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Wcześniej jechałem 
przez życie 250 
kilometrów na go-

dzinę, teraz musiałem zwol-
nić do 50 – przyznaje Zyg-
munt „Muniek” Staszczyk. 
Nie oznacza to braku pla-
nów. Wręcz przeciwnie, po-
chodzący z Częstochowy ar-
tysta szykuje się do właśnie 
przyszłorocznego jubileuszu 
T.Love.

Ostatnio częściej mówimy 
o tym, że zdystansowaliśmy 
się wobec świata. Globalną 
zmianę optyki przyniósł rok 
ubiegły i pandemia, ale Ty 
zmieniłeś ją już chyba rok 
wcześniej?

Zygmunt Staszczyk: Byłem 
w sytuacji granicznej. To, że mo-
żemy dziś rozmawiać, jest w pe-
wien sposób cudem. Mogę dzię-
kować tylko Bogu i lekarzom. Rok 
2019 to przełom, choć nie tylko 
przez wzgląd na wylew, choro-
bę, wracanie do sprawności, bo 
ze szpitalnego łóżka kończyłem 
płytę „Syn miasta” [drugi solowy 
album w dorobku artysty-przyp. 
red.] i domykałem książkę „King” 
[wywiad-rzeka, który przepro-
wadził Rafał Księżyk, także czę-
stochowianin – przyp. red.]. 

Gdy wyszedłem po dwumiesięcz-
nym pobycie w szpitalu, miałem 
zmienioną optykę. Nie ma sił, 
żeby nie nabrać wówczas dystan-
su do wszystkiego, co zdarzyło się 
dotychczas. Zawsze byłem osobą 
empatyczną, ale po tych wydarze-
niach doznałem takiej prawdzi-
wej, ludzkiej życzliwości. Czy to 
w szpitalach, czy to na ulicy pod-
czas zwyczajnych, codziennych 
czynności. To mnie podbudowa-
ło. Wcześniej jechałem przez ży-
cie 250 kilometrów na godzinę, 

Zygmunt „Muniek” Staszczyk: Musiałem się na nowo

teraz musiałem zwolnić do 50.
Jak na kogoś, kto zwolnił 
tempo, to w ciągu niespełna 
dwóch lat wydałeś autobio-
grafię i dwie płyty. Album 
„Muniek i Przyjaciele” uka-
zał się bowiem w marcu tego 
roku.

- Nie myślałem o karierze, po-
pularności, scenie. „Syn miasta” 
ukazał się, bo taki był plan. Opu-
ściłem szpital, poddałem się re-
habilitacji, wielu rzeczy uczyłem 
się od nowa. Cieszyłem się, że je-
stem tu i teraz. Bałem się jednak 
samej myśli o powrocie do grania. 
Nie miałem na to fizycznej siły, 
nie pamiętałem tekstów, strach 
mnie paraliżował. Gdy zacząłem 
dochodzić do siebie, walnęła za-
raza, cały świat oberwał. Gdybym 
był w innej sytuacji, pewnie zare-
agowałbym inaczej, a tak totalna 
deprecha i narastające lęki. Coś 
trzeba było z tym zrobić… 

Przypomniałem sobie, że gdy 
przed wylewem koncertowaliśmy 
ze składem Muniek i Przyjaciele 
[tworzą go Janek Pęczak i Ceza-
riusz Kosma – przyp. red.], wystę-
py były zarejestrowane. Zacząłem 
przeglądać wyselekcjonowane 

przez chłopaków nagrania. Naj-
lepszym lekarstwem na wszyst-
kie słabe strony psychiczne oka-
zała się praca. Ile można oglądać 
filmy, czytać książki, nadrabiać 
zaległości? Musiałem się na nowo 
umiejscowić w rzeczywistości. 
Muzyka mnie uratowała. 

Wkrótce pojawiły się nowe 
plany: w 2017 r. ogłosiłeś 
zawieszenie działalności 
T.Love, teraz - jego reakty-
wację. Skąd taki pomysł?

- Jestem człowiekiem, który za-
wsze patrzy w kalendarz. Jeszcze 
przed chorobą myślałem o tym, 
że w 2022 r. T. Love będzie miał 
czterdziestkę i że warto w związ-
ku z tym coś zrobić. W 2019 r. 
spotkałem się z Jankiem Be-
nedkiem, moim partnerem mu-
zycznym przy takich płytach jak 
„King” czy „Pocisk miłości”. Po-
gadaliśmy przy winie, że dobrze 
byłoby reaktywować zespół. Jed-
nak odłożyło się to w czasie, mi-
jały miesiące, przyszła choroba, 
pandemia… Jedynym plusem tej 
zarazy i czasu, który przesiedzie-
liśmy pozamykani w bunkrach, 
było to, że uruchomiliśmy całą 
machinę reaktywacji. Janek za-
czął przynosić piosenki. Usta-

liliśmy, że najlepiej zrobić ten 
nowo-stary T.Love w składzie 
z „Kinga”, czyli Nazim na basie, 
Sidney na bębnach, Perkoz na gi-
tarze [Paweł Nazimek, Jarosław 
Polak, Jacek Perkowski – przyp. 
red.], Janek na gitarze i ja. Naj-
prostsza i najlepsza rock’n’rol-
lowa sytuacja, czyli kwintet. Ja-
nek mnie w tym utwierdzał, bo 
nie wierzyłem, że dam radę, że 
znajdę energię, czułem się jak sie-
demdziesięciolatek. Janek tłukł 
mi do głowy, że trzeba żyć dalej 
i działać. W 2020 r. zacząłem pi-
sać teksty. No i decyzja zapadła: 
szykujemy album. Będzie się na-
zywał „Hau, hau”.

Jak po latach dogadujecie 
się z Jankiem Benedkiem? 
Dawnej była to współpraca 
pełna… napięć. 

- Jesteśmy już starszymi panami, 
zresztą cały nasz zespół jest po 
50., a ja dobiegam 60. Łatwiej się 
teraz dogadać. Dziś nie szukam 
sparingpartnerów, tylko porozu-
mienia. 

Zostając przy tytule „Hau, 
hau”: kogo chce ugryźć 
T.Love?

- To nie jest płyta społeczno-poli-
tyczna. Jest kilka piosenek, które 
nawiązują do aktualnej sytuacji, 
ale to przede wszystkim mój ba-
gaż ostatnich doświadczeń i re-
fleksji. „Hau, hau” to też pomost 
pomiędzy „starym” T.Love a no-
wym brzmieniem. Korzenie za-
chowujemy, ale nie jesteśmy ta-
kim zespołem jak The Ramones 
czy AC/DC (oba bardzo kocham), 
które muszą grać tak samo na 
każdej płycie. Tego oczekują od 
nich fani. T.Love zawsze się zmie-
niał. „Prymityw” był np. płytą 
rock’n’rollowo-punkową, a „Al 
Capone” flirtował z disco i popem. 

Teraz materiał jest różnorodny. 
Szykujemy dziesięć nowych pio-
senek, wszystkie skomponował 
Janek, a ja napisałem teksty. Są 
trzy gitarowe rockery, jest duet 
z Sokołem i piosenka miłosna, 
ale taka z pazurem. To „Pochod-
nia”, którą śpiewam z Kasią Sien-
kiewicz z Kwiatu Jabłoni. Wy-
braliśmy ten utwór na singiel. 
W styczniu 2022 r. wystartujemy 
z promocją albumu. Na razie to 
demówki, ale podpisujemy wła-
śnie kontrakt z Universal Music 
Polska. Nowa wytwórnia, nowe 
życie. Przygotowuję się do tych 
zmian fizycznie i psychicznie. 

Jako „Muniek i Przyjaciele” 
gracie kameralne, akustycz-
ne koncerty, T.Love zawsze 
zapełniał największe sale. 
Czeka Cię spory przeskok.

- Wdrażam się w scenę tymi kon-
certami akustycznymi. Od wio-
sny zagrałem ich ponad 30. To 
dobry przedstart przed powro-
tem T.Love. Nie oznacza to, że 
porzucę wtedy projekt „Muniek 
i Przyjaciele”. Są miejsca, w któ-
rych T.Love na pewno nie zagra 
- teatry, domy kultury, małe mia-
sta. I tam będziemy docierać 
w trzyosobowym składzie. Nie-
mniej priorytetem na nowy rok 
będzie oczywiście jubileusz.

Kiedy premiera płyty?

- W kwietniu. Pierwszy koncert 
mamy już zaklepany. Trasę roz-
poczynamy w warszawskiej Sto-
dole 23 kwietnia. W swoim życiu 
nagrałem naprawdę dużo płyt, 
ale przyznam, że jestem mocno 
podekscytowany kolejną. Bę-
dzie to kolorowa płyta łącząca 
rock’n’rolla z neopopem.

Jaki jest ten niemal 
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czterdziestoletni T.Love?

- Zmieniło się całe pokolenie mu-
zyczne, generacja, łączymy więc 
nowe ze starym. Stąd supportem 
w Stodole będzie Zdechły Osa. To 
artysta bardzo popularny wśród 
młodych, będziemy dzielić razem 
scenę, szanuję go i bardzo cieszę 
się, że się zgodził. 
Nigdy nie zmieniałem się wraz 
z modą i nigdy nie będę udawał 

kogoś, kim nie jestem. Śledzę 
jednak to, co się dzieje, a jako 
T.Love staramy się to przefiltro-
wać. Jestem bardzo ciekawy, jak 
odbierze to publiczność. Stara 
gwardia pewnie przyjdzie, ale 
czy młodzi zechcą? Zobaczymy. 
Mamy ten plus, że dorobek jest 
spory i możemy zaproponować 
różnorodne setlisty. Dziś jeszcze 
nie wyszedłbym na prawie dwu-
godzinny koncert, ale myślę, że 

wiosną będę już na to gotów. Tak-
że fizycznie.

T.Love należy do starej 
gwardii, takiej jak Kult czy 
Pidżama Porno. Śledzisz 
poczynania kolegów? Ich 
nowe płyty?

- Kazio i Grabaż to moi kumple, 
niemal rodzina, to oczywiste, że 
im kibicuję. Jesteśmy z tej sa-

mej generacji, tacy „rock’n’roll 
daddies”. Choć przy Jaggerze, to 
jesteśmy małolatami.  „Ostatniej 
płyty” nie słuchałem, a z Kazi-
kiem częściej gadamy teraz o pił-
ce nożnej niż muzyce. Choć oczy-
wiście braki muszę nadrobić 
i przesłuchać album. Pamiętam 
taką rozmowę, jeszcze z czasów, 
gdy dopiero zawiesiłem działal-
ność T.Love. Kazio stwierdził, 
„stary, ja bym nie wyrobił”. Po-
wiedziałem mu wówczas, że nie 
jestem uzależniony od sceny. 

Nadal tak uważasz?

- Nie wiem. Przez przymuso-
wą przerwę trochę inaczej do 
tego podchodzę, bo przecież 
nie było nawet wiadomo czy 
kiedykolwiek wrócę na scenę. 
Z drugiej strony, każdy mu-
zyk z tej naszej ekipy wybrał 
taką życiową drogę i chce grać. 

Przyspieszysz jeszcze do tych 
250 kilometrów na godzinę?

- Nie, 250 na godzinę już nie wyci-
snę, nie mógłbym nawet. Choć na 
koncertach dam z siebie full. Nie 
ruszę z nimi, dopóki nie będę na 
to gotów. Poza sceną muszę spa-
sować. Nie wyprę się tych prawie 
40 lat na scenie, działo się dużo, 
niczego nie żałuję, bo podróż 

z T.Love była świetna. Życie ma to 
do siebie, że się zmienia. Musia-
łem przystopować, ale jednego nie 
zmienię – będę dawać dobre kon-
certy i traktować ludzi poważnie.

Upewniam się, bo wydaje 
się to oczywiste: na trasie 
jubileuszowej nie braknie 
Częstochowy?

- Spotkamy się w tutaj w przy-
szłym roku. Są już pewne plany.

Czego sobie życzysz pod tę 
czterdziestkę?

- Zdrowia – sobie i kolegom. 
I żeby ta płyta była taka, jak sobie 
wymarzyliśmy, żebyśmy mogli 
się nią bawić i cieszyć. Do show-
biznesu trzeba mieć dystans. 
A fanom życzę, żeby „Hau, hau” 
im się podobało. 

Rozmawiała Zuzanna Suliga
(fot. Robert Jodłowski)

Rozmowa odbyła się 1 październi-
ka 2021 r., dwie godziny później ze-
spół Muniek i Przyjaciele wystąpił 
na scenie Teatru im. Mickiewicza 
w Częstochowie. Relację z koncer-
tu (z niego pochodzą również zdję-
cia wykorzystane w tym tekście 
i na okładce) można przeczytać 
na stronie gazetaregionalna.com 
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Za nami już trzy wrze-
śniowe premiery, przed 
nami – sporo nowości. 

W sezonie 2021/2022 Te-
atr im. Mickiewicza zaprosi 
widzów m.in. na „Kandyda” 
i „Małego Księcia”.

Nowy sezon został zainaugu-
rowany w częstochowskim te-
atrze wcześniej niż zazwyczaj. 
W ramach wakacyjnej akcji 
instytucja czekała na widzów 
już od 18 sierpnia. Dzięki temu 
przypomniano premiery sezonu 
2020/2021 („Pannonikę”, „Fałsz”, 
„Cudowną terapię” i „Dziewiąty 
dzień księżycowy”), ale też kilka 
starszych propozycji.

