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...o dwie duże „sportowe”
inwestycje

imo rozmaitych trudności, jakie przyniosła pandemia – także firmom budowlanym wykonującym zlecenia na rzecz samorządów –
dwie z naszych najbardziej wyczekiwanych inwestycji związanych
z rekreacją i sportem stają się rzeczywistością. Finał pierwszej zobaczymy już
pod koniec lata; drugiej – za kilka miesięcy. Park wodny, którego oficjalny odbiór planujemy na połowę września, od lat znajdował się na ścisłym ,,podium”
inwestycji, których w naszym mieście bardzo pragnęliśmy. Już na początku lipca obiekt był gotowy w 95 proc. Udało się pozostawić sporo przestrzeni przed
otwartą Pływalnią Letnią – na upały jak znalazł. A w obszernie przeszklonej
hali aquaparku frajdę będą miały nie tylko dzieci lubiące poszaleć na wysokich na ponad 18 metrów zjeżdżalniach. Na piętrze do wyboru będzie szeroki
zestaw zabiegów odnowy biologicznej – basen solankowy, kilka rodzajów
saun i łaźni. Dokładny termin przekazania do użytku parku wodnego będzie
zależał od pomyślnej procedury odbioru i uzyskania wszystkich niezbędnych
pozwoleń, ale także od sytuacji epidemicznej – bo ona w tym roku wpływa
chyba na wszystko. Mam nadzieję, że aquapark stanie się nie tylko świetną
opcją dla częstochowianek i częstochowian na relaks po pracy czy w weekend, ale i magnesem dla całych rodzin z naszego regionu. Tak, jak my lubimy
wyprawiać się w jurajskie okolice, tak nasi najbliżsi sąsiedzi – bardzo na to liczę – polubią wycieczki do naszego aquaparku. Miejsca, aby zaparkować, nie
powinno przy nim zabraknąć. A na tych odwiedzinach może skorzystać cała
lokalna gospodarka, bo przecież można je połączyć z pójściem do restauracji,
kina czy z większymi zakupami… Przede wszystkim jednak park wodny jest
spełnieniem wyrażanych przez lata życzeń bardzo, bardzo wielu z nas – i to
najbardziej mnie cieszy.
Druga istotna inwestycja dopiero rusza, ale jej finał też powinniśmy niedługo
zobaczyć. W drugiej połowie lipca w imieniu miasta podpisałem umowę na

rozbudowę stadionu przy ul. Limanowskiego – czyli budowę Centrum Piłki
Nożnej. Symboliczne łopaty już wbite. Wykonawca ma teraz osiem miesięcy,
aby uporać się z zadaniem dostosowania obiektu do norm rozgrywkowych
Ekstraklasy. Rozbudowane trybuny mają pomieścić do 5,5 tys. kibiców, także
z niepełnosprawnościami, a część zadaszona – przynajmniej tysiąc. Murawa
boiska głównego będzie podgrzewana; powstanie m.in. zaplecze socjalne, nowe punkty kasowe, niezbędna infrastruktura sportowa oraz parkingi. Wkrótce piłkarze Rakowa będą więc mogli podejmować swoich rywali
,,u siebie” – choć pojawią się też inne korzyści z unowocześnionego stadionu.
Będzie mógł pełnić funkcję areny imprez masowych, ale i ośrodka prowadzenia zajęć w ramach Szkoły Mistrzostwa Sportowego.
Aquapark należy się mieszkankom i mieszkańcom naszego miasta, a Centrum
Piłki Nożnej – z całą pewnością częstochowskiemu klubowi, który w ostatnim
czasie tak bardzo podniósł swój poziom, a przy okazji dostarczył swoim kibicom sporej dawki pozytywnych emocji i powodów do dumy. Nowy stadion
przy ul. Limanowskiego stworzy też odpowiednie warunki dla szkolenia dzieci
i młodzieży, a na tym samorządowi zależy szczególnie, bo sport to – oprócz
wyników reprezentantów miasta – także istotny element wychowania, kształtowania postaw ,,fair play”, których bardzo potrzeba również w sprawach pozasportowych. Mam też ogromną nadzieję, że obie te inwestycje wzmocnią
wizerunek Częstochowy jako ośrodka przyjaznego zarówno idei ,,ruchu dla
zdrowia”, jak i sportowi, w którym niebagatelną rolę odgrywa pozycja w zestawieniach i wynik.
Pozdrawiam serdecznie
Krzysztof Matyjaszczyk
Prezydent Miasta Częstochowy

NAJŁADNIEJ UKWIECONY BALKON
Jeśli tylko mieszkamy w wielorodzinnym budynku na jednym z częstochowskich osiedli i lubimy żywe,
„zielone” dekoracje tuż za swoim oknem, możemy zgłosić się do miejskiego konkursu
na ,,Najładniej ukwiecony balkon 2020”. Jest na to czas do 21 sierpnia.
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Konkurs na ,,Najładniej ukwiecony
balkon” ma na celu nagrodzenie
najciekawszych rozwiązań w zakresie aranżacji balkonów/loggi,
z wykorzystaniem zieleni, kwiatów
i innych naturalnych elementów
dekoracyjnych. Adresowany jest
do właścicielek i właścicieli ozdobionych wyłącznie żywą zielenią
balkonów/loggi w budynkach wielorodzinnych na terenie miasta.
Aby wziąć udział w konkursie, na-
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leży wypełnić kartę zgłoszeniową
i wraz z 2-3 fotografiami balkonu
(wykonanymi z zewnątrz, w formacie 10x15 lub w wersji elektronicznej) złożyć ją osobiście w Biurze Obsługi Interesanta w budynku
Urzędu Miasta przy ul. Waszyngtona 5. Można też przesłać ją pocztą
na adres: Urząd Miasta Częstochowy, Wydział Kultury, Promocji
i Sportu, aleja Najświętszej Maryi
Panny 45a, 42-217 Częstochowa

(z dopiskiem „KONKURS–BALKON”) lub e-mailem na adres:
kps@czestochowa.um.gov.pl .
Kartę zgłoszeniową można pobrać
ze strony www.czestochowa.pl (zakładka: Estetyka Miasta lub baner
informacyjny), a także sprzed Odwachu koło Ratusza (czyli sprzed
siedziby Wydziału Kultury, Promocji i Sportu UM, w godzinach jego
pracy – od poniedziałku do piątku,
w godz. 7.30-15.30) oraz w Biurze

Obsługi Interesanta w budynku Urzędu Miasta przy ul. Waszyngtona 5.
Zwycięzcy otrzymają nagrody pieniężne – 700 zł (brutto) za I miejsce, 500 zł brutto) za II miejsce oraz
400 zł (brutto) za III miejsce.
Zgłoszenia są przyjmowane do 21
sierpnia. W kolejnym etapie – od
24 do 27 sierpnia – oceni je komisja
konkursowa. Ogłoszenie wyników
nastąpi podczas 28. Dni Częstochowy.

MIASTO

WIĘCEJ
MONITORINGU
MIEJSKIEGO

5,5 MLN NA DZIELNICOWE
REMONTY ULIC

Kilkanaście odcinków wymagających remontu częstochowskich dróg lokalnych
zostanie poddanych przebudowie. Prace będą realizowane latem i jesienią.
Mimo problemów ze wzrostem wydatków i spadkiem dochodów
miasto wygospodarowało na ten cel 5,5 mln zł.
Realizacja remontów będzie możliwa m.in. dzięki zgodzie Rady Miasta na propozycję Prezydenta Częstochowy dotyczącą zmian w miejskim budżecie. Obecnie
trwa przygotowanie do ogłoszenia przetargów.
Jesteśmy jako miasto w niełatwej sytuacji finansowej,
ale m.in. dzięki oszczędnościom i przesunięciu środków
z akcji „Zima”, chcemy w najbliższym czasie poprawić
stan kilkunastu lokalnych miejskich dróg, najpilniej
wymagających przebudowy lub modernizacji. Przeznaczymy na to 5,5 mln zł - mówi prezydent Krzysztof
Matyjaszczyk. - Ograniczamy, jak możemy wydatki bieżące, ale nie chcemy rezygnować z ważnych inwestycji,
oczekiwanych przez mieszkańców i służących m.in. bezpieczeństwu na naszych drogach.
Wskazane do przebudowy lokalizacje to np. odcinki
ulic pomiędzy wykonanymi wcześniej modernizacjami drogowymi, fragmenty dopełniające zrealizowane

przed kilkoma laty zadania czy części dróg i chodników, których przebudowa pozwoli domknąć cały układ
komunikacyjny w danym rejonie. Z wnioskami o realizację części z uwzględnionych inwestycji dzielnicowych zwróciła się grupa miejskich radnych. W wyniku
podjętych decyzji do przebudowy zostały wyznaczone
ulice: Liliowa (Kiedrzyn) – na długości 500 metrów
bieżących; Skierniewicka (Lisiniec) – 368 mb; Rybacka
(Lisiniec/Grabówka) – 630 mb; Zdrojowa (Rząsawa) –
197 mb (dojazd i dojście do szkoły); Kołłątaja (Dąbie)
– 120 mb; Polna (Stradom) – 272 mb – na odcinku od
ul. Pirotechników do ul. Skrzetuskiego (dokończenie zadania z 2018 roku); Oficerska (Stradom) – 560 mb – na
odcinku od ul. Łączności do ul. Skrzetuskiego; Kościelna (Stradom) – 175 mb – na odcinku od ul. Piastowskiej
do kładki; Brzezińska (Błeszno) – 470 mb – na odcinku od ul. Bohaterów Katynia do ul. Załogi + chodni-

ki; Brzeźnicka (Tysiąclecie) – 780 mb – na odcinku od
ul. Dekabrystów do Promenady Niemena + krawężniki;
Łukasińskiego (Raków) – 650 mb – na odcinku od łącznika z aleją Pokoju do ul. Okrzei + chodniki; Mierna
(Zawodzie) – 45 mb + przyłącze kanalizacji deszczowej
+ chodnik + krawężnik; Kisielewskiego (Kiedrzyn) –
chodnik o długości 100 m na odcinku od ul. Klemensiewicza do ul. Traugutta + dojście do przystanku.
Dzięki przebudowie, swoje oblicze odmieni blisko
5 km ulic i chodników. Po zrealizowanych na wiosnę
(z dodatkowo wygospodarowanych środków) drogowych inwestycjach lokalnych, to kolejne modernizacje
odpowiadające na komunikacyjne potrzeby dzielnicowe. Oprócz działań strategicznych i dużych inwestycji
komunikacyjnych czy rowerowych, tego typu przedsięwzięcia są jednym z celów programu „Lepsza Komunikacja w Częstochowie”.

System monitoringu wizyjnego – służący utrzymaniu bezpieczeństwa na ulicach Częstochowy – zostanie rozbudowany w ramach Budżetu Obywatelskiego o trzy kolejne lokalizacje punktów kamerowych:
w Śródmieściu, na Parkitce i na Błesznie.
Miasto czeka na oferty w przetargu na wykonanie
wszystkich związanych z tym prac.
Inwestycja składa się z trzech części. Pierwsza dotyczy zaprojektowania
i budowy dwóch stanowisk kamerowych przy ul. gen. Leopolda Okulickiego w dzielnicy Parkitka; druga – jednego stanowiska przy ul. Brzezińskiej
(Błeszno); trzecia – stanowiska przy niedawno powstałej ul. Marka Perepeczki (czyli przedłużeniu ul. Staszica do ul. Kilińskiego w centrum miasta).
Wśród prac, którymi będzie musiał się zająć wykonawca tego zadania, jest
m.in. wykonanie kanalizacji teletechnicznej, posadowienie fundamentów
i słupów dla kamer, wykonanie przyłączy teleinformatycznych i elektrycznych oraz podłączenie nowych kamer do istniejącego systemu monitoringu
wizyjnego miasta (koordynowanego w Centrum Obsługi Monitoringu Wizyjnego Straży Miejskiej).
Jeśli procedura przetargowa, a potem wykonanie zadania przebiegną bez
przeszkód, trzy nowe lokalizacje monitoringu mają być gotowe do końca
października.
Ostatnią, jak dotąd, rozbudową częstochowskiego monitoringu wizyjnego
było zainstalowanie – także w ramach Budżetu Obywatelskiego – 6 nowych
punktów kamerowych na Tysiącleciu i Północy. 2 punkty pojawiły się przy
skrzyżowaniu alei Armii Krajowej z ul. Kiedrzyńską, a 4 kolejne – w parku
miejskim w rejonie ulic Fieldorfa-Nila i Pużaka. System składa się aktualnie
z 91 punktów monitorujących łącznie 123 miejsca (urządzenia na jednym
słupie kamerowym mogą bowiem emitować nawet kilka obrazów). Kolejne
kamery mają zostać uruchomione m.in. przy budowanej przez miasto Promenadzie Śródmiejskiej.

WYRÓŻNIENIE

MIASTO PRZYJAZNE KIEROWCOM
W kategorii ośrodków o zbliżonej wielkości nasze miasto doceniono m.in. za sprawną, umożliwiającą płynną jazdę
organizację drogowej infrastruktury. W ogólnym zestawieniu Częstochowa znalazła się na 4. miejscu,
razem ze stolicą województwa śląskiego.

Wyniki branżowego rankingu miast przyjaznych kierowcom
ogłoszono w maju, ale z uwagi na sytuację epidemiczną wyróżnienie dotarło do Częstochowy dopiero teraz. Trzeba podkreślić,
że miasto – w ramach programu „Lepsza Komunikacja” – stara
się poprawiać zarówno standardy komunikacji publicznej, jak
i komfort jazdy kierowców, rowerzystów czy poruszania się pieszych.
Ranking portalu oponeo.pl przygotowano na bazie danych z całego poprzedniego roku, udostępnionych przez urzędy miast, zarządy dróg oraz aplikację do nawigacji Yanosik. Miastom przyjrzano się pod kątem 8 kryteriów – płynności jazdy, parkowania,
kolizji, cen paliw, kosztu wymiany opon, ceny ubezpieczenia
OC, ,,ekojazdy” (czyli dostępności stacji ładowania aut elektrycznych) oraz ciągle nowej usługi, jaką jest carsharing, czyli
wypożyczanie pojazdów ,,na minuty”. Zestawienie uwzględnia
19 największych polskich miast, podzielonych na dwie grupy
ze względu na wielkość populacji. Częstochowa znalazła się

w gronie ośrodków liczących między 180 a 300 tys. mieszkańców.
Niektóre elementy ocenione w rankingu dotyczą kwestii, na
które mają wpływ działania samorządu, np. w zakresie poprawy przepustowości układu drogowego czy wysokości miejskich
opłat parkingowych, inne kryteria są zupełnie niezależne od samorządu.
Jednym z obszarów związanych z działaniami lokalnych władz
jest oceniana w rankingu możliwość płynnego, sprawnego poruszania się po mieście. Skorzystano tu z danych systemu Yanosik, które posłużyły do wyliczenia średniej prędkości pojazdów
w dni powszednie, od godz. 7.00 do 21.00. Osobno potraktowano śródmieścia, osobno dalsze rejony. Ten pierwszy wskaźnik
dotyczy stopnia zakorkowania centrów miast, drugi – ogólnej
elastyczności ruchu w granicach miasta. Jeśli chodzi o sprawność przemieszczania się w centrum, Częstochowa znalazła się
tu na wysokim 3. miejscu (wraz z Sosnowcem). Jest jeszcze lepiej, jeśli chodzi o poruszanie się poza centrum - w granicach

administracyjnych miasta – tu Częstochowa okazała się bezkonkurencyjna. Po zsumowaniu wyników cząstkowych okazało się,
że nasze miasto jest na bardzo wysokim 2. miejscu, jeśli chodzi
o ogólną sprawność przemieszczania się autem po mieście (lepsza okazała się tylko stolica województwa).
W przypadku infrastruktury parkingowej wzięto pod lupę średnią opłatę za pierwsze cztery godziny postoju, godziny obowiązywania płatnych stref parkowania, ofertę abonamentową (jej
elastyczność) oraz stopień rozwoju infrastruktury typu ,,Parkuj
i Jedź” (,,Park’n’Go”). W tym obszarze oceny Częstochowa
zajęła 4. miejsce. Warto pamiętać, że ranking opiera się na danych z 2019 roku, miasto nie mogło więc liczyć na punkty, które
przypadłyby mu choćby w kontekście finalizowanych obecnie
centrów przesiadkowych. Centra mają ułatwiać płynną zamianę prywatnego środka lokomocji na miejski transport zbiorowy
w modelu ,,Park’n’Go”.
Uwzględniono też liczbę stacji ładowania aut elektrycznych.
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Najlepiej oceniono miasta, w których jedna stacja przypada na
najmniejszy obszar. Ranking oddaje stan na grudzień zeszłego
roku, według danych Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych. Częstochowa uplasowała się tu na 5. miejscu. Twórcy
rankingu zaznaczają, że w całym kraju tego rodzaju infrastruktura jest w powijakach i siłą rzeczy lepiej wypadają na tym polu
największe ośrodki z relatywnie dużą ilością stacji ładowania.
Pod względem liczby kolizji Częstochowa znalazła się na
5. miejscu razem z Sosnowcem (znacznie dystansując tu stolicę
województwa, która w tej kategorii otrzymała najmniejszą ilość
punktów).
Częstochowa wypadła też nieźle w obszarach, które pozostają
poza sferą wpływu lokalnego samorządu. I tak, najłatwiej tu
o tanie ubezpieczenie OC, niedrogo można też wymienić opony,
nie jest też najgorzej pod względem cen benzyny – choć twórcy
rankingu podkreślają, że różnice między miastami są pod tym
względem naprawdę nieznaczne.

