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Dla nas opinia widza jest opinią najważniejszą. Musimy dać z siebie 

W „I Love You, a teraz 
się zmień” opowia-
damy o związkach 

między kobietą i mężczyzną. 
Mówimy o potrzebie miłości 
na różnym etapie życia – za-
znacza Katarzyna Żak. Ogól-
nopolska premiera spekta-
klu wyprodukowanego przez 
Agencję Artystyczną Certus 
już 4 czerwca w Częstochowie.

Który żywioł rządzi Panią 
na scenie: ten muzyczny czy 
teatralny?

Katarzyna Żak: To trudne py-
tanie, ale jeśli miałabym wybrać, 
to ten aktorski, teatralny. Mówię 
to, mimo mojej muzycznej pasji, 
śpiewania i nagrywania płyt. Z wy-
kształcenia jestem aktorką i ten po-
ciąg do kreowania postaci stano-
wi dla mnie clou uprawiania tego 
zawodu. Uwielbiam to, że można 
przyjść wieczorem do teatru, zało-
żyć inny kostium, perukę, zrobić 
charakteryzację i być przez jakiś 
czas inną kobietą.

Niemniej muzyka i musica-
le chyba mocno wpisały się 
w Pani drogę zawodową?

- Rzeczywiście na swojej aktorskiej 
drodze zahaczyłam o wiele musica-
li. Ukończyłam szkołę aktorską na 
przełomie lat 80. i 90., który przy-
niósł w Polsce boom na realizację 
produkcji muzycznych. Wówczas 
wystartowało „Metro”, Młynarski 
zrobił „Brela”, zrealizowano słynne 
„Mahagonny”. Nawet teatry dra-
matyczne sięgały po spektakle mu-
zyczne. Zresztą moim debiutem na 
scenie był „Sztukmistrz z Lublina”.

Od muzyki nie ucieknę i nie chcę 
tego robić. To gatunek, w którym 
dobrze się czuję i który daje wiele 
możliwości opowiedzenia historii. 
Choć opowiadanie piosenką jest 
trudniejsze niż gra dramatyczna, bo 
to krótsza forma.

Jak się Pani zmieniła od 
czasów tego „Sztukmistrza 
z Lublina”?

- Dziś jestem dojrzałą kobietą. Od-
niosłam różne sukcesy, ale też po-
rażki życiowe i zawodowe. Jestem 
innym człowiekiem. Bardziej do-
świadczonym, bogatszym życiowo, 
jestem także bardziej świadoma 
środków wyrazu, z których korzy-
stam zawodowo.

Samo to, że na początku swojej 
drogi spotkałam Wojciecha Mły-
narskiego, mocno zaowocowało. 
Pod jego skrzydłami zrobiłam swój 
pierwszy w życiu recital (jeszcze 
w Teatrze Współczesnym we Wro-
cławiu) i nagrałam debiutancką pły-
tę. Wojtek nauczył mnie tego, na co 
w piosence trzeba zwracać uwagę, 
co powinno, a czego nie powinno 
się robić na scenie. Rozmawialiśmy 
również o gustach artystycznych. 
I to zaważyło na całym moim życiu 
zawodowym, na tym, że wykonuję 
taki, a nie inny repertuar i jestem 
blisko spektakli muzycznych.

Gdyby spotkała Pani Kasię 
sprzed lat, co by jej powiedzia-
ła: nie idź tą drogą czy dobrze 
wybierasz?