Rewelacyjna „Strefa zero”

Nowości przewidziano na wrze-
sień. Pierwsza na afisz wkroczy-
ła „Strefa zero”, czyli dwunasty 
już spektakl, który dla Teatru 
im. Mickiewicza zrealizował 
André Hübner-Ochodlo. Premie-
ra dramatu, którego autorem jest 
Neil LaBute, odbyła się 11 wrze-
śnia. Termin nie był przypadko-
wy, wówczas wypadała bowiem 
20. rocznica zamachów na World 
Trade Center, a spektakl rozgry-
wa się w dobę po wydarzeniach, 
które zmieniły świat. 
„Strefa zero” to zdecydowanie 
jedna z najlepszych realizacji 
ostatnich lat, z doskonałymi ro-
lami Teresy Dzielskiej i Adama 
Machalicy. Pozycja obowiązko-
wa, choć tylko dla widzów doro-
słych. Najbliższe spektakle grane 
będą 9, 10 i 13 października oraz 
3, 4, 5 listopada.

Mocne „Zażynki” 

Wrzesień przyniósł jeszcze dwa 
premierowe tytuły – „Zażyn-
ki” i „Pożar w sercu”. Pierwszy 
z wymienionych inauguruje pro-
jekt „AudioTeatr” i stanowi ko-
produkcję z Fundacją Oczami 
Brata w partnerstwie z Teatrem 
Nowym w Częstochowie. Moc-
ny tekst Anny Wakulik dotyka 
kwestii najistotniejszych – wia-
ry, odpowiedzialności, moral-
nych wyborów, ale i miłości. 
Opiekę reżyserką nad czytaniem 
performatywnym objął Tomasz 
Man, obsadę tworzą zaś Syl-
wia Karczmarczyk, Antoni Rot 
i Paweł Bilski (gościnnie). „Za-

Jubileuszowy sezon w Teatrze im. Mickiewicza. Królować będzie klasyka!

żynki” prezentowane będą 12 i 26 
października, a także 21 listopada.

Rozśpiewany 
„Pożar w sercu”

Z kolei „Pożar w sercu” w reżyserii 
Roberta Dorosławskiego, to mu-
zyczne widowisko w dużej mierze 
oparte na koncercie „Rytm w ser-
cu” pokazywanym trzykrotnie 
w okresie letnim (a przygotowa-
nym na zamówienie częstochow-
skiego Wydziału Zdrowia). Na 
scenie wystąpią aktorzy: Iwona 
Chołuj, Marta Honzatko, Hanna 
Zbyryt, Waldemar Cudzik, Adam 
Hutyra, Michał Kula, Maciej 
Półtorak, Antoni Rot oraz mu-
zycy: Wojtek „Brodi” Turbiarz, 
Agnieszka Pawełczyk, Damian 
Kluźniak, Piotr Nikoli, Wojciech 
Cyndecki, Borys Sławenta, Kon-
rad Gzik i Adrian Gzik. Razem 
z reżyserem, który pełni rolę 
przewodnika po muzycznym 
świecie, to aż 17 osób! Dzięki 
nim widzowie doskonale bawią 
się przy dźwiękach „Rebeki” czy 
„Wakacji z blondynką”. „Pożar 
w sercu” wybuchnie 14 i 15 paź-

dziernika oraz 13 i 14 listopada.

Sezon jubileuszowy

Warto dodać, że ten sezon jest ju-
bileuszowy. Na 2022 r. przypada 
bowiem 95-lecie istnienia stałego 
zespołu aktorskiego w Często-
chowie. – Świętowanie chcemy 
rozpocząć już wcześniej i w listo-
padzie zaprosić widzów na poka-
zy filmu „Coś Ty uczynił ludziom, 
Mickiewiczu” w reżyserii Adama 
Hutyry i Jędrzeja Niestroja. Przy-
gotowaliśmy go z okazji 65. rocz-
nicy nadania imienia naszemu 
teatrowi – zapowiada p.o. dyrek-
tora Teatru Robert Dorosławski. 
Same obchody rocznicy przy-
padną zaś na okres Międzyna-
rodowego Dnia Teatru. Plany 
są klasyczne. Takie same zresz-
tą dotyczą wszystkich pre-
mier zaplanowanych na sezon 
2021/2022. Po współczesnym 
wrześniu i bardziej kameral-
nych realizacjach (nie licząc 
koncertowego „Pożaru w sercu”) 
przyjdzie pora na liczniejszą ob-
sadę i bardziej „wiekowe” teksty. 

„Kandyd” Voltaire’a

Rozpoczęły się już próby do 
„Kandyda” Voltaire’a w adaptacji 
Macieja Wojtyszki i w reżyserii 
Rafała Szumskiego. – To młody 
twórca, który ma na swoim kon-
cie kilka realizacji (m.in. „Sen 
nocy letniej”), więc współpraca 
z nami nie będzie dla niego de-
biutem. Ta adaptacja jest chyba 
najbardziej znana. Maciej Woj-
tyszko napisał do niej specjalnie 
piosenki, muzykę stworzył Jerzy 
Derfel, stąd będzie to realiza-
cja z bogatą warstwą muzyczną. 
Prawdopodobnie aktorom na 
scenie towarzyszył będzie kwar-

tet smyczkowy. Stawiamy na kla-
sykę, stosunkowo lekką, w dużej 
mierze humorystyczną, ale i filo-
zoficzną – mówi szef częstochow-
skiego teatru.

Na scenie wystąpi dziewięcioro 
aktorów, to połowa zespołu te-
atru. Według zapowiedzi będą 
się oni wcielali nawet w kilka po-
staci, a „Kandyd” ma być kreacją 
zbiorową. Premiera planowana 
jest na początek stycznia 2022 r. 

Mikołajki z „Roszpunką”

Zanim częstochowska publicz-
ność obejrzy spektakl Szumskie-
go, przyjdzie pora na teatralne 
„Mikołajki”. Na tę okazję wzno-
wiona zostanie „Roszpunka” 
w reżyserii Dorosławskiego, któ-
rej premiera odbyła się w 2016 r. 
Spektakl powstał na motywach 
baśni Jakuba i Wilhelma Grim-
mów, zmian jednak nie braku-
je. Stąd i Czarownica marząca 
o wygranej w konkursie piosenki, 
DJ Pokraka i Sakramencki Kazek 
król rock’n’rolla.

Od „Konrada Wallenroda” 
po „Makbeta”

A co przyniosą kolejne miesiące 
2022 r.?  - Chciałbym zrealizować 
w tym teatrze moje wielkie ma-
rzenie – „Konrada Wallenroda”. 
Ten tytuł chodzi mi po głowie 
od lat – zdradza Dorosławski. 
–  Dramaturgicznie i insceniza-
cyjnie jest tu się czym pobawić. 
Można doszukiwać się tu wielu 
różnych interpretacji, czytać go 
na wiele sposobów. Z propozycją 
tej realizacji zgłosiłem się do Jac-
ka Głomba, dyrektora Teatru im. 
Modrzejewskiej w Legnicy. Liczę, 
że nam nie odmówi i wiosną za-
prezentujemy ten tytuł – dodaje. 
W jubileuszowym sezonie zapla-
nowano jeszcze przygotowanie 

dwóch premierowych tytułów. 
Pierwszym będzie „Mały Książę” 
Antoine’a de Saint-Exupéry’ego 
w reżyserii Agnieszki Baranow-
skiej, która w 2017 r. zrealizo-
wała na częstochowskiej scenie 
„Stopklatkę” Maliny Prześlugi 
(ten spektakl będzie można zoba-
czyć 20, 21 i 22 października oraz 
18 listopada). Drugim – „Mak-
bet” w reżyserii André Hübnera-
Ochodlo. Dla tego twórcy będzie 
to kolejne już spotkanie z Szek-
spirem, przypomnijmy bowiem, 
że w 2014 r. w Teatrze im. Mickie-
wicza zrealizował on doskonałe-
go „Hamleta” z Maciejem Półto-
rakiem w roli głównej.

„Młoda Częstochowa”

Oprócz wymienionych powyżej 
tytułów, planowana jest jeszcze 
jedna premiera. Zobaczymy ją 
jeszcze w tym roku w ramach pro-
jektu „Młoda Częstochowa” (pro-
mującego związanych z miastem 
artystów młodego pokolenia). 
Dzięki temu na częstochowskiej 
scenie zagości Teatr Papahema 
założony przez absolwentów Aka-
demii Teatralnej w Białymstoku. 
Współtwórcą niezależnego teatru 
jest częstochowianin Mateusz 
Trzmiel. – Chcemy przenieść na 
naszą scenę kameralną spektakl 
„Skłodowska. Radium Girl” w re-
żyserii znakomitej Agaty Biziuk. 
Myślę, że zaprezentujemy go 
przynajmniej kilkanaście razy – 
wyjaśnia Robert Dorosławski. 

Bieżących informacji dotyczą-
cych Teatru im. Mickiewicza 
należy szukać na stronie 
www.teatr-mickiewicza.pl.

Zuzanna Suliga 

(fot. Piotr Dłubak/
Teatr im. Mickiewicza)



gazetaregionalna.com 5NR 106 Piątek 8 października 2021

4388REKLAMA

Uczymy dzieci nie tylko 
dykcji czy pracy nad 
tekstem, ale też tego, jak 

ważna jest praca grupowa. 
Uczymy odpowiedzialności, 
kształtujemy dobry gust – 
mówi Bartosz Kopeć, aktor 
Teatru im. Mickiewicza i za-
łożyciel Studia Aktorskiego 
Mała Rolka.

Mała Rolka narodziła się 
w 2018 r. Teraz, 16 paździer-
nika rozpoczniecie swój 
czwarty sezon. Skąd pomysł, 
by otworzyć studio?

Bartosz Kopeć: Już wcześniej 
prowadziłem zajęcia i warsz-
taty teatralne dla dzieci, mło-
dzieży i dorosłych. I to nie tyl-
ko w Częstochowie, ale i całej 
Polsce.  Pomyślałem, że warto 
stworzyć miejsce teatralne dla 
młodych i zrobić to w mieście, 
w którym się wychowywałem, 
w którym mieszkałem, i z któ-
rym jestem związany zawodowo. 
Zaczynaliśmy od dwóch grup, 
w sumie ok. 40 osób. Po roku 
mieliśmy już trzy grupy, potem 
cztery. Teraz mamy już sześć 
grup. Rolka mocno się rozwija. 
Naszą stałą bazę stanowią zajęcia 
aktorskie, muzyczne, taneczne 
i plastyczne. Oprócz tego szyb-
ko zaczęły dochodzić zajęcia do-
datkowe, które są też dodatkowo 
płatne, takie jak dubbing (przy-
jeżdża do nas studio dubbingowe 
z Warszawy), warsztaty z anima-
cji poklatkowej, filmowe, dzienni-
karskie, fotograficzne, capoeiry. 
Rozpoczynamy również współ-
pracę  z Muzeum Sztuki Współ-
czesnej w Łodzi… a w wakacje 
organizujemy obozy artystyczne. 
Wyliczać mógłbym długo.

Studio Aktorskie Mała Rolka rozkręca czwarty sezon
Część Waszych „aktorów” 
ma za sobą debiut na małym 
ekranie. To spory sukces.

- Współpracujemy z warszawską 
agencją aktorską Forte. Dosta-
jemy informacje o propozycjach 
udziału w filmach, serialach czy 
reklamach, a potem zastanawia-
my się, który z naszych warsz-
tatowiczów najlepiej pasuje do 
roli. „Rolkowicze” nagrywają 
materiały, jeżdżą na castingi i do-
stają angaż. Jak np. Ilia Piątek, 
który zagrał dużą dziecięcą rolę 
w najnowszym sezonie serialu 
„Wojenne dziewczyny”, a za kilka 
dni rozpoczyna zdjęcia do filmu 
kinowego. Nasi „aktorzy” wy-
stąpili m.in. w serialu „Remiza” 
i w reklamie. Dzięki temu zdo-
bywają pierwsze doświadczenia 
przed kamerą i podczas pracy na 
prawdziwym planie filmowym. 
My jesteśmy dumni, a dzieciaki 
zadowolone, więc chcemy konty-
nuować takie działania.

Każdy sezon kończycie spe-
cjalnym pokazem. Za Wami 
„Kabaret”, który zwieńczył 
sezon 2020/2021. Trudności 
chyba nie brakowało?

- To był chyba najdziwniejszy 
sezon nie tylko dla Rolki, ale 
w ogóle teatru. Pandemia, prze-
rwy i wznawianie działalności. 
Rozpoczynaliśmy próby, zawie-
szaliśmy i potem do nich wra-
caliśmy. Premierę trzeba było 
przekładać. Wszystko tak, jak 
w prawdziwym teatrze.

Nie mogliśmy jednak odpuścić, 
bo dzieciaki włożyły w przygoto-
wania mnóstwo energii i pracy. 
Wrzesień poświęciliśmy na pró-

by, a kilka dni temu premierą 
„Kabaretu” oficjalnie zamknę-
liśmy sezon 2020/2021. Poka-
zaliśmy tym samym, że poprzez 
upór, konsekwencję, ciężką pracę 
i dążenie do celu młodzi ludzie są 
w stanie przenosić „góry”.  Przy 
okazji bardzo chciałem podzię-
kować wszystkim, którzy włożyli 
mnóstwo pracy i zapału,  i tak po-
prowadzili młodych artystów, że 
udało nam się stworzyć spektakl, 
który mam nadzieję, zostanie 
w pamięci na zawsze.