PARK KIESZONKOWY
POWSTANIE
NA STARYM MIEŚCIE
A dokładnie – na ul. Koziej. Według projektu,
niezagospodarowane obecnie miejsce
ma zmienić się nie do poznania: będą
tam m.in. leżanki i huśtawki dla dorosłych.
I sporo nowej zieleni.
Część terenu, na którym stanie przyszły park kieszonkowy – około
500 m kw – zajmuje porośnięte samosiejkami gruzowisko po wyburzonym budynku. Z kolei przyległy obszar jest już częściowo zagospodarowany – jest tam siłownia ,,pod chmurką”.
Powierzchnia pod przyszły park będzie najpierw wyrównana i uporządkowana. Nowa nawierzchnia będzie po części nawierzchnią klinkierową, częściowo z desek tarasowych i tłucznia.
Projekt zakłada, że wypoczynkowymi elementami obiektu będą ławki, hamaki, huśtawki miejskie dla dorosłych oraz drewniano-stalowe
leżanki. W obrębie parku kieszonkowego znajdzie się również trejaż
– czyli rodzaj charakterystycznej dla ogrodów, płaskiej konstrukcji
podtrzymującej roślinność. Będą stojaki rowerowe i kosze na śmieci. Zamontowane zostanie ogrodzenie – niskie oraz panelowe, które
posłuży za podstawę pod pnącza – hortensję pnącą i glicynię chińską (o fioletowych kwiatach). Odtworzone będą trawniki; pojawi się
też liczna, nowa zieleń – m.in. ponad 300 sztuk porzeczki alpejskiej
,,Schmidt”, platany klonolistne ,,Alphen’s Globe”, cisy pospolite czy
świerki serbskie.
Jeśli przetarg i same roboty przebiegną bez przeszkód i opóźnień, park
kieszonkowy ma być gotowy do końca listopada tego roku, a w pełni
zagospodarowany zielenią – do końca maja przyszłego roku.
Nowe miejsce przy ul. Koziej nie będzie pierwszym tego typu parkiem
kieszonkowym w Częstochowie. Wiosną 2018 roku – z inicjatywy
rady lokatorskiej oraz przy wsparciu finansowym Zakładu Gospodarki
Mieszkaniowej TBS – na Rakowie, przy ul. Żareckiej, powstał podobnego rodzaju zakątek. Zasadzono tam 15 drzew oraz krzewy; zamontowano ławki, stół szachowy, piaskownicę dla dzieci i huśtawkę. Jesienią 2018 roku zielone aneksy wypoczynkowe – stworzone na zlecenie
Wydziału Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa UM w ramach
programu ,,Kierunek Przyjazna Częstochowa” – zostały oddane do
użytku także przy ulicach Bohaterów Katynia, Bardowskiego i Stromej. W tym roku, w maju, także na zlecenie Wydziału OŚR, między
wielorodzinnymi budynkami przy ul. Kontkiewicza na Wyczerpach
powstał kameralny zakątek wypoczynkowo-rekreacyjny.

SPORT

W długiej historii częstochowskiego futbolu nigdy nie było tak, że dwa zespoły z naszego miasta
występowały w rozgrywkach ligi centralnej. Raków w futbolowej ekstraklasie, Skra na drugim froncie.
I co by nie mówić, w zakończonym sezonie występowały z dużym powodzeniem.

D

la Rakowa gra w ekstraklasie,
po ponad 20 latach rozbratu z najwyższym poziomem
rozgrywkowym, była pod
każdym względem bardzo
trudnym egzaminem. Na szczęście okazało się,
że zespół prowadzony przez Marka Papszuna bez problemów poradził sobie z rywalami
i w bardzo dobrym stylu zapewnił sobie utrzymanie na kolejny sezon, zajmując ostatecznie 10.
pozycję w tabeli. Rakowowi nie straszne były
starcia z Legią Warszawa, Lechią Gdańsk czy
Wisłą Kraków. Z rytmu nie wytrącił też beniaminka fakt, że wszystkie potyczki rozgrywał
poza Częstochową. Domowe starcia czerwono-niebieskich, toczone w Bełchatowie, okazały się
bowiem dla jedenastki spod Jasnej Góry całkiem
udanym epizodem. Drużyna Papszuna odniosła tam 11 zwycięstw, 3 mecze zremisowała i 5
przegrała.
Najbliższą piłkarską jesień Raków spędzi jeszcze w Bełchatowie, ale wiosnę - już w Częstochowie. Tak przynajmniej zapewnia zwycięzca przetargu na modernizację stadionu przy
ul. Limanowskiego, firma InterHall z Katowic,
która w osiem miesięcy ma przystosować obiekt,
formalnie zarządzany przez częstochowski MOSiR, do wymogów gry w ekstraklasie. Długa
była droga od pomysłu i pierwszych projektów

do rozpoczęcia realizacji tej kluczowej dla naszego futbolu inwestycji. Nie brakowało na niej
przeszkód i zwrotów akcji - aż do tak oczekiwanego zwieńczenia wysiłków działaczy klubu, samorządowców, parlamentarzystów oraz
wszystkich sympatyków Rakowa.
Podczas uroczystego podpisania umowy z wykonawcą Prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk przyznał uczciwie: Kamień spadł mi
z serca. Tak długo czekaliśmy na tę chwilę. Mówił szczerze i kilka chwil później zabrał się za
symboliczny demontaż siedzisk na przechodzącym do historii starym obiekcie Rakowa.
W II lidze nie zawiedli futboliści Skry Częstochowa. Choć koniec końców zakończyli zmagania
na 14. miejscu, ostatnim gwarantującym pozostanie na tym szczeblu rywalizacji, to na finiszu

fot. Waldemar Deska

CAŁKIEM NIEZŁA
FUTBOLOWA CZĘSTOCHOWA
sezonu „Skrzacy” spisywali się wręcz rewelacyjnie - pokonali przecież Widzew Łódź (2:1), GKS
Katowice (1:0), w pewnym momencie bardzo
mocno włączając się do współzawodnictwa
o udział w barażach o I ligę. Dopiero w dwóch
ostatnich meczach nieco wyhamowali swój impet, ale sezon w wykonaniu ekipy z Loretańskiej
i tak trzeba zaliczyć do udanych.
Efektem świetnej gry Skry w okresie letnim była
zmiana na stanowisku szkoleniowca. Wspomniany Paweł Ściebura został bowiem skuszony
ofertą GKS-u Jastrzębie, który walczył o pozostanie na pierwszoligowych arenach. Na ławce
trenerskiej w trybie alarmowym zastąpił go więc
Jacek Rokosa. I swoje zadanie wypełnił.
W przyszłym sezonie Raków będzie świętował
okrągłą, bo setną rocznicę istnienia. W klubie
coraz poważniej myślą o tym, żeby ten jubileusz
okrasić nie tylko okazjonalną monografią, licznymi uroczystościami, ale także udanymi zmaganiami o jak najwyższe miejsce w rozgrywkach.
Raków, czego na Limanowskiego już się nie
ukrywa, ma przecież aspiracje, żeby pokazać się
Europie.
A Skra… Wciąż szuka sponsorów, którzy pomogliby jej ustabilizować sytuację finansową. Bez tej
stabilizacji trudno kreślić optymistyczny plan na
kolejne lata.

Andrzej Zaguła
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MY I MIASTO

ZDECYDUJEMY ONLINE
10 sierpnia rusza kolejna edycja Budżetu Obywatelskiego w Częstochowie. Mieszkanki i mieszkańcy naszego miasta już siódmy rok z rzędu
wskażą najważniejsze dla nich tematy i zdecydują, jakie projekty powinny zostać zrealizowane w 2021 roku.

Z roku na rok w kolejnych miastach rośnie
popularność budżetów obywatelskich. Odpowiadają one bowiem na braki czy problemy
społeczności lokalnej. Co więcej, pozwalają na
faktyczny jej udział w zarządzaniu i podkreślają, że ma ona „prawo” do miasta. Przy okazji BO
wpływają także na zwiększenie wiedzy mieszkańców na tematy, które stale istnieją w debacie
publicznej, np. jak funkcjonują samorządy; co
mogą, a co leży w gestii władzy centralnej; jak
wygląda finansowanie najróżniejszych projektów w praktyce. Ukazują też często, że trzeba
podejmować trudne, niepopularne decyzje i jak
ważna jest priorytetyzacja zadań.
Częstochowa wprowadziła Budżet Obywatelski w 2015 roku. Faktycznie jednak już w roku
2014 trwał nabór wniosków na inwestycje na
rok kolejny. W pierwszej edycji mieszkańcy złożyli 532 formularze propozycji zadań. Zadania
od początku dzieliły się na ogólnomiejskie oraz
dzielnicowe (Błeszno, Częstochówka-Parkitka,
Dźbów, Gnaszyn-Kawodrza, Grabówka, Kiedrzyn, Lisiniec, Mirów, Ostatni Grosz, Podjasnogórska, Północ, Raków, Stare Miasto, Stradom,
Śródmieście, Trzech Wieszczów, Tysiąclecie,
Wrzosowiak, Wyczerpy-Aniołów, Zawodzie-Dąbie). W 2015 roku powstały boiska przy
szkołach podstawowych, skatepark, wyremontowano wybrane drogi i filie biblioteczne, ale
mieszkańcy postawili także na festyny miejskie
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czy wydarzenia sportowe w swoich dzielnicach.
Zadbano zarówno o najmłodszych, jak też o seniorów. W 2016 roku było już 761 zgłoszonych
propozycji zadań, w 2017 r. – 660, w 2018 r. –
785, w 2019 r. – 778, a w 2020 r. – 633. W ramach
BO w 2016 roku mieszkańcy pomyśleli również
o zwierzętach – zakupiono obroże, smycze dla
schroniska dla bezdomnych psów, karmniki
dla wiewiórek, pływające wysepki (tratwy) dla
ptaków wodnych. W kolejnych latach zadbano
też o tereny zielone (kosze na śmieci, ławki), infrastrukturę (remont przystanków, dróg, bibliotek, szkół, boisk), a w ostatnich edycjach coraz
więcej uwagi poświęcano zdrowemu odżywianiu i ruchowi (warsztaty z dietetykami, joga,
nordic walking) oraz kwestiom równościowym
– „Żywa Biblioteka”, która ma na celu poznanie
i rozmowę w przyjaznej przestrzeni z osobami
z innych kultur, wyznających inną religię itp.
Od pierwszej edycji BO mieszkańcy dbali też
o swoje osiedlowe biblioteki. Zakup nowości,
remonty, spotkania autorskie i warsztaty –
w zasadzie we wszystkich filiach – to jeden ze
stałych punktów wyboru głosujących.
W tym roku z powodu pandemii koronawirusa nabór wniosków i konkretne daty stały pod
znakiem zapytania. I mimo że nikt nie wie, jak
rozwinie się sytuacja w kolejnych miesiącach,
Urząd Miasta zdecydował, iż Budżet Obywatelski jest dla miasta priorytetem. Jednak ze
względów bezpieczeństwa w tegorocznej edycji
nastąpią zmiany. W ostatnich tygodniach pracowano nad odpowiednim systemem i wdrożono
specjalną platformę, która pozwoli przeprowadzić cały proces naboru wniosków online.
Dzięki temu osoby składające wnioski będą
mogły na bieżąco weryfikować status swojego
projektu. Online odbędzie się również głosowanie. Nie będzie już punktów stacjonarnych,
w których dotąd mieliśmy możliwość osobistego oddania głosu. Jednak osoby z orzeczeniem
o niepełnosprawności, które będą miały problem z głosowaniem online, mogą powiadomić
o tym Urząd Miasta, a jeden z jego pracowników przyjedzie pod wskazany adres, aby odebrać kartę z oddanym głosem. W tym roku na
Budżet Obywatelski przeznaczono 9 468 489 zł,
z czego 2 367 122 zł na zadania ogólnomiejskie
i 7 101 367 zł na dzielnicowe. Składanie wniosków potrwa miesiąc – od 10 sierpnia do 10 września, ich weryfikacja nastąpi między 10 sierpnia
a 20 października, głosować będzie można od
16 do 25 listopada, a wyniki poznamy 1 grudnia.
Szczegóły tegorocznej, VII edycji BO znajdziecie
już wkrótce na stronie: www.konsultacje.czestochowa.pl

sg

fot. Łukasz Kolewiński

Budżety obywatelskie podbiły Polskę kilka lat
temu. Jednak wszystko zaczęło się w Porto Alegre w Brazylii jeszcze w latach 80. XX wieku. Do
2010 roku budżet obywatelski uchwalono w ponad pięciuset miastach Ameryki Południowej,
a następnie pomysł szybko przyjął się na innych
kontynentach, w tym w Europie. Pierwszym
miastem w Polsce, które zaproponowało swoim
mieszkańcom budżet obywatelski, był Sopot. To
tam w 2011 roku rozpoczął się świetlany okres
partycypacji społeczności lokalnej w projektach miejskich. Dziś budżet obywatelski jest już
w zasadzie – z punktu widzenia samorządów
– obowiązkowy. Przynajmniej dla większych
i średnich miast. Dzięki budżetom obywatelskim mieszkańcy czują, że mogą współdecydować o najważniejszych dla nich inwestycjach,
zmieniać przestrzeń miejską na lepszą, rozwijać
projekty kulturalne czy sportowe. Jednak często
pierwszą i najważniejszą zaletą tych budżetów
jest możliwość uczestniczenia w publicznej dyskusji na tematy, które są dla społeczności lokalnej najważniejsze. Podczas takich rozmów tworzą się grupy skoncentrowane na konkretnych
przestrzeniach (dzielnice) lub tematyce (kultura, sport, infrastruktura).

ROZMOWA
Adam Florczyk: Chciałem zacząć od pytania fundamentalnego. Czy Twoim zdaniem
książki mają jeszcze jakąś przyszłość? Czy
w świecie zdominowanym przez szybką,
łatwą i wirtualną rozrywkę literatura ma
szansę być czymś więcej niż obiektem kolekcjonerskim dla garstki pasjonatów?
Michał Stępień: Mam głębokie przekonanie,
że książki mają przed sobą piękną przyszłość. Świadectwem prawdziwości tej tezy
jest wyraźny wzrost sprzedaży książek, odnotowany w ostatnio opublikowanych badaniach firmy Nielsen. Analizując przytoczone
w raporcie dane, wyciągam prosty wniosek:
książki są naprawdę pożądane. Wyzwanie, z jakim należy się faktycznie mierzyć,
to nasz styl życia, w którym, jak trafnie to
nazwałeś, „szybka i łatwa rozrywka” ma się
najlepiej. Czas pandemii COVID-19 zmusił
nas do zmiany zachowań, co mnie osobiście
przynosi dużo nadziei - nie tylko na poprawę sytuacji związanej z czytelnictwem.
Jesteś specem od marketingu. Gdybyś dostał
zlecenie na wielką społeczną akcję reklamową promującą czytanie, od czego byś zaczął,
jak się do tego zabrał? Inaczej mówiąc: jak
dziś należałoby promować czytelnictwo?

Z Michałem Stępniem - częstochowianinem,
absolwentem Liceum Samorządowego i specjalistą od marketingu
w Fundacji Zaczytani.org – rozmawiamy o przyszłości książki,
sposobach na promocję czytelnictwa i działalności Zaczytanych.