- Powiedziałabym jej, żeby nie bała 
się eksperymentować i podążać za 
tym, co jej w duszy gra. Na począt-
ku było tak, że byłam niezdecydo-
wana: tu coś bym chciała zrobić, tu 
miałam wątpliwości. Dziś wiem, że 
trzeba próbować, najwyżej się nie 
uda i trudno. W życiu najważniejsze 
są spotkania z innymi ludźmi, do-
świadczenie pracy z różnymi twór-
cami, operowanie wieloma gatunka-
mi. Każdy reżyser to nowe rozdanie, 
nowe wartości, nowe spotkanie. 
To jest ciekawe w tym zawodzie.
Kasi sprzed 30 lat powiedziałabym 
więc: Nie bój się dziewczyno, idź, 
próbuj wszystkiego, a po kilku la-
tach samo wykrystalizuje się, co tak 
naprawdę jest dla ciebie dobre, co 
cię pociąga, co uwrażliwia. Tylko 
spotkania z ludźmi dają nam taką 
siłę i doświadczenie.

I na spotkaniach się właśnie 
skupmy. Pani współpraca 
z Krystyną i Jarosławem Pie-
trzakami, twórcami Agencji 

Artystycznej „Certus”, rozpo-
częła się w 2013 r. i to muzycz-
nie. Zainaugurowaliście ją bo-
wiem musicalem „Siostrunie” 
w reżyserii Mariusza Kiljana. 
Dziś producenci nie ukrywa-
ją, że jest Pani ich ukochaną 
aktorką.

- Współpraca przy „Siostruniach” 
była cudowna. Ten spektakl odniósł 
w Polsce wielki sukces. Była to duża 
produkcja, z liczną obsadą aktorską 
i muzykami, więc w grę wchodziły 
tylko duże sceny teatralne. Musical 
zagraliśmy aż 140 razy, przez cztery 
czy pięć sezonów. Z Krysią i Jar-
kiem, naszymi cudownymi produ-
centami, spotykaliśmy się więc czę-
sto. Szybko się zaprzyjaźniliśmy.

Przyjaźń zaowocowała tym, że 
na sześć wyprodukowanych 
przez agencję Certus produk-
cji, Pani zagrała w czterech.

- Zanim doszło do następnej, dużej 
produkcji, czyli „Serc na odwyku”, 
Krysia nieśmiało zaproponowała mi 
małą rolę pokojówki w farsie „Pozo-
ry mylą”. Bardzo się ucieszyłam, bo 
pomyślałam, że dobrze pokazać się 
czasami w epizodzie. Polubiłam tę 
postać. Krysia jednak zaznaczała, 
że trzeba poszukać innego tytułu, 
nowej, dużej roli. Wkrótce nadarzy-
ła się okazja. Padła propozycja, by 
mój osobisty małżonek, wyreżyse-
rował sztukę Murray’a Schisgala. Za 
sprawą tego tytułu, po wielu latach 

przerwy, spotkałam się z Cezarym 
na scenie teatralnej. Zagraliśmy 
małżeństwo, to były dwie ciekawe 
role i kolejny, trafny wybór Krysty-
ny. Tę sztukę cały czas gramy.

Każdym tym tytułem trafiliście 
do serc publiczności. Świadczą 
o tym zarówno nagrody, jak 
i wypełnione po brzegi sale.

- Te spektakle robimy przecież 
dla publiczności. Dla nas opinia 
widza jest opinią najważniejszą. 
Oczywiście zdanie krytyków też 
jest istotne, bo oni zwracają uwa-
gę na kwestie bardziej wnikliwe, 
zawodowe, warsztatowe. Publicz-
ność odbiera jednak przedstawie-
nia mocno emocjonalnie, sercem. 
Nie można jej oszukać. Albo coś 
się spodoba, albo nie. Oczywiście 
jeszcze się taki nie urodził, który 
by wszystkim dogodził. Jednym 
coś podoba się bardziej, innym 
mniej. Drobne uwagi są potrzeb-
ne. Czytamy opinie, daje nam to 
do myślenia, bo może jest jeszcze 
coś, nad czym warto popracować.