Każda grupa opracowała 
swój spektakl?

- Temat jest wspólny – „Kaba-
ret”, jednak każda grupa miała 
zmodyfikowany program według 
wieku i trudności. Zależało nam 
na literackiej, inteligentnej roz-
rywce. Dziś trudno o taką, bo 
przyznam, że niewiele występów 
kabaretowych mnie śmieszy. 
Numery, które wykorzystali-
śmy, przekształciliśmy pod ką-
tem dzieci. Stąd „Willkommen” 
z filmu „Kabaret” pozbawiony 
jest wojennych okoliczności. Za-
miast „Upić się warto” śpiewamy 
zaś „Kochać się warto”. Sięgamy 
po przeboje Kabaretu Starszych 
Panów, Niemena, Dzikowskie-
go, teksty Brzechwy, Tuwima czy 
Szekspira. Do tego doszła odpo-
wiednia choreografia i aranżacje. 
Pracujemy z samymi zawodow-
cami, zależy nam bowiem na 
wysokim poziomie. Zdaję so-
bie sprawę z tego, że dla dzie-
ci praca nad tym przedstawie-
niem nie była łatwa. Wszyscy 

są non stop na scenie, czasem 
tylko pojawiają się solówki.

Jesteś wymagający?
- Tak, zdecydowanie nie są to zaję-
cia dla wszystkich. To propozycja 
dla dzieci, które mają pasję i chcą 
spróbować swoich sił.  Nie jest to 
miejsce dla tych, którzy chcą je-
dynie „mówić”, że chodzą do stu-
dia aktorskiego. Każdy musi tu 
dać coś od siebie. Nawet jeżeli mu 
coś nie wychodzi to bardzo waż-
ne, że próbuje! Przychodziły do 
nas dzieci, które na początku nie 
mówiły niemal nic, teraz nabra-
ły pewności siebie, uwierzyły we 
własne siły i scena należy do nich. 
I to jest fantastyczne! Bywają 
jednak osoby, które przychodzą  
wyłącznie towarzysko, nas takie 
podejście nie interesuje.

Czego uczycie 
„Rolkowiczów”?

- Powtarzam im, że nie każdy bę-
dzie aktorem, bo to w ogóle nie 
o to chodzi. Jednak to, czego się 
nauczą, zostanie z nimi na całe 
życie. Wyznaczamy sobie cel, 
uczymy odpowiedzialności za sie-
bie i grupę. I tego, że w niej każdy 
jest tak samo ważny. Zachęcamy 
dzieci do tego, żeby próbowały 
wyjść ze swojej strefy komfor-
tu i zrobiły coś zupełnie nowe-
go. Uczymy zadań aktorskich, 
koncentracji, pracy nad ciałem, 
techniki mowy, emisji głosu, im-
prowizacji, rozwijamy wyobraź-
nię, bo bycie na scenie nie polega 
tylko na tym, że koncentrujemy 
się tylko wtedy, gdy mamy swoje 

zadanie aktorskie. Scena to sku-
pienie, proces twórczy. Proponu-
jemy zajęcia ogólnorozwojowe. 
Nie ukrywam, że podejście rodzi-
ców odgrywa w tym dużą rolę. Ich 
świadomość, że systematyczność 
to podstawa, inaczej dzieci wy-
padają z rytmu, mają zaległości. 
Uczymy się poprzez powtarzanie, 
pracujemy nad jakością i wyra-
zem artystycznym, kształtujemy 
dobry gust. I traktujemy dzieci 
bardzo poważnie, bo wobec nich 
trzeba być niezwykle szczerym.
Najważniejsze dla mnie jest to, że 
gdy dzieci poznają cały pomysł na 
spektakl, co po czym i dlaczego, 
zaczynają uruchamiać wyobraź-
nię, dodają swoje emocje, impro-
wizują. Wtedy następuje najwięk-
szy proces twórczy. „Rolkowicze” 
potrafią nas totalnie zaskoczyć 
swoją pomysłowością.

Kto może do Was dołączyć?

- Zapraszamy wszystkich od 
5 do 17 lat. Po pewnym czasie 
i tak nastąpi weryfikacja czy 
dziecko się nadaje, czy chce, 
czy mu się to podoba. Zaczy-
namy od zajęć warsztatowych, 
poznajemy się, potem rozpo-
czynamy próby i mieszamy je 
z zajęciami ogólnorozwojowymi.
Mała Rolka to zarówno miejsce 
dla tych, którzy myślą o szkole 
teatralnej, jak i tych, którzy chcą 
przeżyć fanatyczną i na pewno 
niepowtarzalną przygodę.

Rozmawiała Zuzanna Suliga
(fot. archiwum Studia 
Aktorskiego Mała Rolka)
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PAŹDZIERNIK ‘21

08 PT  | 17:00 | SPEKTAKL „Manifest radości” reż. Sylwia Karczmarczyk       | Scena „Zygmunt”, Krakowska 1                         | Wstęp wolny   
09 SB  | 12:00 | Spacer z Januszem Pawlikowskim                  | Kawiarnia Alternatywa 21, Stary Rynek                | 10 zł   

12 WT | 18:00 | SPEKTAKL „Zażynki” reż. Tomasz Man                            | Scena kameralna Teatru im. Adama Mickiewicza       | 15 zł   
13 ŚR  | 19:00 | QUIZ Z NAGRODAMI Bitwa umysłów                         | Kawiarnia Alternatywa 21, Stary Rynek                | 10 zł/grupa

15 PT  | 19:00 | Wernisaż wystawy „Międzyprzestrzenie”       | Klubokawiarnia Alternatywa 21, Mielczarskiego 20    | Wstęp wolny 

                  | 19:30 | KONCERT Postman                                             | Kawiarnia Alternatywa 21, Stary Rynek                | 15 zł 

17 ND  | 11:30 | Niedzielny poranek filmowy dla dzieci            | Kawiarnia Alternatywa 21, Stary Rynek                | Wstęp wolny 

         | 18:00 | JAM SESSION Totalna Improwizacja                       | Kawiarnia Alternatywa 21, Stary Rynek                | Wstęp wolny 

18 PN  | 17:00 | SPEKTAKL „Cebula” reż. Marek Ślosarski                          | Gaude Mater, Dąbrowskiego 1                          | Wstęp wolny

20 20 ŚR  | 19:00 | SPOTKANIE AUTORSKIE Sebastian Sadlej                     | Kawiarnia Alternatywa 21, Stary Rynek                | Wstęp wolny 

         | 20:00 | Klub Filmowy Alternatywa                            | Klubokawiarnia Alternatywa 21, Mielczarskiego 20    | Wstęp wolny 

22 PT  | 19:00 | KONCERT Kristian Darbinian                              | Kawiarnia Alternatywa 21, Stary Rynek                | Wstęp wolny 

23 SB  | 11:00 | Plener rysunkowy                                         | Kawiarnia Alternatywa 21, Stary Rynek                | Wstęp wolny 

                  | 18:00 | Wernisaż wystawy Urban Sketchers Polska   | Kawiarnia Alternatywa 21, Stary Rynek                | Wstęp wolny 

         | 19:00 | KONCERT Sylwia Śmietana                                 | Kawiarnia Alternatywa 21, Stary Rynek                | Wstęp wolny 

24 ND  | 11:00 | Plener rysunkowy                                         | Kawiarnia Alternatywa 21, Stary Rynek                | Wstęp wolny   
26 WT | 18:00 | SPEKTAKL „Zażynki” reż. Tomasz Man                            | Scena kameralna Teatru im. Adama Mickiewicza        | 15 zł 

28 28 CZ  | 10:00 | Wymiana i kiermasz książki                           | Kawiarnia Alternatywa 21, Stary Rynek                | Wstęp wolny 

         | 20:00 | Turniej Jednego Wiersza                               | Kawiarnia Alternatywa 21, Stary Rynek                | Wstęp wolny 

30 SB  | 19:00 | RECITAL Aleksandra Tokarczyk                           | Klubokawiarnia Alternatywa 21, Mielczarskiego 20   | 15 zł 

31 ND  | 18:00 | JAM SESSION Totalna Improwizacja                       | Kawiarnia Alternatywa 21, Stary Rynek                | Wstęp wolny 

TEATR NOWY NA WYJEŹDZIE
19 WT| SPEKTAKL „Cebula” reż. Marek Ślosarski | WROCŁAW

22 PT | SPEKTAKL „Cebula” reż. Marek Ślosarski | GDYNIA

23 SB | SPEKTAKL „Cebula” reż. Marek Ślosarski | KOŁOBRZEG

24 ND | SPEKTAKL „Cebula” reż. Marek Ślosarski | SZCZECIN

25 PN | SPEKTAKL „Cebula” reż. Marek Ślosarski | ZIELONA GÓRA

REPERTUAR

Dyrekcja Teatru zastrzega sobie możliwość zmian w repertuarze

Teatr Nowy w Częstochowie – blisko widza, społeczności, serca

Choć Teatr Nowy ist-
nieje w Częstochowie 
zaledwie od marca, 

ma już na koncie dwa pre-
mierowe tytuły i pracuje 
nad dwoma kolejnymi pro-
dukcjami. O szeroko zakro-
jonych planach opowiada 
dyrektor i założyciel teatru, 
a także prezes Fundacji 
Oczami Brata - Paweł Bilski.

Dlaczego zdecydowałeś się 
założyć Teatr Nowy w Czę-
stochowie? Tu przypomnij-
my, że jego powstanie ogłosi-
łeś w marcu tego roku, przy 
okazji Międzynarodowego 
Dnia Teatru. 

Paweł Bilski: Jestem akto-
rem, pandemia pokazała to, że 
wiele młodych osób, które koń-
czą szkoły aktorskie i zdoby-
wają dyplom, nie może znaleźć 
pracy w zawodzie. Głównym 
celem Teatru Nowego jest da-
wanie im szansy. I dotyczy to 
nie tylko osób z Częstochowy.

Jednak z racji różnych działań, 
które przez lata podejmowane 
były przez Fundację Oczami Bra-
ta, teatr jest mi bardzo bliski, stąd 
idea, żeby Teatr Nowy był blisko 
widza, społeczności i serca. Ma 
poruszać kwestie, które mogą 
w nas coś zmienić. Takie mamy 
plany repertuarowe, taka była 
również „Cebula”, na której pre-
mierę zaprosiliśmy w sierpniu. 

Spektakl w reżyserii Marka 
Ślosarskiego był Waszym 
debiutem, zresztą bardzo 
dobrze przyjętym. Czego się 
nauczyliście?

- Z perspektywy czasu myślę, że 
najważniejszym doświadczeniem 
jest to, jak powinna wyglądać 
produkcja spektaklu. We wcze-
śniejszych realizacjach, w któ-
rych brałem udział, za organiza-

cję odpowiadał ktoś inny. Tym 
razem my, jako Teatr, staliśmy się 
producentem, musieliśmy koor-
dynować prace artystyczne z two-
rzeniem plakatów, scenografii, 
dopinaniem miejsca prób i pre-
miery, planami spektakli wyjaz-
dowych… To działanie komplet-
ne. Artystycznie najważniejsza 
była zaś współpraca zawodowych 
aktorów Teatru im. A. Mickie-
wicza – Iwony Chołuj i Adama 
Machalicy z aktorami, którzy 
dopiero uzyskali dyplom. Wraz 
z Pauliną Kajdanowicz i Szymo-
nem Kowalikiem otrzymaliśmy 
od nich dużo ciepła i życzliwo-
ści. Nie we wszystkich teatrach 
można liczyć na takie partner-
stwo. Myślę, że dla całej naszej 
piątki inspirująca i rozbudzają-
ca kreatywność była zaś opieka 
reżyserska Marka Ślosarskiego.

„Cebula” grana była na róż-
nych scenach, przed Wami 

kolejne wyjazdy, myślę 
jednak, że dla Ciebie naj-
istotniejsze było to, że pre-
miera odbyła się w Teatrze 
im. A. Mickiewicza. To dzię-
ki niemu pokochałeś scenę?

- To mój drugi dom. Jestem z nim 
związany od lat. W gimnazjum 
byłem wolontariuszem, w liceum 
już miałem okazję współpraco-
wać z aktorami teatru – m.in. 
za sprawą Teatru Integracyjnego 
ALA. Po latach uczestniczyłem 
zaś w warsztatach dla dorosłych, 
które prowadzili Agnieszka Ło-
packa i właśnie Marek Ślosarski. 
To one zmotywowały mnie do 
tego, żeby jeszcze raz zdawać do 
szkoły aktorskiej. Dostałem się 
do niej tuż po liceum, ale zrezy-
gnowałem ze studiów  ze wzglę-
du na mojego brata [zmarłego 
w 2013 r. Karola Bilskiego, które-
mu zadedykowano Oczami Brata 
– przyp. red.] i fundację. Dałem 

sobie jednak drugą szansę. Oka-
zało się, że był to dobry wybór.

Szansę dajesz też Często-
chowie, bo jako Teatr Nowy 
macie wiele planów. 

