leona Librowicza i Natalii z domu Hassenfeld. Jako jedyna z rodziny przeżyła wojnę i tuż
po niej, w roku 1947, wraz z organizacją Bricha
przedostała się do Palestyny. Amiel jest jednocześnie poetką języka hebrajskiego i języka polskiego. I choć dzisiaj mieszka w Izraelu, to dla
wielu wciąż obecna jest, w pewien trudny do
uchwycenia sposób, w naszym mieście.
W realizację filmowego Salonu Poezji pt.
„Mapa dzieciństwa” zaangażowanych było
wiele osób. Wiersze Irit Amiel czytały: Agata
Ochota i Teresa Dzielska – aktorki Teatru im.
Adama Mickiewicza. Za interpretację fragmentu wiersza „*** Pierwszy do komory wchodzi
król Maciuś pierwszy” autorstwa Irit Amiel
i kołysanki „Był sobie król” Janiny Porazińskiej odpowiedzialna była Aniela Łoniewska
– uczennica Państwowej Szkoły Muzycznej
II stopnia w Zduńskiej Woli. Aranżacji na fortepian i wykonania utworu „Graj skrzypku graj”
podjął się Michał Rorat. Zdjęcia, dźwięk, oświe-

tlenie, koloryzację filmu, montaż, napisy zrealizował Jacek Śliwczyński. Scenariusz i reżyseria
to dzieło Ewy Oleś i Ilony Kowalskiej. Zdjęcia
wykonał Piotr Dłubak, o oświetlenie sceny
zadbał Przemysław Bielawski, o nagłośnienie
Piotr Czok, a za dostępność cyfrową odpowiedzialny był Radosław Kowalski.
O tym, jak narodził się pomysł Salonu Poezji
poświęconego Irit Amiel, opowiada Ewa Oleś
– sekretarz literacki Teatru im. Mickiewicza: Ilona Kowalska, kierowniczka Filii nr 9 Biblioteki
Publicznej w Częstochowie, na początku września tego roku zaproponowała zrealizowanie
wspólnego, biblioteczno-teatralnego projektu
z twórczością Irit Amiel. Na początku nie wiedziałyśmy jeszcze konkretnie, jaka będzie jego
formuła. Żałowałyśmy, że przez pandemię nie

uda się spotkać z publicznością twarzą w twarz.
Ale właśnie z tej niemożności zrodził się pomysł
filmowego Salonu Poezji. Projekt realizowany
był w październiku i listopadzie, w kilku przestrzeniach: w bibliotece, teatrze, na ul. Granicznej i w kawiarni „Niebo w mieście”. Ten Salon
powstał przede wszystkim z wielkiej fascynacji literaturą i osobowością Irit Amiel – blisko
90-letniej poetki, urodzonej w Częstochowie,
a na stałe mieszkającej w Izraelu. Bardzo miło
wspominam ten czas. Miłością do Irit udało się
zarazić wszystkich twórców filmowego projektu - aktorki, filmowca, fotografa. W rozmowie
telefonicznej, tuż przed premierą Salonu, Irit
powiedziała: ,,Częstochowa to moje najpiękniejsze i najsmutniejsze wspomnienie. Taka bardzo
skomplikowana, trudna miłość. Nieście w świat
pamięć o dzieciach Holocaustu”.
Ilona Kowalska, współodpowiedzialna za scenariusz filmowego Salonu Poezji pt. „Mapa
dzieciństwa”, dodaje: Ten pomysł zrodził się
oczywiście z fascynacji twórczością Irit Amiel
– z chęci upamiętnienia częstochowianki,
jej związków z naszym miastem - ale także
z doświadczenia fantastycznej współpracy
z Teatrem im. Adama Mickiewicza. W zeszłym
roku zrealizowaliśmy wspólnie Salon Poezji
poświęcony Zuzannie Ginczance. Udało się
oczywiście dzięki środkom pozyskanym z Budżetu Obywatelskiego.
Miejmy nadzieję, że żydowskie poetki – Zuzanna
Ginczanka i Irit Amiel – to pierwsze z wielu bohaterek Salonów Poezji, które jeszcze przed nami.

Sylwia Góra

TEATR

Magda Fijołek: Prawdę mówiąc, większość
częstochowskich widzów nie wyobraża sobie
Teatru im. Adama Mickiewicza bez Pana. Jest
Pan z nim związany od 30 lat. Pierwsza praca
i od razu odnalazł Pan tu swoje miejsce?
Adam Hutyra: Czasem też w to nie wierzę,
ale często przypadek, zbieg okoliczności
decydują o naszym życiu. Do Częstochowy
przyjechałem razem z moimi przyjaciółmi ze studiów. Pierwsze lata nie były zbyt
udane i, szczerze mówiąc, myślałem o odejściu do innego teatru. Byłem nawet wraz
z moją żoną na rozmowie w innym teatrze
i dostaliśmy propozycję przejścia, ale znowu
przypadek sprawił, że do tego nie doszło.
Naszym nowym dyrektorem został Henryk
Talar, który zrewolucjonizował częstochowski teatr. Był to dla mnie i mojej żony bardzo
dobry czas, prywatnie i zawodowo. Urodziły się nasze dzieci. Coraz więcej zaczęło nas
łączyć z Częstochową. Możliwości przejścia
gdzie indziej pojawiały się jeszcze kilkakrotnie, ale nigdy finalnie się to nie stało. Byłem
coraz bardziej zaangażowany w życie Teatru im. Adama Mickiewicza, dostawałem
propozycje ciekawych ról. Było bardzo dużo
grania, z czasem zacząłem też pracować
z młodzieżą.

PRZYPADEK
ADAMA HUTYRY

Pochodzi Pan z Czechowic-Dziedzic, studiował Pan na mającym swą siedzibę we Wrocławiu Wydziale Lalkarskim Państwowej
Wyższej Szkoły Teatralnej im. Ludwika Solskiego w Krakowie. W jaki sposób znalazł się
Pan akurat w Częstochowie?

fot. Piotr Dłubak

W tym roku świętuje jubileusz 30-lecia pracy artystycznej.
To jednocześnie 30 lat pracy w Teatrze im. Adama Mickiewicza.
Teatr jest dla Adama Hutyry najważniejszy i - jeżeli
nic się nie zmieni - właśnie teatrowi aktor chce poświęcić
resztę swojego zawodowego życia.
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Po dyplomie we Wrocławiu szukaliśmy
z żoną pracy w wielu miejscach w Polsce.
Obiecaliśmy sobie, że pójdziemy tam, gdzie
będzie praca dla nas obojga. Byliśmy już
trochę zmęczeni, bo propozycje dostawałem
albo ja, albo moja żona. Nasz kolega Robert Rutkowski, dowiedział się, że Tadeusz
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Kijański (ówczesny dyrektor sceny częstochowskiej) szuka młodych aktorów. Przyjechaliśmy, obejrzeliśmy kilka przedstawień,
poszliśmy na rozmowę i stało się. Niestety,
pan Kijański, który nas przyjmował, po wakacjach już nie był dyrektorem, co moim zdaniem pogorszyło kondycję teatru.

Podobno nie od razu chciał Pan być aktorem.
Ciągnęło Pana do stolarki, leśnictwa i grania
na perkusji… Skąd takie pomysły?

Dzięki swojemu zawodowi ma Pan możliwość wcielania się w różne role. Udało się
być na scenie stolarzem, leśnikiem, czy też
perkusistą?
Nie do końca. Najbliżej chyba byłem stolarstwa, kiedy robiliśmy z Andrzejem Sadowskim ,,Skrzyneczkę bez pudła” na podstawie
opowiadania Wiesława Dymnego. Sporo się
tam rozprawiało o stolarce i było to bardzo
ciekawe przedstawienie.

Tak, tak (śmiech). Nigdy nie potrafiłem grać
na żadnym instrumencie, ale najbardziej podobała mi się perkusja, więc pomyślałem, że
gdybym kiedyś miał się nauczyć grać, to najchętniej właśnie na perkusji. Co do leśnictwa,
to jako chłopak bardzo dużo czasu spędzałem w górach. Uwielbiałem wyprawy, pikniki, włóczenie się ze znajomymi po lasach.
W końcu korzenie zobowiązują - istnieje bowiem góra Hutyrów, choć nie jest to znany
szczyt. Pomyślałem wtedy przez moment, że
może warto byłoby związać z górami swoją
przyszłość. Miałem w tych okolicach wujka –
wspaniałego człowieka, który był stolarzem.
Robił piękne rzeczy, no i stąd już krok do
mojego kolejnego pomysłu, czyli zajęcia się
stolarką. Takie tam…

Po 30 latach pracy Pana dorobek artystyczny jest pokaźny, naliczyłam ponad 50 ról
w spektaklach teatralnych, a to nie wszystko.
Pojawia się Pan też przed kamerami – w serialach, filmach, Teatrze Telewizji. Prowadzi
Pan jakąś statystykę?

Co zdecydowało, że jednak zdecydował się
Pan zostać aktorem?

Pamięta Pan swoją pierwszą rolę?

Przypadek. Nie miałem pojęcia, co robić po
liceum. Interesowało mnie wszystko i nic.
Najchętniej chodziłem po górach. I znowu
traf chciał, że na rodzinnej imprezie spotkałem aktorskie małżeństwo z Bielska–Białej:
Jacka i Małgosię. Pomogli mi wybrać teksty
na egzamin. Pomyślałem, że to będzie przygoda. Szczerze mówiąc, nie wierzyłem, że
się dostanę, ale nie miałem nic do stracenia.
Znalazłem się jednak na liście przyjętych i tak
się zaczęło.

Nie prowadzę żadnej statystyki. Moja żona
od dłuższego czasu zbiera zdjęcia i plakaty
z przedstawień, w których graliśmy. Moim
zdaniem zbliżam się powoli do setki tytułów. Próbował to policzyć mój dyrektor, ale
powiedział, że po siedemdziesięciu stracił
cierpliwość. Zdarzały się i zdarzają występy
przed kamerą, ale teatr jest dla mnie najważniejszy i jeżeli nic się nie zmieni, jemu poświęcę resztę swojego zawodowego życia.

Swojej pierwszej roli chyba nikt nie zapomina. To jest duże przeżycie. Zawodowy
teatr, widownia. Cała ta teatralna magia, na
którą się czeka przez całe studia. Niestety,
mój debiut był nieudany, nie było to dobre
przedstawienie. Nie uważam, iż była to
wina aktorów, raczej nie najlepszego tekstu
i przede wszystkim złego reżysera, choć
brak naszego doświadczenia również zaważył na całości. Dziś po paru próbach wiemy,
kiedy coś jest nie tak. Wtedy razem z moim
kolegą Robertem Rutkowskim brnęliśmy

SZTUKA

w złym kierunku, utwierdzani przez reżysera, że wszystko jest dobrze. Podsumowując, moja pierwsza sztuka to był kubeł zimnej wody na głowę.

A co z widownią? Reakcja widzów stanowi
dla Pana miernik poziomu kreacji aktorskiej?
Widownia dla nas, aktorów, jest oczywiście
bardzo ważna. Dziś, w czasach pandemii,
tę prawdę rozumiemy szczególnie dobrze.
Na moim jubileuszu z okazji 30-lecia pracy
artystycznej było 96 widzów, czyli tylu, ilu
można było wpuścić do teatru z powodu
obostrzeń. Cieszyłem się, że są. Jeśli chodzi
o reakcję publiczności, to jest ona ważna:
albo potrafimy zabrać widza w proponowany przez nas świat, albo nie. I to czujemy,
grając na scenie. Nie chodzi o to, aby szarżować, bo widownia potrafi pokierować
niekoniecznie w dobrą stronę. Czasami cisza
na widowni jest więcej warta, niż żywiołowe
reakcje. Jednak absolutne milczenie jest w teatrze rzadkie.