Mój mąż zawsze powtarza, że widz 
jest naszym przyjacielem. Idąc do 
teatru, wybieramy się na spotkanie 
z przyjaciółmi, bo oni w jakiś spo-
sób nam ufają, kupują bilety, chcą 
nas zobaczyć w nowych rolach. Mu-
simy dać z siebie 200 proc., żeby nie 
zawieść tych oczekiwań.

Jeśli ktoś raz się zniechęci, 

potem już może do teatru 
nie wrócić. Wasze spektakle 
jeżdżą po całej Polsce, docie-
racie w przeróżne miejsca. 
Także tam, gdzie teatrów in-
stytucjonalnych nie ma. Spo-
tkanie z Wami, może być dla 
widzów jedynym kontaktem 
z taką sztuką. To pewna odpo-
wiedzialność.

- To prawda. Może być to dla kogoś 
jedyna okazja do tego, by pokochać 
teatr. W swojej pracy zawsze pod-
chodzimy więc do widza z najwięk-
szą atencją.

Spektakle, które firmuje 
agencja Certus, zawsze są ak-
torskie. Zawsze oferują arty-
stom materiał, nad którym 
warto się pochylić, bo te tek-
sty zawsze są o czymś. To nie 
sztuka dla sztuki. Podobnie 
jest z „I Love You, a teraz się 
zmień”, najnowszą produkcją 
Agencji Certus.

- Ilość postaci, które możemy za-
grać w „I Love You” jest naprawdę 
imponująca. To oczywiście krótkie 
formy, miniscenki, minipowieści. 
Przebieramy się po kilkanaście 
razy. Dawno nie miałam tyle rado-
ści z grania w spektaklu. Podczas 
dwóch godzin mogę pokazać się 
publiczności w różnych wcielaniach 
kobiety. I to samo dotyczy każdego 
z nas, bo w spektaklu gram razem 
z Elą Romanowską, Robertem Roz-
musem i Rafałem Królikowskim.

W „I Love You” pracujecie 
w podobnej ekipie, jak w „Sio-
struniach”. Jest ten sam reży-
ser, scenograf, kostiumograf, 
choreografka, a wyłączywszy 
Rafała Królikowskiego – na-
wet i ta sama obsada. To uła-
twia współpracę?

- Fajnie jest pracować z ludźmi, 
których się lubi i ceni. To dodat-
kowa wartość. Widz dostrzega, że 
poza zagraniem danego tematu 
na scenie, czerpiemy przyjemność 
z przebywania ze sobą. To współ-
praca bazująca na absolutnym za-
ufaniu. Nawet jak się coś, komuś 
wykopyrtnie, to kolega nas wyratu-
je na 100 proc.

W „Siostruniach” – z wyjątkiem 
końcówki – graliśmy same kobie-
ce role, tu panowie grają i mężów, 
i kochanków, opuszczonych, porzu-
conych, potrzebujących, kochanych 
i tej miłości poszukujących. Z Elą 
mamy podobne zadania. W pierw-
szym akcie gram młodsze kobiety, 
co stanowi pewien problem, ale to 
świetne wyzwanie. Dziś scena, gdy 
gram młodą dziewczynę, należy do 
moich ulubionych. Za kulisami na-
zywamy ją „Kopytka”.

O czym opowiadacie w tych 
kilkunastu scenkach?

Katarzyna Żak

Katarzyna i Cezary Żakowie w spektaklu „Serca na odwyku”



gazetaregionalna.com 3NR 18/2022 Piątek 9 maja 2022

200 proc., żeby nie zawieść tych oczekiwań „Świetny spektakl, doskonali aktorzy”

- O związkach między kobietą 
i mężczyzną. O potrzebie miłości 
na różnym etapie życia. Jest i para 
pracująca w korporacji, która nie 
ma czasu na uczucia, ale bardzo 
doskwiera jej samotność. Próbują 
sobie więc tę miłość jakoś zorgani-
zować. Jest też chłopak i dziewczy-
na, którzy od lat się spotykają. Ona 
jest nim zauroczona, a on nigdy 
nie spojrzał na nią jak na kobietę. 
W końcu dziewczyna bierze spra-
wy w swoje ręce i zadaje pytanie 
wprost. To zupełnie inne spojrze-
nie na relację damsko-męską, która 
jest najtrudniejsza w życiu.