- Repertuar na październik jest 
dosyć obszerny, dopinamy teraz 
ten na listopad i grudzień, nie 
zwalniając przy tym tempa. Pro-
ponujemy różnorodne wydarze-
nia, przypomnimy też o „Cebuli” 
i  „Zażynkach”. Drugi tytuł to czy-
tanie performatywne w reżyserii 
Tomasza Mana, którego premiera 
odbyła się najpierw w Kluboka-
wiarni Alternatywa 21, potem 
– w Teatrze im. A. Mickiewicza 
(który koprodukuje realizację). 
Myślimy już o kolejnym czytaniu 
performatywnym „Solaris” z oka-
zji 100-lecia urodzin Stanisława 
Lema. To działanie zapraszające 
do aktywności aktorów będących 
świeżo po szkole teatralnej. Roz-
poczęliśmy również przygotowa-
nia do dwóch kolejnych premier.
 
Co zaproponujecie widzom 
tym razem?

- Pierwsza premiera będzie miała 
miejsce już w listopadzie. To dzia-
łanie dofinansowane ze środków 
„OFF Polska” Instytutu Teatral-
nego im. Zbigniewa Raszewskie-
go. Nie chcę zdradzać szczegółów, 
żeby nie ujawnić zbyt wiele, bo po 
części będzie to taki happening 

czy nawet eksperyment teatralny. 
Spektakli pokażemy co najmniej 
kilka i będzie się trzeba na nie spe-
cjalnie umówić. Uczestnicy będą 
podzieleni na grupy i to niebyt 
liczne. Całość odbywać się będzie 
w okolicach ul. Mielczarskiego 
i w klubokawiarni Alternatywa 21. 

Druga propozycja będzie kopro-
dukcją z Teatrami: A. Mickie-
wicza w Częstochowie, Nowym 
Proxima w Krakowie i Oczami 
Brata. Spektakl dotyczył będzie 
seksualności osób z niepełno-
sprawnością, ale także przemi-
jania. Zależy nam na tym, żeby 
obsadę - obok zawodowych ak-
torów - współtworzyły osoby 
z niepełnosprawnością intelek-
tualną. Oczywiście otrzymają 
one również gaże aktorskie, bo 
dla nich będzie to rodzaj akty-
wizacji zawodowej. Zresztą sami 
o sobie mówią oni, że są aktora-
mi. Premiera planowana jest na 
grudzień – najpierw w Krakowie, 
a w 2022r. – w Częstochowie. 
Praca przebiega na żywym orga-
nizmie i jest bardzo intensywna, 
bo próby poprzedzają warszta-
ty, spotkania z psychologami 
i coauchami, podczas których 
poznajemy od środka proble-
my osób z niepełnosprawnością. 

Rozmawiała Zuzanna Suliga
(fot. Paweł Roman, 
Daniel Wróblewski)
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Jako pierwsza muzyczne 
„Dziedzictwo Huberma-
na” podtrzyma słynna 

skrzypaczka Nancy Zhou. 
Jej występ zainauguruje 
15 października nowy cykl Fil-
harmonii Częstochowskiej.

W połowie września Filharmonia 
Częstochowska zainaugurowała 
77. sezon artystyczny. Szczególnej 
oprawy uroczystości dodał fakt, 
że połączono ją z nadaniem sali 
koncertowej imienia Wojciecha 
Kilara. Przy fortepianie zasiadł 
wówczas Peter Jablonski, a za-
brzmiały m.in. I Koncert fortepia-
nowy oraz Veni Creator skompo-
nowane przez patrona sali.
Kolejne plany instytucji obejmo-
wały organizację 13. Festiwalu 
Wiolinistycznego im. Bronisława 
Hubermana, który miał się odbyć 
od 10 do 16 października. Nieste-
ty, „w związku ze zbiegiem wielu 
niesprzyjających okoliczności, 
mających charakter siły wyższej”, 
filharmonia musiała podjąć trud-
ną decyzję o odwołaniu festiwalu. 

„Wielcy skrzypkowie”

Rekompensatą dla melomanów 
będzie z pewnością cykl „Wielcy 
skrzypkowie. Dziedzictwo Huber-
mana”. Koncerty w jego ramach 
odbędą się w sezonie 2021/2022, 
a zainauguruje je występ Nancy 
Zhou, który odbędzie się 15 pa-

dziernika o godz. 19.  Artystka wy-
stąpi wraz z Orkiestrą Symfonicz-
ną Filharmonii Częstochowskiej 
pod batutą dyrektora filharmonii 
– Adama Klocka. 
- Skrzypaczka uznawana za jed-
ną z najważniejszych postaci 
dzisiejszego świata muzycznego. 
Do rozwoju jej międzynarodo-
wej kariery przyczyniło się szcze-
gólnie zwycięstwo na Konkursie 
Skrzypcowym im. Izaaka Sterna 
w Szanghaju w 2018 r. Aktywna 

działalność Nancy Zhou ma na 
celu ożywienie uznania dla sztu-
ki i nauki o skrzypcach. Przemy-
ślana muzykalność współgrająca 
z publicznością powoduje, że jest 
zapraszana na koncerty z czoło-
wymi orkiestrami na całym świe-
cie –  tak przedstawia swojego go-
ścia filharmonia.

Co zabrzmi?

Warto dodać, że Nancy Zhou 

gra na skrzypcach Josepha Gu-
arneriego z lat 1730-33, zna-
nych jako „Le Sphynx” użyczo-
nych jej przez prywatną osobę.
W sali koncertowej zabrzmią: 
Koncert skrzypcowy D-dur 
op. 35 oraz Suita „Jezioro łabę-
dzie” op. 20a Piotra Czajkow-
skiego. Bilety kosztują 50 zł (nor-
malne) i 45 zł (ulgowe). Można je 
kupić w kasie przy ul. Wilsona 16 
oraz za pośrednictwem strony: 
filharmonia.com.pl.

Kiedy kolejne koncerty?

Następne koncerty z cyklu za-
planowano na 19 listopada oraz 
3 grudnia. Gościem pierwszego 
wydarzenia będzie Jakub Jako-
wicz. Tego dnia dojdzie do zderze-
nia dwóch współczesnych spoj-
rzeń na jedno z najsłynniejszych 
barokowych dzieł, czyli „Cztery 
Pory Roku” Vivaldiego. Zabrzmią 
zaś utwory Astora Piazzolli oraz 
Maxa Richtera. 
Z kolei w grudniu z Orkiestrą 
Symfoniczną Filharmonii Często-
chowskiej wystąpi Roman Kim. 
W programie: Niccolo Paganini –  
Koncert skrzypcowy D-dur nr 1 op. 
6 oraz Johannes Brahms – Wa-
riacje na temat Haydna op. 35a. 
Oprócz tych wydarzeń Filharmo-
nia Częstochowska zachęca pu-
bliczność do tego, by spędzili tu 
Andrzejki. Koncert z tej okazji od-
będzie się 26 listopada. Za sprawą 
projektu „Tribute To The Police 
symfonicznie” będzie można wy-
słuchać takich przebojów jak „Ro-
xanne”, „Message In A Bottle”, 
„Tea In The Sahara”, „Walking 
On The Moon” czy „Every Bre-
ath You Take”. Zaznaczmy tu, że 
nowe interpretacje oraz emocjo-
nalne spojrzenie na melodię od-
krywają raz jeszcze głębię, poten-
cjał i piękno znanych kompozycji.
Zuzanna Suliga
(fot. Agnieszka Małasiewicz/
Filharmonia Częstochowska)

Filharmonia Częstochowska inauguruje nowy cykl „Wybitni skrzypkowie”
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Filmowe przeboje na jesień. Na ekranach rządzi agent James Bond!
Jesień 2021 bezapelacyj-

nie należy do tajnego 
agenta Jej Królewskiej 

Mości. Premiera 25. odsłony 
filmowego cyklu była najbar-
dziej oczekiwaną premierą 
ostatnich miesięcy.

Termin tej premiery przekładany 
był wielokrotnie. Pierwotnie mie-
liśmy obejrzeć „Nie czas umierać” 
jeszcze w 2020 r. Niestety, pan-
demia koronawirusa wywróciła 
rynek filmowy do góry nogami. 
Nie było więc chyba tak oczeki-
wanego tytułu, jak ten. Wreszcie 
30 września 25. film z cyklu o Ja-
mesie Bondzie wkroczył na ekra-
ny polskich kin. W Częstochowie 
na seanse zapraszają Cinema City 
Wolność i Cinema City Galeria 
Jurajska.

Piąty film z Craigiem

Zakończenia i szczegółów oczy-
wiście nie będziemy zdradzać, 
ujawnimy tyle, że choć film trwa 
163 minuty, to tego nie czuć. Do-
damy także, że to zarazem piąty 
i ponoć definitywnie ostatni film 
z udziałem Daniela Craiga w roli 
007. Obraz wyreżyserował Cary 
Joji Fukunaga (twórca serialu 
„Detektyw”), który jest również 
współautorem scenariusza.

Obsadę współtworzą znani z po-
przednich odsłon cyklu Léa Sey-
doux, Ben Whishaw, Naomie 
Harris, Jeffrey Wright, Christoph 
Waltz, Rory Kinnear oraz Ralph 
Fiennes. Antagonistą Bonda jest 
tu zaś laureat Oscara Rami Malak.
Oczywiście na Bondzie kino się 
nie kończy, listę najbardziej ocze-
kiwanych premier, które wejdą na 
ekrany jeszcze w tym roku, otwie-
rają „Venom 2: Carnage” (15 paź-
dziernika), „Diuna” (22 paździer-
nika), „Ostatniej nocy w Soho” 
(29 października), „Spencer” 
(5 listopada), „Cry macho” 
(12 listopada), „Dom Gucci” 

(26 listopada), „West Side Sto-
ry” (10 grudnia), „Spider-Man; 
Bez drogi do domu” (17 grudnia), 
„King’s Man: Pierwsza misja” 
(22 grudnia), „Matrix Zmar-
twychwstania” (22 grudnia).

Od „Wesela” do „Wesela”

Głośno jest również o polskim 
kinie. Aktualnie na ekranie prze-
ważają trzy tytuły: komedia „Naj-
mro. Kocha, kradnie, szanuje” 
(w obsadzie m.in. Dawid Ogrod-
nik i Robert Więckiewicz), prze-
bojowi „Teściowie” (w rolach 
głównych Izabela Kuna i Marcin 
Dorociński) oraz „Żeby nie było 
śladów” Jana P. Matuszyńskiego. 

Ostatni tytuł jest polskim kandy-
datem do Oscara, który oparto na 
podstawie książki Cezarego Ła-
zarewicza „Żeby nie było śladów. 
Sprawa Grzegorza Przemyka”. 
Wszystkie trzy filmy prezentują 
częstochowskie kina Cinema City.

Jeśli chodzi o zapowiedzi, to 
wiele emocji wzbudza zwłaszcza 
„Wesele”. Najnowszy film Woj-
ciecha Smarzowskiego, będzie 
miał swoją premierę w piątek 
8 października. Od tego dnia pre-
zentowany nie tylko w multiplek-
sach, ale również w Ośrodku Kul-
tury Filmowej – Kinie Studyjnym 
„Iluzja”. W obsadzie znaleźli 
się m.in. Agata Kulesza, Robert 

Więckiewicz, Michalina Łabacz, 
Mateusz Więcławek, Arkadiusz 
Jakubik i Andrzej Chyra. Oczy-
wiście „Wesele” Anno Domini 
2021 nie uniknie porównań 
z „Weselem” z 2004 r., nagrodzo-
nym licznymi nagrodami tytułem, 
dzięki któremu o reżyserze zrobi-
ło się naprawdę głośno. 

Na jakie premiery czekamy?

Jednak nie tylko na ten film 
czekają polscy widzowie. Przed 
nami bowiem premiery „Mojego 
wspaniałego życia” (29 paździer-
nika), „Bo we mnie jest seks” 
(19 listopada), „Dziewczyn z Du-
baju” (26 listopada), „Lokatorki” 

(3 grudnia) i „Szczęścia chodzą 
parami” (31 grudnia).

A co dystrybutorzy szykują dla 
kinomanów w 2022 r.? I tu nie 
brakuje mocnych pozycji, takich 
jak „Top Gun: Maverick”, „Śmierć 
na Nilu”, „Belfast”, „Thor: Love 
and Thunder”, „The Marvels” czy 
„Avatar 2”. 

Repertuarów częstochowskich 
kin należy szukać na stro-
nach: www.cinema-city.pl oraz 
www.okf.czest.pl.

Zuzanna Suliga
(fot. Eliza Kwiatkowska)
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Najpierw „Serca na odwyku”, potem „Kolacja dla głupca”
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Agencja Artystyczna 
Certus zaprasza wi-
dzów na trzy wyśmie-

nite komedie. Dwie z nich 
wyreżyserował Cezary Żak. 

Częstochowska Agencja Arty-
styczna Certus narodziła się 
w 2003 r. Szefuje jej Krysty-
na Pietrzak, która podkreśla, 
że pomysł narodził się dzię-
ki inspiracji jej nieżyjącego już 
przyjaciela Marka Perepeczki, 
wybitnego aktora oraz byłego dy-
rektora Teatru im. Mickiewicza. 
Pierwotnym celem agencji było 
prezentowanie częstochowskiej 
publiczności najlepszych spek-
takli, głównie komediowych, 
w wykonaniu renomowanych 
warszawskich teatrów. Działal-
ność ta zaowocowała przyjaźnią 
z wieloma wybitnymi artystami 
jak m.in. Krystyna Sienkiewicz 
czy Jan Kobuszewski. 