Podczas tych 30 lat widownia się zmieniła,
choćby z powodu telefonów komórkowych,
o wyłączeniu których widzowie często zapominają lub, co gorsza, odbierają je podczas
przedstawień. Dostrzega Pan to?
Oczywiście, że słyszymy dzwoniące telefony, gwałtowne próby znalezienia ich i odrzucenia połączenia. Choć zdarza się wręcz
przeciwnie – osoba, której telefon dzwoni,
udaje, że to nie jej aparat. Zdarzają się też
rozmowy podczas przedstawień. Trochę do
tego przywykliśmy, na szczęście nie dzieje
się to zbyt często. Zwykle to po prostu ignorujemy. Generalnie - co do zmiany sposobu
zachowania się widowni - uważam, że jest
lepiej niż kiedyś.

Pana żona jest aktorką, czasami można oglądać Was oboje w jednym przedstawieniu.
Jest to wtedy łatwiejsze, czy trudniejsze wyzwanie?
Lubię grać z moją żoną. Jest bardzo dobrą aktorką. Oczywiście czasami się o coś sprzeczamy i nie zgadzamy w niektórych kwestiach,
ale praca z Agatką jest zawsze twórcza. Dobrze się znamy. Wystarczy nieraz jedno spojrzenie lub słowo i wiemy, o co chodzi.

Zdjęcia: Piotr Dłubak

Pana jubileusz aktorski przypadł na bardzo
specyficzny rok - rok covidowy. Jak widzi
Pan przyszłość teatru po pandemii?
Myślę, że kiedy nastąpi koniec pandemii, to
wszystko wróci na swoje stare tory. Dla teatru nie ma nic gorszego niż zakaz gromadzenia się ludzi. Myślałem, że sztuce nic nie
jest w stanie zagrozić, ale pandemia okazała
się dla niej śmiertelnie niebezpieczna.
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PISZMY LISTY!
Tegoroczny Festiwal Dekonstrukcji Słowa „Czytaj!” już dawno za nami,
jednak pewien projekt zapoczątkowany w jego trakcie wciąż trwa
i zachęcamy, żeby się w niego czynnie włączyć. Wirtualna instalacja
„Epistolograf” Ani Wójcik to przedsięwzięcie na styku sztuk wizualnych,
zabawy słowem, eksperymentu społecznego i nowych technologii.
W dużym skrócie chodzi o to, że jest okazja napisać
szczery list do Sztucznej Inteligencji.
Anna Wójcik, choć obecnie mieszka w Warszawie, nadal jest
mocno związana z naszym miastem. Ostatnio została nawet
wyróżniona w ramach akcji „Twarze Przyszłości”. W Częstochowie kończyła „Plastyka” oraz zrobiła dyplom z malarstwa
w pracowni prof. Jarosława Kweclicha, na Akademii im. Jana
Długosza. Dwukrotnie była stypendystką Prezydenta Miasta Częstochowy (2012 r. i 2013 r.). Wielokrotnie brała udział
w Festiwalu Dekonstrukcji Słowa „Czytaj!”, ale również
w Festiwalu Sztuki Współczesnej w Przestrzeni Publicznej
Arteria, Nocy Kulturalnej oraz Nocy Kultury Niezależnej. To
ona swego czasu „przebierała” pomnik Henryka Sienkiewicza
w III Alei NMP, zmieniła stary tramwaj w dźwięko-wizualną
wystawę, z papierowych kubeczków stworzyła kosmiczny las
na Placu Biegańskiego, w holu Biblioteki postawiła instalację
do odczytywania prozy Sławomira Schutego, a na dworcu
PKP przyjazną czytelnię książek.
W tym roku, w ramach Festiwalu „Czytaj!”, znów postawiła
na projekt nieszablonowy. W związku z pandemią, zdecydowała się na działanie w przestrzeni Internetu, rozciągnięte
w czasie i oparte na kooperacji z publicznością. Jej wirtualna
instalacja „Epistolograf”, stworzona we współpracy z Piotrem
Pawłem Adamczykiem, to właściwie platforma do pisania
listów do Sztucznej Inteligencji. Każdy z nas może wejść na
stronę epistolograf.pl i napisać wiadomość. To może być kilka
słów albo prawdziwy elaborat. Może to być przekaz prosto
z serca lub według szablonowego, osobistego formularza.
Można napisać raz, ale można także zasypywać Sztuczną Inteligencję korespondencją przez cały rok. Wyzwanie polega
na tym, żeby nakarmić algorytm jak największą liczbą słów,
zdań, wyznań, uczuć i emocji. Bo im więcej tam włożymy, tym
więcej otrzymamy z powrotem. Finałem całej akcji ma być moment, gdy - podczas przyszłorocznej edycji Festiwalu „Czy-
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taj!” - AI zbiorczo nam odpowie. Co to będzie za list, zależy
od tego, jakimi słowami my obdarujemy Sztuczną Inteligencję.
Jak zawsze u Ani Wójcik, ważny jest tu aspekt wizualny. Każdy uczestnik zabawy, który zdecyduje się napisać list, dostanie
pakiet wirtualnych kryształków. Powstały one na bazie fizycznie wyhodowanych przez artystkę obiektów, a ich ostateczna
forma jest zindywidualizowana i zależna od słów, jakich użyje się w liście. W ten sposób na poziomie plastycznym znów
mamy przenikanie się świata rzeczywistego z cyfrowym,
a kluczowym wydaje się sam proces wzrostu. Ciekawy jest
również aspekt społeczny i literacki tego projektu, bowiem
z jednej strony to hołd dla trochę zapomnianej dziś sztuki
pisania listów, a z drugiej - pamiętnik trudnych czasów. Listy, które otrzymała Sztuczna Inteligencja, można przegadać
na stronie i w ten sposób przekonać się, co w czasach pandemii ludzi cieszy, emocjonuje i przeraża. Dodatkowo, w dobie
dominacji portali społecznościowych i walki o zachowanie
prawa do prywatności danych, symboliczny wydaje się sam
proces powierzania własnych słów cyfrowemu algorytmowi. Nie możemy mieć przecież pewności, co on z nimi zrobi,
jak je przetworzy i w jaki sposób nam odpowie. Nie ma na to
wpływu ani artystka, ani autorzy listów. Jesteśmy skazani na
zimny, automatyczny „osąd” Sztucznej Inteligencji. Stąd też
pewnie dreszczyk emocji, który towarzyszy oczekiwaniom na
jej odpowiedź.
W imieniu artystki i organizatorów Festiwalu Dekonstrukcji
Słowa „Czytaj!” zapraszamy do wspólnej zabawy. Wystarczy
wejść na stronę: epistolograf.pl i napisać kilka (lub znacznie
więcej) słów. Oddać je na przechowanie cyfrowemu powiernikowi.
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SPACER Z JULKIEM

KOSZARY ZAWADY
Zabudowania przy ulicy Dąbrowskiego przez kilkadziesiąt lat służyły celom
wojskowym, później oświatowym. Po roku 1945 tworzyły się tu
i funkcjonowały pierwsze uczelnie wyższe w Częstochowie.

K

oszary wybudowane zostały przez Karola Zawadę na
terenach będących jego własnością. Położone były na peryferiach Częstochowy, przy
ówczesnej ul. Szkolnej. Projekt architektoniczny
opracował częstochowski architekt, inżynier
Tadeusz Fijałkowski. Budulec dostarczyła fabryka cegły Antoniego Księżyka z Kawodrzy.
Do prac budowlanych zaangażowano pracowników najemnych, a także żołnierzy służących
w jednostkach garnizonu częstochowskiego.
Ciąg gmachów koszarowych dla wojska rosyjskiego powstał w latach 1902–1907. Budynki wzniesiono z kamienia wapiennego
i cegły, wzmocniono belami dębowymi i pokryto spadzistym dachem. Koszary budowano stopniowo, wojsku przekazywano kolejne,
przylegające do siebie pawilony. Po 1907 r.
prowadzono prace wykończeniowe tak w samych budynkach, jak i wokół nich. Do tegoż
roku w koszarach zamieszkało 2584 strzelców.
Gmach koszarowy składał się z sześciu dwupiętrowych bloków mieszkalnych z niskim

parterem. Łączna długość budynków wynosiła
600 m. Stacjonował tutaj 7 i 8 pułk strzelców.
Do roku 1910 swoją siedzibę miał tu zarząd
2 brygady strzelców, a w latach 1910–1914 sztab
14 dywizji kawalerii.
W pomieszczeniach w suterenach umieszczono:
kuchnie, stołówki, bufety, herbaciarnie, pralnie
oraz magazyn żywności. W budynkach były
162 pomieszczenia: na parterze znajdowało się
71 izb, na I piętrze 52, a na II piętrze 39. Na parterze umiejscowiono: dwie kompanie, kancelarię pułkową, spiżarnię, zbrojownię pułkową,
rusznikarnię, skład broni, warsztat stolarski, bufety żołnierskie. Szereg pomieszczeń zajmowały
kasyna oficerskie, znajdowały się tam: jadalnie,
sale bilardowe, pokoje do tańca, pomieszczenie
do fechtunku, biblioteki wraz z czytelniami prasy i książek. Pierwsze piętro przeznaczono dla
pułkowego oddziału szkolnego oraz odwachu
(warty głównej koszar) z karcerami (aresztami). Na następnej kondygnacji znajdowały się
pomieszczenia dla dwóch kompanii, orkiestry
wojskowej, komendy zwiadu i oddziału karabinów maszynowych.

Dopływ ciepła zapewniały piece kaflowe.
Oświetlenie koszar oparte było na generatorze
prądu stałego zblokowanego z silnikiem spalinowym - uruchamiano go kilka razy dziennie,
na dłużej o zmierzchu i w nocy. Przed frontem
koszar rozciągał się plac ćwiczeń z torem przeszkód. Za budynkami koszarowymi, niemal
w jednej linii, usytuowane były: latryny,
szpital koński, magazyny, wozownie, piwnica, stajnie, prochownia, kuźnia i strzelnica.
W końcu północnej części pawilonów znajdowała się - od 1906 r. - drewniana cerkiew pułkowa strzelców. Według innych źródeł, cerkiew
7 pułku, z której korzystali także żołnierze
8 pułku, znajdowała się na dolnym pietrze koszar i była w stanie pomieścić 600 ludzi.
Po wyruszeniu 7 i 8 pułku na wojnę z Japonią w 1904 r., w koszarach zakwaterowano
podoficerów i szeregowców z innych jednostek (28 połockiego, 40 koływańskiego,
31 aleksopolskiego, 27 witebskiego oraz
25 smoleńskiego pułku piechoty, a także 21
baterii artylerii konnej). Po roku 1910 miejsce
wycofanych do Piotrkowa 2 brygady strzel-
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ców i 8 pułku, zajęły: sztab 14 dywizji kawalerii z oddziałem saperów, 23 bateria artylerii
konnej, komenda karabinów maszynowych
7 pułku strzelców oraz Urząd Powiatowego
Naczelnika Wojennego.
Po wkroczeniu wojsk niemieckich do Częstochowy na początku sierpnia 1914 r. Zawada
otrzymał od prezydenta miasta i dyrektora
policji urzędowe polecenie przygotowania na koszt miasta - koszar dla 3500 ludzi. Po kilku dniach koszary przejęły wojskowe władze
niemieckie. Zimą, na przełomie lat 1914 i 1915,
z powodu braku opału spalono wszystkie szopy, płoty, zbędne łóżka, szafy, stoły, drzwi
i okna - straty wyniosły 50 tys. rubli. Prawdopodobnie również wówczas rozebrano drewnianą cerkiew. W końcowym okresie I wojny
światowej w koszarach stacjonowały: niemiecka piechota i konnica, rekonwalescenci wracający do swych jednostek na Wschodzie oraz
pracujący dla Niemców robotnicy.
10 listopada 1918 r. Niemcy opuścili koszary,
a kompleks przejęła Polska Organizacja Woj-
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skowa, by uchronić go przed grabieżą. Formował się tam następnie polski 27 pułk piechoty,
który ostatecznie zajął koszary po zakończeniu walk o granice Polski w 1921 r. Od roku
1919 tworzono w koszarach 1 pułk strzelców
bytomskich, składający się z ochotników, którzy przedostali się z Górnego Śląska na teren
Polski. W sierpniu 1920 r. funkcjonował tam
szpital wojskowy. 27 pułk piechoty zajmował
kompleks do 1939 r.
3 września 1939 r., po wkroczeniu do Częstochowy, Niemcy obsadzili koszary i przeznaczyli je początkowo na obóz jeniecki dla
żołnierzy Wojska Polskiego oraz więzienie dla
zakładników cywilnych. W południowej części budynku koszar zakwaterowano jednostki
wojska niemieckiego. Jeńcy polscy przebywali w koszarach do wiosny 1940 r., ich miejsce
zajęli następnie jeńcy francuscy, których przetrzymywano tam do połowy 1941 r. Od września 1941 r. do 18 sierpnia 1944 r. w koszarach
znajdował się obóz dla jeńców radzieckich,
a od sierpnia 1943 r. także obóz dla internowanych żołnierzy włoskich. W roku 1944