KSIĄŻKA
JEST
ŁĄCZNIKIEM
Ależ cudne pytanie; jednocześnie podkreślę
jego złożoność. Wyobrażając sobie potężny
budżet, zacząłbym od przeprowadzenia
wielopoziomowych badań, które odpowiedziałyby na pytanie „kogo należy skłonić do
częstszego kontaktu z konkretną literaturą
i dlaczego?”. Świadomy, że pozornie podobne badania były już przeprowadzone, mam
poczucie niedosytu. Brakuje mi istotnych
wniosków, że konkretna literatura spowoduje pożądany efekt społeczny. Do takich
wyników potrzeba czegoś więcej niż tylko

ulicznych deklaracji, niezbędna jest długa
i wnikliwa obserwacja pojedynczych zachowań w odniesieniu do najważniejszych
problemów, z jakimi się dzisiaj mierzymy.
W ten sposób nadalibyśmy głębszego sensu naszej kampanii. Jeżeli natomiast chodzi
o efekt, tutaj potrzebujemy innych danych
o potencjalnych czytelnikach. W celu zaszczepienia nowej postawy, musimy poznać
obecne konsumenckie zachowania pozaczytelnicze. Nasze zadanie miałoby polegać
na tym, aby znaleźć w dzisiejszym modelu
motywację i miejsce na czytanie. Dalsza praca, czyli kreatywne łączenie zebranych kro-
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pek, to kreacja kampanii, która - jak wynika
z mojego doświadczenia - jest najłatwiejsza
wówczas, gdy mamy konkretne odpowiedzi
na przytoczone wyżej pytania. Dalej marząc,
zaprosiłbym do współpracy uczelnię wyższą, by zaangażować młode głowy do kreatywności oraz doświadczonych praktyków
do wyznaczenia ścieżki.
Jak w ten szeroki horyzont promocji książek
wpisuje się wasza akcja „Zaczytani.org”?
Prezeska Fundacji Zaczytani.org, Agnieszka
Machnicka ma w zwyczaju mówić: „miarą
prawdy są liczby”. Czuję, że podobnie Ty
słusznie mnie teraz rozliczasz z nakreślonego wyżej marzenia. Niestety, nigdy nie
mieliśmy wystarczających budżetów, aby
przeprowadzić tak szczegółowe badania.
Opierając się na dostępnych danych, postanowiliśmy promować czytelnictwo trzema
narzędziami. Pierwszym projektem, który
nazwałbym ilościowym, były – i, co najważniejsze, nadal są - Zaczytane Biblioteki.
Analizując kwestię promowania literatury, zastanawialiśmy się, co jest największą
przeszkodą w stwarzaniu czytelniczych nawyków i szybko doszliśmy do wniosku, że
przede wszystkim brakuje nam czasu. Drugie pytanie brzmiało „kiedy i gdzie mamy
czas na tworzenie nowych nawyków?”.
I w ten oto sposób publiczne szpitale stały
się naszym głównym beneficjentem. Właśnie do nich dostarczamy rocznie setki tysięcy książek, zebranych w ramach społecznego ruchu „Wielka Zbiórka Książek”. Pod
naszymi „sowymi skrzydłami” znajduje się
aktualnie 1133 punktów dystrybucji książek. Drugim projektem jest ogólnopolski
program wolontariacki. Obecnie mamy
ponad 600 wolontariuszy przeszkolonych
z metodologii bajkoterapii, którzy, odwiedzając naszych podopiecznych, w pierwszej
kolejności budują relacje i przy okazji edukują. Książka stanowi tu ważny element,
lecz, co podkreślamy, nie najważniejszy:
staje się łącznikiem między naszymi podopiecznymi i edukatorami, natomiast istotą
działania jest empatyczna rozmowa i wspólna zabawa. Odnosząc się do tego szerokiego horyzontu, mierzymy tutaj, jakie treści
należy podać i staramy się wspierać dzieci

w nazywaniu i zrozumieniu emocji. Uczymy „jak budować relację ja-ja i następnie
ja-świat”. Trzecim projektem są miejskie
meble w kształcie otwartych książek. Przyrównując go do wymienionych wcześniej
kampanii, mogę powiedzieć, że ten element
jest „najgłośniejszy”. Dzięki zaangażowaniu naszych ambasadorów, współpracy
z lokalnymi władzami i oczywiście mediami, skala odbioru jest ogromna. Jedna ławka
ma średnio kontakt z dwoma milionami potencjalnych czytelników. Część projektów,
np. ławka Kasi Pakosińskiej czy Andrzeja
Mleczki jest wyraźnym zaproszeniem dzieci
do udziału w naszym programie. Dodatkowo każda ławka nie tylko inspiruje, ale również rozdaje bezpłatne audiobooki.
Jak właściwie zaczęła się akcja „Zaczytani.
org” i jak Ty się w niej znalazłeś?
Idee, a następnie fundację Zaczytani.org stworzyła moja przyjaciółka Agnieszka Machnicka. Wspólnie prowadziliśmy agencję marketingową i po jednym z większych sukcesów
finansowych Aga zadała sobie pytanie „czego
chce od swojego życia zawodowego?”. Pytanie to nosiła w sobie podczas długiej podróży
po Bałkanach, a odpowiedź, jaką znalazła, łączyła się wówczas z jeszcze nieobudowanymi
hasłami: „głęboki sens”, „książki”, „zmieniać
świat - nie biznes”. Wówczas pewne było
to, że założy podmiot o statusie organizacji
pozarządowej. Projekt klarował się podczas
wielu tzw. burz mózgów, aż otwarta została
pierwsza biblioteka. Po dwóch latach, kiedy
Agnieszka przeprowadziła się z Wrocławia
do Warszawy, przyszedł czas, że i ja zadałem sobie podobne pytanie. Moja odpowiedź
była podobna do jej, przy czym ja znalazłem
się w znacznie łatwiejszej sytuacji. Musiałem
jedynie powiedzieć „dobra, Aga, będę w Warszawie za dwa miesiące”. W ten sposób, od
ponad czterech lat wspólnie robimy to, w co
wierzymy.
W kilkunastu miastach szkolicie wolontariuszy, by przeprowadzali bajkoterapię. Czy
trzeba mieć jakieś specjalnie predyspozycje,
by podołać takiemu zadaniu i gdzie należy
się zgłosić, by zostać „bajowym terapeutą”?
Muszę tu podkreślić, że nie szkolimy bajko-terapeutów, lecz bajko-edukatorów. Podkreślenie tej różnicy jest dla mnie istotne. Nasi
wolontariusze są szkoleni z metodologii
dr Marii Molickiej oraz założeń Bruno Bettelheim’a, jednak zajmują się tylko dwoma
z trzech celów bajkoterapii: po pierwsze relaksacja, po drugie edukacja. Trzecia część,
czyli terapia może być przeprowadzana jedynie przez licencjonowanych terapeutów
i dzieje się to już nie pod naszymi skrzydłami.
Głównym warunkiem, jaki musi spełnić nasz
wolontariusz, jest uczestnictwo w pełnym
szkoleniu przeprowadzanym regularnie na
terenie Warszawy oraz dwa razy do roku
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w czternastu miastach. Stworzyliśmy lokalnie samosterujące się grupy, których
koordynatorzy prowadzą rekrutację. Zachęcam do śledzenia naszych kanałów social media, gdzie zawsze komunikujemy
aktualny nabór. Dodatkowo zachęcam do
wysłania do nas pytań na mailawolontariat@zaczytani.org” - prześlemy szczegółowe informacje.
Wasze „zaczytane biblioteki” można znaleźć w szpitalach i domach dziecka. Patrząc
jednak w przyszłość, zapytam, gdzie jeszcze
takie wypożyczalnie mogłyby się znaleźć?
W jakich jeszcze miejscach widziałbyś potrzebę ich istnienia?
Bardzo aktualne pytanie, ponieważ właśnie
prowadzimy analizę, gdzie nasze biblioteki
spotkają się z potrzebą społeczną. Poza wspomnianymi szpitalami otwieramy biblioteki
m.in. w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, domach seniorów, Centrach Aktywności Lokalnej, placówkach służby więziennej.
Jeżeli któryś z czytelników widzi taką potrzebę w swojej placówce społecznej, zachęcamy do kontaktu. Po wstępnym wywiadzie
udzielimy informacji, czy organizacja spełnia
wszystkie kryteria. Do końca bieżącego roku
planujemy otwarcie 150 nowych punktów.

Znakiem charakterystycznym waszej akcji
są zaczytane ławki projektowane przez znanych artystów i osobowości medialne. Trudno było namówić te osoby do współpracy?
W trakcie pierwszego roku działalności
ogromnym wyzwaniem było przekonanie znanych osobistości, by bezbudżetowo
wsparły nieznany projekt swoją osobistą
marką. Oczywiście punktem zaczepienia
okazała się współdzielona sympatia do literatury. Na początku z wielkim zaanga-

żowaniem pojawiły się Ania Dereszowska
i Kasia Pakosińska oraz wybitne postacie
polskiej sztuki, takie jak Dominik Jasiński,
Marek Sułek czy - reprezentujący Częstochowę - Tomasz Sętowski. Stworzyli oni
dzieła, które cały czas z dumą prezentujemy w wybranych miastach. Dzisiaj wspólne tworzenie ławek jest znacznie łatwiejszą
przygodą. Budżety naszej fundacji pozwala-

ją wyprodukować więcej brył i zapraszać do
współpracy zarówno lokalnych artystów,
jak i osobowości medialne.
W związku z nowym typem ławek planujecie na wrzesień specjalną akcję edukacyjną.
Możesz o niej więcej opowiedzieć?

Strategicznym - Alior Bankiem - zaprosiliśmy do współpracy Bogusia Janiszewskiego
i w odpowiedzi na aktualny problem społeczny napisaliśmy trzy utwory, które uczą,
w jaki sposób używać nowych technologii.
Książka jest dedykowana dzieciom w wieku 7-10 lat, a to, co czyni ją wyjątkową, to
obecność dwóch dodatkowych rozdziałów.
W pierwszym opiekun dziecka znajdzie
szczegółową instrukcję, jak przeprowadzić
ze swoim podopiecznym zajęcia bajko-edukacyjne. Drugi rozdział to uzupełnienie
wiedzy dla samych dorosłych. Ilustracje do
wszystkich opowieści oraz projekty trzech
ławek stworzył Max Skowider. Premiera
książki odbędzie się 8 września, dystrybucja będzie całkowicie bezpłatna, w formie
elektronicznej. Aby zapisać się na listę przyszłych czytelników, należy znaleźć naszą
ławkę i podążać za prostą instrukcją. Ławka
oczywiście pojawi się w Częstochowie, już
w sierpniu - zachęcam do śledzenia szczegółów na naszych kanałach social media.

ŚWIAT
WYCINANEK
KAZIMIERY
BALCERZAK

W zeszłym roku organizowałeś akcję Zaczytanych w swoim rodzinnym mieście. Czy Częstochowa to dobre miejsce do realizacji projektów czytelniczych? Lubisz tutaj wracać?
Cztery lata temu, angażując się w działalność
fundacji, wyznaczyłem sobie osobisty cel:
pokazać Zaczytanych mieszkańcom Częstochowy. Największym wyzwaniem była
organizacja dodatkowego budżetu, tutaj ze
wsparciem pojawiła się Galeria Jurajska. Na
dziesięciolecie swego istnienia postanowiła
otworzyć dziesięć Zaczytanych Bibliotek,
ponieść koszt wykształcenia osiemdziesięciu
wolontariuszy oraz zapewnić ekspozycję Zaczytanej Ławki na pełen rok. Powiem krótko:
byłem wzruszony. Współpracujemy z wieloma galeriami handlowymi w Polsce, jednak
tutaj poziom zaangażowania przerósł moje
oczekiwania. Myślę, że to bardzo ważne, aby
częstochowianki i częstochowianie wiedzieli,
że właśnie w naszym mieście odbyła się jedna z największych lokalnych akcji łączących
biznes z działaniami społecznymi. Natomiast
w zawstydzeniu dodam, że Częstochowę
odwiedzam zbyt rzadko - co z pewnością potwierdzą moi rodzice, młodszy brat
i chrześniak. Jednak za każdym razem przybijam do rodzinnego portu jak pielgrzym.
Przejeżdżając przez aleje, dotykam miejsc,
które mnie ukształtowały. Częstochowa to
wyjątkowe miasto, pełne kreatywnych i odważnych ludzi. Różne sprzeczności potrafią
koegzystować tu na jednej ulicy i równolegle
się rozwijać. Taką Częstochowę pamiętam
i taką Częstochowę widzę dzisiaj.

Z przyjemnością. Stworzyliśmy trzy specjalne Zaczytane Ławki, które są zapowiedzią naszej pierwszej edukacyjnej
książki. Wspólnie z naszym Partnerem

7

Od 7 sierpnia do 27 września Muzeum Częstochowskie zaprezentuje
w Zagrodzie Włościańskiej ponad 40 wycinanek uznanej i wielokrotnie
nagradzanej twórczyni Kazimiery Balcerzak.
Urodzona w Sieradzu w 1944 r., w domu
z tradycjami rękodzielniczymi, odziedziczyła talent po mamie i babci. To one nauczyły
ją wykonywać ozdoby świąteczne, takie jak
kwiaty z bibuły i pająki. Później nauczyła się
haftu sieradzkiego, a będąc już na emeryturze, poznała wycinankę sieradzką – jej ulubioną dziedzinę twórczości.
Artystka wykonuje przede wszystkim sieradzkie cacka, lalki, kozoki, wielobarwne
rózgi, mazury, mazury z ogonami. Do tworzenia wycinanek, które powstają na podstawie wcześniej sporządzonego szkicu, używa
nożyczek, skalpela oraz papieru glansowanego. Łączy tradycyjną formę z wzornictwem
z różnych dziedzin – inspiracje czerpie ze
sztuki, w tym z obrazów o treści religijnej,
z historii, literatury, a także z przyrody. Od
13 lat bierze udział w targach ludowych
i warsztatach. Jest zarejestrowana jako twórczyni ludowa w Stowarzyszeniu Twórców
Ludowych w Lublinie. Współpracuje z Muzeum Okręgowym w Sieradzu, Łódzkim
Domem Kultury, Muzeum Narodowym
Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego
w Szreniawie oraz Muzeum Etnograficznym
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w Zielonej Górze-Ochli.
Chętnie bierze udział w konkursach. W 2012 r.
otrzymała I nagrodę w V Konkursie Sztuki
Ludowej „Wycinanki niezaplanowane…”,
który Muzeum Częstochowskie organizuje
w cyklu trzyletnim, a także nagrodę za najlepsze prace prezentowane na Targach Sztuki Ludowej w Kazimierzu Dolnym. W 2013 r.
została uhonorowana przez Zarząd Powiatu Sieradzkiego za osiągnięcia artystyczne
i twórcze. W 2015 r. otrzymała wyróżnienie
w VI Konkursie Sztuki Ludowej „Z tradycji
wzięte na nowo wycięte...”. Jest laureatką
konkursu „Chrzest Polski w sztuce ludowej”
zorganizowanego przez Muzeum Okręgowe
w Sieradzu. W VII Konkursie Sztuki Ludowej „Ażurowe piękno. W świecie koronki
i wycinanki” została wyróżniona nagrodą
specjalną. Prace Kazimiery Balcerzak są
prezentowane w projekcie Muzeum Częstochowskiego „Podróże wycinanek” dofinansowanym ze środków Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego, pochodzących
z Funduszu Promocji Kultury oraz budżetu
Gminy Miasta Częstochowy.
Na wystawie, którą Muzeum Częstochow-

skie pokaże w Zagrodzie Włościańskiej, zobaczyć będzie można prace o różnorodnej
tematyce. Część z nich nawiązuje do treści
religijnych i przedstawia sceny z Bożego Narodzenia, Stacje Drogi Krzyżowej, wizerunki
Matki Boskiej. Prace inspirowane historią
Polski przedstawiają Chrzest Polski, Odzyskanie Niepodległości i Bitwę Warszawską.
Najnowsza wycinanka wykonana została
w 100. rocznicę Cudu nad Wisłą. Kazimiera
Balcerzak prezentuje nam też historię swego
rodzinnego miasta – na ekspozycji zobaczymy wizerunek Antoniego Cierplikowskiego,
znanego sieradzkiego fryzjera o międzynarodowej sławie, twórcy nowych trendów
w dziedzinie fryzjerstwa, a właściwie całej
stylistyki kobiecej, zwanego „królem fryzjerów – fryzjerem królów”. Wśród nietradycyjnej wycinanki prezentowane są również
bardzo tradycyjne rózgi, cacka i mazury.
Wszystkie prace zachowane są w tej samej
stylistyce, charakterystycznej dla Kazimiery
Balcerzak, mistrzyni misternego wycinania
drobnych elementów idealnie wkomponowanych w całość.

Agnieszka Ciuk-Koćwin

BIBLIOTEKA

D

ecyzją Rady Miasta, funkcjonująca od 1979 roku przy al. Niepodległości 41
Filia Muzyczna częstochowskiej Biblioteki Publicznej zmieniła zarówno nazwę, jak i adres. Od 1 lipca 2020 roku muzyczne zbiory biblioteki udostępnia
więc Muzoteka, mieszcząca się teraz przy al. Kościuszki 4, w bezpośrednim sąsiedztwie Oddziału dla Dzieci i Młodzieży.
Dotychczasowa lokalizacja Filii Muzycznej sprawiała, że poziom wykorzystania
zgromadzonych w niej zbiorów nie był wystarczający. Niewielka też była dostępność placówki dla użytkowniczek i użytkowników z całego obszaru Częstochowy ograniczała się właściwie jedynie do pobliskich dzielnic: Rakowa, Ostatniego Grosza
czy Wrzosowiaka. Osoby z innych części miasta korzystały z Filii w znacznie mniejszym stopniu. Odrębnym problemem były bariery architektoniczne, uniemożliwiające zapewnienie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami.
Kierując się powyższymi względami, Biblioteka podjęła starania skutkujące przeprowadzką do Śródmieścia. Dzięki temu bogate zbiory muzyczne mają szansę dotrzeć
do znacznie większej liczby zainteresowanych osób, również do czytelniczek i czytelników korzystających z pobliskiej Wypożyczalni Głównej czy Oddziału dla Dzieci
i Młodzieży. Tym bardziej, że w tym ostatnim miejscu biblioteka udostępnia również
publikacje w formie dźwiękowej, czyli audiobooki.
A w przypadku Muzoteki jest z czego korzystać. Zgromadzono w niej bowiem kilkanaście tysięcy płyt analogowych i kompaktowych. Obszerne zbiory zawierają nagrania reprezentujące szeroki zakres stylów i gatunków – od muzyki klasycznej po
współczesną.