„Siostrunie” na jubileusz

W 2013 r. na dziesięciolecie fir-
my, odbyła się ogólnopolska pre-
miera musicalu „Siostrunie”. Był 
to pierwszy tytuł wyprodukowany 
przez agencję.  Z miejsca skradł 
on serca publiczności w całym 
kraju i zdobył nagrody na festiwa-
lach teatralnych. Zachęcona tym 

sukcesem Krystyna Pietrzak zde-
cydowała się na kolejne produk-
cje. I tak rozpoczęła się trwająca 
do dziś współpraca z Cezarym 
Żakiem. W 2014 r. wyreżyserował 
on (jednocześnie grając główną 
rolę) fenomenalną komedię kry-
minalną „Złodziej”. Spektakl za-
grano ponad 200 na scenach ca-
łego kraju, a także USA, Kanady 
i Australii. Trzecim „dzieckiem” 
częstochowskiej agencji była zaś 
farsa „Pozory mylą”, którą wyre-
żyserował Gabriel Gietzky.

„Serca na odwyku”

Rok 2018 przyniósł z kolei pre-

mierę broadwayowskiej komedii 
„Serca na odwyku” (napisał ją 
Murrey Schisgal, autor scenariu-
sza do niezapomnianego filmu 
„Tootsie”), której reżyserii pod-
jął się ponownie Cezary Żak. Na 
scenie partnerują mu żona Kata-
rzyna (która wcześniej wystąpiła 
również w „Siostruniach” i „Po-
zory mylą”), Hanna Śleszyńska 
i Michał Piela. I właśnie tę pro-
dukcję agencja Certus przypomni 
20 listopada. Spektakl będzie gra-
ny na scenie Filharmonii Często-
chowskiej dwukrotnie – o godz. 
15.30 i 19. Sprzedaż biletów już 
trwa, a kosztują one od 40 do 110 zł. 

W grudniu – „Imię”

„Imię” to tytuł znany już często-
chowskim miłośnikom teatru, 
agencja Certus prezentowała go 
bowiem w 2016 r. Spektakl w re-
żyserii Grzegorza Chrapkiewicza 
jest doskonały, stąd na powtórkę 
zdecydują się pewnie zarówno 
osoby, którego go widziały, jak 
i te, które nie miały takiej okazji. 
Akcja francuskiej komedii rozgry-
wa się w ciągu jednego wieczo-
ru, podczas kolacji wyprawianej 
przez profesora literatury Pier-
re'a i jego żonę Elisabeth. Zapro-
szeni goście, to przyjaciel domu, 
puzonista – Claude, brat Elisa-

beth, błyskotliwy przedsiębiorca 
– Vincent (Wojciech Malajkat) 
oraz jego ciężarna partnerka 
Anna. Drobne sprzeczki przero-
dzą się w prawdziwą bitwę. A całe 
zamieszanie wywoła niewinne 
z pozoru pytanie: Czy macie już 
jakiś pomysł na imię?

Obsadę spektaklu, który grany 
będzie 11 grudnia w filharmo-
nii, tworzą Małgorzata Forem-
niak, Wojciech Malajkat, Szymon 
Bobrowski, Mateusz Banasiuk 
(zamiennie Marcin Hycnar) i Do-
rota Krempa. „Imię” będzie moż-
na zobaczyć o godz. 16 i 19. Bilety 
kosztują od 50 do 120 zł.

„Kolacja dla głupca”

Nowy rok otworzy najbardziej 
oczekiwana premiera – „Kola-
cja dla głupca”. Szósta produkcja 
agencji Certus gotowa była już 
w ubiegłym roku, jednak pande-
mia koronawirusa uniemożliwi-
ła jej prezentację. Ogólnopolska 
premiera słynnej komedii Fran-
cisa Vebera przeniesiona została 
na 15 stycznia 2022 r. na godz. 19 
(wcześniej, bo o godz. 15.30 od-
będzie się pokaz przedpremiero-
wy). Miejscem wydarzenia będzie 
oczywiście Filharmonia Często-
chowska, agencja artystyczna za-

wsze organizuje bowiem premiery 
w rodzinnym mieście. Reżyseru-
je ponownie  Cezary Żak, który 
gra również wpływowego Pier-
re'a Brochanta. Bartłomiej Topa 
wciela się zaś w rolę Francois 
Pignona, księgowego i głównego 
gościa kolacji, na którą zaprasza 
się wyjątkowych nieudaczników 
(nieświadomie uczestniczących 
w konkursie na największego 
frajera). Obsadę tworzą również 
Małgorzata Pieczyńska, Agniesz-
ka Więdłocha (zamiennie Marta 
Chodorowska) i Michał Zieliński. 
Dodatkowe spektakle przewidzia-
no na 16 stycznia na godz. 15.30 
i 19. Bilety na premierę kosztują 
od 80 do 150 zł, a na pozostałe 
spektakle – od 60 do 120 zł. 

O nie, a także bilety na pozosta-
łe tytuły można pytać w siedzibie 
Agencji Certus (ul. Dąbrowskiego 
36/4, tel. 732 932 729 i 34 360 
60 67) oraz w kasie Filharmonii 
(ul. Wilsona 16, tel. 34 324 42 30 
i 795 451 438) Sprzedaż prowa-
dzona jest też za pośrednictwem 
portali KupBilecik.pl oraz eBilet.
pl. Szczegóły: www.agencjaarty-
stycznacertus.pl.

Zuzanna Suliga 
(fot. Agencja Artystyczna Certus)
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Dżem, Lady Pank, Raz Dwa Trzy, Rojek… Koncertowa jesień w Częstochowie

Tej jesieni nie braknie 
muzyki. Lady Pank i Raz 
Dwa Trzy uczczą jubile-

usze, Rojek będzie tańczył 
„Bez końca”, a w klubach 
rządzić będą m.in. Closter-
keller i Organek. 

Końcówka tego roku upłynie pod 
hasłem muzyki. Na wiele z ofe-
rowanych koncertów fani czekali 
długie miesiące, bo przez wzgląd 
na pandemię terminy były kilka-
krotnie zmieniane. Publiczność 
i organizatorzy mają jednak na-
dzieję, że więcej zmian nie na-
stąpi. Zwłaszcza że przed nami 
występy muzycznej czołówki. Kto 
odwiedzi Częstochowę?

Najpierw dwa jubileusze

Zacznijmy od dwóch jubileuszo-
wych tras. Swoje 40-lecie świę-
tuje bowiem Lady Pank. Nie mo-
gło zabraknąć więc nowej płyty 
i trasy koncertowej – obu pod 
hasłem „LP 40”. Częstochowski 
przystanek zaplanowano na pią-
tek, 29 października na godz. 20. 
Największe przeboje legendarne-
go zespołu, któremu przewodzą 
Jan Borysewicz i Janusz Panase-
wicz zabrzmią w Hali Sportowej 
Częstochowa. Oprócz „Zamków 
na piasku”, „Mniej niż zero”, 
„Tańcz głupia, tańcz” czy „Kryzy-
sowej narzeczonej”, nie zabraknie 
z pewnością najnowszych kawał-
ków takich jak „Ameryka” czy 
„Tego nie mogą zabrać nam”. Na 
wydarzenie zaprasza Impresariat 
Adria Art.

Kilka tygodni później, zorgani-
zuje ona kolejny jubileusz. Tym 
razem fetowany będzie on na sce-
nie Filharmonii Częstochowskiej. 
12 grudnia wystąpi tam Raz Dwa 
Trzy, podsumowujące trzy deka-
dy działalności. Stąd i tytuł tra-
sy – „30 lat jak jeden koncert”. 
Znakiem rozpoznawczym zespołu 
niezmiennie pozostaje mistrzow-
skie połączenie niebanalnego ta-
lentu literackiego Adama Nowaka 
z prawdziwą muzyczną finezją 
jego kolegów. Koncert zaplano-
wano na godz. 19. Informacje 
o biletach na: adria-art.pl. 

Polscy Rolling Stonesi

Z gościnności filharmonii skorzy-
sta również Agencja Brussa, która 
podobnie jak Adria Art, od daw-
na organizuje wydarzenia z myślą 
o częstochowskiej publiczności. 
Jesienny sezon zacznie od wystę-
pu „10 Tenorów”, którzy wystąpią 
28 listopada o godz. 19. W progra-
mie znajdą się m.in. utwory z ope-
retki „Księżniczka Czardasza”, 
oper – „Trubadur” i „Rigoletto” 
czy musicalu „Dzwonnik z Notre 
Dame”. Artyści przypomną rów-
nież przeboje z repertuaru Elvi-
sa Presleya, Andrea Bocellego, 
Toma Jonesa czy zespołu Queen.
Z kolei 10 grudnia scena przy 
ul. Wilsona 16 należeć będzie do 
polskich Rolling Stonesów, czy-
li zespołu Dżem. Fanów grupy, 
których w Częstochowie jest na-
prawdę wielu, czeka ponad dwu-

godzinny występ przepełniony 
największymi przebojami z ponad 
40-letniej historii kapeli. Miejmy 
nadzieję, że na setliście nie brak-
nie takich utworów jak „Autsaj-
der”, „Jak malowany ptak”, „Sen 
o Victorii” czy „Detox”. Ten kon-
cert także zaplanowano na godz. 
19. Szczegóły na stronie
www.agencjabrussa.pl.

Artur Rojek „Bez końca”

Muzycznych wydarzeń organi-
zowanych w filharmonii przez 
zewnętrzne agencje będzie zresz-
tą więcej. Przebojem okaże się 
z pewnością wizyta Artura Rojka 
w ramach roztańczonej trasy „Bez 
końca Tour”. Tytułowy utwór jest 
drugim singlem z pokrytej złotem 
płyty „Kundel” (ukazała się ona 
w marcu 2020 r.). Krążek ten jest 
drugim solowym wydawnictwem 
wszechstronnego artysty. Stąd 
13 listopada o godz. 19 Często-
chowa będzie się bawić przy 
„Sportowym życiu”, „A miało 
być jak we śnie” czy „W niko-
go nie wierzę tak, jak w Ciebie”. 

Dokładnie miesiąc później na 
tej samej scenie „historię mu-
zyk” przedstawi Grupa MoCarta, 
a 18 grudnia – swoje najwięk-
sze przeboje przywiezie Sylwia 
Grzeszczak. Więcej informacji na 
www.filharmonia.com.pl.

Marcin Świetlicki i Zgniłość

Jeśli chodzi o październik, to 
szczególnie polecamy zaś koncert, 
który odbędzie się 15 paździer-
nika o godz. 20 na scenie Teatru 
im. Mickiewicza. Zaprosi na niego 
Ośrodek Promocji Kultury „Gau-
de Mater”. Wystąpi Zgniłość, czyli 
zespół poety Marcina Świetlickie-
go i pianisty Michała Wandzilaka 
(Świetliki), który powstał na bazie 
zespołu Jazztliki, grającego jazzo-
we covery największych szlagie-
rów Świetlików.
W dorobku Zgniłości znajdują się 

dwupłytowy audiobook Marcina 
Świetlickiego „Drobna zmiana" 
(Wydawnictwo a5) oraz „Sied-
miościan” (Fundacja na rzecz 
kultury im. Tymoteusza Karpo-
wicza). Druga z wymienionych 
uzyskała notę TopNote magazynu 
„JazzPRESS” oraz została jedną 
z pięciu płyt roku 2017 według 
magazynu Playboy.

Wstęp na wydarzenie jest bez-
płatny, jednak na podstawie wej-
ściówki, którą można odebrać 
w siedzibie OPK przy ul. Dąbrow-
skiego 1.

Organek, Łydka Grubasa...

Obok koncertów organizowa-
nych w instytucjach, nie braknie 
też tych klubowych. Topowych 
artystów zaprasza do bramy przy 
Al. NMP 38 klub Rura. 16 paź-
dziernika cała sala zaśpiewa tam 
na głos „Rapapara”, a to znak, że 
powraca Łydka Grubasa. 
22 października koncert przepeł-
niony przekrojowym solowym 
materiałem da tam Kukon. Arty-
sta zaprezentuje zbiór numerów 
ze swoich ostatnich płyt oraz ka-

wałki, które już zdążyły uzyskać 
miano klasyków.

13 listopada album „Na razie 
stoję, na razie patrzę” promował 
będzie Organek. Trasa ta zapo-
wiadana jest jako „dynamiczne, 
przebojowe i bezkompromisowe 
show z nową muzyką na nowe 
czasy”. - Retro już nam nie wy-
starcza. Nie czas na wspominki, 
czas opowiadać o tym, co dzieje 
się tu i teraz, a do tego potrzebny 
jest współczesny język – zaznacza 
Tomasz Organek.

Na listopad zaplanowano jeszcze 
powrót zespołu Nocny Kochanek. 
Wszystko w ramach „Stosun-
kowo Udanej Trasy”, czyli serii 
koncertów, promujących album 
„Stosunki Międzynarodowe". Na 
płycie znajduje się dziewięć utwo-
rów oryginalnie wykonywanych 
przez znane zespoły hardroc-
kowe i heavymetalowe, których 
warstwa liryczna, a przy okazji 
muzyczna, całkiem dobrze wpi-
sują się w konwencję Nocnego 
Kochanka. Koncert odbędzie się 
22 listopada.

