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W raz ze zniesieniem przez rząd ścisłych epidemicznych obostrzeń 
ruszyło znowu życie gospodarcze – także w naszym mieście. 
Po tym wymuszonym przestoju w lokalnej gospodarce na 

pewno przydadzą się zapobiegliwość oraz aktywność częstochowianek  
i częstochowian. Mam też nadzieję, że oprócz uruchomionych instrumentów 
wsparcia pomocne będą miejskie programy służące temu, aby jak najlepiej 
prowadziło się w mieście firmę, aby pojawiały się nowe inwestycje i nadal nie 
brakowało gotowych do pracy kadr. Gdyby nawet miało się okazać, że spowol-
nienie związane z pandemią będzie odczuwalne dłużej, wierzę, że uda się nam 
– przynajmniej częściowo - oprzeć się jego skutkom. Inwestycje w specjalnej 
strefie ekonomicznej mają trwały charakter – nie można ich łatwo wyelimino-
wać. Aby korzystać ze ,,strefowych” ulg, firmy muszą też wywiązać się z zobo-
wiązań m.in. co do liczby tworzonych miejsc pracy. Strefa pozwoliła ściągnąć 
do nas branże, których wcześniej tu nie było. A to stworzyło zapotrzebowanie 
na różne specjalności. Ta różnorodność ma tę zaletę, że spowolnienie w jednej 
branży nie zawsze oznacza spowolnienia w innej – a więc jest i praca.  
 
Są też inne względy, które pozwalają na optymizm co do gospodarczej kon-
dycji Częstochowy. Miasto znalazło się niedawno w raporcie firmy doradczej 
Cushman&Wakefield. Jej opinie w kręgach biznesu naprawdę się liczą. Raport 
dotyczy dogodnych, ,,wschodzących” lokalizacji dla powierzchni biurowych. 
Miasto oceniono m.in. pod kątem ich dostępności, wysokości czynszów, ale 
też demografii czy edukacji. Dostrzeżono, że m.in. dzięki miejskiej uldze po-
datkowej przybywa powierzchni biurowych i logistycznych. Obecność Czę-
stochowy w takich zestawieniach ma wpływ na decyzje inwestorów. Jesteśmy 
postrzegani jako ośrodek ,,z przyszłością”, dobrze usytuowany na mapie, z za-
pleczem akademickim, za którym stoi dostępność wyspecjalizowanych kadr. 
Analitycy prognozują, że branża tzw. usług wspólnych – coraz silniej u nas 

obecna – będzie rosnąć w wyniku procesów uruchomionych, trochę paradok-
salnie, także przez pandemię. Mamy więc szansę utrzymać pozycję interesują-
cej, niedrogiej lokalizacji dla takich firm.
 
Inne branże też mają nas na oku. Choćby logistyka. Potężny gracz – Hillwood 
– wybuduje w rejonie alei Jana Pawła II swoje centrum logistyczne. Firma ta 
chwali także miasto za jego naturalne atuty i za to, co jest efektem samorzą-
dowych starań. Dwie nowe hale to kolejne miejsca pracy. I ten fakt jest naj-
istotniejszy. Przy okazji umacnia się nasz wizerunek jako miasta, gdzie warto 
uruchamiać duże projekty logistyczno-transportowe. Hillwood miał też już 
okazję przekonać się, że może liczyć na dobrą współpracę z samorządem. Pod-
pisaliśmy z firmą umowę związaną z budową drogi publicznej przy nowym 
kompleksie. Hillwood będzie uczestniczył w kosztach w zakresie budowy ob-
sługi komunikacyjnej swojego centrum – choć droga posłuży też wszystkim 
kierowcom.  
 
Czas pandemii nadal trwa. I na to, kiedy się skończy, nikt z nas nie ma wpływu. 
Samorząd ma jednak wpływ na to, czy miasto jest lepiej czy gorzej ,,wyposa-
żone” na trudniejsze czasy. I czy rozsądnie korzystało z dobrej koniunktury, aby 
poradzić sobie w razie jej osłabienia. Jestem zdania, że Częstochowa ma moż-
liwości - a także kapitał społeczny oraz kapitał przedsiębiorczości – aby lokal-
na gospodarka przeszła przez czas pandemii bez poważniejszych wstrząsów.  
I wróciła na ścieżkę rozwoju, która pozwoli zabezpieczyć byt działających u nas 
firm teraz i w przyszłości.  

   Pozdrawiam serdecznie
Krzysztof Matyjaszczyk

Prezydent Miasta Częstochowy

PYTAMY PREZYDENTA 

...o gospodarczą markę 
Częstochowy w dobie
koronawirusa  

Miasto planuje przekazać Zakładowi Gospodarki Miesz-
kaniowej „TBS” Sp. z o.o. działki przy ul. Łódzkiej – na 
działce tej spółka zaprojektuje i wybuduje bloki, w których  
w sumie miałoby się znaleźć ok. 350 mieszkań czynszowych.
Częstochowianki i częstochowianie są zainteresowani 
mieszkaniami tego typu. Wszystkie realizowane dotych-
czas przez spółkę inwestycje znajdują od razu najemców.
Przez kilka lat porządkowaliśmy pod względem własno-
ściowym ten teren na Parkitce, tak by powstała duża dział-
ka, na której można by zaprojektować atrakcyjne, zielone 
i przyjazne dla mieszkańców osiedle – powiedział pod-

czas spotkania prezydent Krzysztof Matyjaszczyk. – Nie 
ma wątpliwości, że w Częstochowie potrzebne są nowe 
mieszkania.
Ze wstępnej koncepcji wynika, że na tym terenie mogło-
by powstać 13 czterokondygnacyjnych budynków wielo-
rodzinnych, z podziemnymi parkingami, placami zabaw  
i dużą ilością zieleni.
Koncepcja jest zgodna z obowiązującym Miejscowym 
Planem Zagospodarowania Przestrzennego dla obszaru 
położonego w dzielnicy Parkitka w rejonie ulic Poleskiej, 
Łódzkiej i Obrońców Westerplatte.

W PLANACH NOWY KOMPLEKS MIESZKALNY
2 czerwca przedstawiciele 
spółki ZGM „TBS” spotkali 
się z prezydentem miasta 
i architektem w sprawie 
koncepcji zagospodaro-
wania działek i budowy 
kilkuset mieszkań na 
Parkitce.
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INWESTORZY W SPECJALNEJ STREFIE EKONOMICZNEJ
1 mld 355,5 mln zł to minimalne nakłady zadeklarowane przez inwestorów na terenach specjalnych stref ekonomicznych 
w Częstochowie w okresie od objęcia strefami nowych terenów w 2014 r. do końca 2019 r. Firmy zachowały lub utworzy-

ły w strefach minimum 6,8 tys. miejsc pracy. To efekt rokowań i 31 przetargów na działki strefowe.

Po zmianach w prawie częstochowskie tereny inwe-
stycyjne są w sferze działania już tylko Katowickiej 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A., która w rankin-
gu FDI Business Financial Times 2019 została uznana 
najlepszą strefą w Europie.
Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych 
inwestycji zastąpiła ustawę z 1994 r. o specjalnych 
strefach ekonomicznych i zmieniła zasady ustanawia-
nia terenów objętych statusem SSE, a także narzuciła 
rejonizację stref w podziale kraju. Zmieniło to sytu-
ację m.in. terenu inwestycyjnego przy ul. Korfante-
go w Częstochowie, zarządzanego wcześniej przez 
SSE Euro – Park Mielec. Po wejściu w życie ustawy 

i rozporządzeń wykonawczych już tylko KSSE może  
w Częstochowie wydawać pozwolenie dla firm, które 
chcą skorzystać z ulgi w CIT.
Nowa ustawa nazywana potocznie PSI – Polską Strefą 
Inwestycji w praktyce działa dopiero od momentu wej-
ścia w życie aktów wykonawczych. Ich brak przez pe-
wien czas blokował możliwość ogłaszania przetargów  
i wydawania nowych pozwoleń na działalność w stre-
fie. Nowa ustawa wymusiła też na gminach podpisy-
wanie nowych umów na zarządzanie terenami strefo-
wymi. W marcu ubiegłego roku Częstochowa zawarła 
z KSSE porozumienie, w którym wyraziła chęć dalszej 
współpracy. Następnie - zgodnie z zaleceniami Regio-

nalnej Izby Obrachunkowej – miasto przeprowadziło 
procedurę zamówienia publicznego i w październiku 
2019 r. podpisało umowę, na podstawie której KSSE 
S.A. może nadal zarządzać miejskimi terenami „stre-
fowymi”. W tym samym miesiącu podpisano również 
porozumienie o wzajemnej promocji oraz wsparciu 
rozwoju szkolnictwa branżowego i technicznego.
Jeszcze w 2019 roku pozwolenie na działalność przy 
ul. Kusięckiej otrzymała częstochowska firma z sekto-
ra MŚP - F.H.U. ARGO, z deklarowanymi nakładami 
2,1 mln zł i obowiązkiem zwiększenia dotychczaso-
wego zatrudnienia z 14 do 18 pracowników. Zgodnie 
z pozwoleniami wydawanymi przez SSE, firmy mają 

obowiązek wywiązania się z deklarowanego w liście in-
tencyjnym oraz postępowaniu przetargowym zatrudnie-
nia i dane te podlegają kontroli. Jak pokazuje praktyka, 
zarówno nakłady inwestycyjne, jak i wysokość zatrud-
nienia w firmach strefowych są wyższe, inwestorzy nie 
mają jednak obowiązku raportowania o tym organom 
gminy.
W ciągu 2019 r. nowe miejsca pracy na terenach stre-
fowych powstawały więc w ramach pozwoleń strefo-
wych udzielanych we wcześniejszych latach, a oprócz 
tego firmy zatrudniały też poza deklarowanymi mini-
malnymi limitami zatrudnienia, w zależności od rze-
czywistych potrzeb.

W sumie, od czasu (2014 r.) funkcjonowania tere-
nów SSE w Częstochowie do końca 2019 r. prze-
prowadzono 31 przetargów i rokowań, w wyniku 
których:
- utworzono co najmniej 1 100 nowych miejsc pracy,
- zachowano 5 700 istniejących miejsc pracy,
- zadeklarowano nakłady w wysokości ponad 1 mld 
355 mln 500 tys. złotych.
Przy 28 milionach nakładów z budżetu miasta, prze-
znaczonych na uzbrojenie i przygotowanie terenów 
specjalnych stref ekonomicznych, rozwojowe korzy-
ści dla Częstochowy i jej mieszkańców są wymierne 
i oczywiste.

Warto dodać, że oprócz przedsiębiorców inwestu-
jących na częstochowskich działkach, które za-
chowały status terenów strefowych KSSE, obecnie  
o pomoc publiczną w ramach specjalnych stref eko-
nomicznych mogą ubiegać się także przedsiębiorcy 
będący właścicielami nieruchomości znajdujących 
się poza terenami wcześniej wyznaczonymi jako 
teren SSE.
Ponieważ na obecnych terenach „strefowych” w Czę-
stochowie jest już mało wolnych działek, które można 
zaoferować inwestorom, miasto planuje uruchomienie 
nowego terenu inwestycyjnego „Skorki 2”, leżącego 
między węzłami obwodnicy autostrady A1.

NOWY POMYSŁ NA LATO W CZASIE EPIDEMII
 „Rodzinne Relacje na Wakacje” – pod takim hasłem dorośli będą mogli skorzystać m.in. z poradnictwa 

 i zajęć wspierających ich w zmaganiach ze spowodowanymi pandemią trudnościami. Z kolei ich dzieci spędzą 
 czas na półkoloniach. Inicjatywa jest elementem unijnego projektu ,,Częstochowa silna dzielnicami”, 

 realizowanego przez miasto. Ze wsparcia ma skorzystać ponad 500 dzieci. 

Z oczywistych, związanych z pandemią powodów, 
zbliżające się wakacje dla wielu młodych ludzi będą 
inne niż w poprzednich latach – tak jak i mijający rok 
szkolny, egzaminy czy matury. Koronawirus jednak 
wpłynął mocno na życie przedstawicieli wszystkich 
pokoleń – a więc całych rodzin. Zarówno same regu-
lacje sanitarne (początkowo bardzo rygorystyczne), 
jak i zmiany sytuacji życiowej spowodowane pan-
demią, przełożyły się na kondycję psychiczną wielu 
ludzi, ich sposób funkcjonowania w społeczeństwie, 
relacje międzyludzkie – w tym relacje z najbliż-
szymi. Są też rodziny, których sytuacja materialna 
odczuwalnie pogorszyła się w związku z kryzysem 
wywołanym przez koronawirusa.
Kiedy kryzys wywołany przez Covid 19 stał się fak-
tem, wspólnie z odpowiedzialnym za politykę spo-
łeczną wiceprezydentem Ryszardem Stefaniakiem 
zastanawialiśmy się, jak dopasować aktualne miej-
skie działania i projekty do nowych, realnych potrzeb 
społecznych – mówi prezydent miasta Krzysztof 
Matyjaszczyk. – Wtedy właśnie nabrał kształtu po-

mysł radnego Dariusza Kapinosa, czyli wakacyjna 
akcja dla rodzin. Sfinansujemy ją m.in. ze środków 
na te zadania w ramach projektu ,,Częstochowa sil-
na dzielnicami”, których nie udało się zrealizować  
z powodu pandemii.
Nowa inicjatywa, pod nazwą ,,Rodzinne Relacje na 
Wakacje”, ma być właśnie odpowiedzią miasta – jego 
samorządu oraz organizacji ,,trzeciego sektora” – na 
tę nową sytuację. Jednocześnie ma też być dla dzieci 
z częstochowskich rodzin atrakcyjnym i pożytecznym 
pomysłem na spędzenie części lata w mieście.
Pomysł powstał po długich rozmowach z organiza-
cjami pozarządowymi, ale i rodzicami – wyjaśnia 
konsultant ds. współpracy samorządu z ,,trzecim 
sektorem”, jednocześnie przewodniczący Komisji 
Edukacji Rady Miasta, radny Dariusz Kapinos. – 
Zastanawiałem się, jak można by pomóc rodzicom, 
którzy albo stracili pracę albo podczas pandemii 
wykorzystali urlopy i trudno im będzie zaopiekować 
się dziećmi w czasie lata. A perspektywa siedzenia 
w domu przez kolejne tygodnie nie jest tym, czego 

chcemy dla najmłodszych częstochowianek i często-
chowian w nadchodzące wakacje…
Akcja obejmie więc półkolonie dla dzieci między  
7. a 12. rokiem życia oraz zajęcia i rozmaite for-
my poradnictwa dla ich rodziców. Z półkolonii ma 
skorzystać w sumie ponad 500 dzieci. To jeden  
z pierwszych tego rodzaju projektów w kraju, będący 
odpowiedzią samorządu i jego partnerów na wyzwa-
nia w zakresie polityki społecznej pojawiające się  
w następstwie pandemii.
Aby skorzystać z akcji ,,Rodzinne Relacje na Waka-
cje” – w ramach ,,Częstochowy silnej dzielnicami” 
– trzeba być mieszkanką lub mieszkańcem dziel-
nic: Śródmieście, Gnaszyn-Kawodrza, Raków, Mi-
rów, Wyczerpy-Aniołów, Kiedrzyn, Północ, Ostatni 
Grosz, Podjasnogórska, Dźbów, Grabówka, Lisiniec 
i Błeszno. Co ważne – mieszkańcy innych części 
miasta też będą mogli skorzystać z podobnej pro-
pozycji, sfinansowanej ze środków Urzędu Miasta  
i realizowanej przez szkoły. Kandydatki lub kandy-
daci będący osobami bezrobotnymi zarejestrowany-

mi w PUP Częstochowa będą zobowiązani dostar-
czyć zaświadczenie z PUP, potwierdzające ich status.  
Z kolei osoby pracujące – z wynagrodzeniem nie 
przekraczającym płacy minimalnej – powinny do-
starczyć potwierdzające ten fakt zaświadczenie od 
pracodawcy. Liczba miejsc dla dzieci na półkoloniach 
będzie ograniczona. Zgłoszenia będą weryfikowane, 
a zakwalifikowane osoby zostaną zaproszone na spo-
tkanie, na którym wypełnią deklarację uczestnictwa.
Udział w akcji jest bezpłatny. W terminach 6-17 lipca 
i 20-31 lipca (z wyłączeniem weekendów) odbędą 
się dwutygodniowe półkolonie dla dzieci w wieku 
od 7 do 12 lat, w formie zajęć w szkołach na terenie 
działających w niemal całym mieście Dzielnicowych 
Ośrodków Społeczności Lokalnej (DOSL). Z kolei 
na rodziców – jako podstawowych beneficjentów – 
będą czekać spotkania edukacyjne, integracyjne, czy 
uczące budowania właściwych, pozytywnych relacji 
z najbliższymi. Działania będą skoncentrowane na 
wzmacnianiu potencjału społecznego uczestniczek  
i uczestników, przeciwdziałaniu przemocy (w tym tej 