W obecnej Muzotece znajdziemy klasykę polskiej muzyki rozrywkowej, ale też sporo ciekawych wykonań muzyki poważnej, piosenki, bajki i wiersze dla dzieci czy
płyty z tzw. „żywym słowem”, czyli nagrania fragmentów spektakli teatralnych, recytacji poezji – zdradza Agnieszka Batorek, wicedyrektorka Biblioteki Publicznej im.
dr. Władysława Biegańskiego w Częstochowie.

MUZOTEKA
W CENTRUM
Niegdyś Filia Muzyczna przy al. Niepodległości, teraz Muzoteka
przy al. Kościuszki. Od początku lipca zbiory muzyczne Biblioteki
Publicznej im. dr. Władysława Biegańskiego
są dostępne w centrum miasta.
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Zbiory muzyczne biblioteki to jednak nie tylko nośniki z nagraniami. Znajdziemy
w nich także inne publikacje, takie jak chociażby nuty, śpiewniki czy książki o tematyce muzycznej. Co więcej, w Muzotece na zainteresowane osoby czekają również
instrumenty.

Posiadamy pianino, klawisze elektroniczne, gitary akustyczne oraz małe zestawy
perkusyjne, które wykorzystywane były dotychczas podczas zajęć muzycznych dla
dzieci czy warsztatów dźwiękoterapii. W poprzedniej lokalizacji odbywały się również indywidualne lekcje gry na pianinie. Z pewnością będziemy chcieli powrócić
do tych działań, kiedy tylko będzie to możliwe, a także wzbogacić instrumentarium
– dodaje Batorek.
Warto przy tej okazji podkreślić, że Muzoteka w nowej lokalizacji znajduje się
w pobliżu Zespołu Szkół Muzycznych im. Marcina Józefa Żebrowskiego przy
ul. Jasnogórskiej oraz Instytutu Muzyki Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza przy ul. Zbierskiego. Takie sąsiedztwo z pewnością przyda
się osobom rozwijającym swoje umiejętności w dziedzinie muzyki oraz potrzebującym materiałów czy inspiracji do nauki.
Zbiory muzyczne Biblioteki Publicznej w nowym miejscu są dostępne dla użytkowniczek i użytkowników od 1 lipca. Należy jednak pamiętać, że w związku z wciąż
obowiązującymi ograniczeniami sanitarnymi nie jest możliwy bezpośredni dostęp
do zbiorów ani do katalogu kartkowego. W celu wyszukania i zarezerwowania interesujących nas pozycji, należy wcześniej skontaktować się bezpośrednio z Muzoteką.
Więcej szczegółowych informacji na ten temat można znaleźć na stronie internetowej: biblioteka.czest.pl
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HONOROWI OBYWATELE CZĘSTOCHOWY

MARIE-THÉRÈSE
I PIERRE CHAUBON

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 naszymi bohaterami są Marie-Thérèse i Pierre Chaubon –
wytrwali promotorzy Częstochowy w Lourdes i Francji.

91

lat temu przyszedł na świat Pierre Chaubon.

20 lipca 1929 r. w Lourdes urodził się przyszły radny
tego francuskiego miasta.

84

lata temu przyszła na świat Marie-Thérèse

Roubaud. 14 listopada 1936 r. w Lourdes urodziła się

przyszła przewodnicząca Stowarzyszenia Charytatywnego
Błękitna Gwiazda.

Już po raz jedenasty Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”
zaprasza na wystawę pokonkursową Międzynarodowego
Biennale Miniatury.
Będzie to doskonała
okazja do spotkania
ze sztuką w małym
formacie, ale o dużej
sile rażenia.

P

MNIEJ CZASEM
ZNACZY WIĘCEJ

o co tworzyć miniatury? Po co
ograniczać się w sztukach wizualnych do formatu, który można
schować do torebki? Czy to tylko formalne gierki i zabawy, czy
może jednak kryje się za tym coś więcej? Organizatorzy Międzynarodowego Biennale Miniatury od lat wpisują się w nurt, który ukazuje,
że sztuka w istocie polega na narzucaniu sobie
samoograniczeń w akcie tworzenia. Nieustanne
powściąganie swojej wyobraźni, szukanie wciąż
nowych rozwiązań, przełamywanie schematów
myślenia, to najlepsza droga, by nie popaść we
wtórność i nudę. Oglądając prace, które przez
lata zostały wyróżnione w tym konkursie, łatwo
przekonać się, że to strategia ze wszech miar
słuszna. Format 10 x 10 cm, który z początku
może wydawać się ekstremalny, okazuje się mieścić zaskakująco wiele treści. Artyści prześcigają
się w patentach, jak przy pomocy ograniczonej
płaszczyzny i ograniczonych środków wyrazu
opowiedzieć jak najwięcej. Strategie są tu różne,
jedni stawiają na rozbuchaną metaforykę i symbolizm, inni na zabawę formalną lub estetyczną
siłę prostych kompozycji, zaś jeszcze inni celebrują moc pojedynczych, wyizolowanych obiektów. I właśnie ta różnorodność jest największym

atutem Międzynarodowego Biennale Miniatury.
Konkursu, który zdążył już sobie wyrobić markę
w naszym kraju i poza jego granicami.
Międzynarodowe Biennale Miniatury organizowane jest od 2000 roku i niezmiennie stanowi
niepowtarzalną okazję do spotkania z twórczością artystów ze wszystkich kontynentów. Dotychczasowe edycje zgromadziły prace twórców z ponad 70 krajów (m.in. z Peru, Tajwanu,
Urugwaju, Austrii, Francji, Grecji, Portugalii,
Rumuni, Słowacji, Szwecji, Włoch, Kanady).
Nadesłano łącznie ponad 7500 miniatur, wśród
których znalazły się prace malarskie, rysunki,
grafiki i fotografie.
Na jedenastą edycję konkursu 233 autorów nadesłało ogółem 638 miniatur. Oceniało je jury
w składzie: prof. dr hab. Dariusz Kaca (przewodniczący) – Instytut GrafikiArtystycznejAkademii
Sztuk Pięknych w Łodzi, dr hab. prof. ASP Piotr
Korzeniowski – Wydział Malarstwa Akademii
Sztuk Pięknych w Krakowie, Justyna Warwas
(komisarz wystawy) – Wydział Sztuki Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana
Długosza w Częstochowie, Robert Sękiewicz –
kurator Galerii Ośrodka Promocji Kultury „Gaude Mater” w Częstochowie. Ten skład jurorski
postanowił w bieżącym roku zakwalifikować

na wystawę 296 prac 132 autorów i przyznać
3 nagrody regulaminowe oraz 5 wyróżnień honorowych.
Tegoroczna Miniatura z oczywistych powodów,
czyli COVID-19, była dla nas wyjątkowo ciężką
edycją. Wstrzymane przesyłki, przesunięte terminy nadsyłania prac... do końca nie byliśmy pewni, czy nie przeniesiemy konkursu na kolejny rok.
Jednak miesiąc przed deadline’m zaczęły napływać do nas masowo prace... Artyści nie zapomnieli o naszej imprezie... Zgłoszenia nadsyłali
zarówno twórcy, którzy są z nami od kilku edycji,
jak również nowi, którzy z konkursem Miniatury zmierzyli się pierwszy raz. Finalnie mamy
naprawdę ciekawą wystawę, wyjątkowe prace
laureatów i cieszymy się, że mimo niesprzyjającej aury, kolejny raz uda się pokazać dobre wydarzenie na mapie Częstochowy - mówi Justyna
Warwas, komisarz wystawy.
Pokonkursową ekspozycję Międzynarodowego Biennale Miniatury będzie można zobaczyć
w Częstochowie od 29 sierpnia do 10 października. Później, zgodnie z tradycją, wyruszy ona
w trasę po galeriach współorganizatorów projektu w Krakowie, Dąbrowie Górniczej, Pile,
Warszawie, Rzeszowie, Tarnowie oraz w niemieckim Pforzheim. af
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65

lat temu Marie-Thérèse i Pierre zawarli związek

12

lat temu, 14 czerwca 2008 r., Rada Miasta Częstochowy

nadała Państwu Chaubon Honorowe Obywatelstwo za wieloletnie oddanie na rzecz współpracy i przyjaźni między miastami
Lourdes i Częstochową.

57

lat małżeństwa. Doskonały przykład realizacji wspól-

nego zapału i postawy społecznej.

76

lat życia. 16 października 2012 r. zmarła Marie-

Thérèse Chaubon która była przekonana, że współpraca

małżeński. Wspólnie zajmowali się hotelarstwem, gastro-

prowadzona w lokalnych środowiskach powoduje więcej

w życie lokalnej społeczności.

państw współczesnej Europy.

nomią i handlem, jednocześnie aktywnie angażując się

30

lat temu Pierre Chaubon został radnym

Miasta Lourdes. Piastował tę funkcję w latach 19901995. Przyczynił się do zawarcia 5 sierpnia 1990 r.

umowy o partnerskiej współpracy między Częstochową a Lourdes.

30

lat trwa współpraca bliźniacza

obu miast w obszarach m.in. turystyki,
hotelarstwa, kultury oraz oświaty.

22

lata Marie-Thérèse była

przewodniczącą Etoile Bleue - stowarzyszenia łączącego różnych ludzi
i różne idee, które powstało, by

organizować m.in. wspólne przed-

sięwzięcia edukacyjne, kulturalne
i sportowe, wsparcie dla domów

dziecka i domów opieki społecznej,
działania charytatywne
i pomoc humanitarną.
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dobra i przynosi więcej pożytku niż cała wielka polityka

(oprac. Beata Grzanka)

SPACER Z JULKIEM

DOM ELEKTROWNI
Budynek zdobiący miasto przez równe sto lat, zwany
przez częstochowian Domem Elektrowni, mieścił się
na rogu alei Kościuszki i alei Najświętszej Marii Panny 26.

Z

budowany został prawdopodobnie
w 1868 roku. Na parterze utworzono pierwszą w śródmieściu aptekę.
Jej właścicielami byli kolejno: Feliks
Maszadro, od 1874 r. Ferdynand
Karo, od 1880 r. Władysław Zachariasiewicz,
później Antoni Długosz, Antoni Gawędzki,
a w latach 1920–1940 Piotr Kozerski. W 1901
roku budynek zakupili: doktor Ludwik Batawia,
naczelny lekarz Szpitala Żydowskiego na Zawodziu, Maurycy Neufeld, właściciel dużego składu
aptecznego w mieście, radny miejski oraz Feliks
Silber. W latach 1897–1935 funkcjonował tu znany w mieście zakład masarski Juliana Pleskaczyńskiego. Od około 1904 do 1914 roku działał skład
fortepianów, pianin i organów Tomasza Porosa.

W budynku znajdował się też (od 1908 r.) jeden
z bardziej znanych w Częstochowie zakładów fotograficznych, prowadzony przez Wacława Wesołowskiego. Przez pewien czas działał również
zakład elektrotechniczny „Tryb”.
W latach 1915–1918 pomieszczenia na parterze
zajmowała redakcja „Dziennika Polskiego”, od
1919 roku funkcjonowała tam księgarnia „Robotnika”, a później księgarnia i sklep „Gońca Częstochowskiego” Franciszka Dionizego Wilkoszewskiego. Od początku lat trzydziestych do czasów
po drugiej wojnie światowej, w budynku (od
strony al. Kościuszki) znajdowała się restauracja
„Express”, a od roku 1932 „Wir”. Korzystający
z pierwszorzędnej kuchni bywalcy mogli też sycić uszy znakomitą muzyką zespołu A. Offmana.

Pokoje na piętrze początkowo służyły jako mieszkania, m.in. zajmował tam lokal Marian Puchalski, stomatolog i członek zarządu Częstochowskiego Towarzystwa Cyklistów.
W 1912 roku na piętrze umieszczono siedzibę
miejscowej filii Ryskiego Banku Handlowego.
Bank powstał w Częstochowie po 1910 roku
z agentury założonej w 1886 r. (pierwsza jego siedziba znajdowała się w budynku przy ul. Dojazd
9). Tuż po przeprowadzce pomieszczenia zostały
przebudowane na kantor bankowy, a w skrzydle
wschodnim budynku powstał skarbiec przygotowany przez berlińską firmę budowy sejfów.
W czasie pierwszej wojny światowej bank był
emitentem zastępczych pieniędzy papierowych,
potem przeszedł pod niemiecki Zarząd Przy-
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musowy; po zmianie nazwy był to Piotrogrodzko-Ryski Bank Handlowy oddział w Częstochowie. Dyrektorem banku w latach 1911–1925
był Maurycy Ruff, działacz niepodległościowy
i społeczny, radny miejski. Po wchłonięciu Banku
Ryskiego przez Bank Polski i po krótkim pobycie tego ostatniego w budynku, lokale na piętrze
przejął Bank Śląski. Od 1926 roku pomieszczenia
na pierwszym piętrze (7 okien od strony alei)
wynajął żydowski Klub Sportowy „Warta”.
W specjalnie urządzonej sali (na 400 osób) urządzano poranki muzyczne, przedstawienia teatralne (miejscowego Teatru Żydowskiego), festyny
i zabawy. Dochód z tych imprez wzbogacał kasę
klubową. W 1932 roku lokale po Banku Śląskim
zajęło Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Francuskiej.
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Przeznaczenie budynku uległo zmianie, kiedy na
piętrze umieściły swoje biura spółki z przewagą
kapitału belgijskiego: Elektrownia w Częstochowie oraz Towarzystwo Elektryczne Okręgu Częstochowskiego. W połowie lat trzydziestych XX w.
znalazło tu również siedzibę nowo powstałe
Towarzystwo Elektryfikacyjne Okręgu Częstochowsko-Piotrkowskiego. W okresie drugiej wojny światowej funkcjonował w budynku niemiecki zarząd komisaryczny częstochowskich spółek
elektroenergetycznych.
Po 1945 roku znajdowały się w budynku biura
Zakładu Energetycznego Częstochowa. Energetycy opuścili budynek 12 marca 1966 r., przenosząc się do nowo wybudowanego Budynku
Usług Technicznych, mieszczącego się na rogu

al. Zawadzkiego i al. Lenina (obecnie al. Armii
Krajowej i al. Jana Pawła II). Na parterze budynku (od strony ulicy), na przełomie lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych znajdował się sklep Przedsiębiorstwa Handlu Meblami. W końcu 1961 roku
został zlikwidowany, a w przebudowanym lokalu uruchomiono Dom Mody „Telimena”.
W 1968 roku, w związku z planami (niezrealizowanymi) przebudowy skrzyżowania alei Kościuszki oraz alei Wolności z aleją NMP, zdecydowano się rozebrać narożną kamienicę. Prace
przy jej demontażu trwały wiele miesięcy – od
października 1968 r. do marca 1969 r. Obecnie,
w narożniku ulic zajmowanym kiedyś przez kamienicę, znajduje się część budynku Cinema City.

Juliusz SętowskI

JURAJSKA AKADEMIA
1

2

Architektura
gotycka

Kłobuck - kościół św. Marcina
Wciąż widoczne elementy gotyckie kościoła reprezentują schyłek omawianego stylu, pochodzą bowiem z XV wieku. Fundatorem budowli był
Jan Długosz, silnie związany z samym Kłobuckiem m.in. jako proboszcz tutejszej parafii. Dzięki niemu przybyli tu z Krakowa Kanonicy Regularni
Laterańscy reguły św. Augustyna i osiedlili się w wybudowanym dla nich klasztorze, którego świątynia jest częścią.

Olsztyn - zamek
Jeden z największych obiektów obronnych w naszym regionie swoje murowane początki miał w XIII w., a dojrzałość osiągnął w wieku XIV. W tym okresie był on również centrum administracyjnym dla dystryktu, a następnie starostwa olsztyńskiego. Najbardziej charakterystyczna dla zamku cylindryczna wieża pełniła funkcję
więzienia, w którym swych ostatnich dni doczekał wojewoda poznański Maćko Borkowic. Trafił tam za nieprzychylne Kazimierzowi Wielkiemu działania, o których wciąż krążą legendy.