w koszarach zakwaterowano pododdziały
brygady szturmowej SS-RONA. Po zajęciu
Częstochowy przez wojska radzieckie w koszarach umiejscowiono lazaret Armii Czerwonej, który działał w tym miejscu do połowy
1945 r.
Kompleks budynków przekazano po wojnie
władzom miasta. Od 1947 r. południową część
byłych koszar przeznaczono na pomieszczenia dla Wyższej Szkoły Administracyjno-Handlowej, później Wyższej Szkoły Ekonomicznej,
Studium Nauczycielskiego oraz dla Szkoły
Gospodarczej. W środkowej części ulokowano
Izbę Przemysłowo-Handlową, hotel robotniczy, zaś północny fragment przeznaczono
na potrzeby szkolnictwa medycznego. Część
pomieszczeń zatrzymała Miejska Rada Narodowa. W roku 1949 przekazano je w dzierżawę Szkole Inżynierskiej w Częstochowie.
Obecnie budynki dawnych koszar użytkuje
Politechnika Częstochowska i Zespół Szkół
im. dr. W. Biegańskiego.

Juliusz SętowskI

JUBILEUSZ

Twarze przyszłości
Miasto to budynki, infrastruktura, historia i pamięć. Przede wszystkim jednak miasto to ludzie. Oni decydują o jego kształcie, energii, klimacie i przyszłości. Dlatego
w ramach obchodów jubileuszu ośmiuset lat dziejów pisanych Częstochowy startujemy z projektem „Twarze Przyszłości”. Prezentując sylwetki młodych osób związanych
z naszym miastem, oddając im głos, chcemy pokazać Częstochowę jako żywy i nieustannie rozwijający się na różnych poziomach organizm.

Katarzyna Linke
Wielokrotna laureatka ogólnopolskich festiwali słowa. Od 2016 r. jest związana z Teatrem nieoczywistym, z którym zrealizowała spektakle prezentowane podczas Nocy Kulturalnej czy w ramach projektu „Aleje - tu się dzieje!”. Częstochowskiej publiczności dała się również poznać, występując
między innymi podczas dwóch ostatnich edycji Festiwalu Dekonstrukcji
Słowa „Czytaj!”. Zagrała w spektaklu „Wariat i zakonnica” Teatru Niezależnego Tlen. Współpracowała z Babińcem Literackim. Wzięła udział
w projekcie „Heartbeats”, czyli Jednodniowym Muzeum Miłości im. Haliny Poświatowskiej. W ramach Stypendium Artystycznego Prezydenta
Miasta Częstochowy w dziedzinie teatru powstał jej monodram w reżyserii Marka Ślosarskiego, zatytułowany „Dziewięć sekwencji z życia matki”
- spektakl został doceniony na ogólnopolskich festiwalach teatralnych.

Klaudia Trzepizur –
Clödie

Dawid Duma
Studiuje projektowanie ubioru na Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi. Laureat konkursów modowych. Stypendysta w Międzynarodowej Szkole Kostiumografii i Projektowania Ubioru. Prace Dawida
były publikowane w takich magazynach, jak „Noizz”, „Viva Moda”,
„Kmag”. Współtworzył kolekcję dla domu mody Maison Anoufa,
prezentowaną podczas Fashion Week w Paryżu. Inspiruje go ulotność
chwili, eklektyzm, minimalizm, turpizm. Marzy o pracy dla Yohiego
Yamamoto i tworzeniu autorskiej marki.

Zuzanna Suliga

Piotr Deska
Olka Szczęśniak
Urodziła się w Częstochowie. Jest absolwentką Wydziału Architektury
Politechniki Krakowskiej. Obecnie stand-uperka oraz organizatorka imprez komediowych w Polsce i za granicą. Na scenie od 2013 r. Zaczynała w krakowskiej grupie Comedy Lab. W Częstochowie prowadzi stałą
scenę „Stand-up Profanum”. Co miesiąc zapraszani są tu najlepsi komicy
z kraju. Jest pomysłodawczynią i główną organizatorką ogólnopolskiej trasy „Stand-up Skład”, w której brała udział czołówka polskiego stand-upu.
Nagrała również 25-minutowy materiał dla platformy Netflix. Występowała w telewizji, m.in u Kuby Wojewódzkiego w TVN.

Obdarzona drapieżnym i niecodziennym głosem rockowa wokalistka
i frontmenka zespołu Clödie. Jej wykonania coverów oraz autorskich piosenek osiągają milionowe wyświetlenia na YouTube. Szerszej publiczności
dała się poznać w IV edycji programu „The Voice of Poland”. Początkiem
jej popularności w Polsce i poza granicami kraju był również singiel „GO!”,
czyli propozycja do Krajowych Eliminacji Konkursu Eurowizji oraz akustyczna wersja utworu „Zombie” z repertuaru The Cranberries, mająca już
ponad 25 mln wyświetleń na YT. Clödie nieustannie tworzy i publikuje
nowe dokonania artystyczne, koncertuje oraz bierze udział w polskich i zagranicznych festiwalach muzycznych. Zbiera coraz większą rzeszę fanów.

Jest fotografem outdoorowym. Wspinanie się po skałach pobliskiej
Jury stało się w młodzieńczych latach jego prawdziwą pasją. Swój
pierwszy aparat dostał od taty i od tego momentu obie aktywności
– wspinanie i fotografia – funkcjonują u niego w symbiozie. Kilka lat
temu porzucił pracę etatową i postanowił spróbować swoich sił jako
zawodowy fotograf. Skupia się na tematyce związanej z outdoorem,
rejestrując na matrycy aparatu ludzi pełnych pasji, robiących to, co
ich uszczęśliwia. Jego prace publikowane są w branżowych magazynach na całym świecie oraz wyróżniane i nagradzane w konkursach
fotograficznych (m.in.: Red Bull Illume 2019, CVCE Photo Contest
w 2019 i 2020 roku, Memorial Maria Luisa w 2019 i 2020 roku, czy
Polska Pełna Przeżyć - organizowanym przez National Geographic).
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Dziennikarka, absolwentka VII LO im. M. Kopernika oraz Akademii im.
Jana Długosza w Częstochowie. Z wykształcenia politolog. Od 2009 r.
związana z częstochowską redakcją „Gazety Wyborczej”. Specjalizuje się
w tematyce kulturalnej. Obok aktualności kulturalnych interesuje ją też to,
co minęło: dawne zespoły, kultowe kluby i imprezy. Historii tych ostatnich w dużej mierze dedykowane było przedsięwzięcie „Brzmienia Częstochowy” (dodatek do częstochowskiej „Wyborczej”, realizowany przy
współudziale lokalnych pasjonatów). Chętnie angażuje się w organizację
i promowanie akcji charytatywnych. Wśród wydarzeń, które współorganizowała, znalazły się akcja „Do zaczytania” oraz zbiórki na rzecz Ośrodka
Wychowawczo-Rewalidacyjnego dla Dzieci i Młodzieży Niewidomej i Słabowidzącej Polskiego Związku Niewidomych w Częstochowie. Od 2003 r.
wolontariuszka Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy; w 2017 r. została
wyróżniona medalem z okazji 25-lecia WOŚP.
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Łukasz Piskorek
Absolwent III Liceum Ogólnokształcącego im. dr. Władysława Biegańskiego
w Częstochowie. Projektant graficzny, specjalizujący się w kreowaniu wizerunków marek oraz projektowaniu okładek książek. Od 2013 r. współtworzył pracownię projektową Fajne Chłopaki w Łodzi. Obecnie - w studiu brandingowym
Fuse Collective. Wielokrotnie nagradzany i wyróżniany, między innymi, co
roku, w zestawieniu tygodnika „Polityka” za najlepsze okładki książkowe oraz
w konkursie Polish Graphic Design Awards. Nominowany do nagrody KTR
w kategorii design. Współtworzył pierwsze identyfikacje wizualne Festiwalu Dekonstrukcji Słowa „Czytaj” (wraz z Cezarym Łopacińskim) oraz Festiwalu Sztuki
Współczesnej „Arteria”. Uczestnik wielu wystaw indywidualnych i grupowych.

Piotr Fik
Częstochowianin, absolwent IX LO im. C. K. Norwida w Częstochowie oraz
Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
Adwokat, członek Okręgowej Rady Adwokackiej w Częstochowie, w której
pełni funkcje – Kierownika ds. Doskonalenia Zawodowego oraz Koordynatora ds. Nieodpłatnej Pomocy Prawnej, Mediacji i Edukacji Prawnej. Mediator
Centrum Mediacji przy Naczelnej Radzie Adwokackiej, członek Rady Konsultacyjnej Centrum Mediacji przy Naczelnej Radzie Adwokackiej. Nauczyciel akademicki - asystent w Zakładzie Postępowania Cywilnego na Wydziale
Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Członek Towarzystwa
Naukowego Procesualistów Cywilnych. Autor wielu publikacji naukowych
i dydaktycznych z zakresu prawa i postępowania cywilnego, prawa autorskiego, prawa międzynarodowego oraz prawa gospodarczego.

ODWIEDŹ STRONĘ: TWARZE.CZESTOCHOWA.PL
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Magda Fijołek: Prawdopodobnie niewiele jest w Częstochowie osób, które nie
znałyby fryzjerskiej rodziny Mosiołków.
Ty jesteś jej najmłodszą przedstawicielką.
Kiedyś, w rozmowie ze mną, stwierdziłaś, że dużo robiłaś, aby przed genem fryzjerstwa uciec, ale się nie udało. Czemu?
Martyna Maria Mosiołek: Fryzjerstwo
towarzyszy mi przez całe życie, jestem
nim obciążona genetycznie. Kiedy byłam małą dziewczynką, tata zabierał
mnie na pokazy i szkolenia. Dzięki temu
świat fryzjerstwa stał mi się bardzo bliski
i w dużej części miał również wpływ na
ukształtowanie mojej estetyki. Jak każdy
młody człowiek, szukałam swojej drogi, ale wszystko kręciło się wokół świata
artystycznego. Moi rodzice przykładali
też dużą wagę do mojej edukacji, dzięki
temu działałam na wielu płaszczyznach
i mogłam poszerzać horyzonty. Chodziłam na lekcje śpiewu, należałam do grupy tanecznej, zapisałam się na warsztaty
aktorskie. Mam również na koncie przygodę z aktorstwem na planie filmu „Last
Minute” Patryka Vegi. Wtedy znów okazało się, że fryzjerstwo jest wokół mnie.
Zaprzyjaźniłam się z aktorką Klaudią
Halejcio. Kiedy reżyser szukał inspiracji
do jej fryzury w głównej scenie filmu,
to spodobały mu się moje propozycje
i mogłam uczesać Klaudię. To był ten moment, kiedy poczułam, że jednak bardziej
ciągnie mnie do pracy na backstage’u niż
do aktorstwa.

Ważne są dla niej rodzinne tradycje.
Uważa, że o historii i tradycji należy mówić,
pamiętać i szczycić się nimi. Jest przedstawicielką
trzeciego pokolenia fryzjerskiej rodziny Mosiołków.
Martyna Maria Mosiołek, nasza Twarz Przyszłości,
odkrywa przed Wami tajniki fryzjerstwa.