w Internecie) oraz alienacji społecznej i zawodowej.
Rodzice (bądź opiekunowie prawni) skorzystają ze 
specjalistycznego wsparcia (psychologa, terapeuty 
rodzinnego, pedagoga czy radcy prawnego), spotkań 
integracyjno-edukacyjnych, a w przypadku ewentu-
alnego zdiagnozowania sytuacji kryzysowej rodzina 
zostanie objęta wsparciem w postaci psychoterapii 
indywidualnej lub rodzinnej. W uzasadnionych przy-
padkach dostępny będzie także psychiatra dziecięcy.
Z kolei celem zajęć dla dzieci będzie regeneracja ich 
sił fizycznych i psychicznych – po trudnym okresie 
pandemicznych obostrzeń – połączona z pogłębia-
niem wiedzy, rozwijaniem uzdolnień i kompetencji 
społecznych. Pod hasłem „Moja rodzina, mój dom, 
moje miasto” dzieci będą mogły przyjrzeć się nieco 
inaczej swojej dzielnicy, jej ciekawym zakątkom, 
historii, ale także poznają podstawowe zagadnienia 
związane z miastem i samorządem (jak prawa i obo-
wiązki obywateli, czy funkcjonowanie samorządu). 
Dzieci będą też mogły poznać m.in. właściwe rela-
cje w rodzinie, wzorce postępowania, a oprócz tego 

czekają na nich – bo to przecież wakacje – zajęcia 
sportowe, rekreacyjne, wycieczki, gry i zabawy. Pla-
nowane są też spotkania z ciekawymi osobami, także 
tymi mieszkającymi po sąsiedzku…
Z ramienia organizacji pozarządowych akcję będzie 
koordynować Fundacja dla Rozwoju. Projekt „Czę-
stochowa silna dzielnicami” – którego elementem 
stanie się teraz akcja ,,Rodzinne Relacje na Wakacje” 
– koordynowany jest z kolei przez Wydział Polityki 
Społecznej UM, a realizowany przez Miejski Ośro-
dek Pomocy Społecznej i organizacje pozarządowe. 
Posiada szeroką formułę – ma przyczynić się do 
wzrostu aktywności, także zawodowej, osób zagro-
żonych wykluczeniem społecznym. MOPS prowadzi 
7 Dzielnicowych Ośrodków Społeczności Lokalnych 
(DOSL), a organizacje ,,trzeciego sektora” – 6 takich 
Dzielnicowych Ośrodków. Dodatkowo – ze środ-
ków budżetu miasta (tzw. funduszu alkoholowego), 
na czas nowej, letniej akcji powstanie 5 kolejnych 
ośrodków w szkołach.

 mb

 DLA RODZICÓW I DZIECI 
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ŚWIDNICKI PIERWSZĄ 
REWELACJĄ SEZONU
Zawodnicy Eltroksu Włókniarza Częstochowa kapitalnie 
rozpoczęli tegoroczny sezon żużlowy. Sezon niezwykły, 
bo naznaczony pandemią, która zmusiła organizatora 
rozgrywek do przesunięcia ich inauguracji na czerwiec. 
I choć pierwsze dwie rundy zmagań o tytuł mistrzowski 
rozgrywane były bez udziału publiczności, 
to emocji na torze nie zabrakło.

D rużyna Marka Cieślaka potwierdziła, że w rozgrywkach 
zaliczana będzie do grona głównych faworytów do mi-
strzostwa kraju. Wyjazdowa wygrana częstochowian nad 
Falubazem Zielona Góra (59:31) wzbudziła szczególny za-
chwyt sympatyków czarnego sportu w Częstochowie. Nic 

dziwnego, zielonogórzanie nie zwykli oddawać pola rywalom na własnym 
obiekcie, a tak wysokie niepowodzenie, jak w potyczce z „włókniarzami” 
spotkało ich – co skrzętnie zauważyli kronikarze speedway’a – 30 lat temu, 
gdy w podobnych rozmiarach nie sprostali Apatorowi Toruń.
Prawdziwą rewelacją początku sezonu w zespole Eltroksu Włókniarza jest 
Mateusz Świdnicki. Częstochowski junior chwalony jest wszędzie, choć 
jeszcze rok temu byli tacy, którzy wróżyli mu, że popadnie w przeciętność. 
Tymczasem nastolatek, z niewielkiego Zagórza w gminie Janów, uwodnił, 
że w sporcie nie ma rzeczy niemożliwych.
Tonowałbym wszystkie buńczuczne nastroje. Faktycznie, sezon zaczął re-
welacyjnie, ale nie chciałbym, żeby zainteresowanie, które powstało wokół 
jego osoby spowodowało, że wytworzona zostanie na nim zbyt wielka 
presja – podkreśla trener „lwów”, Marek Cieślak.
Przez kilka ostatnich sezonów Świdnicki mógł czuć wsparcie nie tylko 
klubowych włodarzy, ale też zwykłych sympatyków żużla. Starliśmy się, 
żeby jego kariera nie potoczyła się tak, jak kariera kilku jego kolegów, któ-
rzy jak szybko pojawili się na torze, tak szybko z niego zniknęli – tłumaczy 
jeden z nich, Piotr Rojek. – Dlatego wykładaliśmy nawet własne pieniądze, 
by pomóc Mateuszowi.
W ubiegłym sezonie Świdnicki terminował w klubie z Krosna. I, jak wi-
dać, wyszło mu to na dobre. Z występu na występ prezentował się coraz 
lepiej – przyznaje prezes Wilków Krosno, Grzegorz Leśniak. – To bardzo 
poukładany młody człowiek, któremu ani w głowie jakieś gwiazdorzenie. 
Wprost przeciwnie. Dużo w nim skromności i pokory. A to ważne cechy 
w przypadku tak młodego sportowca.
Coraz częściej pojawiają się głosy, że świetna dyspozycja Świdnickiego to 
zasługa Sławomira Drabika. Były dwukrotny Indywidualny Mistrz Polski 
na żużlu i Drużynowy Mistrz Świata z wielką starannością zadbał o styl 
jazdy juniora z Częstochowy. Świdnicki dziś pokonuje kolejne wiraże tak, 
jak swego czasu czynił to jego mentor.
Prezes Eltroksu Włókniarza, Michał Świącik nie kryje zadowolenia z po-
stępów Świdnickiego: To dla nas naprawdę miła niespodzianka, choć już 
podczas przedsezonowych jazd treningowych było widać, że Mateusz 
uczynił wielki postęp. Dlatego staramy się mocno inwestować w jego 
sprzęt. Na tę chwilę korzysta z silników przygotowanych przez znanego 
na całym świecie specjalistę, Duńczyka Flemminga Gravesena.
W lipcu biało-zielonych czekają dwa niezwykle trudne spotkania. 12 lipca 
Eltrox Włókniarz zmierzy się z Motorem Lublin. 26 lipca, także przed własną 
publicznością, podejmować będzie aktualnych mistrzów Polski, ekipę Fogo 
Unii Leszno.          

Andrzej Zaguła

SPORT CO, GDZIE, KIEDY W LIPCU

Lipcowe kalendarium wydarzeń kulturalnych 
znajdziecie na naszej stronie: 

www.cgk.czestochowa.pl

Jeśli chcecie, by zostało ono uzupełnione 
o Waszą imprezę, piszcie na maila: 

cgk@czestochowa.um.gov.pl
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Jest jednym z najbardziej charakterystycznych 
i rozpoznawalnych częstochowskich artystów. 
Misterne, ręcznie wycinane szablony to jego znak 
rozpoznawczy. Przez lata był związany ze street artem, 
ale szybko okazało się, że ta szufladka jest zbyt mała dla 
jego twórczego ego. Z Bartłomiejem Stypką rozmawia-
my o inspiracjach, filmowych eksperymentach 
i muzycznych fascynacjach.

Robert Jasiak: Był epizod w Twoim życiu, 
w którym byłeś urzędnikiem… Tęsknisz za 
tym?

Bartłomiej Stypka: Tak, byłem urzędnikiem 
- podinspektorem nawet. W zakres moich 
obowiązków wchodziło między innymi 
graficzne opracowanie różnych materiałów. 
Szło to w parze z moim zawodem, więc nie 
była to zawsze „typowa praca urzędnika”. 
Urzędniczy epizod jest dla mnie jednak już 
tak odległy, że z pewnością nie tęsknię. Dziś 
jestem przekonany, że nie jest to miejsce dla 
mnie, ale muszę zaznaczyć, że zdobyłem 
wówczas cenne doświadczenia. W pamięci 
mam również niejedną fajną osobę.

Pamiętasz swoją pierwszą pracę, taką, z któ-
rej byłeś dumny?

Jeśli masz na myśli pracę jako dzieło pla-
styczne, to niestety nie umiem wskazać, 
co to dokładnie było. Od najmłodszych lat 
wszelkie działania twórcze ogromnie mnie 
absorbowały i budziły spore emocje. Sam 
proces powstawania czegokolwiek bardzo 
mnie angażował i chyba czułem się dumny, 
kiedy coś wychodziło lub kiedy odkrywa-
łem nowe rozwiązania czy narzędzia. No  
i odwrotnie – można było się też nieźle zdo-
łować, kiedy żółw ninja nie wyszedł tak 
„superowo”, jak chciałem, albo super fura 
nie ziała ogniem tak, jak trzeba. Ten sche-
mat przekłada się na moje dorosłe życie 
twórcze. Powstawaniu obrazu w fazie pro-
jektu, czy też fizycznej realizacji, towarzyszą 
dziecięce emocje i napięcie. Dziś działam 
już w dość ściśle określonych plastycznych 
mediach. Warsztat stał się bardziej opano-
wany i przez to przewidywalny. Mimo to, 
na szczęście, jest tu sporo miejsca na niespo-
dzianki, eksperymenty i szukanie nowych 
obszarów. Oczywiście, kiedy tworzę, czer-
pię z tego radość i jestem, czy raczej bywam 
dumny z efektów. Ale ten stan nie jest dany 
raz na zawsze. Wszystko się zmienia. Emo-
cjonalne ustosunkowanie się do pracy też.

Skąd czerpiesz inspiracje?

Inspirują mnie rzeczy dla mnie ważne, ta-
kie, które wywołują u mnie silne emocje. 
Często są to  wspomnienia z dzieciństwa. 
Gdzie i w cieniu czego bawiłem się i dora-
stałem... Są obiekty, które niezmiennie mnie 
fascynują: pociągi, blokowiska, samoloty, 
ale i przyroda. Skupiam się też często na 
rzeczach, które wizualnie mnie pociągają. 
Interesuje mnie świat zwierząt, ostatnio 
również morskich oraz świat owadów. Je-
steśmy na tej planecie sąsiadami, znamy się 
od zawsze, a jednak tak naprawdę jesteśmy 
sobie obcy. Myślę, że to bardzo ciekawe, że 
Ziemia jest rezerwuarem tak wielu form ży-

I DZIECIĘCE EMOCJE
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cia. Największy dramat, który jest dla mnie 
mocnym źródłem inspiracji, rozgrywa się 
jednak wówczas, kiedy natura zderza się  
z kulturą. To emocjonuje mnie najbardziej  
i w gruncie rzeczy o tym właśnie są najczę-
ściej moje obrazy. 

Jest jakiś rodzaj muzyki, przy której najbar-
dziej lubisz pracować?

Tak się szczęśliwie składa, że muzyka sprzy-
ja mojej pracy. Inspiruje. Brzmienia, rytmy, 
atmosfera mają swoje przełożenie, swoje 
odpowiedniki w świecie wizualnym. Ko-
cham muzykę i słucham jej naprawdę dużo. 
Warsztatowe procesy plastyczne pozwalają 
na podział uwagi. Pracując, mam po pro-
stu czas na słuchanie. Zatem korzystam... 
Nie zawsze jest to ten sam rodzaj muzyki. 
Czasami, gdy się zdenerwuję, to i Doktor 
Alban dojdzie do głosu. Mógłbym tu długo 
wymieniać, jakie dźwięki towarzyszą mi  
w pracowni. Wydaje mi się jednak, że moje 
związki z muzyką to przede wszystkim po-
dróż w przeszłość. Odkrywanie utworów, 
albumów i wykonawców sprzed lat. Najlep-
sze rzeczy znajduję w latach 80. i 90. XX w. 
Dla przykładu – obecnie jestem pod wielkim 
wrażeniem powstałego w 1985 roku szwaj-
carskiego zespołu Young Gods. 

Ostatnio pojawiło się kilka Twoich materia-
łów wideo, szukasz innego formatu do pre-
zentowania sztuki?

Wideo od bardzo dawna jest mi bliskie. Gdy 
byłem mały, w domu pojawiła się kamera 
wideo. Tata zakupił jakiegoś super – jak na 
tamte czasy – Handycama. Sprzęt szybko 
znalazł się pod moją stałą opieką. Nagry-
wałem wszystko, bawiąc się przy tym do-
skonale. Wychowałem się też na kablówce. 
Sporo naoglądałem się tego i owego: RTL, 
PRO 7, MTV, SAT1 oraz wiele innych kana-
łów. Magnetowid był jedną z moich ulubio-
nych zabawek, szybko odkryłem, ile frajdy 
dostarczyć może nagrywanie kablówkowe-
go spektrum na kasetę wideo. Myślę, że tu 
właśnie ukrywa się źródło mojego pociągu 
do fotografii, filmowania, montażu. Tym 
bardziej, że w mojej rodzinie nikt się wcze-

śniej tym nie zajmował. Twórczość plastycz-
na z fotografią i filmowaniem zawsze szły 
w parze. Powstawały przeróżne filmowe, 
eksperymentalne formy, najczęściej jakieś 
dziwadełka dla domowej publiczności. 
Wideo – jako niezależne medium – traktu-
ję lekko, bez presji. Kiedy mam ochotę coś 
nagrać, poskładać, robię to, dając sobie dużo 
luzu. Skończę, kiedy skończę. Przykładem 
takiego filmu może być forma pt. „Nic Złe-
go”, którą znaleźć można na moim kana-
le YT. Traktuję ten klip jako samodzielny, 
filmowy twór. Powstawał ponad rok. Film 
składa się ze zbieranych od lat materiałów. 
Wybrałem formę wideoklipu, typowo pod 
muzykę, ponieważ w ten sposób możliwe 
jest udokumentowanie różnych zjawisk i in-
teresujących mnie procesów zachodzących 
w mieście. Tu dobrze sprawdziła się techni-
ka poklatkowa. „Nic Złego” ma też ważny 
wymiar osobisty. Podczas robienia zdjęć od-
wiedziłem bardzo istotne dla mnie miejsca 
w Częstochowie. Niektóre są dla większo-
ści znane, inne zupełnie gdzieś ukryte, ale 
wszystkie związane z mocnymi, osobistymi 
przeżyciami. Film powstawał, gdy w moim 
życiu zachodziły duże zmiany, w związku  
z czym jest formą podsumowania i wej-
ścia w następny etap. Jednym z zawartych  
w filmie symboli zmian jest dość dramatycz-
ne wyburzenie starej chłodni kominowej na 
terenie dawnej częstochowskiej huty, która 
przez wiele lat była wpisana w krajobraz po-
łudniowej części Częstochowy.
Inna sytuacja jest wtedy, kiedy wideo wią-
że się ściśle z działaniem plastycznym, 
staje się formą dokumentacji. Bardzo lubię 
utrwalać proces twórczy. Technikę i kon-
tekst. To doskonały pretekst, żeby zrobić 
wideo. Ostatnio poskładałem i opubliko-
wałem dwa takie dokumenty z wykonania 
grafik na papierze. To jest bardzo wdzięczne 
i dość ważne, zwłaszcza w czasach, kiedy 
nasze życie toczy się równolegle w „mul-
timedialnych internetach”. Tak, wideo jest 
dla mnie istotnym, często zupełnie niezależ-
nym formatem. Mocno wiąże się przy tym 
z plastycznymi działaniami i staje się formą 
dokumentacji.

Kiedy i gdzie będzie można zobaczyć Twoje 
prace?