3

Będzin - zamek
Obecna warownia otrzymała formę gotyckiego zamku obronnego w XIV w., aczkolwiek wynikiem nieustającej
fortyfikacji wzgórza jest przynajmniej od wieku XI. Ciekawostką jest to, że system zamkowych murów obronnych był sprzężony z murami obwodowymi Będzina oraz kościelnego przedmieścia. Współcześnie zamek jest
jedną z lepiej zachowanych budowli z tego okresu i gości w swoich wnętrzach Muzeum Zagłębia.

5
4

Ojców - zamek
Przypuszcza się, że warownia ta powstała na surowym korzeniu i przejęła funkcje obronne od grodziska na
pobliskiej górze Okopy. Wybudowano ją dzięki Kazimierzowi Wielkiemu. On też nadał jej nazwę Ojców (Ociec)
dla upamiętnienia tułaczki swojego ojca, Władysława Łokietka, pośród okolicznych lasów i jaskiń, w czasie walk
z Przemyślidami. Obecnie fortyfikacja góruje nad doliną Prądnika, będącą osią Ojcowskiego Parku Narodowego.

6

Choć architektura gotycka wielu kojarzy się w dużej mierze z katedrami,
to miała ona wielki wpływ na kształtowanie wszystkich typów budowli
wznoszonych w Europie od końca XII do początku XVI wieku. Jura znana
jest głównie z ruin gotyckich zamków spiętych Szlakiem Orlich Gniazd.
Niemniej jednak wciąż możemy podziwiać spuściznę czasów kojarzonych
przede wszystkim z Kazimierzem Wielkim, który zastał Polskę drewnianą,
a zostawił murowaną.
Wzięta przez nas ostatnio pod lupę architektura romańska ma
swoją naturalną kontynuatorkę - architekturę gotycką. Ewolucja
stylów to wieloletni proces, jednak z perspektywy czasu wydaje
się oczywistym poszukiwanie jej przełomowych momentów. Za
taki uważa się przebudowę chóru w benedyktyńskim opactwie
Saint-Denis pod Paryżem, w pierwszej połowie XII w. Zastosowana tam ażurowa konstrukcja, umożliwiająca niemal nieskrępowany dostęp światła do wnętrza, stała się wyznacznikiem
gotyku. Charakterystyczne dla architektury gotyckiej żebro skle-

Olkusz - kościół św. Andrzeja
Wciąż użytkowany kościół stanowi świadectwo ponadczasowości gotyku. Powstał on na przełomie XIII oraz
XIV wieku i wciąż jest dominującym elementem średniowiecznej starówki Olkusza. Dzięki swemu wyposażeniu - m.in. srebrnemu krzyżowi wielkości człowieka oraz ołowianej chrzcielnicy, darowanym przez lokalnych
gwarków - jest ostoją przypominającą o górniczej tradycji miejscowości.

pienne rozpropagowali w Europie Cystersi. Oczywiście nie pominęli przy tym również Polski. Na naszych ziemiach kluczową
wydaje się być budowa kaplicy przy kościele Cysterek w Trzebnicy, co miało miejsce w drugiej połowie XIII w. Zjednoczenie kraju
przez Władysława Łokietka, a następnie zapewnienie przez Kazimierza Wielkiego stabilizacji gospodarczej i politycznej wywarły
istotny wpływ na rozwój budownictwa, którego owoce możemy
podziwiać do dziś.
Daniel Zalejski

Kraków - Barbakan
Barbakan jest wyjątkowym elementem architektury obronnej. Stanowił bezpośrednie zabezpieczenie Bramy Floriańskiej, będącej częścią murów
miejskich. Te dwa obiekty były połączone tzw. szyją. Sam Barbakan powstał w XV wieku, a swoje walory fortyfikacyjne zawdzięczał m.in. fosie,
mostowi zwodzonemu czy siedmiu wieżom obronnym.
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JUBILEUSZ

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

Cezary Stolecki
Jest absolwentem częstochowskiego II LO im. R. Traugutta i Szkoły Filmowej w Katowicach (kierunek: Realizacja Obrazu) oraz stypendystą
Berlinale Talents. Jego dyplomowa etiuda „Magma” była nagradzana na
całym świecie. Debiut fabularny - „Atak Paniki” w reżyserii Pawła Maślony - miał swoją premierę podczas konkursu głównego na Festiwalu
w Karlowych Warach. Cezary był za ten film nominowany do Złotej Kijanki na festiwalu CAMERIMAGE. Drugi film fabularny, do którego robił
zdjęcia - „W lesie dziś nie zaśnie nikt” w reżyserii Bartka Kowalskiego miał premierę wiosną tego roku na portalu Netflix. W czerwcu skończył
pracę nad swoim trzecim filmem fabularnym.

Marcin Piwnicki
Częstochowianin, absolwent XI Liceum Ogólnokształcącego, Katolickiego
Uniwersytetu Lubelskiego, Europejskiego Studium Samorządowego oraz
Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Przez kilka lat związany z Teatrem Scena Plastyczna KUL, w którym pracował jako aktor. Swoją przygodę dziennikarską rozpoczął w Radiu Lublin, jeszcze jako student. Cenne
doświadczenie zdobył również w dzienniku ogólnopolskim „Rzeczpospolita” w Warszawie. W 2005 roku wrócił do Częstochowy i rozpoczął pracę
w Radiu Fon. W roku 2006 współtworzył redakcję RMF MAXXX, najpierw
jako reporter, a później na stanowisku wydawcy Faktów. Z Radiem Jura
związany od roku 2011. Obecnie jest Dyrektorem Programowym stacji.
W roku 2019 został wyróżniony tytułem Promotora Częstochowy w kategorii Media.

Dawid Celt

Katarzyna
Zwolska–Płusa

Katarzyna Zalas

Rodowity częstochowianin, absolwent II LO im. R. Traugutta oraz Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie - kierunek wychowanie fizyczne, specjalizacja trener tenisa.
W tenisa gra od dziecka, zachęcił go do tego jego ojciec. Był medalistą Mistrzostw Polski od kadeta po seniora oraz reprezentantem Polski juniorów.
Po przygodzie zawodniczej, od 2012 roku komentuje dla różnych stacji telewizyjnych mecze tenisowe. Od 2011 do 2018 roku pracował z Agnieszką
Radwańską jako jej drugi trener. Od 2010 do 2015 roku był drugim trenerem Reprezentacji Polski kobiet. Od 2018 roku jest pierwszym trenerem
Reprezentacji Polski kobiet.

Z Częstochową związała się na stałe w 2004 roku. Jest absolwentką
Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. W 2018 roku otrzymała tytuł doktora nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika na
Uniwersytecie Gdańskim. Jest nauczycielem akademickim, zatrudnionym w Katedrze Pedagogiki Wydziału Nauk Społecznych UJD.
Jej działalność naukowa jest ściśle związana z historią miasta Częstochowy oraz regionu częstochowskiego. Działa w Stowarzyszeniu
„Kreatywni Aktywnie”, Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom „Skrawek
Nieba” oraz Fundacji „Psia Łatka”.

Weronika Gawrys

Mikołaj Kubicki

Maria Filip
Absolwentka wydziału Wojskowo-Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego
w Łodzi oraz Zarządzania w Ochronie Zdrowia Politechniki Częstochowskiej.
Pracuje jako asystent w Klinice Psychiatrii Dorosłych Sp ZOZ im. Babińskiego
w Łodzi. Jest autorką i współautorką publikacji oraz rozdziałów w książkach
podejmujących tematykę psychiatryczną. Laureatka stypendium European
Psychiatric Association ECP Scholarship Programme 2020 oraz stypendium
World Psychiatric Association - 20th WPA World Congress of Psychiatry,
Bangkok 10-13.03.2021. Przewodnicząca Sekcji Kształcenia Specjalizacyjnego
Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego w Oddziale Łódzkim oraz Wiceprzewodnicząca Sekcji Kształcenia Psychiatrycznego Polskiego Towarzystwa
Psychiatrycznego. Aktywny Członek Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, European Psychiatric Association oraz World Psychiatric Association Transcultural Psychiatry Section.
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Poetka, od urodzenia związana z Częstochową. Pracuje jako nauczycielka i tutorka w Zespole Szkół Artystycznych i Akademickich ALA
oraz jako asystentka w Instytucie Literaturoznawstwa Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza. Wydała dwie
książki poetyckie, obecnie przygotowuje kolejną. Poezję i prozę publikuje w licznych czasopismach literackich. Jest laureatką i uczestniczką
ogólnopolskich festiwali literackich, a także jedną z redaktorek Babińca
Literackiego. Jej wiersze tłumaczone były na angielski i węgierski. Pasjonuje się edukacją alternatywną, eksploracją odludnych miejsc oraz
muzyką.

Jego pseudonim artystyczny to Meek, Oh Why? Jest trębaczem, absolwentem Akademii Muzycznej w Krakowie. Swoją przygodę z muzyką rozpoczął już w wieku 15 lat. Z solowym materiałem zadebiutował
epką „Księżniczka i Buc”, która poprzedzała wydany rok później album „Miło było poznać”. Oba krążki ukazały się w popularnej wytwórni Asfalt Records. „Płytę Rodzaju” artysta wydał niezależnie, by
powrócić z albumem „Zachód”, który ponownie zasilił ofertę Asfaltu.
Jest członkiem zespołu Kapelanka. Współpracował z takimi artystami,
jak: Voo Voo, Dagadana, Andrzej Piaseczny, Sarsa, Seweryn Krajewski
oraz Pawbeats.

Od 2015 roku jest instruktorką rekreacji ruchowej, specjalistką Hatha Joga.
Związana z Jogą Akademicką, czyli systemem pracy z ciałem opartym na
ćwiczeniu asan hatha jogi w połączeniu z technikami relaksacyjnymi, który
jest bezpieczny i odpowiedni dla osób w każdym wieku. Była członkiem
komitetów organizacyjnych konferencji naukowych, takich jak np. „Joga
w kontekstach kulturowych” (Katowice) „Jakość życia & joga i sztuki walki”
(Częstochowa), „Joga i relaksacja w terapii” (Warszawa). Joga stała się nie tylko jej pasją, ale także stylem życia. Jest współzałożycielką „Stowarzyszenia
Masz Wszystko w Sobie”, którego głównym celem jest promowanie szeroko
pojętego zdrowego stylu życia, świadomej pracy z ciałem i umysłem.

ODWIEDŹ STRONĘ: TWARZE.CZESTOCHOWA.PL
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KAPITUŁA PROJEKTU „TWARZE PRZYSZŁOŚCI”

CGK: MONSTFUR zakończył w tym roku
swoją działalność. Z Łukaszem Gawronem
tworzycie obecnie nowy projekt artystyczny
SĘTOWSKI/GAWRON (S/G). Zdradź, jaki
jest jego zamysł?
Jan Sętowski: Tak, to na ten moment koniec
Monstfura. Ruszamy dalej. Po pierwsze, odcinamy się od street art’u, który mocno się zdewaluował. Dziki wilk, jakim był kiedyś, jest
dzisiaj łagodnym pieskiem z różową kokardką. Po drugie, jakiś czas temu rozstaliśmy się
z trzecim członkiem naszej grupy, który wspólnie z Łukaszem zakładał Monstfura. Po trzecie
i w sumie najważniejsze, człowiek dojrzewa,
uczy się, a gust estetyczny i wrażliwość intelektualna się zmieniają. Szukamy w sztuce czegoś
więcej niż tylko samej estetyki. W projekcie Sętowski/Gawron oprócz malarstwa, które jest
bazą, otwieramy się na nowe formy ekspresji,
takie jak sztuka konceptualna, ready made, wideo art czy fotografia. Chcemy w ciekawy sposób opowiadać historie, dzielić się spostrzeżeniami, kreować rzeczywistość. Podsumowując
- najwyższy czas na sztukę współczesną.

W zeszłym roku w Galerii IRON OXIDE odbyła się ostatnia wystawa Monstfura w Częstochowie. To już definitywny koniec projektu?
Ekspozycja („Primitive country breads primitive people”), o której wspominasz, została
przez nas przepisana na konto projektu Sętowski/Gawron i uznajemy ją za naszą wystawę „0”. Pełnoprawny, ekspozycyjny debiut już niebawem, bo prawdopodobnie we
wrześniu lub najpóźniej w październiku tego
roku. Oczywiście będziemy o tym informować
w naszych mediach społecznościowych, ale już
teraz mogę zdradzić tytuł wystawy - „Krew
w piach”. Etap inkubacyjny S/G jest już jednak
za nami – chodzi o CZAK czyli Częstochowską

SĘTOWSKI/GAWRON
NA STARCIE

No właśnie, macie pomysł, jak dalej poprowadzić projekt?
Zdecydowanie tak. Do startu S/G szykowaliśmy się bardzo długo. Jak wspomniałem,
wczesną jesienią tego roku odbędzie się u nas
w galerii wystawa „Krew w piach”, równocześnie pracujemy nad cyklem „Odwrotna
przemiana materii”, który zaprezentujemy na
wiosnę 2021 roku. W kolejne wakacje szykujemy sekretny projekt w OPK „Gaude Mater”,
a przez następne 5 lat chcemy budować uniwersum CZAK-u i zakończyć to wystawą
w jakiejś prestiżowej instytucji kultury. To tak
na dobry początek.

Agencję Kosmiczną. Jej wideodokumentację
obejrzało na naszym facebookowym profilu
kilkadziesiąt tysięcy osób, a krótki reportaż
przyjechała zrobić Olga Drenda. To było mocne wejście.
Wspomnijmy jeszcze o Iron Oxide - to prywatna i komercyjna galeria sztuki współczesnej założona w Częstochowie przez Ciebie i Łukasza
Gawrona. Skąd pomysł na nią?

Macie „dużo na talerzu” w Waszym autorskim
projekcie artystycznym, prowadzicie rozwojową galerię sztuki współczesnej. Czy w Twoim
życiu zawodowym jest czas na coś jeszcze?

Prowadzenie takiej galerii w Częstochowie to
ogromne ryzyko, dlatego być może jest to powód, dla którego jesteśmy jedyni w regionie.
„Konduktorownia” odważnie przetarła szlaki
w aspekcie prezentowania jakościowej sztuki
współczesnej, jednak jej model działania opiera
się bardziej o stowarzyszenie non profit. Wierzymy w to, że gust estetyczny częstochowian
się zmienia i że coraz więcej osób będzie chciało rozpocząć swoją przygodę z aktualną sztuką. Prezentujemy prace ciekawych artystów,
których ostatnie sukcesy są niezaprzeczalne,
takich jak np. Tomek Górnicki. Testujemy też
młodych twórców, którzy naszym zdaniem
mają ogromy potencjał na przyszłość, jak Magda Kanawka czy Michał Szumlas.

Z Łukaszem rozwijamy również Primitive
Design czyli firmę, która zajmuje się implementacją sztuki do komercyjnych rozwiązań,
takich jak restauracje, hotele, galerie handlowe.
Realizowaliśmy warszawskie restauracje dla
Mateusza Gesslera, kompleksową artystyczną
obsługę jednej z największych galerii handlowych w Polsce – Forum Gdańsk (wspólnie
z Your Art Maison). Lokalnie i globalnie
współpracujemy z najlepszymi architektkami
i architektami wnętrz. Ostatnio interesuję się
też coraz bardziej aspektem biznesowo–inwestorskim, ze szczególnym uwzględnieniem
start-up’ów telemedycznych i żywieniowych.

Jeśli pozwolisz, wrócimy jeszcze do Częstochowskiej Agencji Kosmicznej (CZAK-u). O co
tu chodzi?

Mimo wszystko znajdujesz czas na aktywizm
społeczny. W czasie pandemii koronawirusa założyłeś na facebooku grupę pod hasłem
„Wspieramy częstochowską gastronomię”.

To przede wszystkim satyra na przerośnięte ambicje astronautyczne władzy centralnej.
Stworzyliśmy fikcyjną organizację, która miała
rzekomo funkcjonować na terenie naszego miasta od połowy lat 60. XX wieku. Po części jest to
też hołd dla historii Częstochowy. Chcieliśmy
stworzyć dzieło sztuki, którego materią twórczą
jest czas, a narzędziem realizacji gigantyczny
kompleks budynków. W warstwie znaczeniowej nawiązujemy w nim również do aspektu
fake news’ów, które coraz częściej są nieodróżnialne od faktów. Ten proces homogenizacji jest
bardzo ciekawy i jestem przekonany, że w pewnym sensie stanie się on jednym z fundamentów inspiracji dla projektu Sętowski/Gawron.