UCZESAĆ
CHAOS

A jakie masz teraz podejście do tradycji
rodzinnej?
W naszej rodzinie fryzjerstwo to tradycja podtrzymywana od trzech pokoleń.
Pierwszy salon w Częstochowie otworzyła moja babcia Bożena Mosiołek, w jej
ślady poszedł mój tata Jarosław. Oboje,
z tytułem zawodowym mistrza fryzjerstwa, udzielali się w Częstochowskiej Izbie
Rzemieślniczej i mogę śmiało powiedzieć,
że od ponad 50 lat moja rodzina szkoli
młodych częstochowian w trakcie zdobywania tytułu czeladniczego. Mój tata
dostał srebrną nagrodę za udział w rozwoju i kształtowaniu młodego pokolenia,
przyznawaną przez Cech. Nie ukrywam,
że te rodzinne tradycje są dla mnie ważne.
Uważam, że o historii i tradycji należy mówić, pamiętać oraz się nimi szczycić.

Czujesz ciężar odpowiedzialności za kontynuowanie tradycji?
Dla mnie moja praca to pasja. Nie czuję
ciężaru, raczej widzę w tym wiele pozytywów. Może dlatego, że mam w pracy
świetne relacje z tatą i mogę na niego liczyć w wielu kwestiach.
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Bardzo dobrze odnalazłaś się w branży fryzjerskiej, zdobywasz też nagrody
w licznych konkursach.
W tej profesji bardzo ważny jest samorozwój i edukacja, dlatego tak dużą
wagę przywiązuję do szkoleń krajowych
i zagranicznych. Konkursy fryzjerskie
to dla mnie zarówno chęć sprawdzenia
się, poczucia adrenaliny, ale również
rozwój zawodowy. Za każdym zgłoszeniem do konkursu idą kilkumiesięczne
przygotowania, treningi. Lubię stawiać
sobie wysoko poprzeczkę i wymagać od
siebie więcej. Bardzo ważne są dla mnie
Targi Śląskie, darzę je szczególnym sentymentem. To tutaj pierwszy raz startowałam w Mistrzostwach w kategorii
TopCity, zajmując 2. miejsce w kategorii
kreatywnej. W dorobku zawodowym
mam też nagrody w innych prestiżowych konkursach fryzjerskich: II miejsce
w XII Konkursie Sztuki Fryzjerskiej w kategorii kreatywnej open TopCity, III miejsce w Konkursie Evolution Vision 2011
Alfaparf Milano, wyróżnienie specjalne
od jury w konkursie Matrix Talent 2012.
Jestem też finalistką konkursu stylizacji
modowych podczas HairShow Fryzjerstwo i Moda. Dużo czasu poświęcam
również na bycie instruktorem fryzjerstwa. To praca pozwala mi brać udział
w wielu pokazach i eventach branżowych.

Masz na koncie także udział w programie
telewizyjnym.
Brałam udział w realizowanym przez Polsat Cafe programie „Wielka zmiana make
me over”, gdzie pokazywano, jak kobiety
mogą niewielkim kosztem zmienić swój
wizerunek poprzez dobranie odpowiednich ubrań i fryzur. W programie było
około 8 fryzjerów, co rodziło atmosferę
zdrowej i fajnej rywalizacji. Pracowaliśmy
m.in. z Ewą Minge i Joanną Horodyńską.

Twoje motto w pracy to: „uczesać chaos,
bo w chaosie rodzi się szaleństwo, w szaleństwie pasja, w pasji – sztuka”. Da się
uczesać chaos?
Zawsze podkreślam, że włosy to deklaracja stylu i afirmacja piękna kobiety – w ten
sposób da się uczesać chaos. Ta metafora
jest dla mnie ważna, bo odzwierciedla
proces tworzenia fryzur. Sztuka to pewne
reguły i zasady, które są również fundamentem kreowania fryzury. A bez pasji
do tego, co się robi, nie można mówić, że
jest się kreatywnym. W tym zawodzie jest
potrzebna odrobina fantazji po to, aby patrząc na klientkę, można było zobaczyć ją
oczami wyobraźni w innym kolorze, dopasować do niej idealne strzyżenie.

Czy zajmujesz się tylko fryzjerstwem
damskim czy też męskim?
Przede wszystkim zajmuję się fryzjerstwem damskim, chociaż robię także
męskie strzyżenia. Kocham koloryzacje,
specjalizuję się w blondach. Czuję w sobie misję, aby każdej mojej klientce idealnie dobrać kolor włosów do cery, stylu
ubioru i osobowości. To bardzo ważne
czynniki, które mają wpływ na całość.
Staram się również sama proponować
moim klientkom wiele technik koloryzacji. Wspólna rozmowa i diagnoza włosa
pozwalają czasem na spełnienie marzeń
o indywidualnie dopasowanej koloryzacji i strzyżeniu. Staram się cyklicznie robić
metamorfozy, tak aby klientki mogły zobaczyć, że mocna zmiana koloru i odważne, krótkie strzyżenie również mogą być
bardzo kobiece i eleganckie.

Co możesz powiedzieć o podejściu częstochowian do dbałości o włosy, o swój
wizerunek?
Myślę, że Polki to najbardziej zadbane kobiety. Żyjemy teraz w czasach, w których
bardzo mocno zwraca się uwagę na wygląd. Uważam, że częstochowianki dbają o swoje włosy, stylizacje i wizerunek.
Cieszę się, że rośnie również świadomość
pielęgnacji włosów, używania kosmetyków wegańskich.

Zdarza Ci się, że idziesz ulicą Częstochowy, widzisz jakąś osobę i stwierdzasz: oj,
lepiej byłoby jej w innej stylizacji ?
Szczerze przyznam, że to jest obciążenie zawodowe i nie panuję nad tym. Po
prostu przyglądam się i zwracam uwagę
na fryzury, kolory. To jest silniejsze ode
mnie. W głowie wizualizuję sobie, co zrobiłabym z takimi włosami.

Dobry fryzjer to...?
To fryzjer, który cały czas rozwija swoje umiejętności i nie zamyka własnych
horyzontów. Potrafi łączyć klasykę fryzjerstwa z nowoczesnością. To fryzjer,
który słucha klienta i potrafi mu doradzić.

A co jest ważniejsze - podążanie za trendem, czy też dobro klienta? Nie każdemu
klientowi jest dobrze w modnej fryzurze.
Wychodzę z założenia, że moda przemija, a styl pozostaje. Moim zdaniem chodzi
o to, żeby czerpać wszystko, co najlepsze
z określonych w danym sezonie trendów,
ale też żeby ślepo za nimi nie podążać.
Stawiam na indywidualne podejście do
koloryzacji i strzyżenia. To duża sztuka

w dobieraniu i tworzeniu fryzury. Dlatego ważna jest relacja z klientką i rozmowa, podczas której jest szansa dowiedzieć
się, na co mogę sobie pozwolić, jeśli chodzi o włosy. Czasem klientka jest odważna i potrzebuje radykalnej zmiany, a czasem subtelna zmiana odcienia to dla niej
nowość. Najważniejsze w tym wszystkim
są równowaga i profesjonalizm.

Jesteś kolorystką, ale specjalizujesz się
również w kokach. Laikowi może się
wydawać, że to nic trudnego ufarbować
włosy lub upiąć kok.
Tworzenie mieszanek farb i kreowanie
pięknych odcieni blondów zarówno
tych ciepłych, jak i chłodnych, to jest
to, co kocham. Z drugiej strony zawsze
podobały mi się kobiety z perfekcyjnie uczesanymi włosami, stąd pewnie
zamiłowanie do upięć. Koki to elegancja i szyk. Jeśli chodzi o to, czy jest to
wszystko łatwe - świadomie mówię,
że farbowanie włosów nie jest proste.
Koloryzacja to wiedza na temat chemii
fryzjerskiej, struktury włosa i technik.
Potrzebna jest wieloletnia praktyka
i doświadczenie, żeby robić to na najwyższym poziomie oraz bezpiecznie.
Jeżeli zaś chodzi o koki, mam wrażenie,
że w dzisiejszych czasach wielu fryzjerów ich nie czesze, bo po prostu nie zna
podstaw upinania. Zapominamy o sztuce fryzjerskiej i o tym, że jest to zawód,
w którym ważna jest wiedza. Z YouTube można nauczyć się tricków, ale dobrego rzemiosła już raczej nie.

Wizerunek fryzjera świadczy o jego podejściu do pracy?
Uważam, że każdy fryzjer ma swój styl
i wizerunek, to również forma kreacji.
Myślę, że sentencja: „Jak cię widzą, tak
cię piszą.”, dotyczy każdego człowieka
i każdej branży.

Pomimo sukcesów nie myślisz o wyjeździe z Częstochowy. Co Cię tu trzyma?
Częstochowa to mój dom, gdzie teraz staram się kontynuować rodzinną
tradycję. Nie wyjechałam z naszego
miasta, choć często słyszałam, że może
gdzie indziej byłoby lepiej. Mimo to ja zawsze widziałam w Częstochowie
potencjał i to tutaj chciałam się rozwijać. Tworzyć coś pięknego dla lokalnej
społeczności. To moje miejsce, w którym czuję się dobrze. Mam wspaniałą rodzinę, miejsce pracy, przyjaciół.
W moim życiu dużo się dzieje, żyję
szybko, często na walizkach, a Częstochowa daje mi spokój i stabilizację – to
po prostu jest dobre miasto do życia.

TWARZE PRZYSZŁOŚCI

FOLKLOR TO
NIE OBCIACH

Magda Fijołek: Swoją przygodę
z folklorem rozpocząłeś w wieku 18 lat. Musisz przyznać, że to
dziś dość nietypowy wybór jak
na młodego chłopaka. Czemu
akurat folklor?

- co dziesiąta osoba była związana w jakiś sposób z kulturą
ludową. Żeby to było coś normalnego. Na szczęście mam
wrażenie, że idzie to w dobrym
kierunku.

Michał Knaś: Mój starszy kuzyn uczęszczał przez ładnych
parę lat na zajęcia zespołu folklorystycznego. Zwiedził z nim
Chiny, Brazylię i wiele państw
europejskich. Dużo mi o tym
opowiadał. Potem obejrzałem
wystawiany nad Wartą spektakl „Noc Świętojańska” oraz
występ jubileuszowy z okazji
25-lecia ZPiT „Częstochowa”.
Byłem namawiany ze dwa lata,
aby przyjść i zobaczyć próbę
zespołu. W końcu się zdecydowałem. Pamiętam, jak się wtedy
stresowałem, bo właściwie zostałem przyprowadzony prawie
za rękę. Ale otwartość ludzi,
jakiej można było doświadczyć
podczas zajęć, bardzo szybko
pozwoliła mi poczuć się jak
w domu. Strach minął błyskawicznie i momentalnie się wkręciłem. Rzeczywistość pokazała,
że nie wszystko toczy się tak,
jak to sobie wyobrażamy na początku. Teraz mogę stwierdzić,
iż będąc w zespole dostałem
więcej, niż myślałem, że dostanę, przychodząc na pierwszą
próbę.

Pamiętasz swoje początki w nauce tańców folklorystycznych?
Co było najtrudniejsze?

Jak to jest z kulturą ludową
w obecnych czasach?