Aktualnie publikuję prace na moich profi-
lach na Instagramie czy Facebooku. Tam so-
bie żyją. Jednak pełnowymiarowy kontakt  
z pracami plastycznymi odbywa się na wy-
stawie, np. w galerii sztuki. I realizacja ta-
kiego wydarzenia jest moim celem. Niektóre 
plany i zalążki wystawienniczych projektów 
niestety zniknęły wraz z pojawieniem się 
wirusa i znanych nam wszystkim obostrzeń. 
Mimo to, myślę o wystawie, której kształt 
już jest. W powietrzu wisi też wielkoforma-
towa realizacja zewnętrzna. Zapraszam do 
zaglądania na moje social media.
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Czy sztuka może nas jeszcze czymś 

zaskoczyć? A jeśli tak, to jak? Sprawdźcie 
już w lipcu w Ośrodku Promocji Kultury 

„Gaude Mater”. W sobotę, 4 lipca czeka nas 
wernisaż wystawy „Autodidactis MMXX. 
Wystawa zbiorowa”, która jest projektem 

nietuzinkowym, bowiem w zamkniętej 
przestrzeni swoje prace pokaże pięciu 

twórców, do tej pory kojarzonych 
głównie z graffiti: Wybuch Wielki, 

Kluska92, Monciak185, Kajek034 
i Krzychu/cityseeing.

G raffiti. Dla niektórych jest symbolem buntu, dla in-
nych czystym wandalizmem, zrodzonym z próżności  
i nudy. Dziś coraz częściej mówi się o nim w kontekście 
sztuki, która nadaje konkretnej przestrzeni miejskiej 
czy nawet całemu miastu niepowtarzalny charakter. 

Ściany starych budynków, mury, mosty, blokowiska, małe osiedlo-
we sklepiki. Nieważne, czy to centrum lub nowobogacka, elegancka 
dzielnica, czy też obrzeża miasta. Graffiti spotkamy na każdym kro-
ku, czasem nie trzeba nawet specjalnie wytężać wzroku. I choć sztuka 
uliczna towarzyszy nam od przynajmniej kilkudziesięciu lat, to wciąż 
budzi sporo kontrowersji. Jednocześnie nie da się jej pozbyć (choć wie-
lu próbowało), bo jest stałym elementem miejskiej kultury. Street art 
i graffiti często traktuje się zamiennie, a to zupełnie nieuprawnione. 
Street art w ciągu kilku ostatnich lat osiągnął status ciekawej, cenio-
nej sztuki współczesnej. Natomiast graffiti nadal pozostaje działaniem 
nielegalnym, kompulsywnym i chaotycznym. Problem polega jednak 
na tym, że jedno bez drugiego praktycznie nie istnieje. Znaczna część 
street artu wywodzi się bezpośrednio ze środowiska graffiti, choć nie-
chętnie wraca do korzeni, bo dziś sztuka uliczna jest nie tylko społecz-
nie akceptowana, ale i często świetnie wynagradzana. Z kolei bez kon-
tekstu street artu łatwo można przegapić szerszy, artystyczny wymiar 
graffiti i dostrzegać w nim tylko niepohamowany instynkt niszczenia 
i estetycznie brutalną walkę o przestrzeń miasta. Choć ostatecznie to 
do odbiorcy należy decyzja, czy to, co widzi, uzna za sztukę, czy nie. 
Graffiti jest egalitarne. Nie musisz kończyć najlepszej Akademii Sztuk 
Pięknych, żeby złapać za spray i podzielić się swoją wizją rzeczywisto-
ści albo zupełną prywatą. Wszyscy wierzymy, że mamy coś ważnego 
do powiedzenia, tylko inni nie zawsze chcą nas wysłuchać. Stąd też 
cały nurt dialogów na murach, które są zrozumiałe tylko dla wybra-
nych. Grafficiarze stawiają na nielegalne działania, które mają najwięk-
szą moc rażenia, by jak najmocniej wyrazić niezgodę na to, co się dzieje 
w bieżącej polityce lub tkance społecznej. Czasami chodzi zaś tylko  
o wysłanie prostego komunikatu: „Jestem tutaj i mam głos”. Graffiti to 
jednak przede wszystkim niekończąca się walka o hegemonię w prze-
strzeni publicznej, z wszechobecnymi dziś reklamami i komunikatami 
marketingowymi. Twórcy graffiti agresywnie i konsekwentnie pytają, 
kto powinien decydować o tym, jak wyglądają nasze miasta.
Takie stolice, jak Amsterdam czy Berlin, uznają dziś graffiti za swój 
kulturalny atut, a turyści znajdują w przewodnikach propozycje wy-
cieczek szlakiem najważniejszych miejskich malunków. Stosunek spo-
łeczności i zarządców miast do tego typu działalności twórczej zmienił 
się przede wszystkim dzięki statusowi, jaki osiągnął street art (chociaż-
by dzięki Banksy’emu). Krytykom sztuki nie przystoi dziś zupełnie 
ignorować graffiti, bo w końcu wyrosło ono z tego samego pnia, co 
twórczość ulicznych artystów, wynoszonych dziś na salony. 
Również autorzy wystawy „Autodidactis MMXX” działają przede 
wszystkim w przestrzeni miejskiej i – jak sami deklarują – „tworzą  
w estetyce błędu, wykorzystując do tego różne techniki i materiały, 
nierzadko pozyskane z tak zwanej drugiej ręki i przetwarzają je w spo-
sób intuicyjny, lubiąc przy tym łamać różne konwencje”, a ich główną 
inspiracją jest otaczająca rzeczywistość. Na wystawie zaprezentują kil-
kadziesiąt prac, które powstały w ciągu ostatnich dwóch lat. Dlatego 
tym bardziej ta ekspozycja ciekawi. Czy graffiti powinno żyć na ulicy  
i właśnie tam pozostać? Czy jest dla niego miejsce w przestrzeni muze-
alnej, galeryjnej? Choć warto przy tym podkreślić, że Ośrodek Promo-
cji Kultury „Gaude Mater” jest placówką pomiędzy. Ma swoistą kon-
cepcję elastyczności, łączenia tego, co na zewnątrz z tym, co wewnątrz. 
Dysponuje przestrzenią zmienną, w której nic nie jest stworzone raz na 
zawsze, a więc prace mogą być w dowolnym momencie zdjęte, prze-
wieszone, wymienione. Graffiti, jak każda twórczość zaangażowana, 
musi mieć swój cel, bez względu na to, czy jest to komentarz politycz-
ny, społeczny czy też wypowiedź ironiczna lub czysto artystyczna. 
Jaki cel ma piątka twórców, których prace zobaczymy w „Gaude Ma-
ter”? Sprawdźcie sami. Wystawa potrwa od 4 do 27 lipca. 

Sylwia Góra 

WYSTAWY

LATO W MGS
W te wakacje Miejska Galeria Sztuki zaprasza na dwie wyjątkowe wystawy. Pierwsza to wyprawa 
do świata teatralnych scenografii i powiązanego z nim malarstwa, druga - to wizualny wielogłos 

na temat tożsamości i jej ekologicznych aspektów. Wernisaże obu ekspozycji zaplanowano na 17 lipca. 

„Między malarstwem a scenogra-
fią, wystawa malarstwa i instala-
cji teatralnych” jest przekrojową 
wystawą prezentującą twórczość 
Małgorzaty Komorowskiej. Ta 
oryginalna artystka związana jest 
z Akademią Sztuk Pięknych w 
Krakowie, gdzie od lat 90. ubie-
głego wieku współtworzyła pro-
gramowo i organizacyjnie Katedrę 
Scenografii. Od roku 2014 pełni 
funkcję kierownika tej Katedry,  
a w latach 2006-2016 była kurato-
rem Galerii Scenografii.
Komorowska debiutowała w zawo- 
dzie scenografa w latach osiem-
dziesiątych, zaczynając od pracy 
w filmie jako kostiumograf. Po 
studiach na Wydziale Teatru Uni-
wersytetu Illinois w Stanach Zjed-
noczonych pracowała już głównie 
jako scenograf teatralny. Zrealizo-
wała w Polsce i za granicą kilka-
dziesiąt spektakli i przedstawień 
performatywnych. Jednak od 
prawie dwudziestu lat zajmuje się 
przede wszystkim malarstwem  
i tworzeniem instalacji. W ostat-
nich latach indywidualne wysta-
wy jej malarstwa odbyły się w Za-
kopanem, Krakowie i Katowicach. 
Ostatnia, będąca powrotem do 
instalacji parateatralnych, miała 
miejsce w Galerii Sceny Plastycz-
nej KUL, w ramach II Festiwalu 
Scenografii i Kostiumu w Lublinie 
w roku 2018. Wystawa w MGS  
w Częstochowie będzie z kolei 

próbą opowiedzenia, jak malar-
stwo, scenografia i instalacje te-
atralne przenikają się w twórczo-
ści artystki. Jak na siebie wzajem 
wpływają, tworząc swoisty kalej-
doskop wielopoziomowych odbić 
i inspiracji.

Druga letnia propozycja Miejskiej 
Galerii Sztuki to „Transfiguracje. 
Naturakultura. Kim jestem, jak 
jestem w czasach zarazy?”, czy-
li wystawa przygotowana we 
współpracy z Wydziałem Sztuki 
Uniwersytetu Humanistyczno-
-Przyrodniczego im. Jana Długo-
sza w Częstochowie, kierunkiem 
Design i Zarządzanie Projektami 
Wydziału Zarządzania Politech-
niki Częstochowskiej oraz kie-

runkiem Organizacja Produkcji 
Filmowej i Telewizyjnej Wyższej 
Akademii Nauk w Warszawie. 
Ekspozycja zbudowana jest wokół 
kwestii związanych z kształtowa-
niem tożsamości/podmiotowości. 
Zasadniczą sprawą jest tutaj przyj-
rzenie się obrazowym manifesta-
cjom procesów tożsamościowych, 
a także użyciu i transformacji 
wyobrażeń i obrazów funkcjonu-
jących w świadomości zbiorowej. 
We współczesnym świecie, a tym 
samym i w sztuce, podano w wąt-
pliwość ideał integralnej, stabilnej, 
unikalnej podmiotowości. Jaźń 
prezentuje się jako konglomerat 
wielu zmiennych, tożsamość jest, 
w tych ujęciach, ciągłym proce-
sem, a nie stabilną jednością. 

Ubiegłoroczna edycja Transfigu-
racji zajmowała się refleksją nad 
konstruowaniem cybertwarzy, 
czyli nad przejawami w dziełach 
plastycznych wyobrażeń, które 
powstają na styku ludzie/naj-
nowsze technologie. Tym razem 
uczestnicy zbiorowej wystawy 
zajęli się  zagadnieniem tożsamo-
ści i jej transformacją w ramach 
ekologicznego ujęcia rzeczywisto-
ści. Ekologicznemu rozumieniu 
świata towarzyszy przekonanie 
o jego współtworzeniu zarówno 
przez człowieka, jak i nie-ludz-
kich sprawców: zwierzęta, rośliny, 
klimat, a również, czego jesteśmy  
w tej chwili świadkami, przez cho-
robotwórcze drobnoustroje. Pre-
zentowane w ramach ekspozycji 
prace są więc próbą odpowiedzi 
na podstawowe pytania, a mia-
nowicie: Kim jestem, jak jestem w 
czasach koronawirusa? Jak mogę 
odpowiedzi na te pytania wyrazić 
w formie artystycznej?  
Tradycyjnym, artystycznym wy- 
razem tożsamości są portret  
i autoportret, stąd główny wątek 
wystawy stanowi prezentacja pla-
stycznych sposobów kształtowa-
nia twarzy, potraktowanych jako 
wyraz konstruowania tożsamości. 
Na drugą część wystawy składają 
się krótkie formy filmowe, swoje-
go rodzaju autoportrety i portrety. 

Barbara Major

LIRYCZNE SZEPTANIE
Czas epidemii okazuje się czasem wzmożonego 
czytelnictwa, a tym samym działań edytorskich, 
dlatego warto odnotować nowość wydaną na-
kładem częstochowskiego Towarzystwa Galeria 
Literacka – czyli poetyckie wcielenie Janusza Jano 
Mielczarka. Autor, kojarzony dotychczas z prozą  
i „Hrabalowskim” stylem opowiadania, opubliko-
wał zbiór liryków „Szepty z podróży”. Poza wier-

szami, ułożonymi według okresów ich powstawa-
nia (począwszy od lat 50. i 60. ubiegłego wieku), 
w tomie znalazły się fragmenty piosenek z lat 
2017-2020 i miniatury. Zebrane teksty z pewnością 
wzbogacają i uzupełniają literacki portret Mielczar-
ka, stanowiąc zaproszenie do kolejnego ze światów 
wyobraźni językowej twórcy z Częstochowy.

tj
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ROZMOWA

 Szymon Motyl już od dekady zaskakuje częstochowian swoimi instalacjami w przestrzeni miejskiej. Lubi nieoczywiste materiały i balans na granicy surrealizmu. 
 Zaczął dziesięć lat temu od legendarnej „Kury w akcji”, a później realizował swoje projekty podczas m.in. Nocy Kulturalnej, Festiwalu Sztuki Współczesnej w Przestrzeni 

 Publicznej Arteria, akcji „Aleje - tu się dzieje!”, Festiwalu Dekonstrukcji Słowa „Czytaj!” czy Nocy Kultury Niezależnej. Ostatnio zaś znów dał się poznać jako malarz. 

NA POCZĄTKU BYŁA KURA
Adam Florczyk: W czerwcu miał miejsce werni-
saż Twojej wystawy „Korony Pandemiczne”. To 
powrót do malarstwa na dłużej, czy tylko wyjątek 
na szczególny czas izolacji społecznej? 

Szymon Motyl: Sam nie wiem, to mój dru-
gi „atak” malarski. Złożyło się na niego wiele 
czynników, m.in. dużo wolnego czasu i sytuacja 
życiowa, która powoduje mocne zawirowania 
w głowie. Izolacja społeczna była główną iskrą 
do powrotu do malarstwa. Po jedenastoletniej 
przerwie instynktownie sięgnąłem po farby i po 
prostu zacząłem malować. W ten sposób starałem 
się odreagować sytuację, w której wszyscy się 
znaleźliśmy. Cykl pandemiczny trwał dwa mie-
siące i został zakończony jedenastoma obrazami. 
Jestem na etapie tworzenia swojej nowej pracow-
ni i mam duży zapał, by to kontynuować, ale jak 
wyjdzie - pokaże życie...

„Korony Pandemiczne” to zbiór przewrot-
nych autoportretów, malarski dziennik cza-
sów zarazy. Obok „Neoplasmy” (pokazy-
wanej osiem lat temu w Centrum Promocji 
Młodych) to chyba Twoja najbardziej osobista 
i ekshibicjonistyczna wystawa. Dlatego chcia-
łem zapytać, jak to właściwie jest: sztuka służy 

Ci do opowiadania o sobie, czy raczej do ukry-
wania się za nią?

Dobrze zauważyłeś - przewrotnych autopor-
tretów. Neoplazma jest na równi z „Koronami” 
pod względem ekshibicjonizmu uczuciowego, 
czyli sposobu, w jaki się wyrażam. To bardzo 
osobiste obrazy. Poprzez sztukę jak najbardziej 
opowiadam o sobie, mogę tu zastosować pew-
ne niedopowiedzenie. Ciężko jest wprost mówić  
o trudnych sytuacjach, z którymi spotykamy się 
w życiu, a z drugiej strony, te niewypowiedzia-
ne emocje rodzą we mnie ekshibicjonizm arty-
styczny. W obu projektach moje bardzo osobiste 
przeżycia uzewnętrzniają się, ale chciałem, by 
również widz mógł się w nich odnaleźć. Odpo-
wiadając konkretnie na pytanie: sztuka służy mi 
bardziej do opowiadania o sobie, dzielenia się 
spostrzeżeniami i doświadczeniami oraz do roz-
mowy z odbiorcą.

W tym roku mija 10 lat od „Kury w akcji”. Pamię-
tasz jeszcze, jak to się właściwie zaczęło? 

Na początku była kura (śmiech). Chodziła mi po 
głowie akcja w tkance miejskiej, w której uczest-
niczą zwykli mieszkańcy, niekoniecznie bywalcy 

galerii sztuki. Pomysł narodził się bardzo szyb-
ko. Wymyśliłem sobie kurę, surrealistyczną, 
ale i optymistyczną, która miała zwrócić uwagę 
przechodniów. Chciałem, by zabrali ją do domu 
i by z nimi zamieszkała. Aby w ten sposób stali 
się uczestnikami tego po części socjologicznego 
projektu. Początkowo miała to być jednodniowa 
akcja, dopiero przy produkcji gipsowych figur 
pomysł ewoluował w mojej głowie.

Akcja startowała kameralnie, ale błyskawicznie 
się rozkręciła. Pojedynki ludzi, którzy chcieli zdo-
być swoją kurę, fotograficzne przygody kur, finał 
akcji na Placu Biegańskiego, wystawa w Miejskiej 
Galerii Sztuki. Czy byłeś zaskoczony popularno-
ścią „Kury...” i ile z jej elementów planowałeś od 
początku, a ile wymyślałeś, reagując na entuzja-
styczny odbiór częstochowian? 