To był impuls, który sprawił, że po krótkiej
analizie podjąłem natychmiastowe działanie.
Rozpędzona karuzela strachu zabarykadowała wszystkich w domach, więc moje tematy
biznesowe również wylądowały w „zamrażarce”. Po niecałych dwóch dniach oglądania filmów powiedziałem dosyć, najwyższy
czas wziąć sprawy w swoje ręce. Wybrałem
wsparcie gastronomii, bo to segment rynku,
który praktycznie z dnia na dzień odnotował
straty na poziomie 90%. Zbudowałem spo-
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łeczność 5600 częstochowian, która regularnie zamawiała jedzenie na dowóz, chwaląc
się tym na grupie, co spowodowało „modę”
na ten model pomocy. Zapewniliśmy dodatkowy dochód dla lokalnych restauracji na
poziomie przynajmniej setek tysięcy, jeśli nie
bliżej miliona złotych, na przestrzeni dwóch
najcięższych miesięcy pandemii. Inicjatywa
rosła, więc potrzebowałem pomocy – dziękuję za nią Antkowi Borkowskiemu, fotografowi Bartłomiejowi Zgrzeblakowi i Irminie Rydzykowskiej, którzy zasilili szeregi akcji.
Przyznajesz się do tego, że jesteś lokalnym
patriotą, że nie chcesz działać poza Częstochową? Nasze miasto ma artystyczny klimat?
Tak, zdecydowanie uważam się za lokalnego patriotę. Bezwarunkowej i trudnej miłości
do Częstochowy nauczyli mnie moi rodzice.
Tata Juliusz, historyk, walczy o ocalenie każdego skrawka dziedzictwa naszego miasta,
a mama Małgorzata, poza swoimi zawodowymi obowiązkami organizowała masę akcji charytatywnych, szczególnie dla dzieci.
Jeśli chodzi o drugą część pytania, to nie do
końca tak jest. Przyjąłem zasadę, żyj lokalnie,
ale działaj globalnie. Na przestrzeni ostatnich
lat realizowałem projekty w Berlinie, Paryżu
i kolumbijskiej dżungli, wystawiałem prace
w Monachium, Bazylei i Sztokholmie, regularnie prowadzę interesy w Katowicach, Warszawie, Poznaniu oraz Trójmieście. Mimo
wszystko mieszkam w Częstochowie, bo
nie lubię chodzić na łatwiznę, a ucieczka do
miast, gdzie „robota jest już zrobiona”, to trochę geograficzny eskapizm.
Jesteś pomysłodawcą projektu „Twarze Przyszłości”. Skąd wziął się ten pomysł?
Wiedziałem, że zbliżają się obchody 800-lecia
dziejów pisanych Częstochowy, więc postanowiłem złożyć społeczną propozycję własnego projektu. Pomysł był efektem przemyśleń,
które narastały we mnie od lat. Zauważyłem,
że miejskimi celebrytami są w większości
boomerzy, których największe (i często przesadnie wysoko oceniane) osiągnięcia przypadają na przełom lat 90. i dwutysięcznych.
Minęło 20 lat, nowe pokolenie buduje w wielu dziedzinach niesamowite rzeczy, a ciągle
wraca się do przysypanych kurzem starych,
dobrych i sprawdzonych „opowieści z krypty”. Czas rzucić światło na to, co nadchodzi.
Osobiście żałuję, że kryterium wiekowe nieznacznie przekroczył Michał Świerczewski,
bowiem dokonał tu biznesowych cudów. Zachęcam do zgłaszania kandydatur przez stronę www i na facebooku, bo członkowie kapituły, mimo że znają bardzo wiele osób, nie są
w stanie dotrzeć do wszystkich zakamarków
specjalistycznych dziedzin, gdzie liczą się merytoryczne niuanse.

fot. Bartłomiej Zgrzeblak

Jan Sętowski jest mocno osadzony w Częstochowie. Jak sam przyznaje, bezwarunkowej
miłości do naszego miasta nauczyli go rodzice – Małgorzata i Juliusz. Jest pomysłodawcą
projektu „Twarze Przyszłości”, realizowanego we współpracy z miastem z okazji
800-lecia pierwszej historycznej wzmianki o Częstochowie.
Wraz z Łukaszem Gawronem kreuje teraz nowy projekt.

TWARZE PRZYSZŁOŚCI

Agnieszka Winczo: Popularność piłki nożnej
kobiecej powoli zaczyna rozkwitać, ale niejedna z nas, piłkarek, zaczynała na podwórku
z braćmi, kuzynami. Tak też zaczęła się i moja
historia. Myślę, że nie miałam innej opcji, jak
tylko zacząć trenować z chłopakami piłkę nożną. Mam trzech braci, kiedy gdzieś wychodzili,
zawsze zabierali mnie ze sobą. Ścigałam się
z nimi na rowerach, grałam w koszykówkę,
czy właśnie w piłkę nożną. Później już tak się
utarło na osiedlu, że koledzy dzwonili po mnie
do mojej mamy z pytaniem: „czy Aga może zagrać z nami w piłkę?”. Dla mnie podwórko czy
boisko było drugim domem. To, że mogłam
wracać do domu z poobijanymi nogami czy
guzem na głowie, nie stanowiło problemu.
To jednak była tylko zabawa. Jak trafiłaś na treningi piłki nożnej?
To była bardzo kręta droga, ponieważ, kiedy
dorastałam, w Częstochowie nie było kobiecego klubu piłkarskiego. Teraz można spotkać
wiele drużyn chłopięcych, w których trenują
także dziewczyny. Kiedy ja dorastałam, spojrzenie na to było zupełnie inne. Byłam jednak
zawsze bardzo związana ze sportem. Chodziłam do szkoły podstawowej nr 40 i tam uczestniczyłam w każdych zawodach sportowych,
bez względu na dyscyplinę. Kiedy więc do
szkoły zgłosił się trener pierwszego klubu piłki
nożnej, kompletujący drużynę kobiecego futbolu, mój nauczyciel wychowania fizycznego
bez wahania wskazał mnie.
Co było dalej?
Rodzice się zgodzili, więc pojechałam do klubu
i od razu postawiłam warunek, że będę grała
w piłkę nożną, jeśli zostanę bramkarką. Trener stwierdził jednak, że widział mnie na zawodach i że będę strzelać gole. Ponadto moja
przyjaciółka była bramkarką i ostatecznie nie
chciałam jej tej funkcji zabierać. Potem okazało
się, że podczas zawodów zdobywam tyle bramek, że pozostałam już na ataku.

NUMER 15
NA KOSZULCE
Bez rodziny nie byłaby piłkarką. To bracia nauczyli ją grać i stawiali na bramce podczas
meczów. Rodzice dopingowali i dawali wsparcie w każdej decyzji, jaką podejmowała
podczas kariery zawodniczej. Oglądając spotkania reprezentacji kobiet
w piłce nożnej, z pewnością znajdziecie na boisku częstochowiankę Agnieszkę Winczo.

bo zawsze, gdy za coś się zabierałam, starałam
się dać z siebie wszystko. W pewnym momencie było nawet tak, że chciałam grać zarówno
w koszykówkę, jak i w piłkę nożną - ale tego
niestety nie dało się ze sobą pogodzić. Przyszedł w końcu moment wyboru i wtedy postanowiłam, że to będzie piłka nożna. Nie
dałabym jednak wtedy rady, gdyby nie moja
mama, która przyjeżdżała do mnie po szkole,
przywoziła w opakowaniach posiłek i zawoziła mnie na treningi. Ja jadłam w drodze. Po treningu oczywiście przyjeżdżała i zabierała mnie
do domu. Tak było dzień w dzień. Natomiast
pierwszy raz pomyślałam, że z tego mojego
trenowania coś może być, kiedy otrzymałam
powołanie do kadry Polski do lat 17. Pojechałam na zgrupowanie i wtedy dostałam z kilku
klubów zapytania, czy nie zechciałabym się do
nich przenieść. Stanęłam wówczas przed pierwszą poważną decyzją: zostaję w Częstochowie,
czy też w wieku 16 lat przenoszę się do innego
miasta, mieszkam w internacie i gram profesjonalnie? Zdecydowałam się na to drugie.

nie osiągnęły. Tak się jednak szczęśliwie złożyło, że na jeden z meczów, które grałam
w Raciborzu, przyjechała trenerka z Niemiec.
Potrzebowała zawodniczek z Polski, obserwowała nas wszystkie, a po meczu podeszła do
mnie i zaproponowała grę w swoim klubie.
Ponieważ moja mama jeździła na każdy mój
mecz, spojrzałam na nią i wiedziałam, że nie
ma nic przeciwko temu. Decyzję podjęłam
w 5 minut. Najpierw pojechałam do Niemiec,
by się rozejrzeć; wracając, wiedziałam już, że
będę tam grać. Trafiłam do Cloppenburga.

Gdzie trafiłaś?

No właśnie, nie znałaś języka, jak sobie z tym
poradziłaś?

Do Sosnowca. Nie chciałam za bardzo obciążać
rodziców kosztami mojego pobytu w innym
mieście. Klub opłacał mi internat, pozostawało jeszcze kilka groszy kieszonkowego. Jednak
rodzice wciąż mnie wspomagali, zapasy jedzenia przesyłali mi pociągiem, przez konduktora.
Naprawdę dużo zawdzięczam rodzicom.
Jakie to uczucie trafić do reprezentacji Polski A?
Jak wspomniałam, najpierw trafiłam do reprezentacji do lat 17, później, wraz z wiekiem,
byłam przesuwana o poziom wyżej. Wreszcie,
mając 19 lat, trafiłam do reprezentacji A – pojawił się wówczas wielki strach. Zaczęłam grać
z takimi zawodniczkami, które do tej pory były
moimi idolkami. Zostałam jednak bardzo dobrze przyjęta, nawiązały się przyjaźnie. Teraz
z przyjemnością jeżdżę na zgrupowania kadry.
Mocno trenujemy, żeby reprezentować nasz
kraj.
Oprócz strachu włączyła się też chyba ambicja?
Tak, na pewno. Czasami dostaje się tylko jedną szansę. Pojedziesz na zgrupowanie, trener
zobaczy, oceni i stwierdzi – to nie o to chodzi.
My, młodsze zawodniczki, musiałyśmy dawać
z siebie jeszcze więcej, żeby pokazać, że jednak
jesteśmy tej kadry warte.

Jak na trzynastoletnią dziewczynę takie stawianie warunków trenerowi jest dość odważne. Czemu tak bardzo chciałaś być bramkarką?
To też przez moich braci. Gdy grali w piłkę,
stawiali mnie na bramce. Wychodzili z założenia, że oni będą strzelać gole, a ja będę bronić.
Teraz bracia lubią przypominać: „pamiętaj, kto
był twoimi trenerami”.

A jak to się stało, że znalazłaś się w Niemczech?
Jesteś teraz piłkarką Bundesligi.
To był taki czas, że miałam poczucie, iż na
boiskach polskich osiągnęłam już niemal
wszystko. Zdobyłam Puchar Polski, Mistrzostwo Polski. Pojawiła się myśl, że fajnie byłoby
zagrać za granicą. Teraz jest łatwiej wyjechać,
bo Polki wyrobiły już sobie renomę. Kiedy ja
wyjeżdżałam, Polki z reprezentacją za dużo

Te treningi piłki nożnej traktowałeś od samego
początku bardzo poważnie?
Na początku ani razu nie pojawiła mi się
w głowie myśl, że może to być mój styl życia,
sposób na zarabianie. Chodziłam na treningi,
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Zawsze tak szybko podejmujesz decyzję?
Tylko wtedy, kiedy jestem czegoś pewna. Do
odejścia z Cloppenburga dojrzewałam długo.
Po wyjeździe jeszcze z miesiąc płakałam. Było
mi tam tak dobrze. Osoby z klubu wprowadziły mnie w świat niemieckiej piłki nożnej,
nauczyły języka, bardzo mi pomogły. Ale to
też była dobra decyzja, bo pozwoliła mi się
rozwinąć.

Klub zapewnił nam prywatne lekcje. To było
dość zabawne, w wieku 27 lat ponownie trafić
do szkoły, pisać dyktanda, kartkówki, klasówki, dostawać oceny. Było to też bardzo trudne.
Uczyłyśmy się codziennie, przez cztery godziny. A gdy się nie przyszło czasem do szkoły,
od razu był telefon do trenerki. Potem na treningu pierwsze pytanie brzmiało: „czemu nie
byłaś w szkole?”. Po pierwszym sprawdzianie
niemal się popłakałam, dostałam bowiem jedynkę, dopiero potem zorientowałam się, że
w Niemczech jest odwrotna skala ocen.
Jak wyglądał wówczas Twój dzień?
Pierwszy rok był bardzo ciężki. Z samego rana
szło się na trening, potem do szkoły, do pracy
i znów na trening. A do późna w nocy zakuwało się na lekcje.
Bundesliga bardzo się różni poziomem od naszej ligi?
Tak, bardzo. Po pierwszym treningu siadłam
z tyłu na murku pod klubem, żeby nie było
obciachu. Myślałam wtedy, że jeśli ktoś mnie
nie odbierze autem, to nie dojdę do domu. Siedziałam na tym murku z godzinę, czekając na
cud. Aż w końcu się ogarnęłam i noga za nogą
poszłam do domu.
Na swoim koncie masz solowe wyróżnienia:
w Kloppenburgu jako najlepsza strzelczyni,
a w Polsce jako najlepsza piłkarka. Nagrody są
dla Ciebie ważne?
Z każdego takiego wyróżnienia bardzo się
cieszę. Także z tego, że zostałam Twarzą Przyszłości. Jestem zaszczycona, że mogę reprezentować nasze miasto.

fot. Paula Duda

Magda Fijołek: Piłka nożna kobiet - to wciąż
dla większości społeczeństwa brzmi nieco egzotycznie…

TWARZE PRZYSZŁOŚCI
Magda Fijołek: Można powiedzieć, że muzykę ma Pan w palcach?
Mateusz Kurcab: Aby odpowiedzieć na to pytanie, trzeba zastanowić
się, co rozumiemy pod słowem muzyka. Jest to pojęcie tak wieloaspektowe, że ciężko jednoznacznie i krótko je określić. Będąc muzykiem,
rozumiem, tworzę i odbieram muzykę jako wiele elementów występujących jednocześnie np. zapis nutowy, technika gry, wrażliwość, stylistyka utworów. Każdy z tych elementów powstaje w innym czasie,
aczkolwiek konstytuuje się podczas wykonania dzieła. Muzykę trzeba
mieć przede wszystkim w sobie, w duszy. Trzeba ją odkrywać, poszukiwać jej, doświadczać i interpretować. Palce są tylko dobrze wyszkolonym narzędziem – pośrednikiem pomiędzy duszą artysty a duszą
instrumentu.

Jak sam stwierdza, najbardziej intensywny
i znaczący czas spędził w Zespole Szkół
Muzycznych im. M. J. Żebrowskiego
przy ulicy Jasnogórskiej. Emocjonującym
przeżyciem były również pierwsze
spotkania z orkiestrą symfoniczną:
koncert w Filharmonii
Częstochowskiej pod batutą
Tomasza Chmiela, czy koncert
z Orkiestrą Symfoniczną
ZSM im. M. J. Żebrowskiego
pod batutą Zygmunta Nitkiewicza.
Mateusz Kurcab jest teraz
„Twarzą Przyszłości”
Częstochowy i nie tylko.

Czemu akurat fortepian stał się Pana narzędziem pracy i zapewne też
pasją?
Cała przygoda zaczęła się od wydarzeń artystycznych w przedszkolu, podczas których zacząłem przejawiać pewne predyspozycje
muzyczne. W prezencie od rodziców otrzymałem mały instrument
klawiszowy i tak zaczęły się pierwsze lekcje gry – początkowo prywatnie, a potem już w murach PSM I stopnia, II stopnia oraz Akademii Muzycznej. Do grania i jednocześnie pozostawania uczniem szkoły muzycznej motywowały mnie wydarzenia, w których mogłem
uczestniczyć właśnie jako uczeń. Bardzo lubiłem artystyczny świat
i wszystko, co z nim związane - być może dlatego, że moja rodzina
również jest artystycznie utalentowana i od zawsze wspólny czas spędzaliśmy niezwykle kreatywnie. Na 100% w muzykę zaangażowałem się na etapie ogólnokształcącej szkoły muzycznej. W tych latach
muzyka stała się moją pasją i poświęciłem się jej w całości, rezygnując
z wyboru innego kierunków studiów. Nie chciałem być lekarzem ani
prawnikiem. Chciałem być pianistą i byłem wówczas bardzo zdeterminowany.

Jest Pan absolwentem Zespołu Szkół Muzycznych im. M. J. Żebrowskiego. Nauka tam to była wyłącznie ciężka praca nad sobą, nad cyzelowaniem swojego talentu, czy jednak odnajdywał Pan też w tym
przyjemność?