Gutek, Closterkeller...

Sporo planów koncertowych 
ma również Muzyczna Meta (ul. 
Jasnogórska 13). Już w piątek, 
8 października o godz. 20 zagra 
tam zespół Gutek, któremu prze-
wodzi wokalista Piotr Gutkow-
ski, znany ze współpracy z takimi 
grupami jak Kaliber 44 czy Pak-
tofonika, ale przede wszystkim 
z założonego przez Piotra Bana-
cha zespołu Indios Bravos. Jego 
ostatni album „Stan rzeczy” uka-
zał się w kwietniu tego roku.  

Z kolei dwa dni później, czy-
li w niedzielę o godz. 19 – scena 
należeć będzie do Anji Orthodox 
i zespołu Closterkeller. Ostatnie 
studyjne wydawnictwo zespołu 
„Viridian” miało swoją premierę 
jesienią 2017 r., jako dziesiąty al-
bum studyjny, którego wydawcą 
był Universal Music Polska.
22 października o godz. 20 klub 
odwiedzi zaś Kwartet Proforma, 
który zyskał popularność poprzez 
bardzo obszerne i staranne opra-
cowanie twórczości tria Kacz-

marski - Gintrowski - Łapiński, 
a także współpracę z liderem Kul-
tu, czyli z Kazikiem Staszewskim. 
W Częstochowie Kwartet zagra 
koncert przekrojowy zawiera-
jący utwory pochodzące z całej, 
19-letniej historii zespołu. 

Wśród planowanych wydarzeń 
zapowiadany jest również występ 
grupy Cochise, której wokalistą 
jest Paweł Małaszyński. Koncert 
ma się odbyć 3 grudnia o godz. 
21, szczegóły już niebawem.

Kameralnie w Alternatywie

Teatr Nowy w Częstochowie wraz 
z Klubokawiarnią i Kawiarnią 
Alternatywa 21 zadba o to, by 
w mieście nie brakowało również 
bardziej kameralnych i przy tym 
niezwykle klimatycznych koncer-
tów. Dobrym przykładem będzie 
występ folkowego songwritera 
Postmana, który odbędzie się 
15 października na Starym Rynku. 
W tej samej lokalizacji powrócą 
słynne już jam session pod szyl-
dem „Totalna improwizacja”. 
22 października koncerto-
wał będzie tu Krystian Dar-
binian, a 23 października 
– Sylwia Śmietana. Z kolei 
30 października – tym razem przy 
ul. Mielczarskiego – odbędzie się 
recital Aleksandry Tokarczyk.

Zuzanna Suliga
 (fot. mat. organizatorów)
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Muzyczne obrazy Małgorzaty Stępniak, czyli przenikanie się sztuki

Nie potrafię pracować 
bez muzyki – zaznacza 
częstochowska ma-

larka Małgorzata Stępniak. 
Motywy muzyczne od zawsze 
towarzyszą jej twórczości.

Małgorzata Stępniak jest absol-
wentką Akademii Sztuk Pięknych 
w Krakowie (dyplom z malarstwa 
w pracowni prof. Włodzimie-
rza Kunza uzyskała w 1998 r.). 
Artystka jest laureatką Nagro-
dy Ministra Kultury i Sztuki na 
IX Ogólnopolskim Przeglądzie 
Malarstwa Młodych w Legnicy 
w 1999 r. Trzy lata później otrzy-
mała Stypendium Artystyczne 
Prezydenta Miasta Częstochowy. 
Uczestniczyła w kilkudziesięciu 
wystawach zbiorowych w kraju 
i za granicą oraz licznych wysta-
wach indywidualnych (ostatnia 
z nich miała miejsce w Kostrzyń-
skim Centrum Kultury w Ko-
strzynie nad Odrą). Małgorzata 
Stępniak jest też wiceprezesem 
Regionalnego Towarzystwa Za-
chęty Sztuk Pięknych w Często-
chowie, a także pomysłodawczy-
nią i kuratorką wszystkich edycji 
wystawy „8 Kobiet”.

- O niej i jej twórczości wielu 
krytyków sztuki pisze w spo-
sób analityczny, pochylając się 
nad znaczeniowością i oryginal-
nością przedstawianych kom-
pozycji. Osobiste, osobne styli-
stycznie, bogate w różnorodne 
odniesienia i znaczenia prace 
artystki są interesujące m.in. 
przez swoiste, przetworzone ko-
notacje ze sztuką abstrakcyjną 
– zaznacza Marian Panek, ma-
larz, nauczyciel akademicki i au-
tor licznych publikacji o sztuce.

Najważniejszy jest kolor

A jak o swoim malarstwie opowia-
da sama artystka? - Najważniejszy 
w nim jest dla mnie kolor, który 
musi być mocny, wyrazisty. Waż-

na jest tematyka. Inspiracje czer-
pię bezpośrednio z życia. Często 
są to podpatrzone gdzieś sytuacje, 
scenki. Czasem twórczym impul-
sem jest dla mnie film czy fotogra-
fia, często muzyka... Chcę, aby ob-
raz istniał wyraźniej i dokładniej 
na płótnie niż w mojej wyobraźni 
- wyjaśnia  Małgorzata Stępniak.

Twórczość malarki prezentowa-
na jest w wielu znanych galeriach 
w kraju (m.in. Galerii Triada 
w Gdańsku). Jej prace znajdują 
się również w licznych kolekcjach 
prywatnych.  – Budzą one zainte-
resowanie kolekcjonerów, także 
młodych amatorów sztuki. A to 
dlatego, że wielu z nich nosi w so-
bie romantyczną nutę, tęsknotę 
za retro elegancją, za zadawaniem 
szyku – podkreśla Marian Panek.

Muzyka inspiruje, pobudza, 
wzrusza...

Malarstwo Stępniak kojarzone jest 
przede wszystkim z figuralnymi 
obrazami. Jednak równocześnie 
z nimi pojawiły się i dzieła mu-
zyczne, które równie mocno wpi-
sują się w twórczość tej autorki. 

- Myślę, że jest tak dlatego, ponie-
waż zwyczajnie nie potrafię pra-
cować bez muzyki. Towarzyszy mi 
ona zawsze, gdy maluję. W ogóle 
uważam, że muzyka i malarstwo, 
to dziedziny sztuki, które wzajem-
nie się przenikają. Muzyka inspi-
ruje, pobudza, wzrusza – mówi 
Stępniak. – Często jest tak, że słu-
cham po prostu radia. Kiedyś była 
to „Trójka”, teraz tę lukę wypełni-
ło radio „Nowy Świat”. Mam tam 
swoje ulubione audycje muzycz-
ne. Lubię też posłuchać „swoich” 
utworów, wykonawców – dodaje.

Muzykę, której słucha, dobiera 
w zależności od nastroju czy sytu-
acji. Wśród ulubionych artystów 
wylicza The Rolling Stones, Pink 
Floyd,  Voo Voo,  Milesa Davisa, 

Talking Heads, Raz Dwa Trzy, 
Michaela  Kiwanukę, Davida 
Bowie, Artura Rojka, Hey,
Michała Urbaniaka…

Motyw gramofonu, 
patefonu, płyty...

- Coś magicznego jest w muzyce 
płynącej z gramofonu, w winy-
lu. Motyw gramofonu, patefonu, 
płyty często pojawia się w moich 
obrazach. Podobnie jest z samy-
mi instrumentami. Są wizualnie 
fascynujące, mają piękne kształty 
– opowiada Małgorzata Stępniak.
Jej pierwsza, wyłącznie muzyczna 
wystawa „Wszystko gra”, odbyła 
się w 2006 r. w Ośrodku Promo-
cji Kultury „Gaude Mater” (wer-
nisaż uświetnił występ Janusza 
„Yaniny” Iwańskiego). Dziś w do-
robku malarki osobny dział sta-
nowią wręcz wyłącznie „muzycz-
ne” wystawy. Tak było w 2014 r.
w Galerii Hotelu Marriot w War-
szawie (wydarzenie uświetnił 
recital nieżyjącego już Piotr Ma-
chalica) czy rok później w Fil-
harmonii Podkarpackiej w Rze-
szowie. Ekspozycja „Piano Bar” 
królowała zaś w 2017 r. Filharmo-
nii w Częstochowie, a „Noktruny” 
w 2019 r. w BWA w Sandomierzu.

Niebawem prace malarki bę-
dziemy mogli oglądać w często-
chowskiej Konduktorowni pod-
czas wystawy zbiorowej „Chwila 
i Trwanie” (wernisaż odbędzie się 
15 października). Autorka przygo-
towuje się również do prezentacji 
w Muzeum Realizmu Magicz-
nego w Wiśle. Jej muzyczno-ka-
wiarniane obrazy zawisną tam 
z początkiem grudnia.

Więcej o twórczości Małgorzaty 
Stępniak można przeczytać na 
stronie: www.mstepniak.eu

Zuzanna Suliga
(fot. Piotr Dłubak i archiwum 
Małgorzaty Stępniak)
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Miejska Galeria Sztuki prezentuje jesienne wystawy. Warto zajrzeć do każdej sali!

W Galerii Zwiastun 
malarstwo prezen-
tuje syn, w Sali Go-

belinowej – ojciec. Jednak 
w październiku warto odwie-
dzić Miejską Galerię Sztuki 
nie tylko, by podziwiać twór-
czość Bartłomieja i Bartosza 
Frączków. 

Jesienne zwiedzanie częstochow-
skiej Miejskiej Galerii Sztuki 
(Al. NMP 64) zaczniemy od Ga-
lerii Zwiastun mieszczącej się 
w holu instytucji. Tam wystawę 
pod symbolicznym tytułem „Moja 
pierwsza” (to debiut indywidual-
ny) prezentuje Bartłomiej „Bebe” 
Frączek, student malarstwa Uni-
wersytetu Humanistyczno-Przy-
rodniczego im. Jana Długosza 
w Częstochowie.

Inspiracje do swoich obrazów 
czerpie ze świata natury - zajmuje 
go zwłaszcza fauna morska, mno-
gość jej form i rodzajów. Kolejne 
źródła inspiracji stanowi dla nie-
go starożytność oraz wierzenia 
z tamtego okresu. - Historie o bo-
gach i herosach od najmłodszych 
lat pobudzały moją wyobraźnię. 
Bóstwa nordyckie i egipskie, zgo-
ła inne od greckich i rzymskich, 
które są szerzej znane, stanowią 
niewyczerpane źródło inspiracji. 
Staram się rozwijać swój warsztat 
malarski, poruszając różną tema-
tykę – zaznacza 21-latek. 

Poplenerowa
„Jurajska Jesień”

Z holu kierujemy się prosto do 
Sali Śląskiej. Tam można oglądać 
plon 46. Ogólnopolskiego Plene-
ru Malarskiego „Jurajska Jesień”. 
To wystawa zbiorowa artystów 
biorących udział w dorocznym 
plenerze na Jurze Krakowsko-
Częstochowskiej oraz zaproszo-
nych przez  Częstochowski Okręg 
ZPAP. Ekspozycja jest artystycz-
nym przedstawieniem bogactwa 
przyrodniczego, geologicznego 
i kulturowego tej krainy geogra-
ficznej – w indywidualnych uję-
ciach, rozmaitych formach i tech-
nikach oraz kreacjach wyobraźni.
Wydarzenie odbyło się w Fol-
warku w Zrębicach. W wystawie 
oprócz uczestników pleneru 
wzięli udział również inni artyści, 
także, dzięki staraniom komisarz 
pleneru Elżbiety Ledeckiej i wice-
prezes ZPAP Okręgu Częstochow-
skiego Romualdy Anioł-Lubas, 
z zagranicy: z Białorusi, Bahraj-
nu, Danii i Francji.

„Martwa natura w fotografii”

Gdy już nacieszymy oczy jurajski-
mi inspiracjami, przechodzimy 
do Sali Poplenerowej. Tu króluje 
9. Międzynarodowy Salon „Mar-
twa natura w fotografii”. 
Historia tego przedsięwzięcia 
sięga 2003 r. Projekt ten przybli-
żając znany w sztuce motyw mar-
twej natury, jednocześnie stara 
się dociec, w którą stronę zmie-
rza ten nurt współczesnej foto-
grafii. Pomysłodawcą Salonu jest 
artysta fotografik i literat Janusz 

Mielczarek. Po jego rezygnacji 
z funkcji komisarza, obowiązki te 
przejął artysta fotografik Sławo-
mir Jodłowski, prezes Jurajskiego 
Fotoklubu Częstochowa i członek 
ZPAF. 
- Propozycja objęcia funkcji ko-
misarza Międzynarodowego Sa-
lonu „Martwa natura w fotografii” 
jest dla mnie dużym wyróżnie-
niem. Konkurs, który został już 
zorganizowany po raz dziewiąty, 
cieszy się dużą popularnością za-
równo wśród artystów-fotografi-
ków, jak i pasjonatów fotografii, 
niezwiązanych zawodowo z tą 
dziedziną sztuki. Wielkie podzię-
kowania składam dotychczasowe-
mu, wieloletniemu komisarzowi 
konkursu, Januszowi Mielczarko-
wi, pomysłodawcy idei konkursu. 
Ze swojej strony dołożę wszel-
kich starań, by konkurs utrzymał 
swoją wysoką rangę i rozwijał się 
w kierunku tworzenia nowator-
skich, kreatywnych rozwiązań 
w przedstawianiu tematu „Mar-
twa natura” – zaznacza Sławomir 
Jodłowski.