Pamiętam pierwsze, bardzo entuzjastyczne za-
chowania ludzi, którzy zobaczyli samotną kurę 
pod „Empikiem”. Widząc reakcje nowych właści-
cieli kury (obserwowałem ich z ukrycia), byłem 
miło zaskoczony. Przez 30 dni akcji coraz większa 
grupa osób przychodziła we wskazane miejsca, 
by zapolować. Wspominam to jako świetny czas 
zabawy i poznawania ludzi. Większość elemen-

tów była zaplanowana, ogólne ramy – codzienne 
wydawanie figur, strona internetowa, finał. Nie 
dało się tylko przewidzieć reakcji ludzi i tego, jak 
podejdą oni do tematu przesyłania zdjęć. Jak się 
jednak okazało, kury jeździły po Polsce i całym 
świecie, a ich dumni właściciele chętne prze-
syłali mi pamiątkowe foty, z których powstała 
finałowa wystawa. Jednym ze śmieszniejszych 
punktów akcji było pojawienie się na jej stronie 
internetowej i na ulotkach błędnej informacji, że 
zdjęcia uczestników wyeksponowane zostaną  
w Miejskiej Galerii Sztuki. Nie było to ustalone, 
w zamyśle miała to być po prostu galeria, jeszcze 
nie wiedziałem, która. Gdy popularność akcji 
wzrastała, ktoś z MGS odezwał się do mnie, że 
skoro pojawiła się już taka informacja, to chętnie 
się włączą... Tak się wprosiłem (śmiech).

Mam wrażenie, że zmieniłeś się wtedy w wodzi-
reja, a sama akcja przybrała formę karnawału łą-
czącego różne środowiska. Lubisz, kiedy sztuka 
zmienia się w zabawę i po prostu przynosi frajdę? 

To wszystko zależy od momentu i nastroju, w ja-
kim się znajduję. Czasem przejawia się zabawą,  
a czasem wręcz przeciwnie... Wiadomo, że chwile 
radości są lepsze i jeśli pojawia się wówczas iskra, 

by coś zdziałać, wyrazić ową radość poprzez 
sztukę, chętnie to robię. Lubię, gdy sztuka przy-
nosi frajdę i zmienia się w zabawę.

Twoje prace można zobaczyć w galeriach, ale 
mam wrażenie, że dużo bardziej lubisz działać 
w otwartej przestrzeni miasta. Na ulicach Czę-
stochowy można było trafić między innymi na 
takie Twoje instalacje, jak „Wniebowzięci”, „Re-
kin miejski”, „Dachowce”, „BAsen”… Myślisz, 
że sztuka ma większą siłę rażenia, gdy wychodzi 
do ludzi? 

Z pewnością lepiej się czuję w instalacjach arty-
stycznych. Lubię eksperymentować z materiałem, 
z którego zostaną stworzone. Oczywiście bardzo 
ważne jest też miejsce, gdzie będą pokazywane. 
Działanie w otwartej przestrzeni sprzyja więk-
szym eksperymentom, to duże wyzwanie i szer-
sze możliwości. Ingerencja w architekturę miasta 
jest widoczna dla przechodniów, mieszkańców, 
którzy są zaskakiwani instalacją w przestrzeni, do 
której przywykli. Lubię wtedy obserwować ludzi 
i ich spontaniczne, szczere reakcje. Jak najbardziej 
jestem za tym, by sztuka wychodziła do ludzi.

Od kilku lat prowadzisz „Dom Tajemnic”, czyli 

pierwszy częstochowski escape room. Możesz  
w skrócie opowiedzieć, na czym polega ta roz-
rywka? 

Jest to miejsce, w którym gracze na godzinę prze-
noszą się do innej rzeczywistości, w zależności od 
pokoju. Muszą wykazać się sprytem, inteligencją 
i spostrzegawczością. Zabawa polega na tym, by 
wypełnić misję i zmieścić się w czasie, więc jest 
presja. W tym momencie są trzy pokoje: „Królo-
wa Wampirów”, „Gabinet osobliwości” i „Re-
drum4”, więc każdy znajdzie coś dla siebie. Na 
stronie  www.domtajemnic.eu dostępne są filmy 
pokazujące klimat w danym pokoju.

Przygotowanie kolejnych pokoi to w dużym 
stopniu tworzenie nowych opowieści. Ma to 
chyba więcej wspólnego z literaturą, pisaniem 
scenariuszy, niż ze sztukami plastycznymi. My-
ślisz, że to doświadczenie wpłynęło na Ciebie 
jako artystę? 

Na odwrót. W realizacji „Domu Tajemnic” wyko-
rzystuję doświadczenie artystyczne. Stworzenie 
dwunastu pokoi nie wpłynęło na mnie jako arty-
stę, ale na pewno duży wpływ mają przychodzą-
ce grupy ludzi i ich reakcje oraz rozmowy.
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WYSTAWA

NAJWYŻSZY
  CZAS

 Czas niewątpliwie należy do tych wartości, 
 o których najczęściej myślimy w aspekcie 

 braku. Warto więc zwrócić uwagę na rzeczy, 
 które pozwalają nam odmierzać czas. 

 Staje się to możliwe dzięki wystawie 
 w Muzeum Częstochowskim. 

N ajwyższy czas” 
to wystawa udo-
stępniona od począt-
ku lipca w Muzeum 
Częstochowskim. Na 

ekspozycję składają się najróżniejsze zega-
ry, również te sprzed kilkuset lat. Jeśli więc 
znajdziemy czas na to, by wybrać się do czę-
stochowskiego Ratusza, warto sprawdzić, jak  
i czym odmierzano niegdyś upływające chwile.

Czas to jedno z najciekawszych i zarazem 
najbardziej nieuchwytnych zagadnień. A przy 
tym jedno z najistotniejszych zjawisk, które 
mają wpływ na nasze życie –  reguluje bo-
wiem funkcjonowanie chociażby ekonomii 
czy komunikacji. Do jego odmierzania w całej 
historii ludzkości używano przeróżnych przy-
rządów, z czasem coraz doskonalszych i coraz 
bardziej precyzyjnych, różniących się między 
sobą metodą pomiaru – od zegarów słonecz-
nych, przez zegary mechaniczne, elektronicz-
ne, aż po zegary atomowe czy pulsarowe.

Najstarszy miernik czasu to tzw. gnomon, 
późniejszy zegar słoneczny. Przypuszcza 
się, że znany był on już w 2700 r. p.n.e.  
w Egipcie – tłumaczy Bożena Mszyca z Mu-
zeum Częstochowskiego, kuratorka wystawy.  
– W konstruowanych w kolejnych wiekach 
zegarach wykorzystano wodę, ogień i piasek.  
U schyłku XV w. pojawiły się w Europie zegary 
kagankowe, które w XVII i XVIII w. były  już  
w powszechnym użyciu. Zegary mechanicz-
ne, które znamy w czasach nam współcze-
snych, wykorzystują energię do napędu regu-
latora poprzez wahadło lub balans za pomocą 
wychwytu. Chociaż znane były już w Chi-

nach, w Europie ich wynalazcą był wykształ-
cony mnich benedyktyński Gerbert z Aurillac  
w X w., późniejszy papież Sylwester II.

Interesującą historię podejścia do zagadnie-
nia czasu można więc poznać poprzez opis 
dziejów jego odmierzania i przyrządów, 
które temu służyły. Tym bardziej, że zegary  
w najrozmaitszej formie towarzyszą nam od 
wieków. Współcześnie już niemal na co dzień  
i w każdej chwili. Zapewne przez to intrygujący 
mechanizm ich działania i często nieoczywista 
budowa lub wygląd umykają naszej uwadze.

Na wystawie prezentujemy zegary z różnych 
okresów dziejowych, o różnej konstrukcji, ze 
zbiorów Muzeum im. Przypkowskich w Ję-
drzejowie, Muzeum Częstochowskiego i ko-
lekcjonerów prywatnych – zdradza kuratorka 
wystawy. – Są to zegary słoneczne, ogniowe, 
podróżne, klepsydry, zegary mechaniczne, wi-
szące, kominkowe, kieszonkowe oraz gabine-
towe. Przedział czasowy eksponatów oscyluje 
między XVI a XX w., pochodzą one z różnych 
stron Europy.

Warto dodać, że Muzeum im. Przypkowskich 
w Jędrzejowie posiada trzecią co do wielko-
ści kolekcję zegarów słonecznych na świe-
cie - w jej zbiorach znajduje się ponad 600 
eksponatów. Zapoczątkowane przez Feliksa 
Przypkowskiego (1872-1951), a następnie 
kontynuowane przez jego rodzinę, w tym syna 
Tadeusza i wnuka Macieja, gromadzenie mię-
dzy innymi wyjątkowych zegarów i zegarków, 
a nawet ich samodzielne konstruowanie, daje 
nam dziś niezwykłą okazję do poznania hi-
storii przedmiotów, które nie tylko odmierza-
ły czas, ale często też stanowiły na przykład 
część biżuterii czy wystroju wnętrz.

Muzeum Częstochowskie zaprasza na wysta-
wę zatytułowaną „Najwyższy czas” od 4 lipca. 
Ekspozycja jest dostępna w Ratuszu. Można ją 
oglądać do 11 października. Więcej informacji 
na temat wystawy i obowiązujących zasad 
zwiedzania można znaleźć na stronie interne-
towej Muzeum: muzeumczestochowa.pl . 

mw

HONOROWI OBYWATELE CZĘSTOCHOWY

ZYGMUNT ROLAT
Z okazji obchodów 800-lecia dziejów pisanych Częstochowy przypominamy 
sylwetki Honorowych Obywateli naszego miasta. Kluczem będą tu Wielkie 

Liczby, które zabiorą nas w błyskawiczną podróż po życiu wybitnych 
jednostek, w sposób szczególny złączonych z Częstochową i dla niej 

zasłużonych. W tym miesiącu piszemy o ocalałym z Zagłady nowojorskim 
biznesmenie, filantropie, mecenasie kultury, działaczu na rzecz dialogu 

polsko-żydowskiego, prezesie Światowego Stowarzyszenia 
Żydów Częstochowian i Ich Potomków – Zygmuncie Rolacie.

90 lat temu w Częstochowie urodził się Zygmunt 
Rolat. Dzieciństwo spędził w I alei Najświętszej Maryi 
Panny. W czasie wojny trafił do częstochowskiego getta,  
a po jego likwidacji do obozu pracy Hasag Pelcery  
(tereny późniejszego Wełnopolu). 

72 lata temu wyjechał do Stanów Zjednoczonych, 
gdzie najpierw ukończył politologię na University of 
Cincinnati oraz stosunki międzynarodowe na New York 
University, a później założył własną firmę transportową  
i spedycyjną.

3 statuetki częstochowskiego „Mecenasa Kultury” 
trafiły w ręce Zygmunta Rolata. Mieszkający w Stanach 
Zjednoczonych filantrop został nimi wyróżniony w latach
2005, 2010 i 2013. 

5 razy odbył się w Częstochowie, dzięki 
inicjatywie Zygmunta Rolata, Zjazd Świato-
wego Związku Żydów Częstochowian i Ich 
Potomków. 

12 lat temu Prezydent RP Lech 
Kaczyński uhonorował Zygmunta 
Rolata Krzyżem Komandorskim 
Orderu Zasługi RP. Stało się to  
w uznaniu dla jego działań na 
rzecz powstania Muzeum Żydów 
Polskich. Uroczyste wręczenie 
odznaczenia miało miejsce  
19 kwietnia 2008 r., w 65. roczni- 
cę powstania w Getcie Warszawskim.

Około 40 tysięcy Żydów, 
w dniach od 22 do 28 września 

1942 r., zostało wywiezionych z Częstochowy do obozu zagłady 
w Treblince. Zygmunt Rolat był inicjatorem powstania i fun-
datorem pomnika upamiętniającego te tragicznie wydarzenia. 
Monument odsłonięty został 20 października 2009 r. przy ulicy 
Strażackiej. 

2 koncerty wybitnego, amerykańskiego skrzypka Joshuy 
Bella udało się zorganizować w naszym mieście dzięki mecena-
towi Zygmunta Rolata. Światowej sławy wirtuoz wystąpił
w Filharmonii Częstochowskiej w latach 2009 i 2014. 

8 lat temu, 26 stycznia 2012 r., Rada Miasta Częstochowy 
nadała Zygmuntowi Rolatowi tytuł Honorowego Obywatela. 

7 lat temu, z rąk Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego, 
Zygmunt Rolat odebrał Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu 
Zasługi RP za działalność na rzecz dialogu polsko-żydowskiego. 

Od 4 lat, w kamienicy przy ul. Katedralnej 8 w Czę-
stochowie, funkcjonuje Muzeum Żydów Częstochowian. 
Prezentuje ono zdjęcia, dokumenty, pamiątki z całego 
świata, związane z historią częstochowskich Żydów, 

starając się tym samym przywracać pamięć o nich oraz 
stwarzać przestrzeń polsko-żydowskiego dialogu. 

Animatorem powstania takiego muzeum 
był oczywiście Zygmunt Rolat. 

3 lata temu Zygmunt Rolat ustanowił 
Fundację im. Bronisława Hubermana, 
której celem jest wspieranie działalności 
Filharmonii Częstochowskiej, edukacji 
artystycznej dzieci i młodzieży oraz 
inicjowanie i obejmowanie mecenatem 
wydarzeń artystycznych w Częstochowie.                              
                                                                ( oprac. af)        

„

Fragment kamiennego 
zegara słonecznego 
z zamku Ogrodzieniec, 
z wyobrażeniem triumfu 
archanioła Michała nad 
Szatanem, 2. poł. XVI – 
koniec XVII w. 
z kolekcji Muzeum 
Częstochowskiego

Zegar słoneczny - popielniczka, Paryż, Francja

Zegar Boulle, rokokowy, koniec XVIII w. z kolekcji prywatnej
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K amienicę wybudowano w począt-
kach XX wieku przy ul. Szkolnej 
10 (od czerwca 1918 r., po zmianie 
nazwy, z adresem przy ulicy Dą-
browskiego). Posiadała charaktery-

styczny wykusz w części frontowej. Sięgał on powy-
żej I piętra i został rozebrany przypuszczalnie jeszcze 
przed rokiem 1939. Budynek należał do Czesława 
Bagieńskiego, nauczyciela, właściciela 8-klasowego 
Gimnazjum Filologicznego, które funkcjonowało 
w tym miejscu w latach 1907–1912. Po zamknięciu 
gimnazjum, do roku 1914 Bagieński prowadził -  
w gmachu Muzeum Przemysłu Ludowego w Par-
ku Staszica - warsztaty artystyczno-rzemieślnicze,  
a także krótko szkołę handlową przy ulicy Miedzia-
nej (obecnie Chłopickiego). W latach dwudziestych 
XX w. opuścił Częstochowę i wyprowadził się do 
Łodzi, gdzie został nauczycielem łaciny w Państwo-
wym Gimnazjum Żeńskim. 
Od 1907 r. w budynku funkcjonowało Towarzystwo 
Śpiewacze „Lutnia”, odbywały się tu kameralne 
koncerty muzyczne, występy chórów, kabaretów, 
wieczornice i zabawy taneczne. W latach 1906–1914 
prezentowały się amatorskie zespoły aktorskie. Po-
cząwszy od roku 1913, przez trzy lata miało tu swą 
siedzibę Gimnazjum Męskie Wincentego Szudejki. 
We wrześniu i październiku 1914 roku, ze względu 
na pojemną salę na I piętrze, w której mogło zmieścić 
się kilkaset osób, organizowano tu spotkania wysłan-

ników Józefa Piłsudskiego (m.in. pisarzy – Wacława 
Sieroszewskiego i Wacława Daniłowskiego) z miesz-
kańcami Częstochowy. Działo się to w ramach akcji 
mającej zachęcić częstochowian do wstępowania  
w szeregi Legionów Polskich. Od roku 1915 w bu-
dynku funkcjonował Magistrat miasta Częstochowy 
(na piętrze była główna sala magistracka).  
W II połowie 1916 r. na parterze otwarto Biuro Zgło-
szeń do Wojska Polskiego. Rekrutowano tu żołnierzy 
do Legionów Polskich. W latach 1916–1918 działało 
też Gimnazjum Realne im. św. Józefa, prowadzone 
przez ks. Stanisława Kronenberga. W czasie I woj-
ny światowej gmach służył również samorządowi 
miasta Częstochowy; odbywały się tu zebrania Rady 
Miejskiej. W lipcu 1917 r. do kamienicy przeniesiono 
biura meldunkowe. Od września 1918 r. znajdowała 
się w tym miejscu siedziba nowo otwartego gimna-
zjum Towarzystwa Opieki Szkolnej. W latach dwu-
dziestych i trzydziestych XX w. w budynku, który 
był wówczas własnością Zarządu Miejskiego, znaj-
dowała się Szkoła Powszechna nr 2. W latach 1925–
1939 w gmachu przy ulicy Dąbrowskiego mieściła 
się Biblioteka Miejska im. Władysława Biegańskiego, 
kierowana przez Wiktorię Wolańską. Początkowo 
wypożyczalnia usytuowana była na parterze, póź-
niej przeniesiono ją na I piętro. 
W czasie okupacji, po przywróceniu przez Niemców 
nauczania powszechnego, od 3 listopada 1940 r., 
 funkcjonowały tu Polska Szkoła Powszechna  