PATENT NA
ARTYSTĘ
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Pierwsze lata nauki w Szkole Muzycznej związane były z wieloma wyrzeczeniami, wyzwaniami oraz z pierwszym dziecięcym buntem. Musiałem odnaleźć w sobie równowagę pomiędzy obowiązkami w szkole
muzycznej, odrabianiem zadań ze szkoły podstawowej, ćwiczeniem
na fortepianie, a spotkaniami z rówieśnikami, którzy w większości
mieli więcej ode mnie czasu na dziecięce aktywności. Wielkie ukłony
za cierpliwość kieruję w stronę rodziców oraz Pani Marty Kwiatkowskiej – mojego pierwszego nauczyciela fortepianu w szkole muzycznej.
W wieku trzynastu lat zacząłem naukę w Państwowej Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej II stopnia, gdzie zajęcia ogólne i muzyczne
odbywały się w jednej placówce - tutaj poznałem rówieśników, którzy
tak jak ja większość czasu spędzali przy instrumencie. Odtąd zniknął
rozdźwięk pomiędzy szkołą a funkcjonowaniem poza nią. Bardzo często nasz wspólny czas wolny związany był ze spontanicznym muzykowaniem, projektami artystycznymi czy wydarzeniami szkolnymi,
ponieważ wszyscy dzieliliśmy te same pasje. Miałem wspaniałą klasę.
W ramach realizacji projektów artystycznych (Konkursu Piosenki
Wszelakiej, Święta Niepodległości, pożegnania starszych klas, studniówek) wspólnie tworzyliśmy przedsięwzięcia, które bardzo nas wszystkich angażowały i jednoczyły. Każdy taki projekt związany był z poświęceniem czasu po zajęciach, po ćwiczeniu na instrumencie. Efektem
były koncerty, konkursy, przedstawienia, aranżacje, a nawet filmy.
Warsztat pianistyczny kształtowałem wówczas pod kierunkiem Pana
Andrzeja Klosia. Spotkania te były bardzo wartościowe, obok spraw
technicznych i muzycznych poznawałem świat muzyki z polecanych
mi nagrań wybitnych pianistów, a także z odbywających się w mieście
wydarzeń kulturalnych.
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Szkoła ta wykształciła wielu doskonałych artystów, którzy poszli różnymi drogami muzycznymi. Pan wybrał muzykę klasyczną. Co Pan
w niej odnajduje?
W muzyce, którą wykonuję, staram się odnaleźć twórcę, styl, w jakim
tworzył oraz czasy, w jakich żył. Taka podróż w różne epoki nie tylko
muzycznej historii, daje mi możliwość rozwoju wyobraźni i przeniesienia się w określony klimat artystyczny. W muzyce staram się odnaleźć
emocje i je nazwać – jest to konieczne dla ukształtowania właściwej
interpretacji wykonywanych utworów. W muzyce odnajduję siebie,
swój charakter, a także cechy, nad którymi powinienem popracować.
Muzyka klasyczna zmusza również do poszukiwania wewnątrz siebie pewnego potencjału i konstruowania różnych emocjonalnych doświadczeń, które pozwalają dźwiękom wybrzmieć we właściwy sposób. Wykonywanie muzyki każdego dnia kształtuje moją osobowość
i daje mi możliwość lepszego poznania siebie poprzez dzieła i życie
innych kompozytorów.

Z pewnością ma Pan swoich ulubionych kompozytorów. Proszę zdradzić ich nazwiska. Co Pana w nich fascynuje?
Kompozytor, którego utwory zafascynowały mnie podczas studiów,
co jednocześnie przełożyło się na eksplorację jego dzieł w pracy magisterskiej i doktorskiej, to Gabriel Fauré. Ten francuski kompozytor
przełomu XIX i XX wieku zachwyca innowacyjnym językiem muzycznym, nowatorską harmonizacją utworów, a także nieoczywistym sposobem kształtowania linii melodycznej. Praca nad rozprawą doktorską
pozwoliła mi na poznanie go jako człowieka i pedagoga. Jego sylwetka i twórczość są dla mnie inspiracją w codziennej pracy zawodowej.
Wyrazem głębokiego zainteresowania twórczością tego kompozytora
będzie również wydanie nagranej już płyty z Nokturnami Gabriela Fauré, na którą czekam z niecierpliwością. Z chęcią sięgam też po
utwory Ignacego Jana Paderewskiego, który w swoich kompozycjach,
szczególnie w tańcach, przywołuje elementy polskości. Jest to postać
warta poznania również ze względu na osobisty wkład kompozytora
w odzyskanie przez Polskę niepodległości. Nie bez powodu mówi się
o nim, że wygrał Polskę na fortepianie. Był nie tylko wybitnym kompozytorem i pianistą, ale także znaczącym politykiem. Podobnie jak miało
to miejsce w przypadku Gabriela Fauré, pracuję nad wydaniem płyty
z „muzyką wolności” z utworami Paderewskiego, które z nieznanych
mi przyczyn nie cieszą się dużą popularnością.

Teraz w Pana życiu role się odwróciły, z ucznia, a później studenta stał
się Pan asystentem w Katedrze Fortepianu w Akademii Muzycznej
w Krakowie oraz pedagogiem w klasie fortepianu w Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia im. Bronisława Rutkowskiego w Krakowie.
Jak się Pan odnajduje po tej drugiej stronie?
Praca w roli nauczyciela sprawia mi ogromną satysfakcję. Największą
radość dają mi postępy uczniów i studentów, które mogę odnotowywać z lekcji na lekcję, a których ukoronowaniem stają się występy na
scenie. Możliwość obserwacji rozwoju swoich muzycznych wychowanków na przestrzeni każdego roku to naprawdę miłe doznanie. Uczę
gry na fortepianie na każdym etapie edukacji, co z jednej strony jest dla
mnie wielkim wyróżnieniem, a z drugiej bardzo wymagającym wyzwaniem. Z uwagi na dużą rozpiętość wieku uczniów (od 6 do 24 lat),
podejście do każdego ucznia lub studenta musi być zupełnie inne. Praca
z dziećmi wymaga dużej cierpliwości z uwagi na krótki czas koncentracji
dziecka, a także różne zaangażowanie dzieci na lekcji. Uczniowie starsi
w wieku licealnym stoją przed kluczową decyzją o kierunku studiów
i wyzwaniami maturalnymi. Zdecydowani na związanie swojego życia
z muzyką stażyści i studenci wymagają od nauczyciela dużej wiedzy repertuarowej oraz silniejszego wsparcia i zrozumienia, szczególne podczas pierwszego roku studiów. Jest to szczególny czas, kiedy opuszczają
szkoły muzyczne i rodzinne miasta z wielkimi oczekiwaniami, ale też
niepokojem, jaką relację nawiążą z nowym pedagogiem, który w indy-
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widualnym nauczaniu z jakim mamy do czynienia w szkolnictwie artystycznym, jest
często najważniejszym elementem całego mechanizmu. Podsumowując, w codziennej
pracy muszę uwzględniać nie tylko wiek, ale także indywidualne predyspozycje, styl
pracy, charakter i wiele indywidualnych cech każdego z nich. Moim zadaniem jest stworzenie optymalnych i komfortowych warunków, aby uczeń mógł rozwiać jednocześnie
wrażliwość pianistyczną oraz warsztat wykonawczy. Doświadczenie, na każdym etapie
edukacyjnym, zdobywa się latami, dlatego bardzo sobie cenię rady profesorów mojej
uczelni, w tym profesora dra hab. Mariusza Sielskiego, a także doświadczonych pedagogów ze szkoły muzycznej. Warto mieć na uwadze, że praca nauczyciela pianisty
związana jest nie tylko z poszerzaniem repertuaru pianistycznego, zgłębianiem wiedzy
o kompozytorach, stylach muzycznych, estetyce kompozytorów, ale także z własną
działalnością artystyczną i rozwojem umiejętności zarządzania własną drogą zawodową. W swojej profesji staję się odpowiedzialny za losy przyszłych absolwentów - muszę
ich przygotować do wejścia na zawodowy rynek, który jak każdy, ma swoją specyfikę.
Aby sprostać wyzwaniom w tak wielu aspektach, staram się koncertować oraz uczęszczać na konferencje i kursy, co pozwala mi na zdobycie nowego doświadczenia i poszerzanie wiedzy, które mogę dalej przekazywać uczniom i studentom.

Jakie cechy powinien mieć dobry pianista?
Jak mawiał Ignacy Jan Paderewski, pytany o swoje powodzenie: „praca, praca, praca
jest największą tajemnicą powodzenia”. Z pewnością systematyczność, wytrwałość, zaangażowanie. Umiejętność koordynacji wielu aspektów, które związane są z prawidłową grą, tj. technika, wrażliwość na dźwięk, dociekliwość w poznawaniu nowego repertuaru i stylu. Pianista powinien być też inicjatorem interpretacji – to właśnie dzięki temu
możemy mówić o odmienności gry, indywidualnym podejściu do utworu, wytworności dźwięku czy prowadzonych fraz. Kolejną cechą jest odporność na stres związany
z publicznymi koncertami. Każde spotkanie z publicznością związane jest z eksponowaniem tego, nad czym pracowaliśmy przez tygodnie, czy miesiące w sali ćwiczeniowej. Dodatkowym wyzwaniem jest również każda nowa przestrzeń koncertowa, która
ma swoją akustykę, a przede wszystkim instrument, na którym wykonany zostanie
koncert. Z przyczyn technicznych i organizacyjnych pianiści nie są w stanie transportować własnego instrumentu na występ. Każdy fortepian jest inny ze względu na model, wielkość, brzmienie, przygotowanie przez stroiciela, a także wiek, co bezpośrednio
wpływa na proces eksploatacji instrumentu. Te wszystkie elementy, a także specyfika
sal koncertowych o różnorodnej akustyce, wpływają na to, jakie środki wykonawcze
pianista wykorzysta w danym wystąpieniu. Aby przekonać się, jakie wady i zalety mają
nowy instrument oraz sala koncertowa, pianista ma zazwyczaj niewiele czasu, dlatego
musimy być również elastyczni, gotowi na pewne kompromisy wykonawcze i szybko
reagować na nowe sytuacje. Kolejnym aspektem, na który chciałbym zwrócić uwagę,
jest wielozadaniowość pianisty. Wielu z nas praktykuje grę zespołową – pianista może
być członkiem zespołu kameralnego o różnym składzie instrumentów lub akompaniatorem dla wokalistów bądź instrumentalistów. Może być także solistą utworów, które
wykonywane są z towarzyszeniem orkiestry. Współpraca z innymi muzykami wymaga ogromnej dyscypliny, elastyczności, a także skłonności do kompromisów wynikających z odmiennych wizji interpretacyjnych utworów.

Praca pedagoga to nie wszystko, koncertuje Pan w kraju i za granicą zarówno jako solista, jak i kameralista. Który koncert był dotąd dla Pana najważniejszy?
Każdy koncert jest dla mnie ważnym wydarzeniem i nowym wyzwaniem. Chęć
przekazania utworu słuchaczom, przy jak najwierniejszym odwzorowaniu zamysłu
kompozytora i przy jednoczesnym zarysowaniu własnej indywidualności, ma bardzo
duże znaczenie. Myślę, że niezwykle istotne były dla mnie koncerty, które wieńczyły
pewien etap edukacji. Te wydarzenia pozwalały mi zamknąć jakiś rozdział i podążać

dalej. Koncerty, które najbardziej zapadły mi w pamięć, to te, w których występowałem
w roli solisty z towarzyszeniem orkiestry symfonicznej w Filharmonii Częstochowskiej,
Teatrze Wielkim - Operze Narodowej w Warszawie, Bad Reichenhaller Philharmonie
w Bad Reichenhall w Niemczech. Praca z tak dużym zespołem pod batutą dyrygenta,
to wielka odpowiedzialność, ale i ogromna satysfakcja. Szczególny zachwyt wzbudza
we mnie moment, kiedy po zakończeniu wstępnych prób moich partii w towarzystwie
akompaniatora, który na drugim fortepianie wykonuje partię orkiestry, rozpoczynam
etap prób z kilkudziesięcioosobową orkiestrą i mogę usłyszeć wielowarstwowość melodii wykonywanych na wszystkich instrumentach. Przygotowania do takich koncertów
to długi i złożony proces, ale wart każdego wysiłku.

Jest Pan też laureatem konkursów. Traktuje Pan udział w nich jako sprawdzanie siebie,
czy też wzbogacanie jeszcze Pana możliwości?
Udział w konkursach muzycznych to wyzwanie, które wymaga koncentracji na wyznaczonym celu, umiejętności odpowiedniego zarządzania własnym czasem oraz poświęcenia wielu sił na perfekcyjne opanowanie repertuaru, który często narzucony jest przez
organizatora. Proces przygotowania do konkursu jest wieloetapowy i zazwyczaj musi
być dostosowany do charakteru wydarzenia, np. w zależności od tego, czy konkurs jest
solowy czy kameralny, wymaga on zaangażowania innych środków. W każdej sytuacji
przygotowanie materiału konkursowego motywuje do jeszcze solidniejszego szlifowania warsztatu gry i innych elementów, które wpływają na efekt końcowy np. podczas
kursów pianistycznych. Przygotowania uczą ogromnej dyscypliny, co jest bardzo przydatne także przy okazji innych wydarzeń. Z drugiej strony konkurs jest sprawdzeniem
siebie nie tylko jako muzyka, ale także jako człowieka, który wystawiony jest na ogromny stres i presję. To właśnie psychika odgrywa na konkursach bardzo istotną rolę. Umiejętność stuprocentowej koncentracji kształtuje się latami i niejednokrotnie wymaga to
wsparcia specjalistów – podobnie jak w sporcie.

W 2019 roku był Pan także redaktorem dzieł fortepianowych Witolda Maliszewskiego,
wydanych przez wydawnictwo Eufonium. To zupełnie inna praca twórcza...
Redakcja utworów fortepianowych Witolda Maliszewskiego była początkiem współpracy z wydawnictwami nad edycją nut. Działalność ta wymaga dużej dokładności, znajomości tendencji wydawniczych odnalezionych nut i dostosowania ich do obecnych
standardów. W dzisiejszych czasach do notacji nut służą programy komputerowe, które
znacznie ułatwiły i ujednoliciły proces zapisu. Celem edytora nut jest jak najczytelniejsze
przekazanie tekstu nutowego ze wskazaniem sposobu realizacji technicznych zagadnień, palcowania, pedalizacji, grupowania, a także korekta błędów wydawniczych. Obok
pracy przy komputerze istotne są także próby wykonania utworów na instrumencie, co
pozwala na wychwycenie przez pianistę-wykonawcę miejsc niezrozumiałych lub nieczytelnych. Taka działalność jest interesująca, pozwala bowiem na dostęp do wielu wcześniej
nieznanych lub nieopracowanych dzieł również współczesnych kompozytorów.

Pomimo zamieszkiwania w Krakowie, Częstochowę nadal ma Pan w sercu, szczególnie
Filharmonię…
Częstochowa to miasto mojego dzieciństwa i szkolnych lat. Tutaj mieszka moja rodzina
i wielu przyjaciół. Dlatego staram się każdego miesiąca wracać w rodzinne strony, aby
spędzić czas w miejscach, które miło wspominam. W Częstochowie rozpocząłem naukę
gry na instrumencie, uczestniczyłem w wielu wydarzeniach artystycznych, które rozwijały moje zamiłowanie do muzyki i wyznaczyły drogę mojego życia zawodowego,
będącego jednocześnie pasją. Filharmonia jest miejscem, gdzie słuchałem pierwszych
poważnych koncertów, często w wykonaniu wspaniałych muzyków, co stało się dla
mnie drogowskazem na przyszłe lata.
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Zasłużony Turniej Jednego Wiersza jakiś czas temu złapał drugi oddech i znalazł swe miejsce w przyjaznej Cafe Belg. W każdy ostatni czwartek miesiąca pasjonaci
poezji spotykają się tam i próbują swoich sił w turniejowej formule. Poza sceną natomiast rozmawiają o literaturze i innych kulturowych dobrach. Dlatego w sierpniu,
w ramach kolejnej specjalnej odsłony cyklu „Z innej półki”, poprosiliśmy kilku laureatów Turnieju, by zarekomendowali czytelnikom CGK
swoje ulubione książki, filmy i płyty.
ANTONI BORKOWSKI

RAFAŁ KWASEK

„Wielkie Piękno”, reż. Paolo Sorrentino
Bo tak naprawdę, wcale nie potrzebujemy prawdy i tylko świadomość tego może nas ocalić. Sorentino kolejny raz korzysta z fenomenalnego Toniego Servillo.
Toni wciela się w postać pisarza — Jepa Gambardella, który napisał do tej pory tylko jedną książkę, uznaną przez krytyków za arcydzieło włoskiej literatury.
Od tego czasu stał się królem rzymskiej elity i bohemy. Spaceruje po pustych ulicach stolicy, odwiedza swoich przyjaciół, pracuje jako dziennikarz dla jednej
z wielkich gazet i robi wszystko to, czego można się spodziewać po wybitnym pisarzu, poza pisaniem. Poszukujemy wciąż tytułowego Wielkiego Piękna,
ocierając się o nie co chwilę. Zbierając okruchy, którymi musimy się nasycić. Sorentino nie oczekuje, że okruchów starczy dla wszystkich. „Wielkie piękno”
sprawia wrażenie, jakby ta historia musiała się wydarzyć, a nasza obecność jest jedynie jej chwilowym przedłużeniem.