Jubileusz 35-lecia Zespołu Pieśni i Tańca „Częstochowa” , fot. Amadeusz Ferduła

Panująca, szczególnie wśród młodych, obiegowa opinia o zespołach
folklorystycznych nie jest zbyt przychylna. Zupełnie niesprawiedliwie.
Na szczęście w ostatnich latach powoli zaczyna się to zmieniać. Chociażby
na Festiwalu OFF w Katowicach, gdzie w 2019 r. wystąpił Zespół „Śląsk” i zrobił
furorę, bisom nie było końca. O tym, że folklor nie jest niczym nudnym,
przekonuje też Michał Knaś - kierownik artystyczny
Zespołu Pieśni i Tańca „Częstochowa”.
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Folklor w Polsce jest faktycznie nietypowym hobby dla
młodych chłopaków. I choć da
się zauważyć coraz większe
zainteresowanie kulturą ludową w wielu sferach życia, ciągle jeszcze krążą stereotypy,
że zespoły folklorystyczne to
koła gospodyń wiejskich, że to
obciach. Często też chłopaki,
którzy śpiewają i tańczą, są powodem do żartów, a to właśnie
my pracujemy nad tym, żeby
z chłopców wyrośli mężczyźni,
których dziewczyny będą uważały za świetnych partnerów
i dżentelmenów. Podśmiewanie
szybko zamienia się w zazdrość,
że ten, czy ów młodzieniec ma
śmiałość, by zaprosić dziewczynę do tańca i potrafi zrobić to
dobrze. Oczywiście nie chodzi
o to, aby wszyscy miłowali się
w folklorze. Marzy mi się jednak, żeby - tak jak na Węgrzech
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Nazwy tańców (śmiech)... A tak
naprawdę - to nie pamiętam. Jak
już się coś umie i ma to we krwi,

wówczas ulega się złudzeniu, że
wszystko jest w miarę łatwe. Są
oczywiście trudniejsze i łatwiejsze kroki oraz ich sekwencje.
Skoordynowanie rąk i nóg, a następnie dołożenie do tego śpiewu, też wymaga praktyki. Ale
wszystko przychodzi z czasem
- dzięki pracy, pokorze, cierpliwości, otwartości na krytykę
oraz autorefleksji. Poza tańcem
i śpiewem jest jeszcze wyraz
sceniczny. To bardzo trudne
otworzyć się i pokazać emocje,
szczególnie przed instruktorem.
Na scenie też bywa różnie. Atmosfera występu robi swoje.
Dostajemy zastrzyk adrenaliny
i nieraz może nas ponieść tak
mocno, że gubimy krok.

Twoimi nauczycielami byli: Jarosław Świątek, obecny kierownik artystyczny Zespołu Pieśni
i Tańca „Śląsk” im. Stanisława
Hadyny, Urszula Brylewska,

dyrektor
Społecznej
Szkoły Baletowej w Częstochowie
i Włodzimierz Kuca, szef Częstochowskiego Teatru Tańca.
To prawdziwi pasjonaci tańca w
jego różnych odmianach. Każdy
z nich był też chyba zupełnie innym nauczycielem?
Przez każdą z tych osób byłem
kształtowany na troszkę innym
etapie swojego rozwoju. Jarosław Świątek to mój pierwszy
i największy mentor. Niezwy-

kle barwna i zarazem skromna postać. Do tego mój wielki
przyjaciel, który zaszczepił we
mnie taniec ludowy i estetykę
ruchu. On ciągle nade mną czuwa i często rozumiemy się bez
słów. Przy tej okazji nie sposób
tu nie wspomnieć też Pani Danuty Morawskiej. To ona jest
fundamentem zespołu „Częstochowa” i nie wiem już, ile razy
zdążyła mnie uchronić przed
popełnieniem głupstwa. Pani
Urszula: „Klasyka to podstawa
i trzy wykrzykniki” - tyle
w temacie. Pan Włodzimierz
nauczył mnie z kolei czegoś
wręcz odwrotnego - jak można bawić się ruchem, swoim
ciałem, jak mało jest granic
w tańcu i podczas jego tworzenia. Jak wydobyć z muzyki
najróżniejsze smaczki i przekształcić je w gest. Dzięki jego
spojrzeniu nauczyłem się też
dostrzegać w ludziach ich wa-

lory i tworzyć pod nich role,
w których będą się czuć dobrze.

Jesteś laureatem Grand Prix
Ogólnopolskiego Konkursu Polskich Tańców Narodowych i Regionalnych, dwukrotnym laureatem Ogólnopolskiego Konkursu Młodych Choreografów.
Takie nagrody to zasługa ciężkiej pracy, prawda?
Te konkursy to uśpiony kolos
polskiej kultury ludowej. Jedynym ograniczeniem jest tu
właściwie inspiracja folklorem.
Można spodziewać się każdego
rodzaju stylizacji. Z pewnością
dobrym przykładem może być
tutaj moja pierwsza praca konkursowa, czyli „Upiór z Krakowa”. Opowiada ona o wampirze, który zwabia wspaniałym
krakowiakiem piękną niewiastę.
Tańczy się im tak cudownie, że
potwora dopada również głód
miłości. Które z jego pragnień
wygrywa? Nie chcę zdradzać.
Podczas konkursu można spotkać zarówno technikę tańca
klasycznego,
współczesnego,
tradycję dyngusa i... kłótnię
o telewizor przy krokach oberka. (Śmiech) Chyba właśnie
wpadł mi do głowy kolejny pomysł.

Czujesz się już mistrzem? Spod
Twojej ręki wyszli kilkukrotni
laureaci Turniejów Tańców Polskich w Formie Towarzyskiej.
Czuję się czeladnikiem, który
ciągle doskonali i zgłębia swoje rzemiosło, jednocześnie wytrwale starając się poszukiwać
kolejnych narzędzi i technik, by
stworzyć majstersztyk. Warto
wyjaśnić, że Turnieje Tańców
Polskich w Formie Towarzyskiej to młoda gałąź polskiego
folkloru - rozpoczęły się dopiero w 1994 r. Wyglądają one
identycznie jak wszystkie inne
turnieje tańców towarzyskich.
Są sędziowie, pary dostają numery startowe, jest widownia
i wiele stresu przed każdym
wejściem. Cieszymy się z sukcesów, bo jesteśmy pierwszymi w regionie, którzy w ogóle
podjęli taką próbę rywalizacji.
Nasze młode pary startowe spisały się na medal. Dało to też
pozytywny efekt w zespole,
ponieważ grupa młodsza i starsza dopingują swoje koleżanki

II Konkurs Młodych Choreografow, fot. Wojciech Korpusik

I Konkurs Młodych Choreografow, fot. Monika Cegiełkowska

Obecnie jesteś choreografem
i kierownikiem artystycznym
Zespołu Pieśni i Tańca „Częstochowa”. W jaki sposób trafiają
do zespołu nowi członkowie?
Ogłaszamy nabory, które standardowo odbywają się we wrześniu. Niejednokrotnie nasi byli
tancerze przyprowadzają swoje pociechy. Aktualnie mamy
3 grupy wiekowe: dzieci
z młodszych klas podstawówki,
ze starszych, a ostatnia grupa to
licealiści wraz ze studentami.

Jakie tańce macie w repertuarze?
Około 20 tańców/suit plus dużo
pieśni solowych i chóralnych,
jedno pełnospektaklowe widowisko obrzędowe „Nocy Świętojańskiej” oraz wiele kolęd. Biorąc pod uwagę regiony - będą
to tańce Beskidu Żywieckiego
i Śląskiego, cieszyńskie, krakowskie, śląskie, rzeszowskie, łowickie, lubelskie, kurpiowskie, warmińskie, kaszubskie. Do tego
zabawy kujawskie i oberek „Koguty”. No i oczywiście nasze
tańce narodowe oraz te z okolic

Częstochowy. Całościowo jest to
ładny przekrój polskiej kultury
ludowej. Coś z zachodu by się
jeszcze przydało. Choć już i tak
jesteśmy tym wszystkim mocno
obłożeni, dosłownie i w przenośni. Ten szeroki repertuar daje
bowiem ogromną ilość kostiumów. A nie są to cieniutkie jednorazówki, tylko często grube
wełniaki. Łowicki strój kobiecy
potrafi osiągać wagę nawet do
20 kg. Niektóre elementy, jak
buty czy koszule, oczywiście
powtarzają się w różnych regionach, ale ostrożnie szacując,
myślę, że możemy mieć około
400 strojów. Pani garderobiana
mozolnie próbuje nadążyć z dopasowaniem spódnic, gorsetów,
kamizelek i wielu innych elementów.

w tańcu - to stanąłbym jak skała.
Ona pociągnęła mnie w momencie zaćmienia i wszystko skończyło się dobrze. Dzięki, Ilona!
Z kolei Śląsk to dostojność,
a zarazem sielskość. To taki
mój złoty środek i wspomnienie kolejnego debiutu, tym razem na pierwszym wyjeździe
zagranicznym. Kujawiak to
budowanie napięcia. Nie znam
piękniejszego sposobu powiedzenia „Kocham Cię!” od tego,
jaki jest w kujawiaku właśnie.
Krakowiak i polonez to nasze najstarsze narodowe tańce
i w pewien sposób wizytówka
Polski. W góralskich tańcach natomiast mogę być bardziej hardy. Tak więc - taka to właśnie
nuda panuje tu u nas na wsi.

Który z tańców jest Twoim ulubionym i dlaczego?

Czy Częstochowa i okolice mają
swoje specyficzne obyczaje ludowe?

Nie mam takiego. Z każdym
tańcem wiąże mnie swoisty
sentyment i każdy jest na swój
sposób piękny. Kaszuby to mój
debiut na scenie w częstochowskiej Filharmonii. Wydawało mi
się, że jestem świetnie przygotowany, a okazało się, że gdyby nie Ilona – moja partnerka

Częstochowa znajduje się na
pograniczu regionu śląskiego,
kielecczyzny i troszkę radomskiego. Z wiadomych przyczyn
ściągali do nas ludzie z bardzo
dalekich stron. Folklor okolic
Częstochowy z pozoru niczym
szczególnym się nie wyróżnia.
Mamy standardowe obrzędy,

kobiety noszą pasiaki, tańczymy oberki, walczyki, polki,
drobne, kłanianego. Gdy jednak
zaczniemy przyglądać się bliżej, zobaczymy, że te pasiaki są
niepowtarzalne i ani trochę nie
odbiegają urodą od łowickich
czy kieleckich. Czerwone korale
krakowskie częstokroć zwieńczone są u nas medalikiem
z wizerunkiem Matki Boskiej.
Warto też wspomnieć o wpływach
żydowskich,
choćby
w potrawach. A poprzez napływy muzykantów z różnych
stron i ich wspólne biesiadowanie, powstało coś całkowicie
niespotykanego - naprzemienne
granie rytmu parzystego z nieparzystym w chodzonym czy
polonezie. Jeżeli chodzi o zachowane melodie, olbrzymią rolę
odegrał tu Edward Mąkosza,
nasz „lokalny Kolberg”. Skatalogował on bowiem ponad 2000
melodii ludowych, granych
głównie na naszych ziemiach.

Jak sama, pełna nazwa zespołu
„Częstochowa” wskazuje, Wasza działalność artystyczna to
nie tylko taniec, ale także śpiew.
Czy kandydat do zespołu musi
wykazać się zarówno talentem
tanecznym, jak i wokalnym?
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Czy trzeba mieć jakieś specjalne
predyspozycje?
Dla mnie bardzo ważne jest
choćby minimalne poczucie rytmu. W przypadku totalnego jego
braku, największe zaangażowanie i wytrwałość mogą nie wystarczyć. Z kolei słomiany zapał
to zmora dzisiejszych czasów.
Niejednokrotnie potrzeba nie
miesięcy, ale raczej lat, aby zacząć śpiewać, czy tańczyć tak, jak
należy. Bez zaangażowania natomiast można ćwiczyć i ćwiczyć
jakiś element, zupełnie bez efektów. W ten sposób można wręcz
uwstecznić swoje umiejętności.
Jednym słowem, bez wytrwałości i zaangażowania nawet ktoś
z talentem i predyspozycjami
nie zajdzie daleko. Talent to tylko 10% sukcesu. Oczywiście zawsze większe szanse będą mieli
Ci, którzy mają do tego dryg. Ale
należy próbować i zaufać autorytetom. Ludzie są często zakompleksieni lub w siebie nie wierzą.
Jeżeli kogoś przyjmujemy do
zespołu, to zawsze zależy nam
na tym, aby w siebie uwierzył
i wytrwał do swojego pierwszego koncertu. Wtedy jest to dla
niego sprawdzian, jak bardzo
jest w stanie dalej się rozwijać.
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Jubileusz 35-lecia Zespołu Pieśni i Tańca „Częstochowa” , fot. Maciej Kulbicki

i kolegów, jednocześnie próbując ich dogonić.