nr 2 (uczęszczało do niej 322 dzieci) i Polska Szkoła 
Powszechna nr 14 (650 dzieci). W latach 1941–1942 
w niezwykle trudnych warunkach działało tu pięć 
szkół powszechnych (nr 1, 2, 4, 6 i 7). Od paździer-
nika 1940 r. w budynku miały siedzibę ochronki 
(przedszkola dla chłopców i dziewcząt) nr 2 i 14 
Rady Opiekuńczej Miejskiej (później Polskiego 
Komitetu Opiekuńczego), kierowały nimi Helena 
Mączka i Genowefa Polak.
Po roku 1945, aż do II połowy lat siedemdziesiątych 
XX w., w budynku dalej funkcjonowały szkoły. Były 
to Szkoła Powszechna nr 2 (później zmieniała nazwy 
- Szkoła Ogólnokształcąca Stopnia Podstawowego, 
następnie Szkoła Podstawowa nr 2), a także, przez 
krótki czas w I połowie lat 70. XX w, Państwowa 
Szkoła Muzyczna. Po tym, jak przeniesiono stąd 
Szkołę Podstawową nr 2, obiektem zawiadywała 
Wyższa Szkoła Pedagogiczna (później Akademia im. 
Jana Długosza, a od roku 2018 Uniwersytet Huma-
nistyczno-Przyrodniczy im. J. Długosza). Dziś znaj-
duje się tu Instytut Plastyki Wydziału Artystycznego 
UHP (kiedyś Instytut Artystyczny). W roku 2011 
fasada budynku oraz dziedziniec zostały gruntow-
nie wyremontowane: zachowano detale pierwotnej 
architektury, wymieniono pokrycie dachu, drzwi, 
okna, a cały gmach ocieplono. Koszty remontu po-
kryło Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.  

Juliusz SętowskI

DĄBROWSKIEGO 14
SZKOŁY I NIE TYLKO

To, co się działo w budynku wzniesionym z czerwonej 
cegły, znakomicie współgrało z pierwotną nazwą 
ulicy – Szkolna. Tu bowiem, na przestrzeni ponad 

100 lat, miało siedzibę kilkanaście szkół powszechnych 
i średnich oraz jedna wyższa. 

Kamienica około1908 roku.

SPACER Z JULKIEM

Widok współczesny.
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Tym razem zapraszam na wycieczkę 
po Jurze szlakiem historii i architek-
tury. W epoce wczesnego średnio-
wiecza wiele się w naszym rejonie 
działo i zdecydowanie warto wybrać 
się na wyprawę w poszukiwaniu mu-
rowanych pamiątek tamtego okresu.

JURAJSKA AKADEMIA

Tyniec - opactwo Benedyktynów
Opactwo Benedyktynów w Tyńcu uznawane jest za najstarszy istniejący klasztor w naszym kraju. Powstał 
w pierwszej połowie XI w., czyli stosunkowo niedługo po chrzcie Polski. Benedyktyni, jako pierwsi bu-
downiczowie kościołów, mogli swobodnie wybierać ich lokalizacje. Patrząc na wyjątkowo malownicze 
wapienne wzgórze nad brzegiem Wisły w Tyńcu, nie sposób zaprzeczyć, że mieli do tego znakomity 
zmysł. Współcześnie klasztor jest otwarty zarówno dla pielgrzymów, jak i turystów. Rozsławia go również 
ojciec Leon Knabit, którego mieliśmy przyjemność gościć swego czasu na literackim spotkaniu w Odwachu.

Kraków - kościół św. Andrzeja
Stare Miasto w Krakowie jest jednym z obiektów wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. 
Na trasie z rynku do Wawelu znajduje się kościół św. Andrzeja. Powstał on w drugiej połowie XI w.  
i opiekowali się nim Benedyktyni. Jako że świątynie w owym czasie często bywały jedynymi murowany-
mi obiektami w okolicy, pełniły przez to również funkcje obronne. W tym przypadku też tak było, o czym 
informuje Jan Długosz, pisząc, że okoliczna ludność schroniła się w kościele podczas napadu Tatarów. 
Obecnie obiekt znajduje się pod opieką Klarysek.

Wysocice
Kościół św. Mikołaja w Wysocicach góruje nad doliną rzeki Dłubni, wyznaczającą oś Dłubniańskiego Par-
ku Krajobrazowego. Świątynia powstała na początku XIII w., prawdopodobnie dzięki fundacji krakow-
skiego biskupa Iwo Odrowąża - tego samego, który odpowiada za pierwszą pisaną wzmiankę  
o Częstochowie. Jednym z ciekawszych elementów architektonicznych sanktuarium jest unikatowy 
portal wejściowy. Cały obiekt jest punktem obowiązkowym na szlaku miłośników architektury i może 
być świetnym uzupełnieniem zwiedzania pobliskiego Ojcowskiego Parku Narodowego.

Siewierz
Na odcinku międzynarodowej drogi E75, wiodącym z Częstochowy w stronę Katowic, znajduje się, po-
wstały najprawdopodobniej w XII w., kościół św. Jana Chrzciciela w Siewierzu. Jan Długosz wskazuje 
jako jego fundatora Piotra Włostowica. Mimo pożaru w XVII wieku oraz doświadczenia dwóch wojen 
światowych, świątynia zachowała wiele ze swojej oryginalnej formy architektonicznej, a dobrą kondycję 
zawdzięcza m.in. pracom konserwatorskim przeprowadzonym w połowie XX wieku. Przez swoją swo-
istą filigranowość może przywodzić skojarzenia z rotundą św. Mikołaja, obecną na dwudziestozłotowym 
banknocie.

Giebło
Powstanie tego kościoła datowane jest między XII a XIV w. Romańska bryła z kamienia ciosanego, mimo późniejszej rozbudowy, wciąż po-
siada pierwotne elementy stylowe. Obiekt stanowi świetne uzupełnienie zwiedzania zamków w Morsku, Podzamczu i Smoleniu, znajduje 
się bowiem niemalże idealnie pomiędzy nimi.

Ruda
W Rudzie, nieopodal Wielunia, znajduje się kościół pochodzący z XII w. Przez wieki nabierał on cech ak-
tualnie obowiązujących stylów architektonicznych. Współcześnie świątynia została otynkowana, jednak  
w poszanowaniu jej historii pozostawiono spory fragment gołej, oryginalnej ściany. Aby dojrzeć ów frag-
ment, należy jednak obejść świątynię, nie jest on bowiem widoczny z drogi.
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Po upadku Cesarstwa Zachodniorzymskiego cała Europa kształtowa-
na była przez organizacje państwowe Karolingów, a następnie Otto-
nów. Ich siła polityczna i ekonomiczna zapewniała rozwój naszego 
kontynentu. Największy wpływ na architekturę tego okresu miała 
natomiast religia, a dokładnie Kościół Katolicki. Pierwsze murowane 
konstrukcje, znacznie trwalsze od dotychczas stosowanych drewnia-
nych, pojawiły się na naszych ziemiach dzięki zakonowi Benedykty-
nów, a w późniejszym czasie Cystersów. Ze względu na niewielką 
ilość tych jakże ważnych świadectw historii, sięgniemy tym razem nie 
tylko na teren Jury, ale i jej najbliższego sąsiedztwa. 

Daniel Zalejski

Architektura
romańska
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Jędrzejów - opactwo Cystersów
Najstarsze opactwo Cystersów w Polsce znajduje się w Jędrzejowie. Powstało w pierwszej połowie XII w., dzięki inicjatywie Janika Jaksy 
(późniejszego arcybiskupa gnieźnieńskiego) i jego brata Klemensa. Cystersi przybyli tu z terenów współczesnej Francji. Dzięki nim znamy 
uprawę wiśni, brzoskwiń czy szarej renety. Trudno także przecenić ich wkład w uprawę roli, dzięki wprowadzeniu trójpolówki. Wraz 
z Benedyktynami reprezentowali zakony, które poświęcały się również pracy fizycznej, w odróżnieniu od później przybyłych zakonów 
żebraczych.
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JUBILEUSZ

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

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

ODWIEDŹ STRONĘ: TWARZE.CZESTOCHOWA.PL

Twarze przyszłości

Od trzynastego roku życia gra w piłkę nożną. Obecnie występuje  
w niemieckiej Bundeslidze oraz reprezentuje nasz kraj na arenie mię-
dzynarodowej. Jest wielokrotną Mistrzynią Polski i trzykrotnie gra-
ła w rozgrywkach Ligi Mistrzyń w piłce nożnej kobiet. Ma na koncie 
kilka tytułów dla najlepszej snajperki. W 2010 r., zdobywając najwięcej 
bramek zarówno w klubie, jak i w reprezentacji Polski, została uznana 
przez PZPN za najlepszą piłkarkę kraju. Jest jedną z dwóch zawod-
niczek, które mają największą liczbę rozegranych meczów w kadrze 
Polski. W latach 2017 i 2018 tygodnik „Przegląd Sportowy” umieścił ją  
w piątce najlepszych piłkarek.

Projektantka i ilustratorka, absolwentka Ogólnokształcącej Szkoły Sztuk 
Plastycznych im. Jacka Malczewskiego w Częstochowie oraz Akademii 
Sztuk Pięknych w Łodzi.  Od pięciu lat prowadzi markę BOBOKI, w ra-
mach której tworzy ilustracje, obrazy, maskotki oraz instalacje w przestrze-
ni miasta. Jej dorobek artystyczny na ten moment zamyka indywidualna 
wystawa pt. „Strange cult of Boboki”. A druga pasja to joga, której jest cer-
tyfikowaną instruktorką. Dzięki zaprojektowaniu dla znanej krakowskiej 
marki sportowej dwóch autorskich kolekcji leginsów, artystce udało się 
połączyć oba pola zainteresowań. 

Irmina Rydzykowska
Absolwent częstochowskiego VIII LO oraz Wydziału Operatorskiego 
Łódzkiej Szkoły Filmowej. Jego pierwszym dużym osiągnięciem, jeszcze  
w czasach nauki w liceum, była wystawa fotografii, która odbyła się dzię-
ki pomocy częstochowskiego oddziału „Gazety Wyborczej”. Jest autorem 
zdjęć do filmów fabularnych i dokumentalnych obsypanych nagrodami na 
międzynarodowych festiwalach filmowych m.in. w Sundance czy Camden. 
W 2018 r. dostał prestiżową nagrodę w Papaya Young Directors za najlep-
sze zdjęcia do filmu reklamowego. Pracował na planach seriali: „Archiwi-
sta”, „Chyłka”. „Kasacja”, „O mnie się nie martw”, „Belfer”, „Ultraviolet” 
oraz filmów: „Pitbull. Ostatni pies”, „Mowa ptaków”, „Sługi wojny”.

Jakub Stolecki
Ukończyła Katolickie Liceum Ogólnokształcące SPSK w Częstochowie. Absol-
wentka Wydziału Prawa na Uczelni Łazarskiego w Warszawie oraz Podyplo-
mowych Studiów w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie - kierunek Zarzą-
dzanie na rynku dóbr i marek luksusowych. Praktyczną wiedzę z tej dziedziny 
pogłębiała również w Międzynarodowej Szkole Kostiumografii i Projektowania 
Ubioru w Warszawie. Pracowała dla marki odzieżowej Emanuel Berg oraz  
w redakcji magazynu „Vogue Polska”. Obecnie związana jest z częstochowsko-
-warszawską Kancelarią Dawid & Partnerzy - Adwokaci i Radcowie. Odpowia-
da tam m.in. za kontakty z mediami, PR i działania pro bono, a wśród nich za 
Konkurs „Od mundurka do togi”, adresowany do młodzieży szkół średnich.

Joanna Dawid

Studiowała na Politechnice Częstochowskiej, na Wydziale Inżynierii 
Mechanicznej i Informatyki. Freestyle Football trenuje od 2012 roku, 
zainspirowana filmikami innych freestylerów, m.in. Adriana Franca 
z Częstochowy. Od tego czasu na swoim koncie odnotowała między 
innymi trzy tytuły Mistrzyni Świata Freestyle Football oraz trzy tytuły 
Mistrzyni Polski.

Kalina Matysiak
Jest absolwentem Zespołu Szkół Muzycznych im. M. J. Żebrowskiego w Często-
chowie. W 2016 roku ukończył z wyróżnieniem studia w klasie fortepianu 
dr. hab. Mariusza Sielskiego w Akademii Muzycznej w Krakowie. Jest lau-
reatem wielu konkursów krajowych i zagranicznych. Koncertował nie tylko  
w Polsce, ale także w Szwajcarii, Niemczech, Belgii, Francji i Włoszech.  
W 2019 roku był redaktorem dzieł fortepianowych Witolda Maliszewskie-
go, wydanych przez wydawnictwo Eufonium. Swoje umiejętności solowe  
i kameralne doskonalił w ramach stypendium w Hochschule für Musik 
und Theater w Monachium oraz podczas kursów mistrzowskich prowa-
dzonych przez wybitnych pedagogów.

Mateusz Kurcab
Absolwent filozofii na Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, od 
wielu lat  związany z częstochowską sceną hip-hopową. Wielokrotnie pro-
wadził Hip-Hop Elements Festiwal. W 2015 r. odebrał nagrodę publicz-
ności w ogólnopolskim programie „Żywy Rap 2”, organizowanym przez 
warszawską wytwórnię Hemp Records. W niej też ukazał się jego debiu-
tancki album pt. „Świat Jako Wola i Przedstawienie”. W 2018 r. artysta 
założył w Częstochowie własną wytwórnię LOGOS, a rok później wydał 
w niej płytę o tym samym tytule. 

Mikser
Bokser walczący w wadze półciężkiej. Wychowanek klubu KS Start Czę-
stochowa i aktualny Mistrz Polski w wadze superśredniej. Stoczył 26 walk, 
z tego 25 zwycięskich (16 przez nokaut). Ma na swoim koncie tytuły: Mło-
dzieżowego Mistrza Polski w kategorii super średniej (2014 r.), Międzyna-
rodowego Mistrza WBF w wadze junior ciężkiej (2014 r.), Młodzieżowego 
Mistrza WBO w wadze junior ciężkiej (2017 r.), Międzynarodowego Mistrza 
Polski w wadze junior ciężkiej (2017 r.) oraz Mistrza Polski w wadze junior 
ciężkiej (2018 r.). 

Robert Parzęczewski

Agnieszka Winczo
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KAPITUŁA PROJEKTU „TWARZE PRZYSZŁOŚCI”

Magda Fijołek: W kapitule projektu Twarze 
Przyszłości jesteś konsultantem sportowym. 
Wybór padł na Ciebie, ponieważ od wielu lat 
promujesz sport częstochowski jako dzien-
nikarz. Skąd ten pociąg do dziennikarstwa? 
Trwa on, o ile się nie mylę, około 20 lat.

Andrzej Zaguła: Aż boję się głębiej nad tym 
zastanawiać, bo powoli zaczyna do mnie do-
cierać, że jestem z tym pisaniem „zakolego-
wany” już prawie 30 lat. Zaczęło się zupełnie 
przypadkowo, dzięki mojemu koledze Mar-
kowi Trąbskiemu, który zaprosił mnie do pro-
jektu pod nazwą „Gazeta Częstochowska”. 
Na początku lat 90. tygodnik ten zmieniał 
się drogą ewolucyjną z organu prasowego 
zjednoczonej partii w gazetę o profilu spo-
łeczno-kulturalnym, oczyszczoną z pewnych 
złych skojarzeń związanych z poprzednim 
systemem. Poznałem tam wspaniałych ludzi,  
doświadczonych dziennikarzy, którzy praco-
wali w zawodzie od wielu lat. I to właściwie 
była dla mnie najważniejsza szkoła życia. 
Wspominam ją z ogromnym sentymentem. 
Tak jak redakcję przy ul. Kilińskiego, gdzie 
przed erą komputerów zdążyłem się jeszcze 
nauczyć pisać na maszynie.   

Od zawsze zajmowałeś się dziennikarstwem 
sportowym?