Najlepsze spośród 211 zgło-
szonych prac wybierało jury 
w składzie: Małgorzata Dołow-
ska (przewodnicząca), Krzysztof 
Muskalski, Jerzy Piątek, Janusz 
Mielczarek i Krzysztof Zając. 
Na wystawę zakwalifikowali oni 
53 prace 36 autorów oraz przyzna-
li nagrody, wyróżnienia i medale.
Kto je otrzymał? Złoty Medal 
FIAP trafił do Ryszarda Dubiań-
skiego, Srebrny – do Wojciecha 
Woszczyka, a brązowy – do Ry-
szarda Czernowa. Złoty Medal 
Fotoklubu RP przyznano Małgo-
rzacie Szymczak, srebrny – Joan-
nie Borowiec, a brązowy – Damia-
nowi Grodowskiemu. Tytuł „Best 
Author” należy do wymienionego 
już powyżej Ryszarda Czernowa. 
Równorzędne wyróżnienia FIAP 
otrzymali zaś: Beata Brząkalik- 
Gburek, Marek Hasso-Agospo-

wicz, Agnieszka Kot, Mateusz Ko-
zera, Paulina Michałek i Nermin 
Smajić.

Malarskie „marginesy”

Gdy obejrzymy wszystkie 
„martwe natury”, pokonujemy 
kilka stopni i trafiamy do Gale-
rii Promocji Młodych - Antre-
sola. Tutaj prezentowane jest 
malarstwo Mateusza Pawełczy-
ka „marginesy”. Młody artysta 
W 2015 r. obronił (w pracowni 
Włodzimierza Kuleja), dyplom 
z wyróżnieniem. W tym samym 
roku został asystentem na ma-
cierzystym wydziale. Obecnie jest 
słuchaczem Szkoły Doktorskiej 
UJD w Dyscyplinie Sztuki Piękne 
i Konserwacja Dzieł Sztuki, upra-
wia malarstwo i rysunek. Uczest-
niczył w wielu wystawach zbio-
rowych w kraju oraz za granicą, 
realizował również indywidualne 
wystawy. Ma w dorobku udział 
i organizację sympozjów nauko-
wych. Organizuje również pokazy 
innych artystów.
Na wystawie w Galerii Antreso-
la artysta prezentuje najnowsze 
prace, Ekspozycja jest, zgodnie 
z zainteresowaniami jej autora, 
kontynuacją, rozwijaniem badań 
nad samą istoty malarstwa.
- W swoich twórczych poszuki-
waniach, artysta stosuje różne 
rodzaje obrazowania, zestawia 
prace w sposób kontrastowy lub 
przez analogię, a napięcia, które 
w ten sposób powstają,  tworzą 
wartościowy komunikat wizual-
ny. Na wystawie kontrast między 
dziełami będzie się wiązał z ich 
formatem – obraz wielkoforma-
towy (180 na 200 cm) zestawio-
ny został z małymi płótnami 20 
na 40, by widz mógł zaobserwo-
wać pojawiające się nieoczywiste 
układy oraz relacje. Inny rodzaj 
kontrastowania opiera się na 
zestawianiu umownie „czystej" 
płaszczyzny koloru, z drgającą 

płaszczyzną namalowaną  mo-
nochromatycznie – czytamy 
o „marginesach”.

25 lat malowania

Najwyższa z sal galerii – Gobeli-
nowa należy do Bartosza Frącz-
ka, ojca Bartłomieja i nauczyciela 
Mateusza. Wypełnia ją kilkadzie-
siąt prac zebranych w ramach 
jubileuszowej wystawy „25 lat 
malowania”. Ekspozycja tanowi 
próbę podsumowania malarskie-
go dorobku artysty. Początkową 
datę stanowi tu debiutancka wy-
stawa Frączka, zorganizowana 
w Galerii Inny Śląsk w Tarnow-
skich Górach w 1996 r. To od niej 
rozpoczęła się samodzielna droga 
malarska częstochowianina.

– Doskonale pamiętam tę wysta-
wę. Niedawno dzwoniłem nawet 
do galernika Krzysztofa Mazika, 
który ją wówczas organizował. 
Galeria istnieje do dziś i zaprasza 
nie tylko na wystawy, ale i zna-
komite koncerty jazzowe – mówi 
Frączek. – W tym okresie inspiro-
wałem się starożytnym Egiptem, 
mitologią, stąd i tytuł „Egipskie 
ciemności – dodaje.

Prac, które prezentowane były 
w Galerii Inny Śląsk, nie zoba-
czymy, wszystkie znajdują się bo-
wiem w kolekcjach prywatnych 
i nie było możliwości sprowa-
dzenia ich na częstochowską wy-
stawę. Tamten okres twórczości 
artysty (wówczas 22-latka) repre-
zentuje m.in. „Totem indiański”, 
a także kilka innych, dojrzałych 
prac z lat 1995-1996. Nie braknie 
też obrazów pochodzących z naj-
nowszych cykli takich jak „Ja-
ponki”, „Meksykański” czy „Złote 
ogrody”. Pewnym zaskoczeniem 
dla wielbicieli twórczości tego 
malarza mogą być z pewnością… 
pejzaże, którym autor nie poświę-
cał dotychczas uwagi.

– Poza studiami nigdy nie zajmo-
wałem się malowaniem pejzaży. 
Trwało to aż do wybuchu pande-
mii, gdy nie mogliśmy chodzić do 
parków czy lasów. Wtedy zaczą-
łem je malować – zdradza Frączek.

Jubilat zaznaczał, że prace nad 
ekspozycją trwały do ostatniej 
chwili, a prezentacji organizo-
wanej w rodzinnym mieście to-
warzyszył spory stres. - Trudno 
aranżować wystawę przekrojową, 
prace różnią się tematyką, forma-
tem, co może prowadzić do kako-
fonii. Mam nadzieję, że sprosta-
łem temu zadaniu. Na własnym 
podwórku jest zawsze najtrud-
niej. Przynajmniej ja tak uważam 
– przyznaje malarz.
Tu zaznaczamy, że wystawa jest 
znakomita. Starania przyniosły 
odpowiedni efekt i odwiedzenie 
jej jest punktem obowiązkowym 
tej jesieni.

Co, gdzie, kiedy?

Wystawy z Sali Śląskiej, Pople-
nerowej, Antresoli i Gobelino-
wej można oglądać do 7 listopa-
da. Z kolei prezentacja w Galerii 
Zwiastun dostępna jest do 24 paź-
dziernika. Dwa dni później o godz. 
17 otwarta zostanie tu inna wy-
stawa. Tym razem fotograficzna. 
„Dynamic street” zaprezentuje 
Michał Laskowski – „fotograf 
amator, pasjonat, obserwator 
i dokumentalista życia”.

Od wtorku do piątku częstochow-
ska galeria zaprasza zwiedzają-
cych od godz. 10.30 do 18, a w so-
boty i niedziele - od godz. 12 do 
19. Bilety normalne kosztują 10 zł, 
ulgowe – 8 zł (w środy wstęp jest 
bezpłatny). Szczegóły: 
www.galeria.czest.pl. 

Zuzanna Suliga
(fot. Adam Rygalik/
Miejska Galeria Sztuki)
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Muzeum Częstochowskie. Od Galerii Dobrej Sztuki po Stary Ratusz
Obok wystaw czasowych 

Muzeum Częstochow-
skie zaprasza do zwie-

dzania także tych stałych. 
„Sztuka Polska XIX i XX w.”, 
„Z mroku dziejów”, „Żydzi 
Częstochowianie” – to przy-
kłady propozycji, które za-
ciekawią nie tylko pasjona-
tów historii.

Muzeum Częstochowskie ist-
nieje od 1905 r. Niezmien-
nie odgrywa ono istotną rolę 
w życiu społecznym i kultural-
nym miasta, wpływając zna-
cząco na tradycję i historię. 
Swoje ekspozycje instytucja pre-
zentuje w kilku obiektach: w Ra-
tuszu przy pl. Biegańskiego, Ga-
lerii Dobrej Sztuki przy Al. NMP 
47, Pawilonie Wystawowym 
i Muzeum Górnictwa Rud Żelaza 
w Parku im. Staszica, Domu Po-
ezji – Muzeum Haliny Poświa-
towskiej przy ul. Jasnogórskiej 
23, Muzeum Żydów Częstocho-
wian przy ul. Katedralnej 8, w Re-
zerwacie Archeologicznym przy 
ul. Łukasińskiego 20 oraz – od 
18 sierpnia tego roku – w Starym 
Ratuszu na Starym Rynku. 

„Historia Częstochowy – 
miasta nad Wartą”

Zatrzymajmy się najpierw przy 
ostatnim z wymienionych po-
wyżej miejsc. - W 2019 r. na te-
renie Starego Rynku w ramach 
projektu „Przebudowa i rozbu-
dowa budynku Ratusza Starej 
Częstochowy wraz z zagospoda-
rowaniem terenu” rozpoczęto 
prace budowlane. Projekt rewi-
talizacji tej przestrzeni miejskiej 
zakładał utworzenie strefy zwią-
zanej z aktywnością kulturową. 
W związku z tym powstał kom-
pleks obejmujący w części pod-
ziemnej rezerwat archeologicz-
no-architektoniczny, a w części 
naziemnej kawiarnię – wyjaśnia 
Magdalena Wieczorek-Szmal 
z Muzeum Częstochowskiego. 
W efekcie w nowoczesnym kom-
pleksie możemy oglądać stałą 
ekspozycję zatytułowaną „Histo-
ria Częstochowy – miasta nad 
Wartą”. Prezentowane na niej 
zabytki archeologiczne pochodzą 
wyłącznie z badań prowadzonych 
w obrębie Starego Miasta i są da-
towane w większości na okres od 
XVI do początku XIX w.

Wystawy stałe i czasowe

Zostając przy wystawach stałych, 
to w Ratuszu możemy zwiedzać 
historyczną ekspozycję „Dzieje 

miasta Częstochowy”, a w Galerii 
Dobrej Sztuki podziwiać „Sztu-
kę Polską XIX i XX wieku” (w jej 
ramach prezentowana jest ak-
tualnie również wystawa czaso-
wa „O wolności i Solidarności. 
Linoryty Leszka Sobockiego”). 
Z kolei w Rezerwacie na Rako-
wie czekają prezentacja „Z mroku 
dziejów” oraz zachowane „in situ” 
cmentarzysko kultury łużyckiej, 
w obiekcie przy ul. Katedralnej 
– wystawa „Żydzi Częstochowia-
nie”, w Domu Poezji – ta, poświę-
cona życiu i twórczości wybitnej 
poetki Haliny Poświatowskiej, 
a w Muzeum Górnictwa Rud Że-
laza – ekspozycja poświęcona 
historii górnictwa rud żelaza. 

Dwa otwarcia w październiku

Jeśli chodzi o wystawy czasowe, 
na październik instytucja zapla-
nowała dwie nowości. W piątek, 
8 października o godz. 18 w Gale-
rii Dobrej Sztuki otwarta zostanie 

wystawa prac Katarzyny Win-
czek „Terytoria-granice”. Eks-
pozycja , która realizowana jest 
we współpracy z Uniwersytetem 
Humanistyczno-Przyrodniczym 
im. Długosza w Częstochowie, 
będzie dostępna do 31 paździer-
nika. Z kolei 23 października 
o godz. 17 w Ratuszu zainaugu-
rowana zostanie wystawa „Pho-
toartmedica. IX Międzynarodowy 
Salon Fotografii Artystycznej Le-
karzy” (można ją będzie oglądać 
do 21 listopada).

Warto dodać, że w Muzeum Czę-
stochowskim odbywają się także 
spotkania, promocje książek, se-
sje, wykłady… Instytucja prowadzi 
również szeroko zakrojoną dzia-
łalność edukacyjną. Bieżących in-
formacji należy szukać na stronie 
www.muzeumczestochowa.pl

Zuzanna Suliga 
(fot. Jacek Śliwczyński/
Muzeum Częstochowskie)
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Książki z Częstochowy – nie tylko kryminały, ale także poezja 
Ostatnie miesiące 

przyniosły wiele li-
terackich premier. 

Związani z Częstochową 
autorzy specjalizują się nie 
tylko w prozie gatunkowej, 
ale także poezji. Ich twór-
czość promuje zaś Ośrodek 
Promocji Kultury „Gaude 
Mater”

- Ośrodek Promocji Kultury
„Gaude Mater” od zawsze wspie-
rał twórców mieszkających 
w Częstochowie i związanych 
z tym regionem. Tylko w tym roku 
zaprosiliśmy częstochowianki 
i częstochowian na kilka spotkań 
autorskich z pisarkami i pisarza-
mi, wywodzącymi się z naszego 
miasta. Swoje kryminalne opo-
wieści promowali tu ostatnio 
Anna Rozenberg, Sebastian Bach-
niak i Sebastian Sadlej – mówi 
Robert Jasiak, dyrektor Ośrodka. 

I choć wydaje się, że miasto stoi 
kryminałem, częstochowscy auto-
rzy specjalizują się nie tylko w pro-
zie gatunkowej. – Mamy również 
mocną scenę poetycką. Świad-
czy o tym twórczość Aleksan-
dra Wiernego, Marcina Zegadły, 
Katarzyny Zwolskiej-Płusy. Bar-
dzo mnie cieszy, że Justynie Tom-
skiej udało się wydać ostatnio 
książkę poetycką. To fantastycz-
nie, że i w tym kierunku rozwija się 
nasze miasto – dodaje szef OPK. 