„Trylogia Husycka”,
Andrzej Sapkowski
„Koniec świata w roku pańskim 1420 nie
nastąpił. Choć wiele wskazywało na to, że
nastąpi.” Czasami najważniejsza jest droga.
To na niej opiera się osadzona w czasach rejz
husyckich trylogia Andrzeja Sapkowskiego.
Tryptyk ten napisany został tak pięknie, że
choćby dla samej tylko formy należy „Trylogię Husycką” przeczytać. Język na szczęście
jest jedynie początkiem uroków sagi, służąc
fabule z wielkim wdziękiem. Choć nie jest to
najbardziej popularna forma odbioru tak obszernych książek, polecam trylogię odsłuchać.
To słuchowisko jest najlepszą adaptacją, z jaką kiedykolwiek miałem okazję się
zetknąć. Krzysztof Gosztyła jest narratorem tak genialnym, jakby sam pił miód
i wino przy stołach bohaterów. Fantastyka, będąca ofiarą idących na łatwiznę
autorów, tutaj wybrzmiewa całą orkiestrą. Zdecydowane Arcydzieło na miarę
Sienkiewicza.

„Art Brut 2”,
PRO8L3M
W „Art Brut 2” doświadczamy Polski lat
późnego PRL i początku
nowego wieku - estetyzującej przemoc,
często romantycznej.
Z perspektywy wolnej
od solidarnościowego
uniesienia, zachłystującej się wolnością. Polskie sample
z lat 70. i 80. XX w. jako tło dźwiękowe i opowieść dojrzewającego chłopaka sprawiają, że to dzieło kompletne.
Moje półroczne zauroczenie tym tytułem zmusza mnie
do rekomendacji. Tak świetnie skonstruowanego albumu
doświadczamy raz na kilka lat. Potem żyjemy
w niepewności, czy nadejdzie kolejna taka płyta.
Bojąc się, że nie pojawi się nigdy, choć dobrze wiemy,
że to bzdura. Widocznie, jak śpiewa Majka Jeżowska
w jednym z refrenów: „Piekło jest w nas”.
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„Palacz Zwłok”, reż. Juraj Herz
Film o panu, który pracuje w krematorium. Bardzo lubi swoją pracę, co więcej - uważa, że dzięki niej dusze dostają się do nieba. Z czasem
postanawia ułatwiać podróż do tego miejsca większej ilości osób, nie tylko tym, którzy w oczywisty sposób do niego przybywają. Pomaga
mu w tym to, że jest rok 1939, a do jego ojczyzny i miasta wpadli z wizytą Niemcy z całą tą „hitlero-ideolo”. Film zaczyna się jak czarna
komedia, kończy jak horror - tak jest zwykle klasyfikowany. W głównej roli niezapomniany Rudolf Hrušínský. Po obejrzeniu tego filmu
nigdy już nie mogłem spojrzeć na rubaszny uśmiech Szwejka w ten sam sposób, co kiedyś. Arcydzieło czechosłowackiej Nowej Fali.

„Ślepowidzenie”,
Peter Watts
Ta „twarda” fantastyka naukowa
robi to, co moim zdaniem ten
gatunek powinien właśnie robić.
Stawia pytania dotyczące naszej
przyszłości jako gatunku i pochyla się nad odwiecznymi filozoficznymi problemami. Oryginalna
wizja kontaktu z obcą formą
życia, opowiada o granicach
naszego poznania i możliwości
porozumienia z obcymi formami
życia, ale także z drugim, zmienianym przez technologie człowiekiem. No i są wampiry! Dla mnie
to godna kontynuacja spuścizny mistrza Lema.

„Shout”,
Moonlight
Breakfast
Rumuński zespół
tworzący piosenki
po angielsku. To
moje osobiste
odkrycie sprzed
paru ładnych lat,
którym zaraziłem
kilka osób. Często
wracam do niego w letnie, ciepłe wieczory. Bezpretensjonalna muzyka popularna, pełna eklektyzmu:
czasem więcej disco, czasem jazzująca, z charakterystycznym głosem wokalistki. Nadaje się również do
słuchania w zimniejsze dni.
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„Birdman”, Alejandro Gonzales Inarritu
Uwielbiam nie zasypiać przy „Birdmanie”. O północy, pierwszej, trzeciej w nocy. Co jakiś czas włączam i oglądam od deski do deski.
I za każdym razem odkrywam nowe szczegóły, jakieś zdjęcie w tle, plakat, obraz na ścianie. „Birdman” to majstersztyk realizacyjny, począwszy
od montażu ciągnącego się ciasną nieprzerwaną linią, przez zagraconą scenografię, aż do niesamowitej ciętej perkusji w ścieżce dźwiękowej. „Birdman” to kreacje aktorskie. Albo może lepiej - kreacje pisane wielką literą. Michel Keaton – nagi superbohater spacerujący przez
Nowy Jork. Tuż obok wrzeszczący Edward Norton, dążący do idealnego realizmu, z erekcją rozrywającą spodenki. Jarająca trawkę Emma
Stone, plująca z balkonu na przechodniów. Lindsey Duncan, zgorzkniała starsza pani i jej: „I’m gonna kill you!”. „Birdman” to zaskakujący scenariusz, kąśliwe dialogi, czarny humor krążący w labiryncie korytarzy teatru. To opowieść o tworzeniu, o sztuce, komercji, relacjach między
aktorem a widzem. Inarritu przywrócił mi tym filmem wiarę w to, że w Hollywood jest jeszcze miejsce na piękne artystyczne kino.

„Szatańskie tango”, reż. Béla Tarr
Na przełomie lipca i sierpnia odwiedziłbym, gdyby nie pandemia, Wrocław i festiwal Nowe Horyzonty. We Wrocławiu nie oglądam hitów, które będą
w kinach. Kieruję się tam kryterium długości – wybieram filmy, które trwają ponad 3 godziny. Kino akcji i atrakcji dobija mnie nudą, te wszystkie Marvele
wyłączam po 15 minutach, tak samo seriale z Netflixa – taki „Dom z papieru” to przewidywalne nudziarstwo. Alternatywą może być trwające 6,5 godziny
„Szatańskie tango” węgierskiego mistrza slow movie, Béli Tarra. Widziałem ten film wcześniej kilka razy, w zaciszu domowym, ale dopiero w kinie podczas
festiwalu doceniłem w pełni obraz, będący filmowym poematem smutku. W tonach szarości rozgrywa się ludzki dramat niespełnienia i pustki, a każdy
kadr jest w filmie Béli Tarra jak samoistne dzieło sztuki. W tym tryptyku część pierwsza wprowadza nas w świat upadającego węgierskiego PGR-u, gdzie
tkwiący w beznadziei bohaterowie czekają na zbawiciela – Irimiasa. Druga część jest jak trans, w którym czas przestaje się liczyć, a trzecia niesie to uczucie
do samego końca. Życie w tym filmie jest wiecznym oczekiwaniem, a wszystkie nadzieje manipulacją oszusta. Idealny do kontemplowania
w czasie pandemii.

„Polska przydrożna”,
Piotr Marecki
Moje propozycje mają charakter pandemiczny
i ta pozycja pasuje mi bardzo do tego, co przeżywamy, bo jest to reportaż z miejsc, których nikt
nie odwiedza. Są to dwie książki. Pierwsza, „Polska przydrożna”, to ta wydana przez Wydawnictwo Czarne i spisana przez Mareckiego historia
samotnego wieczoru kawalerskiego, który
trwał dwa tygodnie podczas upalnego
i ostatniego takiego lata 2019 roku. Druga książka to ta wirtualna, która powstawała i powstaje
cały czas na facebooku i instagramie i która ma
wielu autorów, książka składająca się z komentarzy, czyli zabijanie nudy przy pomocy smartfona
z elementami wyzywania. Aktualna w dobie pandemii jest też proponowana przez
Mareckiego forma turystyki – podróże bliskie, lecz fascynujące mimo braku atrakcji.
Wejście w pobliski krajobraz dla refleksji i kontemplacji tego, czego nie dostrzegamy w zwykłym doświadczeniu życia. Gdy nie będzie nam tak prosto nawiedzać egzotyczne krainy i zamknięte będą plaże w Egipcie w promo „last minute”, pozostanie
zawsze kamping nad pobliskim jeziorem i podróż bardziej do wewnątrz niż lans
fotami na insta z ekskluzywnych kurortów all inclusive. Dobrze to, czy źle? Ja to po
prostu lubię i uważam taką turystykę za najlepszy pomysł. Szykuję swój rower na
taki road trip bez celu i gps’u.

„I góry odpowiedziały
echem”,
Khaled Hosseini

„Testimonium”,
Lacrimosa

Zaczęło się od filmu „Chłopiec z Latawcem” Marca
Fostera według Khaleda
Hosseiniego. Sięgnąłem
do innych powieści autora,
wpadłem w tę prozę i nie
potrafię się wydostać. I nie
chcę. Zakochałem się w na
pozór brzydkim, piaszczystym Afganistanie, w jego
cierpieniu i biedzie, odmiennych obyczajach. I w samym
Panu Pisarzu. Genialny styl, pomysłowość. Nie można się
oderwać. I prawda. Bo ja wierzę Hosseiniemu. Wierzę w jego
Paryż, Stany Zjednoczone, Grecję, niby tak daleko od siebie,
a jednak ściśnięte w małym świecie. Wierzę jego bohaterom.
Oni są. Z krwi w żyłach, z kości, potu, łez, błędnych wyborów.
Gdy zamkniesz oczy, widzisz brudnego Abdullaha i uśmiechniętą Pari. Mnogość wątków układa się w piramidę. Czytając,
dokładasz kamień do kamienia. W tle wojna, dla mnie znana
wyłącznie z telewizji, a dla nich codzienna, realna, odciskająca
piętno. I jeszcze coś głębiej, pod skórą. Opowieść o człowieku.
O tym, czego się w sobie boję. Hosseini służy do delektowania
się literaturą. Strony należy przerzucać wolno. Kurde, poryczałem się przy tej książce w autobusie. I wcale mi nie wstyd!

Płyta z 2017
roku to ostatnie
wielkie dzieło
gotyckiego
rocka. Powstała
ku czci wybitnych artystów,
którzy odeszli
rok wcześniej –
lider zespołu, Tilo Wolf, przywoływał w wywiadzie
Davida Bowiego, Leonarda Cohena i Prince’a.
Monumentalne brzmienie, symfoniczne aranżacje
są jak cmentarne posągi – wielkie i majestatyczne.
Idealny klimat na spacer po cmentarzach i kontemplację tej marności, jaką jest nasze życie.
Ale z doświadczenia wiemy, że nawet cmentarze
mogą zostać zamknięte, więc spieszmy się kochać
ludzi i sztukę. Z całej aury tej opowieści o „ponurym żniwiarzu” przebija nieśmiertelny promień
sztuki. Ona wszak pozostanie i nawet gdy zamkną
nas w kwarantannie, będzie naszą wierną towarzyszką.
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Wojtek
Mazolewski
Quintet –
„Polka”
Słucham Mazolewskiego podczas gotowania.
Kroję marchewkę,
obieram ziemniaki
i często muszę się
zatrzymywać, zawiesić
myślenie na parę sekund. Aż dziw, że jeszcze nie uciąłem
sobie palucha. Mam taki ulubiony moment w kawałku
„Paris”, gdy instrumenty cichną i saksofon zaczyna wiercić
nisko, jakby w piwnicy. Gęsia skórka. Większość utworów
na tej płycie to ilustracje miast. Dzięki „Polce” przenoszę
się na powolny uśmiechnięty spacer do Paryża, moknę od
kontrabasowego deszczu w Rzymie, tańczę pogo w Gdańsku. A Bangkok? Pewnie nigdy tam nie polecę, chociaż
dzięki drapiącym dźwiękom lądowałem dziesiątki razy.
Mazolewski udowadnia, że muzyka jest kobietą. „Polka”
ogrzewa, głaszcze, emanuje erotyką. Niesłychanie cieszą
mnie ostatnie międzynarodowe sukcesy polskich twórców.
Mamy przecież Nobla Olgi Tokarczuk, Oscara Pawła
Pawlikowskiego. A w muzyce jest Mazolewski, z jedną
z najlepszych na świecie płyt 2018 roku i aż się dusza śmieje. Teraz może trochę mniej szkoda, że Komeda umarł tak
młodo, że niedawno odszedł Stańko. Aha! I Mazolewskiego
nie polecam na siłownię, bo można spaść z bieżni.

FOTO KWESTIONARIUSZ
ak to się zaczęło? Moje pierwsze zdjęcia...
Ponieważ mój ojciec od lat pracuje jako fotoreporter, było jedynie kwestią czasu, kiedy któryś z jego aparatów stanie się
obiektem mojego zainteresowania. Pierwsze świadome próby
fotografowania miały miejsce na jednym z wakacyjnych wyjazdów po słowackiej stronie Tatr, więc już wtedy coś mnie
musiało fotograficznie w stronę gór ciągnąć. Choć wtedy chyba jeszcze sam nie wiedziałem, jak bardzo moje życie zwiąże się z jednym
i drugim.
Twoja fotograficzna specjalizacja...
Zajmuję się przede wszystkim fotografią outdoorową, a moją główną specjalizacją są aktywności górskie i wspinanie. Sam wspinam się
już ponad połowę życia, więc w którymś momencie te dwie formy
musiały się spotkać. Odkąd zabieram aparat na każdy wyjazd w skały czy w góry, moja fotografia zaczęła ewoluować, co w pewnym
momencie doprowadziło do tego, że stała się moją pracą. Dzisiaj,
dzięki współpracy z największą w Polsce marką outdoorową 8a.pl,
mogę nazwać skały i góry swoim biurem. Wbrew temu, co większość może sobie teraz pomyśleć, nie jest to jednak wcale taka lekka
i przyjemna praca, jak mogłoby się wydawać.
W fotografii szukasz / omijasz...
Poza światłem, co oczywiste dla każdego fotografa, szukam przede
wszystkim akcji i ciekawej lokalizacji. Bardzo lubię umieszczać na
swoich zdjęciach bohatera jako element środowiska, które nas otacza. Stawiając pierwsze kroki w roli fotografa, uwielbiałem fotografować krajobrazy i chyba coś mi z tego zostało. Jednak teraz, sylwetką człowieka uprawiającego jakąś outdoorową aktywność, próbuję
stawiać dodatkowo tę „kropkę nad i”.

PD

Piotrek Deska

Największe fotograficzne wyzwanie...

Piotrek Deska to fotograf outdoorowy specjalizujący się w sportach górskich. Wyróżniany w największych na świecie konkursach o tej tematyce: Red Bull Illume, CVCE i Memorial Maria Luisa. Z pokaźną liczbą publikacji w branżowych magazynach: „Rock&Ice”,
„Climbing”, „Climax”, „Montana”, „Klettern”, „Grimper”, „Desnivel”, „National Geographic”
i wielu innych. Wykorzystuje każdą okazję na spędzenie czasu w skałach lub górach,
oczywiście zabierając ze sobą aparat. Nie wyobraża sobie siedzącego trybu życia w mieście.

Było ich kilka i pewnie jeszcze wiele przede mną. Sesja na Cima
Ovest w Dolomitach, którą zrealizowałem w lipcu z Łukaszem
Dudkiem (pochodzącym również z Częstochowy jednym z najlepszych wspinaczy, absolutnie światowego formatu) na pewno
była takim właśnie wyzwaniem. Praca na mierzącej ponad 500
metrów ścianie jest trudna nie tylko fizycznie, ale także psychicznie - ze względu na ogromną ekspozycję - i logistycznie, bo
wszystko odbywa na linach, więc możliwości przemieszczania
się w poszukiwaniu kadrów są mocno ograniczone. A każda
zmiana obiektywów, gdy wisi się kilkaset metrów nad dnem
doliny, to murowany zawał.
Twój pierwszy aparat, a aktualny aparat –
czyli historia sprzętowych zmian...
Pierwszym aparatem był kompakt Olympusa, którego modelu
nie jestem już sobie w stanie przypomnieć. To była jedna z pierwszych cyfrówek na rynku, o oszałamiającej matrycy wielkości
2 megapikseli. Kolejne aparaty to już wyłącznie Canony, których przerobiłem chyba każdą serię. Obecnie pracuję głównie na
„piątkach”, ale mocno kusi mnie przesiadka na system bezlusterkowy, bo wiele nowinek technicznych może znacząco ułatwić mi
pracę.
Ulubione fotograficznie miejsce w Częstochowie...
Z racji tego, że staram się fotografować, przede wszystkim uciekając od miejskiego zgiełku, wskazałbym raczej na okolice Olsztyna. Zwłaszcza Sokole Góry były dla mnie wielokrotnie poligonem doświadczalnym i mam do tego miejsca spory sentyment.
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