Dziennikarstwo sportowe było priorytetem, 
ale pisałem też o wielu innych sprawach. Spo-
ro podróżowałem po terenie dawnego woje-
wództwa częstochowskiego. Jako tygodnik 
regionalny staraliśmy się docierać do gmin, 
rozmawiać z przedstawicielami tworzącego 
się wówczas samorządu. Potem pracowałem 
jeszcze w kilku innych tytułach. W „Dzien-
niku Zachodnim” tematyka sportowa była 
tylko wycinkiem mojej działalności dzienni-
karskiej.

Twoje najciekawsze spotkanie dziennikar-
skie to…

Było ich bardzo wiele. Rozmawiałem z naj-
lepszymi polskimi piłkarzami – Bońkiem, 
Latą, Szarmachem, Tomaszewskim, lekko-
atletami – Korzeniowskim, Ziółkowskim, 
Hoffmanem, Mamińskim, czy przedstawicie-
lami innych dyscyplin.  Ale niesamowite było 
spotkanie z Hubertem Wagnerem, trenerem 
naszych mistrzów świata i mistrzów olimpij-
skich w siatkówce. Przez pewien czas miesz-
kał on bowiem w Częstochowie. Pamiętam 
jak dziś te kilka godzin sam na sam z Jurkiem, 
bo tak kazał do siebie mówić. Jego opowieść  
i klimat spotkania zostały na lata w mojej gło-
wie. Strasznie mną wstrząsnęła jego niespo-
dziewana śmierć.   

Jednak, zanim pojawiło się dziennikarstwo, 
byłeś szpadzistą. Co przyczyniło się do wy-
boru tej dyscypliny?

W połowie lat 80. udało się stworzyć w Czę-

stochowie niezwykle prężny ośrodek tego 
sportu. Zawdzięczaliśmy to szkoleniow-
com, którzy zamieszkali w naszym mieście 
i podjęli tu zatrudnienie. Trafił się też spon-
sor. Można powiedzieć, że szermierka sama 
przyszła po mnie. Trenowali ją koledzy  
z bloku, klasy, osiedla. Gdy ją dokładnie po-
znałem, okazała się sportem niezwykle wy-
magającym.  

Gdzie trenowałeś?

Jeszcze w Żaku Częstochowa. Potem był Bu-
dex Częstochowa, Olimpia Częstochowa aż 
wreszcie ten klub, którego byłem współzało-
życielem, czyli Kmicic Częstochowa.  

Sukcesów Tobie i kolegom nie brakowało... 

Zdobywaliśmy medale na mistrzostwach 
Polski w różnych kategoriach wiekowych. 
Startowaliśmy w pucharach i mistrzostwach 
świata. Choć byłem trochę młodszy od wio-
dącej grupy zawodników, nasza ekipa wcale 
nie była gorsza. Sam kilka razy startowałem 
w pucharach świata, zdarzały się zwycięstwa 
nad medalistami igrzysk olimpijskich, ale na 
początku lat 90. ta dyscyplina sportu w Czę-
stochowie po prostu się zawaliła. Upadł nasz 
zakład opiekuńczy i właściwie tylko siłą woli 
założyliśmy wspomniany klub Kmicic, by ra-
tować częstochowską szermierkę. 

Szpada kojarzy mi się z szermierką. To dobry 
trop? 

Doskonały. Szermierka jako konkurencja 
olimpijska podzielona jest na trzy bronie – 
szpadę, floret i szablę. I walczy się w niej  
o medale od pierwszych igrzysk olimpijskich. 
Szpada jest najpopularniejsza na świecie, bo 
najprostsza w odbiorze. 

Zawodnikiem już nie jesteś, ale propagujesz 
ten sport wśród młodych jako trener. Daje Ci 
to satysfakcję?

Przede wszystkim satysfakcję. Zawsze łączy-
łem działalność po piórze ze sportem.

Wielu młodych częstochowian trenuje 
szpadę? 

Po tym, jak kilka lat temu otrzymaliśmy do 
naszej dyspozycji salkę w kompleksie Hala 
Sportowa Częstochowa, nasza sytuacja się 
odmieniła. Nie mamy większych problemów 
z naborami. Trenuje u nas trzydzieścioro mło-
dych ludzi i sukcesów rokrocznie przybywa. 
Teraz jesteśmy jednym z  najlepszych klu-
bów w kraju w kategorii juniora młodszego. 
Mamy czterech zawodników walczących na 
olimpiadzie młodzieży, srebrnego medalistę 
mistrzostw Polski młodzików, medalistów 
turniejów Pucharu Polski, uczestników Pu-
charów Europy. To efekt ostatnich lat bardzo 
ciężkiej pracy, w którą bezgranicznie się za-

angażowałem. Pracy z zawodnikami stąd -  
z Częstochowy i okolic. To dla mnie niesły-
chanie istotne.   

A gdzie powinien się zgłosić ktoś, kto chciał-
by spróbować białej broni? Trzeba mieć jakieś 
specjalne warunki fizyczne?

Od września zapraszamy na zajęcia do Hali 
Sportowej Częstochowa. Każdy może się 
sprawdzić, bez względu na to, czy jest wysoki 
czy niski, szczupły czy ważący trochę więcej.  

Serce oddałeś szpadzie, ale czy jest to jedyna 
dyscyplina sportu, której jesteś sympatykiem?

Sport zawsze miałem w sercu. To zasługa 
mojej nauczycielki wychowania fizycznego, 
byłej siatkarki Częstochowianki, Barbary 
Wolskiej. To ona zaraziła sportem tego wy-
sokiego, szczupłego młodego człowieka. 
Skoordynowała też ruchowo, za co jestem 
jej niezwykle wdzięczny. W pewnym mo-
mencie mocno mnie namawiano, abym grał  
w siatkówkę, potem trener Tomasz Skalik 
usilnie mnie zapraszał na treningi koszy-
karskie. Przez moment kopałem też piłkę  
w Skrze Częstochowa. Później w duchu spor-
towym wychowywałem mojego syna, który 
był reprezentantem Polski kadetów w siat-
kówce. Jako zawodnik „Norwida” był na mi-
strzostwach świata w Bahrajnie. Teraz jednak 
chce być lekarzem. 

Wracając do Twarzy Przyszłości, czy Często-
chowa ma wielu sportowców osiągających 
wyniki na szczeblu krajowym?

I tu jest problem. Mamy świetne kluby piłkar-
skie, potężny klub żużlowy, ale w zespołach 
ligowych wciąż jest za mało częstochowianek 
i częstochowian, po prostu naszych dzieci. 
Raków z lat 90. opierał się w dużej mierze 
na wychowankach, z niewielkimi tylko uzu-
pełnieniami z zewnątrz. Tu się wychowali 
Jerzy Brzęczek, Jacek Magiera. Mistrz Polski  
w kolarstwie szosowym, Grzesiu Gronkie-
wicz, dziś tak jak ja szkoleniowiec młodzieży, 
uczył się sportu na naszych drogach. Team 
Zibi Casio Kolejarz tworzyli obok niego cy-
kliści z Częstochowy: Przemek Kott, Marcin 
Gembicz, Krzysiek Mermer. Dlatego trzeba 
szkolić i jeszcze raz szkolić, bo gdy zabrak-
nie sponsorów, to będziemy mieli casus siat-
karskiego AZS-u, który po prostu zniknął ze 
sportowej mapy naszego kraju.  

Na co zwracasz uwagę przy wyborze nomi-
nowanych do tytułu?

Na sukces w sporcie i sukces w życiu zawo-
dowym. Cieszę się, że na przykład Adam 
Pietraszko - kiedyś żużlowiec Włókniarza  
z tytułem mistrza Polski na koncie, startu-
jący też w lidze brytyjskiej - dziś tak świet-
nie radzi sobie w biznesie. A to tylko jeden  
z przykładów.  

 SZPADĄ I PIÓREM 

Były szpadzista, a od wielu 
lat szkoleniowiec w Klubie 
Sportowym Kmicic 
i dziennikarz, od kilku 
miesięcy zasiada 
w kapitule projektu 
Twarze Przyszłości. 
Poznajcie bliżej 
Andrzeja Zagułę. 
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TWARZE PRZYSZŁOŚCI

Coraz częściej w naszym życiu spotykamy się  
z językiem migowym. Widzimy jego tłumaczy  

w telewizji, podczas oficjalnych spotkań, a nawet 
koncertów. Dla większości z nas język ten stanowi 
bardzo tajemniczy obszar. Anna Irasiak uczy go  

i propaguje, a w rozmowie z nami odkrywa  
różne jego tajniki.

Magda Fijołek: Pani Anno, skąd w Pani życiu wziął 
się język migowy?

Anna Irasiak: Studiowałam na Akademii im. Jana 
Długosza na kierunku pedagogika. W tracie studiów 
razem z koleżankami z grupy rozmawiałyśmy, że 
fajnym pomysłem byłoby pójść na kurs języka mi-
gowego, bo to mogłoby nam się przydać w przyszłej 
pracy pedagogicznej. Okazało się, że w owym czasie 
nie było w Częstochowie żadnych kursów tego typu. 
Udało mi się uzyskać numer telefonu do księdza, któ-
ry znał system językowo-migowy (SJM) i który zgo-
dził się uczyć niewielką grupkę osób. To również ten 
ksiądz zaangażował nas – uczących się SJM - do tłu-
maczenia mszy świętej w Duszpasterstwie Głuchych 
Archidiecezji Częstochowskiej. Pamiętam, jak ogrom-
nym dla mnie stresem było tłumaczenie pierwszych 
mszy. Na szczęście, pomimo moich początkowych 
trudności i licznych pomyłek, społeczność osób głu-
chych przyjęła mnie bardzo serdecznie i okazała wiele 
wsparcia. To ich otwarta postawa sprawiła, że „złapa-
łam bakcyla” i postanowiłam rozwijać się w obszarze 
języka migowego, który stał się moją prawdziwą pa-
sją. Zaczęłam jeździć na kursy, zajęcia w letnich szko-
łach Polskiego Języka Migowego (PJM) i ukończyłam 
studia podyplomowe - Polski Język Migowy na Uni-
wersytecie Warszawskim. Te doświadczenia, a także 
uzyskanie certyfikatu tłumacza biegłego języka mi-
gowego, pozwoliły mi zająć się językiem migowym 
zawodowo. Również moja rozprawa doktorska doty-
czyła kształcenia w zakresie języka migowego.

Jaka jest jego historia? Kiedy właściwie pojawił się na 
świecie?

Język migowy tworzy się tam, gdzie istnieją grupy 
lub społeczności ludzi głuchych. W źródłach histo-
rycznych, od starożytności, aż po czasy współczesne, 
znane są świadectwa życia osób głuchych żyjących 
w izolacji, w rodzinach w których przez kilka poko-
leń głuchota była przekazywana, albo w większych 
społecznościach głuchych. Jednak z reguły były 
to osoby nieznające języka w mowie i piśmie, stąd 
wszelkie informacje na temat codzienności ich życia 
i sposobów komunikacji pochodzą od osób słyszą-
cych i przyjmują „słyszącą” perspektywę. Większa 
ilość materiałów źródłowych przypada na wiek 
XVI i późniejsze, kiedy to zaczęto interesować się 
kształceniem osób głuchych i rozpoczęto dyskusję 
na temat najlepszych metod ich nauczania. Intensyfi-
kacja rozwoju polskiego języka migowego widoczna 
jest od roku 1817, kiedy powstał Instytut Głuchonie-
mych w Warszawie - jako pierwsza szkoła dla dzieci 
niesłyszących w Polce i jedna z pierwszych w Środ-
kowej Europie. 

Czy język migowy jest trudny do opanowania przez 
osobę niesłyszącą? I jak to wygląda z punktu widze-
nia osoby słyszącej, która chciałaby porozumiewać 
się z osobami niesłyszącymi?

Warto w tym miejscu obalić mit, że wszystkie osoby 
niesłyszące znają język migowy. To nieprawda. Są 
osoby, dla których język migowy był ich pierwszym 
językiem, ponieważ ich rodzice również byli głusi. 
Są osoby, które uczą się go w późniejszym okresie, 
np. w szkole lub dopiero w dorosłości. Niektórzy nie 

znają go wcale i przez całe życie posługują się np. 
mową foniczną. Dlatego zarówno osoby niesłyszące, 
jak i słyszące mogą mieć potrzebę i chęć nauczenia się 
języka migowego. Bardzo często, gdy na pierwszych 
zajęciach pytam osoby słyszące o motywy podjęcia 
kształcenia w zakresie języka migowego, otrzymuję 
odpowiedź, że język migowy wydaje się być bardzo 
ciekawy, wręcz egzotyczny czy magiczny. Myślę, że 
właśnie zaciekawienie tym, „co oznaczają poszcze-
gólne ruchy dłoni i układy mimiczne?” sprawia, że 
nauka języka migowego jest dla wielu osób bardzo 
przyjemna i niweluje wszelkie ewentualne trudno-
ści. Wiele znaków języka migowego przypomina 
swoim wyglądem rzeczy, na które wskazują. Np. 
znak „dom” to układ dłoni przypominający spadzi-
sty dach, a znak „jeść” imituje spożywanie posiłku. 
Niestety, większość znaków to znaki arbitralne, które 
trudno jest skojarzyć z ich desygnatem. Początkową 
trudność sprawia, szczególnie osobom słyszącym, 
przestawienie się na myślenie przestrzenne i „wyłą-
czenie słuchu”, ale jestem przekonana, że każdy jest 
w stanie się nauczyć języka migowego - jeśli tylko 
możliwości fizyczne i psychiczne na to pozwalają. 

Czy język migowy to tylko system znaków, czy też 
posiada on swoją gramatykę?

Polski język migowy ma swoją gramatykę, na do-
datek inną niż gramatyka języka polskiego. Dlatego 
nie wystarczy nauczyć się wyłącznie znaków języka 
migowego, aby móc porozumieć się z osobą głuchą, 
migającą w PJM. Należy również poznać reguły ję-
zykowe rządzące organizacją tych znaków. Grama-
tyka języka migowego ma charakter wizualno-prze-
strzenny, co oznacza, że „mówiący” jest odbierany 
w sposób wzrokowy, a do nadawania komunikatu 
wykorzystuje przestrzeń. Zdarza się, że zamiganie 
danego znaku w różnych miejscach przestrzeni lub 
wykonanie ruchu w różnych kierunkach zmienia 
znaczenie znaku lub nawet całej wypowiedzi.

Język migowy nie jest ujednolicony, podobno istnieje 
kilkaset jego odmian. Z czego to wynika?

Nie widzę powodów, dla których język ten miał-
by być ujednolicony, choć niejeden raz słyszałam 
opinię, że powinien być „jeden, uniwersalny język 
migowy”. Zawsze polemizuję z takimi stwierdze-
niami. Równie dobrze możemy zapytać, dlaczego 
na świecie nie ma jednego języka fonicznego? I choć 
widoczne są trendy do posługiwania się językiem 
angielskim, np. w biznesie czy nauce, nie stawiamy 
radykalnych tez o potrzebie zaniechania komunika-
cji w języku polskim. Społeczności głuchych mają 
prawo do posługiwania się przez siebie wybranym 
i dostępnym dla siebie językiem. Języki migowe 
kształtują się naturalnie w społecznościach, które się 
za ich pomocą komunikują, a te społeczności znajdu-
ją się w różnych krajach, w różnych miejscach globu. 
Dlatego też języki migowe różnią się od siebie. I tak 
jest dobrze. W 2019 roku baza danych „Ethnologue” 
podała, że na świecie są 144 zbadane języki migowe. 
Istnieje również pewna „zunifikowana” forma języ-
ka migowego, jaką jest International Sign (IS). Jest 
ona używana w komunikacji podczas różnych spo-
tkań międzynarodowych, takich jak np. konferencje 
naukowe, wydarzenia sportowe, kongresy itp., ale 

nie jest ona rdzennym językiem żadnej społeczności 
głuchych i jest wykorzystywana tylko przez część 
niesłyszących na świecie.

Czy wszystko da się przedstawić za pomocą języka 
migowego?

Język migowy ma w sobie potencjał do migania  
o wszystkim, co nie znaczy, że w chwili obecnej jeste-
śmy w stanie o wszystkim zamigać. Czasem brakuje 
w języku migowym pewnych odpowiedników słów 
czy zwrotów języka polskiego, za to są takie, które 
nie występują w języku polskim. Trudność w mi-
ganiu na pewne tematy wynika z faktu, że nie ma 
obecnie osób, które chciałyby i mogły rozmawiać  
o tych kwestiach. Dla przykładu, trudno byłoby dys-
kutować o nanotechnologii, ponieważ nie ma wy-
starczającej ilości osób głuchych, które poruszałyby 
ten temat i byłyby w stanie wytworzyć w komuni-
kacji znaki z nią związane. Znaki takie musiałyby 
też stać się częścią uzusu językowego. W momencie, 
w którym np. więcej głuchych osób zacznie studio-
wać nanotechnologię, w naturalny sposób zaczną 
powstawać nowe znaki i komunikacja na ten temat 
przestanie być problematyczna. Z podziwem pa-
trzę na niektórych tłumaczy telewizyjnych, którzy  
w rewelacyjny sposób są w stanie tłumaczyć na język 
migowy treści związane z inżynierią budowlaną czy 
architekturą krajobrazu.