Taniec to nie jedyna Twoja pasja.
Jesteś fotografikiem, uprawiasz
triathlon, a przy tym wszystkim
z wykształcenia jesteś informatykiem. Jak to wszystko ze sobą
godzisz?
Każda pasja jest tu w pewnym
stopniu odskocznią od innej.
Dzięki temu nie czuję praktycznie znużenia. Dodatkowo uważam, że nigdy nie wiadomo, co
się w życiu może przydać i tak
np. bardzo lubię wykorzystywać informatykę do planowania
koncertu. Fotografia pozwala

mi trenować wyobraźnię przy
tworzeniu nowych choreografii
- jak wszystko poukładać, żeby
kadr na scenie był odpowiedni.
Fajnie jest też uchwycić, dostrzec prawdziwe oblicze jakiejś
osoby, zarówno na zdjęciu, jak
i w życiu codziennym. Do tego
reportaże z wyjazdów to niezapomniana pamiątka.

A taniec i triathlon wzajemnie
się nie wykluczają?
Dzięki tańcom nabiera się bardzo dobrej koordynacji i umiejętności automatyzacji. I choćby
wydawało się, że pływanie,
bieganie, a w szczególności
jazda na rowerze są banalne
i wystarczy tylko ćwiczyć, to
prawdziwym wyzwaniem jest
kontrola nad takimi detalami,
jak ułożenie stóp, dłoni, pozycja
ciała, płynna i dokładna praca
nóg oraz tułowia. Połączenie
tego z prawidłowym oddechem,
tak by efektywność każdego
ruchu była maksymalna, to nie
takie proste. Dlatego tutaj przydają się doświadczenia z tańca.
„Maksymalizm w minimalizmie” - takie hasło wyniosłem
z warsztatów tańców miejskich,
pomaga mi ono osiągać fajne

wyniki w triathlonie, przy poświęcaniu nie więcej niż 5 godzin w tygodniu na trening. Dla
mnie ważne jest, że w triathlonie
jest zero monotonii i ogólniejsza
rozwojowość niż przy pojedynczej dyscyplinie. Kiedy znajdzie
się wolna chwila, to lubię się też
wspinać i jeździć na nartach.
Trzeba dawać swojemu ciału
różnego rodzaju bodźce, bo każda komórka organizmu chciałaby się troszkę cieszyć z otrzymanej dawki endorfin.

Uważasz, ze Częstochowa jest
dla Ciebie miejscem, w którym
można się rozwijać?
Rozwój to dla mnie z jednej
strony własne przemyślenia,
ale z drugiej poznanie czyjegoś punktu widzenia. Warto
przejść się do ogródka sąsiada
i zobaczyć, że tam trawa wcale
nie jest bardziej zielona, a przy
okazji można wymienić się doświadczeniem w jej pielęgnacji. W Częstochowie zdobyłem
podstawy i cały czas jestem
wspierany, nie odczuwam zanadto ograniczeń. Poza tym to
także świetny punkt wypadowy
w każdy zakątek Polski oraz na
wyjazdy zagraniczne.

TWARZE PRZYSZŁOŚCI

Magda Fijołek: Muzyk z wyboru czy genetycznie uwarunkowany?
Marek Pospieszalski: Uważam, że każdy
człowiek ma muzyczne predyspozycje
i każdy z nas muzykę ma w genach. To
jest naturalna rzecz, która towarzyszy
ludzkości od zarania dziejów i nie ma
w tym bynajmniej nic z bycia wyjątkowym. Wszyscy mamy swoją wrażliwość, emocje i charakter, a muzyka jest
tego przedłużeniem w postaci dźwięków. Jeśli tylko otworzysz sobie furtkę,
to dalej jest już tylko kwestia, jakimi
narzędziami będziesz operował i w jaki
sposób będziesz chciał wyrażać siebie.
Nie ma nic głupszego niż stwierdzenie,
że komuś „słoń nadepnął na ucho”. Coś
takiego nie istnieje, ale ludzki gatunek
tak już ma, że lubi sobie nakładać ograniczenia. Muzyka jest w każdym z nas
i dookoła nas, na wyciągnięcie ręki. Myślę, że rzecz opiera się tylko i wyłącznie
na dokonaniu wyboru.

Znacie go z wielu projektów
muzycznych: Marek Pospieszalski
Quartet, Mateusz Pospieszalski
Quintet, Malediwy czy Wojtek
Mazolewski Quintet. Na przyszły
rok Marek Pospieszalski
zapowiada swoją solową płytę.

Jak wygląda dorastanie w tak muzycznym klanie, jakim jest Rodzina Pospieszalskich?

MUZYKA
JAK AZYL

Gdy jeszcze byliśmy mali, rodzice stwarzali nam wiele okazji, abyśmy mogli
uczestniczyć w nagraniach i koncertach to zaprocentowało na przyszłość. Jestem
im za to bardzo wdzięczny. Po latach
zrozumiałem, że pokazali nam wtedy,
ile muzyka daje wolności, a tego nie doświadczysz w żadnej szkole muzycznej.
Dookoła było bardzo dużo dźwięków,
większość znajomych oraz rodziny zajmowała się muzyką, nie dało się tym
nie przesiąknąć. Muzyka była dla mnie
jak azyl, w niej dobrze się czułem, jak w
drugim domu. Było dla mnie naturalne,
że pójdę tą drogą.
Twoje nazwisko utrudnia Ci życie, czy
wręcz odwrotnie?

fot. Szymon Hantkiewicz

Aktualnie w naszej rodzinie mniej lub
bardziej muzyką zajmuje się kilkanaście
osób, czego efektem są raczej zabawne sytuacje związane z przekręcaniem
naszych imion. Na przykład kiedyś na
egzaminach, na pewnej uczelni, na liście
zamiast mnie figurował mój ojciec. Może
czasami w wyniku ignorancji ktoś pokusi się o przypięcie łatki, ale na szczęście
od wielu lat pracuję na własne konto,
więc właściwie takie sytuacje nie mają
miejsca.
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A jak pracuje Ci się na scenie z Twoim
tatą – Mateuszem Pospieszalskim? Jesteś
członkiem jego zespołu Mateusz Pospieszalski Quintet. Nigdy z nim nie konku-

rowałeś lub na odwrót?
Od samego początku nasza współpraca
opierała się na partnerstwie. Na scenie
wzajemnie się napędzamy, inspirujemy i uzupełniamy. Muszę przyznać, że
podczas koncertów trzeba zachować
czujność, gdyż często następują nagłe
zwroty akcji i to jest właśnie najpiękniejsze. Ta spontaniczność, którą tata nosi
w sobie, jest chyba jedną z najważniejszych rzeczy w jego muzyce, a do tego
tata ma niespożytą energię. Swego czasu
wraz z Maksem Muchą uknułem nawet
dla niego ksywę „Mimolat”. Czuję, że
każdy z nas wciąż dużo od siebie wzajem
czerpie, a dla mnie tata jest niezmiennie
Mistrzem. To on był dla mnie pierwszym
wzorem muzyka i saksofonisty.
Odejdźmy jednak od rodziny, skupmy
się na Tobie i Twoich dokonaniach. Jesteś na liście 25 najbardziej obiecujących
muzyków w Europie, według niemieckiego magazynu JazzThing. To jest dla
Ciebie zobowiązujące?
Artysta jest próżny. Musi być taki, bo
inaczej nie byłby w stanie prezentować
się przed ludźmi. Jeżeli zdarzają się sytuacje, w których może nakarmić swoją
próżność, to staje się to przyczynkiem do
dalszego funkcjonowania. Dla mnie jest
to nie tyle zobowiązujące, co dopingujące do kolejnych działań. Natomiast samo
zdarzenie miało miejsce wiele miesięcy
temu, a ja nie chcę rozpamiętywać tego,
co było, bowiem bywa to dla artystycznej egzystencji zgubne.
Nie obędzie się bez pytania o to, który
z jazzowych muzyków jest dla Ciebie
inspiracją.
Na przestrzeni lat inspirowało mnie
multum artystów jazzowych, głównie awangardowych. Nie sposób ich
wszystkich wymienić, są dla mnie wciąż
bardzo istotni. Ale ja nieustannie potrzebuję nowych bodźców, więc cały czas to
się zmienia - czy jeśli chodzi o muzyczne
gatunki, czy artystów. Ostatnio są to na
przykład głównie kobiety: kompozytorki Beatriz Ferreyra, Ash Fure, Lea Bertucci, czy wokalistka Charmaine Lee.
Obracasz się w muzycznych kręgach jazzowych, prywatnie w wolnych chwilach
też słuchasz jazzu?
Od zawsze „faszerowałem się” dużą ilością muzyki. Kolekcjonuję płyty. Wychodzę z założenia, że wszystko, co słyszę
i czego słucham, stwarza mnie również
jako muzyka. Im więcej muzycznych ga-

tunków pochłaniam, tym bogatszy jest
mój język wypowiedzi. Słucham również płyt, żeby śledzić to, co się aktualnie
dzieje w środowisku. Wszystko bardzo
szybko się zmienia, co chwilę pojawiają
się zastępy młodych artystów, którzy
mają bardzo dużo do zaoferowania.
Warto to obserwować.
Jesteś jednym z muzyków składu Wojtek Mazolewski Quintet. Jak do niego
trafiłeś?
Muzyczne środowiska Częstochowy
i Trójmiasta zawsze miały ze sobą po
drodze. Zanim dołączyłem do zespołu
Wojtka, już wcześniej współpracowałem
z jego bratem, Jerzym Mazzollem. Nasze
ścieżki co jakiś czas się przecinały, aż
w końcu, kiedy Wojtek tworzył nowy
zespół, zaprosił mnie i w tym roku mija,
zdaje się, już 10 lat, odkąd razem gramy.
Masz też swoje projekty: Marek Pospieszalski Quartet i duet Malediwy. Oba to
muzyczne spotkania z doborowymi muzykami młodego pokolenia. Ich składy
to po prostu koleżeńskie granie, czy też
chęć zmierzenia się ze sobą we współgraniu?
Daleko mi do współzawodnictwa
w muzyce. Wszystkie zespoły, w których dotychczas się udzielałem, opierały się zazwyczaj na dobrych relacjach
międzyludzkich. Zakładając kwartet,
miałem konkretną wizję tego, co chcę
dźwiękowo osiągnąć i wiedziałem, że
z takimi muzykami, jak Maks, Elias
i Max to się uda. Malediwy to z kolei ukoronowanie mojej wieloletniej współpracy
na wszelkich polach z Qbą Janickim.
Jakie masz plany po-covidowe?
Mimo tego, w jakiej sytuacji aktualnie się
znajdujemy, na horyzoncie pojawiają się
wydarzenia, które napawają mnie optymizmem. W przyszłym roku nakładem
nowojorskiej oficyny 577 Records ukaże się kolejny krążek mojego kwartetu,
z kolei pod szyldem Bocian Records
wyjdzie moja płyta solowa. Właśnie
skończyliśmy nagrania trzeciego albumu z Malediwami, więc mam nadzieję,
że wszystkie te projekty będą państwo
mogli usłyszeć również na żywo.
Częstochowa gra w Tobie?
Po dziś dzień słyszę, jak dźwięki spod
szczytu jasnogórskiego odbijają się
echem między kamienicami w śródmieściu, gdzie mieszkałem przez pierwsze
lata życia.