Spotkania z niemal wszystkimi 

wymienionymi autorami odbyły 
się w tym roku w Ośrodku przy 
ul. Dąbrowskiego 1. Nie oznacza 
to jednak, że w „Gaude Mater” 
odbywają się wydarzenia dedyko-
wane wyłącznie związanym z Czę-
stochową twórcom. I tak w piątek, 
8 października o godz. 18 OPK 
zaprosi czytelników do Bibliote-
ki Publicznej im. Biegańskiego 
na spotkanie z Anną Kańtoch. 
Autorka wydała niedawno „Lato 
utraconych”, czyli drugi tom try-
logii o losach policjantki Krystyny 
Lesińskiej.

W najbliższych planach jest rów-
nież m.in. spotkanie z Juliuszem 
Strachotą, autorem nominowanej 
do Nagrody Nike powieści „Tury-
sta polski w ZSRR”. 
- Oczywiście nadal będziemy 
promować kulturę, wspierać ar-
tystów, organizować spotkania. 
Frekwencja pokazuje, że zapo-
trzebowanie na takie wydarzenia 
jest naprawdę spore. Czytelników 
„Gazety Regionalnej” zachęcam 
do sięgnięcia po książki często-
chowskich autorów i odwiedzin 
naszego Ośrodka – zaprasza 
Robert Jasiak. 

„Fragmenty. Opowieści 
o dziewczynkach i kobietach”

„Wielowymiarowe metafory uno-
szące prawdziwe życie w opo-
wieściach Kasi Zwolskiej-Płusy 
układają się w obrazy otaczają-
cej rzeczywistości, którą autor-

ka formułuje plastyką języka, 
bezpretensjonalnością i głębo-
kimi refleksjami” – czytamy 
w opisie „Fragmentów”. Książka 
ukazała się w 2021 r. nakładem 
wydawnictwa Anagram. 
„Fragmenty – to właśnie najlep-
sze określenie mojego pisania 
i widzenia świata. Wydawało mi 
się, że ich nie da się scalić, że bycie 
pisarką to systematyczna, ciężka 
praca. I tak pewnie jest, ale mnie 
nie było stać – i finansowo i emo-
cjonalnie, by poświęcić się tylko 
pisaniu. Pewnego dnia pozbiera-
łam te skrawki, całą ich niekon-
sekwencję, nieuporządkowanie 
i tak powstały „Fragmenty” – dla 
mnie symbol życia wielu kobiet, 
które realizują się w wielu rolach, 
w wielu fragmentach właśnie” 
– wyjaśnia Katarzyna Zwolska-
Płusa w wywiadzie z Agnieszką 
Krizel, autorką bloga Recenzje Agi.

„Czynności wyjaśniające”

To debiut literacki Sebastiana 
Bachniaka – sierżanta sztabowe-
go, a z wykształcenia pedagoga. 
„Czynności wyjaśniające” trafiły 
na półki księgarń w czerwcu, a wy-
dawcą jest wydawnictwo Lira. 
Powieść otwiera wypadek samo-
chodowy, w którym ginie cztero-
osobowa rodzina, a sprawca ucie-
ka z miejsca zdarzenia. Sprawę 
ma rozwiązać technik kryminali-
styki, Szymon Hołysz, powracają-
cy do służby po wielomiesięcznym 
zwolnieniu lekarskim. Szybko 
okazuje się, że policjant nie jest 
w stanie sprostać oczekiwaniom 
nowego przełożonego. Wzbierają-
ce w nim negatywne emocje prze-
nosi na grunt rodzinny, a opieka 
nad dwojgiem małych dzieci za-
czyna go przerastać. Co więcej, 
w prowadzonej sprawie staje się 
sędzią we własnej sprawie. 

„Maski pośmiertne”

Debiutancka powieść Anny 
Rozenberg ukazała się w marcu 
2021 r. To pierwszy tom z serii, 
której bohaterem jest inspektor 
David Redfern. Policjant otrzy-
muje wezwanie do akcji uda-
remnienia zamachu w katedrze 
w Guildford. W czasie interwencji 
odkrywa, że terrorystą jest jego 
dawny przyjaciel i partner, Ad-
rian Bones. Broniąc się przed nie-
zrównoważonym napastnikiem, 
policjant oddaje śmiertelny strzał. 
Wkrótce targany poczuciem winy 
opuszcza Guildford i rozpoczyna 
służbę w Woking… 
Kontynuację serii stanowią 
„Punkty zapalne”, które ujrza-
ły światło dzienne we wrześniu. 
Także wydano je nakładem 
wydawnictwa Czwarta Strona. 

„To nie moja wina”

Ostatni z kryminalnych debiutów 
należy do Sebastiana Sadleja. „To 
nie moja wina” ukazało się w lip-
cu, wydane przez SQN.
- Nieoczywistym bohaterem 
książki są też same Bieszczady, 
których specyficzny klimat na-
rzuca rytm całej opowieści. Czuć 
tu autentyczną miłość autora do 
tych dzikich gór, a że Sadlej uczy-
nił je tłem dla wielu sekretów 
i dramatów ciężkiego kalibru, to 
tylko większa frajda dla czytelni-
ków – czytamy o książce.
-Brzmi jak scenariusz świetnego 
serialu kryminalnego. Nie czekaj 
na ekranizację, przeczytaj, daj się 
ponieść własnej wyobraźni – tak 
zrecenzował debiut częstochowia-
nina aktor Piotr Głowacki. 

„Listy do patomorfologa”

Justyna Tomska w debiutanckim 
tomie poetyckim „List do pato-
morfologa" mierzy się z odcho-
dzeniem dwóch najbliższych osób 
– rodziców. Książka jest więc 
poruszającym świadectwem cór-
czynej miłości, opowiadającym 
o dwóch śmierciach.
Pierwsza to śmierć ojca – dokona-
na, zostawiająca podmiot liryczny 
z listą spraw do załatwienia. Dru-
ga, czyli śmierć matki, wydarza 
się stopniowo, coraz bardziej za-
właszcza życiową przestrzeń, nie 
może się dopełnić.Tom ukazał się 

we wrześniu tego roku. Wydało 
go Wydawnictwo Znak.

„Częstochowa”

Poetycka „Częstochowa” ukazała 
się w 2020r. nakładem Fundacji 
Duży Format. Nazwiska auto-
ra nie trzeba w naszym mieście 
przedstawiać. Przed laty znany był 
jako dziennikarz prasowy i telewi-
zyjny, obecnie pełni stanowisko 
naczelnika miejskiego wydziału 
kultury, promocji i sportu. Drugi 
z wydanych przez niego tomów 
poetyckich (podobnie jak debiut – 
„Sygontka”) otrzymał nominację 
do prestiżowej Nagrody Poetyckiej 
im. K.I. Gałczyńskiego „Orfeusz”.
Gdy  „Częstochowa” ukazała się 
na rynku, tak opisał ją muzyk 
Zygmunt „Muniek” Staszczyk: 
„Jestem ze świętego miasta… 
Czuję to, chociaż od dawna w nim 
nie mieszkam. Tu znam każdy kąt 
od Rakowa przez Liceum Sien-
kiewicza, po Aleje. Tu wracam 
do rodziny, przyjaciół i grzechów 
młodości (…) Kiedyś razem z ko-
legami z Habakuka nagraliśmy 
kawałek „Miasto” i właśnie w tym 
tomiku Olka Wiernego poczułem 
ten specyficzny klimat Częstocho-
wy. Biorę go do ręki i drga mi ser-
ducho czułością”.

Zuzanna Suliga
(fot. Łukasz Kolewiński, 
Justyna Tomorowska/
OPK „Gaude Mater”)
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„Boeing, Boeing". Zobacz jedną z najczęściej wystawianych komedii na świecie

4 grudnia Impresariat 
Novakka zorganizuje 
lot, który nie powoduje 

turbulencji, a jedynie… mnó-
stwo śmiechu. Wszystko za 
sprawą przebojowej komedii 
„Boeing, Boeing”. 

Zacznijmy jednak od początku, 
a dokładnie roku 2014. To wów-
czas w Częstochowie narodził się 
Impresariat Novakka. Za jego 
sprawą na lokalnych scenach 
można było zobaczyć takie prze-
boje jak „O co biega?”, „Czworo 
do poprawki”, „Szalone nożyczki” 
czy „Dobry wieczór kawalerski, 
czyli na drugą nóżkę”

W 2017 r. Novakka podjęła się 
kolejnego wyzwania, produku-
jąc spektakl „Prywatna klinika” 
w reżyserii Grzegorza Reszki. 
Na początek wybrano sztukę, to 
sztuka napisana w 1983 r. przez 
mistrzów gatunku - Johna Chap-
man i Dave’a Freeman. Do dziś 
nie traci ona na aktualności, bo 
tematyka dotycząca związków 
damsko-męskich bawi kolejne 
pokolenia widzów. Obsadę pre-
mierowej realizacji tworzyli Mo-
nika Fronczek, Klaudia Halejcio, 
Rafał Cieszyński, Tomasz Oświe-
ciński, Alżbieta Lenska, Katarzy-
na Bujakiewicz oraz Paweł Koślik.
- Mamy pewność, że proponu-
jemy naszej publiczności inteli-

gentną i naprawdę zabawną farsę. 
A ponieważ lubimy podnosić so-
bie poprzeczkę, przyszła pora na 
kolejną zmianę. Wraz z naszymi 
przyjaciółki – aktorami stworzyli-
śmy Teatr Pozytywny – zaznacza 
Impresariat Novakka.

Teatr Pozytywny

Efektem tej współpracy był spek-
takl „Zamiana”, którego premie-
ra odbyła się w 2019 r. Komedię, 
której głównymi bohaterami 
uczyniono spokojne małżeństwo 
– Briana i Susan Flowers, wy-
reżyserował Jerzy Jan Połoń-
ski. W obsadzie znaleźli się zaś 
Zuzanna Grabowska (zamien-
nie Adrianna Borek), Joanna 
Opozda (zamiennie Agnieszka 
Mrozińska), Paweł Koślik (za-
miennie Wojciech Błach), Patryk 
Pniewski (zamiennie Marcel Sa-
bat), Tomasz Oświeciński (za-
miennie Tomasz Dedek), Robert 
Jarociński (zamiennie Jakub Wie-

czorek) oraz Bartosz Obuchowicz.

Teraz Teatr Pozytywny i Novakka 
zapraszają na „Boeing, Boeing” 
Marca Camolettiego, czyli jeden 
z najczęściej wystawianych tytu-
łów na świecie. W sobotę, 4 grud-
nia zabiorą widzów w podróż bez 
turbulencji, a z ogromną dawką 
śmiechu. Dobry humor gwaran-
tuje przekład tekstu, którego do-
konał twórca dialogów w polskiej 
wersji filmu „Shrek" - Bartosz 
Wierzbięta.

„Boeing, Boeing”

Bohaterem sztuki jest Maks. Zna-
lazł on rozwiązanie pozwalające 
korzystać z wszystkich zalet poli-
gamii, unikając jednocześnie jej 
wad. Jego kochanki-narzeczone 
są stewardessami pochodzącymi 
z trzech różnych krajów i pracują-
cymi w trzech różnych liniach lot-
niczych.  Najważniejsze to opono-
wanie rozkładów lotów. Ustalony 

porządek burzy… postęp. Nowy 
Boeing jest większy, ma większą 
moc, jest szybszy. I wydarzy się 
nieuniknione - zmiana rozkładu 
lotów. 
Za reżyserię spektaklu odpo-
wiada Marcel Wiercichowski, 
aktor znany m.in. z „Polityki”, 
„Barw szczęścia”, „Kryminal-
nych” czy „Samego życia”. Maksa 
gra w nim Mikołaj Roznerski, któ-
remu popularność przyniosły role 
w filmach „Kochaj!”, „7 rzeczy, 
których nie wiecie o facetach”, 
„Porady na zdrady” czy „Narze-
czony na niby”. Janet gra Karoli-
na Chapko, Jolę – Adrianna Kal-
ska, a Johannę – Anna Jarosik. 
Nadię gra z kolei Elżbieta Jaro-
sik, mama Anny i aktorka mocno 
związana z naszym regionem, bo 
urodzona w Olsztynie koło Czę-

stochowy. To ją podziwialiśmy 
m.in. w „Przyjaciółkach”, „Niani”, 
„Mamuśkach” czy „O mnie się nie 
martw”. Obsadę dopełnia postać 
Pawła, którego grają zamiennie 
Michał Meyer i Bogusław Kudłek.
Spektakl będzie grany o godz. 16 
i 19.30 (premiera galowa). Bilety 
kosztują od 60 do 130 zł. Można 
je nabyć w siedzibie Impresaria-
tu przy Al. NMP 37 lok. 10 oraz 
w kasie Filharmonii Częstochow-
skiej przy ul. Wilsona 16. Sprze-
daż prowadzona jest również za 
pośrednictwem portalu novakka.
kupbilecik.pl. Rezerwacje grupo-
we: kontakt@novakka.pl,
tel.602 319 712, 602 661 027.

Zuzanna Suliga 
(fot. Impresariat Novakka)
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