Ale język migowy to nie tylko miganie, prawda?

Język migowy to nie tylko ruchy dłoni. Aparat ar-
tykulacyjny stanowią całe ręce, tułów, głowa. Na 
komunikat migowy oprócz skomplikowanych ukła-
dów i ruchów dłoni składają się także przesunięcia 
ciała w przestrzeni, wychylenia głowy czy mimika, 
która pełni w języku migowym funkcje gramatycz-
ne. To znaczy, że układy mimiczne nie są wyłącznie 
uzupełnieniem miganego komunikatu, ale wykona-
nie danego układu mimicznego może zmienić sens 
wypowiedzi, tworząc np. pytanie zamiast zdania 
twierdzącego.

Kiedy pracowałam w szkole z klasami integracyjnymi, 
spotkałam się z dwoma założeniami rodziców: jedni 
uczyli dzieci migania, inni uważali, że powinny uczyć 
się czytania z ust? Co Pani zdaniem jest lepszą metodą?

To bardzo trudne pytanie. Wybór metody komuni-
kacji jest zależny od wielu czynników, do których 
należą między innymi okres w życiu człowieka,  
w którym doszło do utraty słuchu, pochodzenie  
z rodziny osób słyszących lub niesłyszących, poziom 
ubytku słuchu itp. To suma tych czynników i jeszcze 
wielu okoliczności życiowych sprawia, że rodziny  
i same osoby niesłyszące decydują się na dany spo-
sób komunikacji. Ja osobiście jestem zwolenniczką 
podejścia dwujęzycznego, tzn. porozumiewania się 
od możliwie najwcześniejszych momentów życia 
dziecka głuchego w języku migowym, który jest 
dziecku zmysłowo dostępny i umożliwia komuni-
kowanie potrzeb czy ekspresję emocji, a następnie 
wyposażanie go w kompetencje językowe i komuni-
kacyjne w języku polskim. Nie każda osoba głucha 
jest w stanie odczytywać ruchy ust. Jest to zadanie 
bardzo meczące, wymagające ogromnego skupienia 

i spełnienia pewnych warunków, np. dobrej widocz-
ności twarzy mówiącego. Za to uważam, że znajo-
mość języka polskiego przynajmniej w piśmie, a jeśli 
to możliwe również w mowie, jest dla osób głuchych 
bardzo przydatna, ponieważ wciąż obieg informacji 
odbywa się głównie w języku polskim.

Jaki procent społeczeństwa stanowią osoby niesłyszące?

Dane na ten temat są bardzo zróżnicowane. W róż-
nych źródłach naukowych oraz nienaukowych od-
naleźć można informacje, że głusi stanowią grupę 
od 30 do ponad 200 tysięcy osób. Różnice wynikają  
z różnego klasyfikowania do tej grupy osób po-
siadających ubytek słuchu – od osób migających  
z głębokim ubytkiem słuchu aż po osoby z lekkim 
niedosłuchem, które funkcjonują raczej w społecz-
ności słyszących. Trudność stanowi także samo 
gromadzenie danych. Nie wszyscy głusi należą do 
Polskiego Związku Głuchych – największej w Pol-
sce organizacji zrzeszającej głuchych, a w ośrodkach 
szkolno-wychowawczych przebywają wyłącznie 
dzieci i młodzież. Trudno zatem zebrać wiarygodne 
dane od instytucji. Badania prowadzone w języku 
polskim na mniejszych próbach też nie zawsze są 
reprezentatywne dla populacji niesłyszących, gdyż 
mogą pomijać osoby nieznające języka polskiego  
i posługujące się wyłącznie językiem migowym.

Jak przedstawia się sytuacja osób niesłyszących  
w Polsce? W jakim stopniu instytucje i szkoły są 
przystosowane do spełnienia ich potrzeb?

Jest wiele obszarów do zmiany bądź poprawy, ale 
dzieje się też wiele dobrego. Chętnie zobaczyłabym 
ogólnopolski program realizacji modelu dwujęzycz-
nej edukacji dzieci głuchych. Uradowałby mnie też 
otwarty i powszechny dostęp do podręczników  
i materiałów dydaktycznych służących do nauki 
PJM. Tu na szczęście pojawiają się adaptacje pod-
ręczników szkolnych na język migowy, a pandemia 
koronawirusa wymusiła przeniesienie kształcenia do 
Internetu, dzięki czemu powstaje wiele materiałów 
edukacyjnych w tym języku. Niestety, profesjonalne 
kształcenie osób dorosłych i grup specjalistycznych, 
np. ratowników medycznych, jest zależne od profe-
sjonalizmu samego organizatora kształcenia, ponie-
waż wciąż brakuje standardów w tym zakresie.

Kształci Pani osoby w zakresie języka migowego. Jak 
wiele osób słyszących chce się go uczyć?

Jest bardzo duże zainteresowanie nauką języka mi-
gowego. Część osób decyduje się na podjęcie kształ-
cenia ze względu na wykonywany zawód, jak na 
przykład personel medyczny, pracownicy kolei czy 
nauczyciele. W tych zawodach kontakt z osobami 
niesłyszącymi jest bardzo prawdopodobny, a zna-
jomość choćby podstaw języka migowego i zasad 
kulturalnego zachowania - tzw. savoir vivre w śro-
dowisku głuchych - może bardzo pomóc w takim 
kontakcie i przełamaniu barier komunikacyjnych. 
Języka migowego uczą się często społecznicy, czy 
osoby z powołaniem do pomagania innym. Jednak, 
spośród wielu osób zaczynających naukę, tylko nie-
liczni zostają tłumaczami PJM, a tych bardzo w Pol-
sce brakuje.

BAKCYL
MIGANIA
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ŻYCIE
NA ROWERZE

Gdyby spróbować zliczyć, ile 
kilometrów nasz rozmówca 
przejechał do tej pory na ro-
werze, z pewnością wyszłoby, 

że już kilkakrotnie okrążył Pol-
skę wzdłuż jej granic. Gdyby 

dodać do tego jego rowerowe 
plany i marzenia, okazałoby 
się, że będzie atakował wielo-
krotności równika. Wojciech 

Kluk jest jednym z najlepszych 
propagatorów sportów rowe-

rowych w Częstochowie.

Magda Fijołek: Kiedy wsiadł Pan po raz pierwszy na rower?
 
Wojciech Kluk: To było w podstawówce. Mama kupiła mi rower na  
ul. Ogrodowej 5, gdzie był wtedy najlepszy sklep rowerowy w Często-
chowie. Postawiła przy tym tylko jeden warunek – muszę sam nauczyć 
się ogarniać technicznie swój rower w razie usterek. Wiedziała, że jeśli 
się tego nauczę, to będę o niego bardziej dbał. Przychodziłem zatem, za 
zgodą właściciela, do sklepu i podglądałem pracowników, podpyty-
wałem. Kiedy podrosłem, zacząłem tam skręcać inne rowery. To była 
moja pierwsza praca zarobkowa.
 
Nie zatrzymał się Pan jednak na skręcaniu rowerów…
 
Próbowałem wielu sportów, ale kolarstwo zawsze najbardziej mnie 
przyciągało. W latach 90. ubiegłego wieku zacząłem od kolarstwa gór-
skiego, kiedy było ono jeszcze mało popularne. Chciałem być Mistrzem 
Świata. W szczytowej formie mojej kariery sportowej na MTB, podczas 
Pucharu Polski, byłem trzeci i czwarty - raz nawet przegrałem tylko 
o kilkadziesiąt sekund z Piotrkiem Formickim, ówczesnym Mistrzem 
Świata Juniorów. Większe sukcesy były poza moim zasięgiem, byłem 
bowiem za duży i za ciężki na rower górski. Jeden z moich pierwszych 
trenerów powiedział wprost: „aby odnosić sukcesy w kolarstwie gór-
skim, trzeba być małym i sprytnym, ty lepiej spróbuj swoich sił na 
szosie”. I tak się ostatecznie stało. Jednak tu nie odniosłem żadnego 
sukcesu, to był dla mnie zbyt duży przeskok. Trenowałem niewiary-
godnie dużo, nawet za dużo. Byłem bardzo ambitny i sporo pracowa-
łem, jednak w kolarstwie oprócz tych dwóch składników ważny jest 
jeszcze trzeci: zdrowie. A ja miałem za słabą wydolność. W końcu ule-
głem poważnemu wypadkowi i to całkiem zakończyło moją przygodę 
z kolarstwem.
 
Na kolarstwie się jednak nie skończyło… Zaczął Pan pracę w branży 
rowerowej.
 
Rzeczywiście znalazłem zatrudnienie w BDC Bike Banaszek Duda 
Company. Pracowałem tam jako generalny menadżer i zdobyłem do-
świadczenie. Poza tym nadal mogłem być blisko wyścigów kolarskich. 
Uczestniczyłem w zawodach jako przedstawiciel marki rowerowej  
i w ten sposób poznałem kolarstwo od zaplecza. Zdarzało się też, że 
myłem rowery, podawałem bidon, co wbrew pozorom nie jest takie ła-
twe. Przechodziłem pierwsze szkolenia, udało mi się nawet wyjechać na 
Tour de France. Zdobyte wtedy kontakty spowodowały, że dziś kolarze 
z grup zawodowych przyjeżdżają do nas, aby im ustawiać rowery.
 
Wtedy postanowił Pan otworzyć własny biznes?
 
Tak, choć pomysł chodził mi po głowie od lat. Jednak zawsze bałem się 
otworzyć własną firmę. W końcu jednak się przełamałem.
 
Odniósł Pan sukces. Na ile istotny był przy tym Pański upór i konse-
kwencja w dążeniu do celu?
 
Od samego początku wiedziałem, co chcę robić i jak. Miałem coś ułożo-
ne w głowie i stopniowo to wdrażałem.
 
Ma Pan klientów nie tylko w Częstochowie, ale i poza nią…
 
Muszę powiedzieć, że tak naprawdę markę Fabryka Rowerów zbudo-
waliśmy na klientach z zewnątrz, którzy specjalnie do mnie przyjeż-
dżali, bo byli zadowoleni z oferowanego serwisu.
 
Od początku myślał Pan o swojej firmie jako miejscu, które kreuje spo-
łeczność pasjonatów?
 
Tak i cieszę się, że wokół naszego sklepu zgromadziła się aż tak duża 
grupa rowerzystów. Tworzą ją klienci i znajomi, oni z kolei opowiadają 

o grupie swoim znajomym i skład się powiększa. Od 6 lat w czwartki 
organizowane są wieczorne spotkania. Bez względu na pogodę wyjeż-
dżamy spod Stodoły – jak pieszczotliwie nazywamy nasz sklep - do 
Mirowa, wzdłuż Warty, na Wyczerpy, do Lasku Aniołowskiego, Msto-
wa, czy w Sokole Góry. Co tydzień w inną stronę, aby nie było nudno. 
Skrzykujemy się na forum na WhatsApp’ie. Od niedawna we wtorki 
jeździmy po szosie, organizujemy również „Babskie środy”. Dodatko-
wo raz w miesiącu umawiamy się na wyjazdy jedno- lub dwudniowe, 
np. na rychlebskie ścieżki lub w okolice Bielska-Białej. Podczas pande-
mii nasze wyjazdy rowerowe były zawieszone, ale teraz wracamy. Jeśli 
długo nie jeździmy, to nas po prostu nosi.
 
Jednak ma Pan na koncie i większe wydarzenia…
 
Trzy razy zorganizowaliśmy Demo Day czyli testy rowerów, był też 
Maraton MTB wzdłuż Warty. Wystartowało w nim ok. 300 osób,  
w tym dzieci. Rok później zmienił się on już w cykl czterech maratonów 
MTB. Największymi naszymi imprezami były jednak profesjonalne 
wyścigi szosowe.
 
Mówi Pan, że na sukces Fabryki Rowerów nie złożyło się tylko Pana 
działanie, ale również zaangażowanie całej drużyny, która pracuje  
w firmie…
 
Zdecydowanie tak. Wśród nas są sami zapaleńcy ze środowiska rowe-
rowego. Między innymi były kolarz zawodowy oraz fizjoterapeuta, 
który zajmuje się bike fittingiem, czyli dopasowywaniem roweru do 
potrzeb użytkownika, aby jazda była nie tylko wygodna, ale również 
wydajna i minimalizująca ryzyko wystąpienia kontuzji.
 
Rower nigdy się Panu nie znudził?
 
Nigdy! Rower jest czymś, na co każdy może wsiąść, każdy może na 
nim jechać, niezależnie od tego, gdzie jest. Kiedy chcę odpocząć, ode-
rwać od kłopotów - idę na rower, sam, żeby spokojnie wszystko prze-
myśleć.
 
Urlopy też na rowerze?
 
Generalnie to ja urlopów nie mam. Dwa lata temu byłem na takim urlo-
pie bez roweru, sam, bez dzieci, tylko z moim wujkiem, ale takie wa-
kacje miałem raz w życiu. Właściwie wszędzie jeździmy rowerami – ja 
wraz z moją partnerką i dziećmi.
 
A dzieciom to pasuje?
 
Nie jestem rodzicem, który zamęcza swoje dzieci, ja im tylko daję 
możliwość korzystania z roweru. To nie jest tak, że mam niespełnione 
marzenia i teraz chcę, żeby moi synowie zostali kolarzami. Poza tym 
wiem, że kolarstwo to trudny sport i chyba nawet nie chciałbym, aby 
poszli tą drogą.
 
Rower jest dobry na wszystko?
 
Można na nim zwiedzać cały świat. Jest też świetnym środkiem trans-
portu. Mam nadzieję, że firmy otworzą się na swoich pracowników, 
którzy chcą przyjeżdżać do pracy na rowerach i zaczną tworzyć spe-
cjalne miejsca do pozostawienia ich na czas pracy. Rower daje wolność.
 
Częstochowa sprawdza się jako miejsce rowerowe?
 
Jak najbardziej. W Częstochowie są największe ustawki, czyli trenin-
gi, na które zwołują się ludzie. To, co jest wypisywane na różnych 
forach, że nie ma gdzie jeździć, mija się z prawdą. Chciałoby się, aby 
trasy były lepiej oznakowanie, jednak tereny są tu jednymi z fajniej-
szych w Polsce.

TWARZE PRZYSZŁOŚCI
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#ZOSTAŃWDOMU

  „Hannah i jej siostry”, reż. Woody Allen  
 
Film, który oglądam od lat, zawsze z takim samym entuzjazmem, to „Hannah i jej siostry” Woody’ego Allena. Są tam fantastyczne, barwne kreacje kobiece, 
ale też miłość, przyjaźń, przemijanie i poszukiwanie sensu życia. Wszystko opowiedziane w sposób gorzki, refleksyjny, a przy tym jednocześnie 
z charakterystycznym dla Allena błyskotliwym poczuciem humoru. W tle pięknie sfotografowany Nowy Jork i wspaniała muzyka. W mojej pamięci 
na zawsze pozostał wiersz E.E. Cummingsa, dedykowany jednej z filmowych sióstr.

 „The Women 
 Who Raised Me”, 
 Kandace Springs 
 
Ostatnio najczęściej 
słucham nowej płyty 
Kandace Springs – to 
album, na którym artyst-
ka w oryginalny sposób 
wykonuje standardy 
wybitnych wokalistek 
jazzowych, takich jak Ella Fitzgerald, Astrud Gilberto, 
Diana Krall, Nina Simone, czy Billie Holiday. Ciepły  
i zmysłowy głos Kandace Springs wprowadza nastrój 
melancholii i nostalgii, co sprawia, że płyta jest idealna 
do słuchania  nie tylko w długie, zimowe wieczory, ale 
i te krótsze, letnie.

 „Muzy Młodej Polski”, 
 Monika Śliwińska 

Na wakacje polecam „Muzy Młodej Polski” 
Moniki Śliwińskiej - po lekturze tej książki 
pragnie się pojechać do Krakowa lub Lwowa, 
aby przespacerować się śladami jej bohate-
rek. Książka opowiada o barwnych, ale też 
trudnych losach trzech sióstr Pareńskich, muz 
młodopolskich artystów,  wielokrotnie por-
tretowanych przez Stanisława Wyspiańskiego 
i Witolda Wojtkiewicza. To również opowieść 
o fascynujących i niezwykłych artystach tego 
okresu, ich losach, codziennym życiu, obra-
zach i dramatach. Zawarta jest tam także hi-

storia powstania „Wesela” oraz podróże po  literackim i artystycznym Krakowie 
z przełomu XIX i XX wieku, przedwojennym Lwowie i Warszawie lat okupacji.