JURAJSKA AKADEMIA
BUNKIER SZTUKI W KRAKOWIE

plac Szczepański 3a

4

Stare Miasto w Krakowie w obrębie dawnych murów miejskich, których miejsce współcześnie zajmuje park
zwany Plantami, znajduje się na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO. Mogłoby się wydawać, że nie ma
tam mowy o plombowaniu średniowiecznej tkanki nową architekturą. A jednak! W latach 60. XX w., w oparciu o projekt Krystyny Tołłoczko-Różyskiej, powstało Biuro Wystaw Artystycznych o powierzchni wystawienniczej 1000 metrów kwadratowych. Modernistyczna bryła, niemalże zamknięta w prostopadłościanie,
wchłonęła stojący na tym miejscu siedemnastowieczny spichlerz. Elewację w postaci betonowych odlewów
drewnianego szalunku, kontrastujących z pasem okien tuż pod gzymsem, zaprojektowali Stefan Borzęcki
i Antoni Hajdecki. Choć fasada może wzbudzać mieszane uczucia, to została wkomponowana w przestrzeń
tak, że współgra z nią bardzo sprawnie. Dzięki odważnym projektom i decyzjom, budynek jest do dziś perłą
architektury brutalistycznej.

BAZYLIKA ŚW. ANDRZEJA W OLKUSZU
ul. Szpitalna 1

3

W narożu średniowiecznego rynku, wewnątrz murów obronnych, znajduje się gotycki kościół św. Andrzeja.
Pośród wielu wyjątkowych cech z poprzednich wieków, jedna stanowi o jego nowoczesności. Znajdujące się
we wnętrzu kolumny ozdobione są niemalże prymitywnymi, wręcz geometrycznymi wizerunkami zarówno
osób świętych, zasłużonych dla Kościoła, jak i postaci anonimowych. Pojawiły się tam w latach 60. lub na
początku lat 70. ubiegłego wieku. Ich powstanie przypisuje się konserwatorowi zabytków, prof. Józefowi
Edwardowi Dutkiewiczowi, który został nawet nazwany ostatnim zwolennikiem wprowadzania środków
współczesnych w zabytkowe wnętrza. Był to jego ostatni projekt, profesor zmarł bowiem w 1968 r. w wyniku
upadku z rusztowania w trakcie prac konserwatorskich, prowadzonych właśnie w tej świątyni. Problem autorstwa oryginalnych elementów wnętrza jest do dziś nierozwiązany. Jako drugiego autora prac wskazuje się
malarza Stanisława Wałacha. Choć sam artysta nie pozostawił jednoznacznego dowodu stworzenia tego dzieła,
przekazy ustne oraz porównania pozostałych prac malarza wydają się potwierdzać to założenie. Nierozstrzygniętą
pozostaje kwestia, czy Wałach kontynuował koncepcję Dutkiewicza, czy też zrealizował całkowicie własną, autorską wizję tej przestrzeni.
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Architektura
XX wieku

1

KOŚCIÓŁ ŚW. BARBARY W RUDNIKACH K. ZAWIERCIA

Nasz cykl spacerów po Jurze kończymy szlakiem architektury dwudziestowiecznej.
Tak naprawdę mógłby on poprowadzić tysiącami ścieżek, bo budynki z ubiegłego
wieku otaczają nas w przeważających proporcjach.
Mój wybór jest tutaj z konieczności mocno subiektywny,
ale mam nadzieję, że okaże się również inspirujący.
Temat współczesnej architektury i, co za tym idzie, przestrzeni publicznej
bywa poruszany chyba przez każdego, w bardziej lub mniej emocjonalnych dyskusjach. Potrafimy doceniać „stare” budynki znane z podręczników szkolnych i nowe, wyróżniane w konkursach architektonicznych.
Sprawa przedstawia się nieco trudniej w przypadku naszych, lokalnych
brył powstałych w poprzednim wieku. Po części wynika to z faktu że czasy te, kojarzą się nam z tzw. „szarzyzną”, wzbudzają negatywne emocje
oraz w pewien sposób trzymają nas w przeszłości, podczas gdy my chcemy
przeć naprzód. Może jednak warto poszukać w regionie przykładów, których poznanie zachęci nas, byśmy doceniali to, co mamy koło siebie. Czy
musimy czekać na własne wnuki, aby ktoś dostrzegł piękno w czymś dla
nas powszednim, opatrzonym? Warto też szukać sojuszników w tym „odkrywczym” procesie.
W roku 2016 wydano album Izabeli Cichońskiej, Karoliny Popery i Kuby

ul. Kościuszki 2

Jadąc z Wyżyny Częstochowskiej od strony Włodowic w Dolinę Górnej Warty do Zawiercia, trafimy na
prowadzącą w dół krętą ulicę, którą wieńczy intrygująca bryła świątyni, doceniona w albumie „Architektura VII dnia”. Przez swój kształt, przypominający kanciasty wycinek ze stożka, nasuwa ona na myśl statek
kosmiczny. Forma budynku otwiera się na miejscowość oraz główną drogę, w naturalny sposób zapraszając
w swe progi. Dzięki stonowanej kolorystyce i harmonijnemu wyglądowi, świątynia stanowi symboliczną kontynuację jurajskich wzniesień, zwieńczonych wapiennymi skałami.

Snopka, o tytule „Architektura VII dnia”, który w 2019 r. opublikowano
również w języku angielskim jako „Day-VII Architecture”. Było to podsumowanie kilkuletniego projektu polegającego na katalogowaniu polskich
kościołów, wybudowanych po 1945 roku. Co ciekawe, naszą architekturę
docenili specjaliści z całego świata, o czym świadczy obecność projektu na
stronie www.archdaily.com, która jest uznawana za najbardziej poczytną
witrynę architektoniczną na świecie. Internet pokazuje jednak, że lokalne
opinie prasowe nie zawsze pokrywały się z opinią światowych specjalistów
– by się o tym przekonać, warto prześledzić w sieci dyskusję dotyczącą
gmachu Kościoła św. Barbary w Rudnikach koło Zawiercia.
Luźno inspirując się wspomnianym albumem, postanowiłem w tym miesiącu oprzeć nasz spacer po Jurze o trzy budynki sakralne i jedną „świątynię sztuki”.
Daniel Zalejski
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KOŚCIÓŁ ŚW. BRATA ALBERTA W CZĘSTOCHOWIE
ul. Narcyzowa 34

Kolejnym kościołem reprezentującym nasz region w publikacji „Architektura VII dnia” jest intrygująca perła
architektoniczna Kiedrzyna. Miejscowi mówią czasem, że przypomina koronę. Trudno odmówić jej podobieństwa do Katedry Matki Bożej z Aparecidy w stolicy Brazylii. Świątynia powstała w oddaleniu od swej
macierzystej jednostki z parafii św. Andrzeja Boboli. Mimo niesprzyjającej w PRL-u atmosfery wokół takich
inwestycji, uzyskano zgodę na postawienie kościoła - z dala od jakichkolwiek zabudowań, w szczerym
polu. Współcześnie obszary te stanowią atrakcyjną lokalizację o charakterze podmiejskim, z wyjątkową
bliskością do tkanki miasta. Opierając się na tym przykładzie, można odnieść wrażenie, że architektura minionej epoki jest na tyle uniwersalna, iż świetnie koresponduje z nowoczesnymi budynkami, wciąż pokrywającymi wolną przestrzeń okolicy.
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Powoli kończą się obchody jubileuszu ośmiuset lat dziejów pisanych Częstochowy, powoli ku finałowi zmierza też projekt „Twarze Przyszłości”.
W związku z tym - w ramach kolejnej, specjalnej odsłony cyklu „Z innej półki” - poprosiliśmy kilka osób spośród naszych „Twarzy”,
by poleciły czytelnikom CGK swoje ulubione filmy, książki i płyty.
DAWID CELT, TRENER TENISA

WERONIKA GAWRYS, JOGINKA

„Początek”, reż. Mike Cahill

„Bohemian Rhapsody”, reż. Bryan Singer

Kiedy pomyślałam o filmie, który chciałabym polecić, od razu przyszedł mi na myśl „Początek”. Fabuła opiera się tu głównie na polemice
między nauką a wiarą, zostawiając widza z kwestiami do przemyśleń. Intrygująca muzyka, dobre dialogi i gra aktorska (bardzo podoba
mi się postać Sofi zagrana przez Astrid Bergès-Frisbey), świetne zdjęcia, wątek z podróżą do Indii, historia o romantycznej i bardzo
intensywnej miłości - to powody, dla których „Początek” pozostał w mojej pamięci na długo i miałam ochotę obejrzeć go ponownie.
Czytelników CGK też zachęcam, by to zrobili.

Ostatnim filmem, który wywarł na mnie ogromne wrażenie, był film „Bohemian Rhapsody” o legendarnej grupie Queen. Przedstawiono w nim wiarygodnie tę drugą, gorszą stronę popularności, która często przeradza się w samotność i potrafi doprowadzić do najgorszego. Czy warto obejrzeć ten film?
Zdecydowanie tak, bez względu na to, czy jest się zagorzałym fanem zespołu Queen, czy też kojarzy się tylko wąsatego wokalistę, śpiewającego „Radio
Ga Ga”. Film skupia się głównie na Freddiem Mercurym, ale jest również muzyczną opowieścią o paczce studentów. Postawili oni sobie za cel, by stać się
legendą i ani przez moment się nie zawahali, nie wycofali. Okazuje się, że czasem trzeba być wręcz zuchwałym i nawet zbyt pewnym siebie, żeby coś
osiągnąć - po drodze bowiem znajdzie się wystarczająco dużo osób ściągających człowieka w dół. Na pochwałę zasługuje też oczywiście oscarowa
rola Ramiego Maleka. Serdecznie polecam.

„Siła Spokoju”,
Dan Millman
Jeżeli kogoś interesuje
rozwój osobisty, koniecznie powinien sięgnąć po
książkę Dana Millmana
„Siła Spokoju”. To opowieść o życiu sportowca,
który mocno zagłębia
się w świat ducha i ciała.
Polecam zarówno trenerom, jak i zawodnikom.

„Ścieżkami jogów”,
Paul Brunton

„Kinematografia”,
Paktofonika

Nie byłabym sobą, gdyby w moim zestawieniu zabrakło czegoś związanego z jogą. Książka „Ścieżkami Jogów”
pojawiła się na samym początku
mojego zainteresowania tym tematem i od pierwszych stron wywarła
na mnie ogromne wrażenie. Jest to
zapis refleksji autora (podróżnika,
dziennikarza, filozofa) z jego podróży
po Indiach. Brunton wyruszył tam
z zamiarem dotarcia do mistyków,
joginów i mędrców. Początkowo
sceptyk, jednak po odbyciu wielu
rozmów z ciekawymi postaciami, przeżyciu dziwnych zbiegów okoliczności, finalnie doświadcza duchowej przemiany i praktykuje pod okiem
swojego Guru, Śri Ramany Maharysziego. Między innymi po lekturze tej
książki upewniłam się, że też chcę kroczyć ową ścieżką samopoznania.
Warto dodać, że tę pozycję na język polski przełożyła Wanda Dynowska, działaczka społeczna, ambasadorka kultury indyjskiej i założycielka
Biblioteki Polsko-Indyjskiej. Bardzo polecam.

Nie jestem wielkim fanem muzyki,
ale zawsze bardzo chętnie sięgam
po utwory Michaela Jacksona,
The Doors czy Queen. Jeżeli chodzi
o polskich twórców, wciąż mam
pod ręką coś z repertuaru Dżemu,
Mannamu, Perfectu. Natomiast
w aucie lubię posłuchać polskiego
hip hopu, takiego jak: Kaliber 44,
WWO, czy Paktofonika. I to właśnie płyta tej ostatniej grupy, zatytułowana „Kinematografia”, jest pozycją, którą zawsze mam ze sobą. Ten
album to klasyka polskiego rapu. Słuchając utworów Magika, Rahima
i Fokusa, wracam często myślami do czasów mojej młodości, do okresu liceum. Kawałki, takie jak „Jestem Bogiem”, „Chwile ulotne”
czy „Gdyby”, są wiecznie żywe i wciąż mają bardzo aktualne
przesłanie. Ich teksty absolutnie nie tracą na swojej wartości.
Każdy utwór zawiera w sobie konkretny, oddzielny przekaz
i chyba stąd nazwa „Kinematografia”, czyli filmy na różne tematy.
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„Triangles”,
Xxanaxx
Okres jesienno-zimowy to
czas, w którym
regularnie sięgam po tę płytę
i dlatego też
zdecydowałam
się ją polecić.
Muzyka zazwyczaj kojarzy mi się z konkretnymi
wydarzeniami z życia i w tym przypadku jest
podobnie. Do „Triangles” wracam z sentymentu.
To właśnie jesienią 2015 roku byłam w Klubie Rura
na koncercie promującym ten krążek. Właściwie
we wszystkich utworach podoba mi się zarówno
muzyka, teksty, jak i przyjemny, dziewczęcy wokal
Klaudii Szafrańskiej. Ciężko mi nawet wybrać
ulubioną piosenkę z tej płyty, bo każda z nich jest
bardzo klimatyczna, a niektóre mocno skłaniają
do refleksji. Późniejsza twórczość Xxanaxx nie zachwyciła mnie aż tak jak ich debiut, ale to być może
kwestia wspomnianego sentymentu.
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KONRAD CHĘCIŃSKI, REKONSTRUKTOR

AGATA LANKAMER, MALARKA

„Ága”, reż. Milko Lazarow
Przed chwilą skończył się mój ulubiony festiwal filmowy Nowe Horyzonty, w tym roku w formie online. Co prawda znów nie udało mi się
zostać elitarnym karnetowiczem, za to skupiłam się na cudownym archiwum festiwalu, czyli sekcji, gdzie przechowywane są filmowe
perełki, a bilety na seanse są tańsze o połowę. „Ága” to opowieść o północy Jakucji, reniferach oraz losach Nanooka i Sedny. O ich bliskości,
która realizuje się poprzez specyficzny dla lodowej krainy rodzaj dystansu. Oprócz powolnej historii, zmieniającej optykę aktualnej rzeczywistości, charakterystyczna jest tutaj baśniowa i równocześnie surowa wizualność filmu. Piękny, ruchomy obrazek.

„Jabłka Adama”, reż. Anders Thomas Jensen
Lubię wracać do tego filmu, dramatu okraszonego skandynawskim, czarnym humorem. Momentami jest on surrealistyczny, pokazuje jednak,
jak swoim nastawieniem i determinacją można zmienić najbliższe otoczenie. Udowadnia, że nie ma sytuacji bez wyjścia. Unaocznia, że nie każdy jest zły,
a między czarnym i białym jest spora skala szarości. Podczas seansu warto zwrócić uwagę na kilka psychologicznych smaczków - od wyparcia traum,
przez ślepą wiarę, po różne spektra zagubienia. Całościowo, jak każdy dobry film, zmusza do refleksji.

„Króliczek”,
Olgierd Dudek
Mieszanka Hłaski, Nabokova i Bukowskiego,
przedstawiona w klimacie filmu „Niewinni
Czarodzieje” Wajdy, a do tego opowiadająca
historie dziejące się w Częstochowie? Proszę
bardzo. Opowiadania o ludziach, których łączy
los - różni pod względem charakteru, ale w
podobny sposób pogubieni. Książka ma bardzo gorzki, melancholijny, prawie nihilistyczny
klimat. Sam autor w nocie pisze: „pesymiści
to dawni optymiści, którzy poznali wszystkie
fakty”. Dodatkową atrakcją jest podróż po
Częstochowie w dobie okresu kapitalistycznych przemian, tak zwanych czasów „Tygrysów
Europy”. Po jednej stronie popękane ściany,
połatany asfalt, tanie wino i kąpiele w gliniankach, a po drugiej szklane domy,
życie oparte na pracy, próbie dogonienia Zachodu i budowaniu zabezpieczenia. To wszystko, plus zaskakujący epilog i ciekawy pomysł łączenia wątków
przedstawionych postaci, sprawia, że tę książkę wyjątkowo lubię.

„Socjoestetyka”,
Krzysztof Wodiczko,
Adam Ostolski

„Industrial Silence”,
Madrugada

Trudno mi było podjąć się wyzwania i wybrać ulubione książkowe
teksty kultury, bowiem ta lista
aktualizuje się bez przerwy. Teraz
na przykład czytam „Czarodziejską
górę” Tomasza Manna i mam przeczucie, że będzie to dla mnie jedna
z ważniejszych lektur. Ale żeby nie
było tak całkiem melancholijnie,
tym razem polecam książkę, która
jest mocnym artystycznym przekazem. Wywiad-rzeka z moim ulubionym artystą wizualnym - Krzysztofem Wodiczką - ujawnia proces drogi twórczej, która skupia się na
opowiadaniu cudzych historii w przestrzeni publicznej. Ożywiając
(poprzez specjalne projekcje) pomniki, architekturę i artefakty
przeszłości, Wodiczko daje głos emigrantom, ofiarom wojennym,
osobom bezdomnym czy wykluczonym kobietom.

Płyta, która przypomina film drogi. Ciekawe
brzmienie skandynawskiego zespołu, świeże
podejście do rockowego klimatu - wszystko
to zabiera słuchacza
w niesamowitą podróż.
Moje muzyczne zainteresowania oscylują wokół wielu
gatunków, ale nie wszystkie nadają się do słuchania
podczas nocnego rysowania. Industrial Silence w takich
sytuacji może u mnie lecieć bez obawy, że się znudzi,
spłowieje. Subtelne, melancholijne rockowe ballady,
które znajdziemy na tym albumie, nie są bowiem jednostajne. Mimo podobnego klimatu, który spina materiał w całość, pojedyncze piosenki różnią się od siebie.
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„Anima”,
Thom Yorke
„Anima” jest
kolejną solową
płytą frontmana
zespołu Radiohead, od wielu lat
jednego z moich
ulubionych
muzyków. Kto
zna „Tomorrow’s
Modern boxes” czy „The Eraser” Yorke’a, ten wie,
że można spodziewać się tu delikatności, intymności i elektronicznych fajerwerków. Dodatkowo,
trzy utwory z tej płyty, połączone w jedną senną
opowieść, doczekały się teledysku reżyserowanego
przez samego Paula Thomasa Andersona. Można
go obejrzeć na Netflixie. To idealny muzyczny obrazek dla osób cierpiących na bezsenność i szukających alternatywy dla ASMR.

FOTO KWESTIONARIUSZ

Damian Drewniak
Damian Drewniak mówi, że jest fotograficznym lirykiem, który chce wciągnąć widza w swoje opowieści.
Fotografią na poważnie zajmuje się od około 8 lat. Zdjęcia są dla niego sposobem na ucieczkę od rzeczywistości, okazją do realizacji swoich
wyobrażeń oraz szansą, aby na finalnym obrazie zobaczyć to, co działo się pod zamkniętymi powiekami.

ak to się zaczęło? Moje pierwsze zdjęcia...
Tak naprawdę aparat towarzyszył mi od zawsze. Pierwszą Smienę
dostałem od taty na komunię. Potrafiła nauczyć pokory. Fotografowanie traktowałem jednak wtedy wyłącznie jako hobby, współistniejące
z innymi pasjami. Prawdziwe szaleństwo zaczęło się dopiero po narodzinach pierwszej córeczki. Wówczas w ręce dostałem lustrzankę
z jasnym obiektywem o ogniskowej 50 mm, którą przywiózł ze sobą mój brat.
Nigdy nie byłem teoretykiem, nie przywiązywałem wagi do terminologii,
dlatego pierwsze zdjęcia skwitowałem stwierdzeniem, że „mają super rozmyte tło”. Poprawiłem tym humor mojemu bratu. Wkrótce w moim domu
zaczął pojawiać się sprzęt, który z dnia na dzień zaczynałem rozumieć. Nadal
niczego o nim nie czytałem, po prostu brałem w ręce i próbowałem tworzyć.
Tylko proszę nie pomyśleć, że to były wybitne obrazki - ot, po prostu coś,
co pozwalało mi iść do przodu. Dużo obserwowałem. Zakochałem się w
pracach Anki Zhuravlevej, Olega Oprisco, podglądałem wczesną twórczość
Agnieszki Rzymek. W pewnym momencie doszedłem do wniosku, że dzięki
fotografii mogę o czymś opowiadać, że jest to coś, co pozwala mi uwolnić
wyobraźnię, coś, dzięki czemu mogę łączyć świat rzeczywisty z wyimagi-

nowanym. Doszły do tego obserwacje malarstwa Vermeera, prac Edwarda
Hoppera. Czułem się zafascynowany ich czuciem światła, kompozycji obrazu, koloru. Cały czas poszukuję w otaczającym świecie inspiracji, szukam
drogi, której - mam nadzieję - nigdy nie znajdę. Chciałbym wciąż „gonić za
króliczkiem”. Właśnie to daje mi satysfakcję - nie sięganie szczytów, ale prześciganie samego siebie. Oby jak najdłużej.
Twoja fotograficzna specjalizacja...
Myślę, że liryka opowiedziana obrazem. W czystej teorii jestem pewnie portrecistą, ale w większości prac dążę do tego, aby miały one drugie dno, żeby
skłaniały do refleksji i prób interpretacji. Myślę, że podobnych uczuć doświadczają poeci, którzy własną wyobraźnią pobudzają wyobraźnię czytelnika.
W fotografii szukasz / omijasz...
Częściej szukam, niż omijam. Nie neguję niczego, co jest robione na odpowiednim poziomie. Fotografia rodzinna też może być sztuką. Pewnie trudno dostrzec działania twórcze u kogoś, kto wykonuje zdjęcia do dowodów
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osobistych, ale przecież to także ktoś musi robić. Czego szukam w fotografii?
Uzewnętrznienia - czasami samego siebie, czasami osoby fotografowanej.
Szukam sposobu wyjścia ze swoją wyobraźnią do widza.
Największe fotograficzne wyzwanie...
Ciągle przede mną. Każda sesja, każde prowadzone przeze mnie warsztaty są wyzwaniem. Spotkaniem z własnymi oczekiwaniami. Drżeniem
w obawie, czy to, co zwizualizowało się w głowie, uda się przenieść na
obraz. Pytaniem, czy ci, którzy przyjechali poznać moją wiedzę, wyjeżdżając, będą usatysfakcjonowani. Przez fotografię realizuję samego siebie, ale staram się też dać satysfakcję innym, więc wyzwań przede mną
jeszcze całe mnóstwo.
Twój pierwszy aparat, a aktualny aparat –
czyli historia sprzętowych zmian...
Odnośnie pierwszego aparatu już odpowiedziałem - analogowa Smienka. Zawsze powtarzam moim warsztatowiczom, że analog potrafi uczyć
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pokory i myślenia. Myślę, że coś z tego dla siebie zaczerpnąłem. W czasach, kiedy możemy naciskać migawkę setki razy w trakcie jednej sesji,
wyłączamy w jakimś stopniu myślenie. Uważam, że planowanie, wizualizacja tego, co chcemy stworzyć, zanim to zrobimy, są bardzo istotne.
Ktoś, kto zaczynał od analogu lub wciąż go używa, z pewnością wie,
o czym mówię. Od dłuższego czasu jestem wierny systemowi Nikona,
ale musimy pamiętać, że to nie aparat robi zdjęcie, tylko my. Oczywiście
aspekty techniczne sprzętu wiele ułatwiają, ale wciąż jest to tylko narzędzie do zrealizowania wytworów naszej wyobraźni. W każdym razie,
odpowiadając na pytanie o sprzęt i mając na uwadze czasy, kiedy zacząłem fotografować świadomie, powiem, że pojawiały się u mnie modele
d7000, d610, d700, d750, d850. Jednak istotniejsza jest dla mnie kwestia
obiektywów, moje ulubione to 85 mm oraz 135 mm ze światłem 1.8.
Ulubione fotograficznie miejsce w Częstochowie...
Często wracam na ulicę Graniczną. Jej klimat jest inny niż atmosfera
większości ulic tego miasta. Mnóstwo świetnych miejsc w Częstochowie
i okolicach poznałem dzięki Asi Sidorowicz i Piotrkowi Krasowi.
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