ILONA KOWALSKA
KIEROWNICZKA FILII NR 9 BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W CZĘSTOCHOWIE

Nie od dziś wiadomo, że współczesne biblioteki to małe domy kultury. Że oprócz posiadania oczywistej wiedzy z zakresu literatury, pracujący tam ludzie muszą spraw-
nie poruszać się po polu całej kultury (w tym popkultury), by organizować ciekawe spotkania, warsztaty, wydarzenia. Udowadniać, że książki to fundament olbrzymiej 
części kultury współczesnej. Dlatego tym razem, w ramach kolejnej specjalnej odsłony cyklu „Z innej półki”, poprosiliśmy o „polecajki” czwórkę reprezentantów Biblio-

teki Publicznej im. dr. Władysława Biegańskiego w Częstochowie. Przekonajcie się, co czytają bibliotekarze, przy jakiej muzyce spędzają czas i jakie filmy kochają.  

 Z INNEJ PÓŁKI 
 EDYCJA SPECJALNA 

  „Paterson”, reż. Jim Jarmusch 

„Paterson” jest opowieścią o skromnym kierowcy autobusu, który próbuje być poetą, ale też o roli sztuki w naszym życiu. O tym, że dzięki 
niej możemy zachować dystans do rzeczywistości, a także nauczyć się trafnie definiować samego siebie i być sobie wiernym. Poezja, jako 
najbardziej subtelna ze sztuk, jest pomocna w dążeniu do takiego celu. Opowiadając tę prostą historię, reżyser zderza ją z ważnymi sym-
bolami. Nadaje głównemu bohaterowi nazwisko Paterson – od nazwy miasta, w którym żyje, w stanie New Jersey. W tym mieście żył też 
ulubiony poeta Patersona i Jarmuscha - William Carlos Williams. Podobnie jak Williams, Paterson to prosty chłopak, wykonujący prozaiczne 
czynności i lubiący pisać wiersze. Dzięki temu, że świat poezji jest mu bliższy niż rzeczywistość, udaje mu się wyjść zwycięsko z utraty 
wszystkiego, co było mu najbliższe. Dzięki poezji wraca codzienna rutyna, a wraz z nią harmonia dnia powszedniego. Zawsze można się 
odrodzić... Bardzo poetycki i subtelny film. Daje dużo pozytywnej energii.

 „Jak malować 
 ogień”, 
 Natalia Przybysz 
 
To muzyka, której  
w tej chwili najbar-
dziej potrzebuję. 
Nowa płyta Natalii 
Przybysz jest kon-
tynuacją jej lekkich, 
melodyjnych kom-
pozycji. Emanuje  
z nich harmonia i spokój. Kolejne utwory składają 
się na opowieść o prostych relacjach między ludźmi. 
Nasycone wrażliwością i dojrzałością, wprowadzają 
słuchacza w refleksyjny nastrój. Są też receptą na to, jak 
zachować poczucie sensu, w momencie kiedy wydaje 
się, że tego sensu nie ma nigdzie. Bardzo ciekawa jest 
nowa interpretacja „Krakowskiego Spleenu”, jednego 
z moich ulubionych utworów. Polecam po letnim, 
wieczornym spacerze, zasiąść w ulubionym fotelu  
z lampką wina i wsłuchać się w tę bluesowo-soulową 
nostalgię, z której przebijają nowoczesne elektroniczne 
dźwięki. Mądre słowa Natalii często odwołują się do 
naszego poczucia wolności, o którą powinniśmy  
umieć zawalczyć. 

 „Mapa”, 
 Barbara Sadurska 

Ta książka to moje ostatnie odkrycie 
literackie. Debiut autorki, która 
początkowo zamierzała napisać 
opowiadanie – jak sama jednak 
przyznaje, doznała ulgi, kiedy 
dowiedziała się, że powinna tę opo-
wieść kontynuować. Ze zbioru kilku 
opowiadań, których bohaterami są 
często postacie historyczne wyłania 
się opowieść powiązana ze współ-
czesnością. Prowadzi ją motyw zła. 
Mapa jest przedmiotem wyzwalają-

cym tę część natury ludzkiej, która jest okrutna. Przemoc i wykluczenie, 
prowadzące do autorytaryzmu, są tłem dla losów oprawców i ofiar.
Książka jest utrzymana w konwencji gry i zagadki. Jedni czytelnicy od-
najdą w niej ducha Cabre inni Eco. Mimo, że nie jest obszerna, wymaga 
uważnej lektury, co zdecydowanie wydłuża czas z nią spędzony. Co wię-
cej, uważam, że ta opowieść wymaga wielokrotnego czytania, dla pre-
cyzyjnej identyfikacji poszczególnych wątków i ich interpretacji. Można 
w tej książce odnaleźć ślady misternej pracy z językiem i stylem. Sama 
autorka mówi, że jest to książka muzyczna, że gdy się w nią wsłuchuje-
my, towarzyszy nam muzyka Chopina. Dla mnie ta opowieść jest czymś 
zupełnie nowym i bardzo ciekawym na polskim rynku czytelniczym.

IWONA GLIŃSKA
KIEROWNICZKA INFORMATORIUM BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W CZĘSTOCHOWIE

LIPIEC 202016



#ZOSTAŃWDOMU

  „Domek w górach”, reż. Veronika Franz i Severin Fiala 

Drugi pełnometrażowy film pary wiedeńskich twórców niedawno pojawił się na polskich serwisach VOD. I podobnie jak w przypadku debiutanckiego 
„Widzę, widzę”, historia dwójki dzieci zamkniętych w domku w górach z (tym razem) przyszłą macochą, dosyć szybko staje się posępnym dreszczowcem 
psychologicznym, rozgrywającym się na granicy jawy i snu. Reżyserzy wyjątkowo sprawnie i nowatorsko wykorzystują horrorowe tropy, igrając z oczeki-
waniami widza. Ciekawie rozegrany jest zwłaszcza wątek religii, ukazujący, jak postrzeganie jej jako zbioru opresyjnych zasad, wzmagających tylko poczu-
cie winy i wstydu, wpływa na naszą moralność i odpowiedzialność. I, co najważniejsze - jak przez to oceniamy innych. Polecam ten obraz wszystkim, którzy 
lubią filmy z powolną narracją, przytłaczającą atmosferą i najbardziej przerażającym, a jednocześnie wzbudzającym największe współczucie, bohaterem 
kina grozy – ludzką naturą.

ELŻBIETA KULIK
KIEROWNICZKA FILII NR 7 BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W CZĘSTOCHOWIE

ZBIGNIEW STAŃCZYK
DZIAŁ INFORMACYJNO-BIBLIOGRAFICZNY BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W CZĘSTOCHOWIE

  „Na zachodzie bez zmian”, reż. Lewis Millestone 

Ekranizacja powieści Ericha Marii Remarque’a z 1930 roku. Książka była i jest jednym z najważniejszych dzieł XX wieku, a jej ekranizacja 
zajmuje poczesne miejsce w historii filmu. Teraz można zobaczyć ten film w wersji odnowionej cyfrowo. Wstrząsająca opowieść o życiu  
w okopach podczas I wojny światowej. Po obejrzeniu tego arcydzieła nie mogłem oprzeć się wrażeniu, że o ile technika realizacji poszła 
bardzo do przodu, to reżyseria i aktorstwo tkwią w miejscu. Szczególnej uwadze polecam kreację Lew Ayresa w roli Baumera.

 „Madame Zero 
 i inne opowiadania”, 
 Sarah Hall 

Opowiadanie jest często mylnie postrze-
gane jako gatunek podrzędny względem 
powieści. Są na szczęście pisarze, którzy 
potrafią w pełni wykorzystać potencjał 
drzemiący w tej skondensowanej formie, 
udowadniając, że czasem naprawdę mniej 
znaczy więcej. W zeszłym roku, nakładem 
Wydawnictwa Pauza ukazał się zbiór opo-
wiadań brytyjskiej pisarki Sarah Hall.  
To, co najbardziej urzeka w tym wyborze 
tekstów, to styl, w jakim historie są napisane 
i jak doskonale działają jako poruszające 

wycinki codzienności. Język, którym posługuje się autorka, jest bardzo rzeczo-
wy i zdystansowany. Pisarka przygląda się swoim bohaterom niczym entomo-
log wyjątkowo egzotycznym owadom, cierpliwie studiując ich zachowania. 
Nieistotne, czy towarzyszymy mężczyźnie, któremu nagła metamorfoza żony 
stawia cały świat na głowie, dziewczynie, która ma nadzieję, że szyjąc płaszcz  
z norek, uzdrowi umierającą przyjaciółkę, czy chłopcu, który w postapokalip-
tycznym świecie odszukuje pojedyncze strony z książek, przypominające  
o upadłej cywilizacji. Chłodne, lecz sugestywne opisy tętnią od skrywanych 
emocji, wśród których smutek i podskórny lęk są tymi najbardziej dominujący-
mi, a ciężka, niepokojąca atmosfera tych historii zostaje z czytelnikiem jeszcze 
długo po przeczytaniu ostatniego zdania. Pozycja obowiązkowa  
dla wszystkich fanów krótkich form.

 „Fetch the Bolt 
 Cutters”, 
 Fiona Apple 

Na piąty studyjny album 
Fiony Apple musieliśmy 
czekać aż osiem lat, ale 
zdecydowanie było 
warto. Wielu słuchaczy 
uważa nawet, że oto 
otrzymaliśmy opus 
magnum artystki. I choć 

jestem pewna, że Fiona jeszcze nie zaśpiewała ostatniego 
słowa, to faktycznie tegoroczna płyta zdecydowanie wybija się 
na tle dotychczasowej dyskografii. Piosenkarka już wcześniej 
zdumiewała odważnym i sprawnym łączeniem ze sobą róż-
nych gatunków oraz stylów muzycznych, a także otwartością 
na wszelkiego rodzaju eksperymenty nagraniowe. Jednak 
różnorodność i niekonwencjonalność najnowszych utworów 
oraz wirtuozerskie połączenie wszystkiego w spójną całość, są 
doprawdy imponujące. Szaloną, gorączkową energię albumu 
wzmacniają teksty piosenek zachęcające m.in. do walki  
o siebie i do odcięcia się (najlepiej tytułowymi nożycami  
do prętów) od osób i rzeczy, które nas ograniczają.

  „Maksymy  i rozważania  moralne”, 
 Francois  La Rochefoucald 

Rzecz ma swoje lata, bo została 
napisana w XVII wieku (wydana  
w 1664 roku). Kilkaset maksym  
o naturze człowieka, spisanych 
przez niezwykłego człowieka.  
La Rochefoucauld, arystokrata  
i intelektualista, życiorys miał jak  
z powieści Alexandra Dumasa 
Ojca. Romanse, pojedynki, spiski, 
rebelie, pościgi, bitwy... O naturze 
ludzkiej wiedział bardzo dużo,  
a że obdarzony był do tego głę-
boką wiedzą i talentem literackim, 

stworzył dzieło niezwykłe. Polecam gorąco, bo od wydania  minęło 
456 lat, a to dzieło ani na jotę się nie zestarzało. Kto przeczyta  
je po raz pierwszy, będzie zdumiony tym, ile maksym  
francuskiego arystokraty funkcjonuje do dnia dzisiejszego.  
Choćby ta:  „Serce zawsze wystrychnie rozum na dudka...”

 „Slow down”, 
 Nat King Cole 

Jego głos był 
niezwykły. Piszę 
to z pozycji 
słuchacza bez 
wykształcenia 
muzycznego, 
odbierające-
go muzykę 

intuicyjnie. Jego głos uspokaja i skłania do refleksji. 
Przy piosenkach tego wokalisty wspaniale się 
tańczy. Po co tworzyć specjalne płyty z tak zwaną 
muzyką relaksacyjną, skoro jest Nat King Cole?... 
Mogę go słuchać godzinami.

 Z INNEJ PÓŁKI 
 EDYCJA SPECJALNA 

LIPIEC 202017



JR

FOTO KWESTIONARIUSZ

ak to się zaczęło? Moje pierwsze zdjęcia... 

Pierwsze próby wykonywałem pożyczonym apara-
tem kolegi podczas meczów siatkówki AZS w Hali 
Polonia. Próby to dobra nazwa, bo zdjęcia z kompak-
towego aparatu w 2006 r., w ciemnej hali, to nie mo-
gło być nic specjalnego... poza fajną zabawą. Na dobre 

pasją do fotografii zaraził mnie Marek Podgórski, pedagog 
II LO im. R. Traugutta. W 2007 roku, kiedy zaczynałem na-
ukę w liceum, zorganizował kurs dla „żółtodziobów”. Na 
zajęciach praktycznych pobawiłem się lustrzanką i już w 
styczniu 2008 r. dostałem pierwszego Canona, jako prezent 
na 18. urodziny - z rocznym wyprzedzeniem... 

Twoja fotograficzna specjalizacja... 

Z początku z pewnością fotografia reporterska. W ostatnich 
latach jednak zdecydowanie przestałem uczestniczyć w wy-
darzeniach codziennych. Od 10 lat w różnej formie towarzy-
szą mi projekty długoterminowe i fotograficzny dokument. 
I to w tej chwili jest dla mnie najważniejszą formą wypowie-
dzi fotograficznej.

W fotografii szukasz / omijasz...

Przede wszystkim szukam światła i ciekawego, niecodzien-
nego tematu. Zawsze interesował mnie w tym wszystkim 
drugi człowiek. Nie ma w zasadzie dla mnie jakiegoś nie-
wykonalnego tematu, natomiast staram się oszczędnie 
gospodarować czasem i nie tracić go na niepotrzebne, nie-
przemyślane zdjęcia. 

Największe fotograficzne wyzwanie... 

Dla mnie osobiście to dostanie się do Instytutu Twór-
czej Fotografii w Opawie. Ostatnio obroniłem tam li-
cencjat, a przede mną jeszcze magisterka. Tu nie tylko 
ważne były zdjęcia, ale sposób przedstawiania historii 
i autoprezentacja. Trzeba być fotografem, kuratorem  
i krytykiem w jednym.  

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

Pierwszy aparat na kliszę dziadek kupił rodzicom na 
mój chrzest. Był to automat „focus free” Novacam. Mam 
go do tej pory - świetnie „zaświetla” klatki i nie potrze-
buje żadnego dodatkowego filtra, tworząc całkiem na-
turalne, różnokolorowe zacieki. Sprzętu przewijało się 
u mnie bardzo dużo, pierwszą, wyżej wspomnianą lu-
strzanką, był Canon 400D. Potem kolejno 30D, 1D MK III  
(w pewnym momencie nawet x2), 6D. Kilka lat temu 
przerzuciłem się na Fuji z serii X. Oprócz używania 
osobistego sprzętu zdarza mi się do ważniejszych zdjęć 
wypożyczać cyfrowy średni format. W mej całej historii 
jest też sporo aparatów analogowych, które w zależności 
od okazji trafiały do mojej szuflady i z niej wybywały. 
Małoobrazkowe: Zenit 12XP, Canon AE-1, Pentax MZ-50 
czy analogowy średni format: niesforny Kiev 88 oraz Fuji 
GW690, który zachowałem do tej pory. 

Ulubione fotograficznie miejsce w Częstochowie...

Lubiłem po prostu fotografować w centrum, szczególnie 
latem - zawsze się coś działo. Moje ulubione miejsce było 
tam, gdzie byli ludzie. Mogła to być Promenada, park 
przy alei Sienkiewicza czy „aleja frytkowa”.

Jarosław Respondek to od ponad 10 lat zdjęciowy dokumentalista, były fotoreporter. 
Absolwent Instytutu Twórczej Fotografii w Opawie w Czechach. Współpracował 
m.in. z Agencją Fotograficzną Reporter, Urzędem Miasta Częstochowy, Gazetą 
Wyborczą. Obecnie członek ekipy jednego z największych sklepów foto-video 
w Polsce. Jego publikacje można oglądać w lokalnych i krajowych pismach. 
Laureat m.in. Grand Press Photo, międzynarodowego konkursu IPA, 5-boju 
Fotopolis. Kilkukrotnie nagradzany w lokalnych konkursach: Klimaty 
Częstochowy czy Obiektywnie Śląskie. Z zamiłowania podróżnik, 
zwolennik „rowerowego” trybu życia.

Jarosław Respondek
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