Pokazujemy, jak to wygląda, gdy 
ktoś dopiero próbuje się umówić, 
czym są umawiane randki. Mówi-
my o pierwszym seksie małżeń-
skim, o tym, jak związek zmienia 
się po kilku latach, gdy pojawiają 
się dzieci. Opowiadamy o miłości 
na początku i na końcu życia, bo 
na scenie pojawia się również para 
staruszków.

To przegląd różnych odmian miło-
ści i to jest w tej sztuce najpiękniej-
sze. Miłość nie jest jednowymiaro-
wa, ale w każdym wieku jest na nią 
czas i nigdy nie jest na nią za późno. 
Nawet jak ma się już osiemdziesiąt-
kę na karku.

To spektakl niezwykle wyma-
gający technicznie. Tempo jest 
wręcz ekspresowe.

- Nie znałam wcześniej tej sztuki, 
ale gdy Krystyna mówiła, że bę-
dziemy grali wiele postaci, już się 
ucieszyłam. To cudowna zabawa. 
Na początku pojawiały się nerwy, 
przebieraliśmy się w nie to, co trze-
ba. Zdarzyło mi się wyjść na scenę 
w odpowiednim stroju, ale w peru-
ce z poprzedniego epizodu. Wszy-
scy się śmiali. Trudność polega na 
tym, że przebieranki muszą być 
ekspresowe i równie szybko musi-
my wejść w nową postać.

Tekst, który świetnie przetłumaczył 

Bartosz Wierzbięta, jest niezwykle 
dowcipny. Publiczność konfrontuje 
to, o czym opowiadamy, z własny-
mi przeżyciami i doświadczenia-
mi. Podkreśla, że oglądając „I Love 
You” nie tylko się setnie bawi, ale 
i mocno wzrusza. Dostarczamy wi-
dzowi rozrywki, ale i refleksji. Do 
teatru przychodzimy przecież nie 
tylko po śmiech, ale i przemyślenia.

Zanim spotkamy się na ogól-
nopolskiej premierze „I Love 
You” w Częstochowie, spek-
takl miał w lutym swoją war-
szawską premierę. Jakie emo-
cje jej towarzyszyły?

- Niezręcznie mi o tym mówić, ale 
widzom naprawdę podoba się ten 
spektakl. Mówią, że to dwie godzi-
ny takiego relaksu dla siebie same-
go. Publiczność świetni się bawi 
i zwraca uwagę na wszystko, także 
na warsztat aktorski. To dla nas 
bardzo cenne.

Te opinie pewnie bardzo cie-
szą, ale z drugiej strony stwa-
rzają trudność, bo poprzeczka 
postawiona jest wysoko.

- Krystyna Pietrzak bardzo długo 
szuka pomysłu na kolejne pro-
dukcje. To nie jest tak, że zrobimy 
jedną premierę, a za trzy dni już 
pracujemy nad następnym tytułem. 
Agencja Certus przyzwyczaiła swo-
ją widownię do wysokiego pozio-
mu, do tego, że nie wolno obniżać 
poprzeczki. Krystyna szuka mą-
drych sztuk, kreatywnego reżysera 
i zespołu aktorskiego, który będzie 
reprezentował agencję na scenach 
całej Polski.

Pan Cezary zdecydował się wy-
reżyserować dla agencji trzy 
tytuły, a czy Pani podjęłaby się 
podobnego wyzwania?

- Zdecydowanie nie. Szczerze po-
dziwiam mojego męża za to, że on 
odnajduje w tej roli radość i przy-
jemność. Choć za każdym razem 

mówi w domu, że to już ostatni raz, 
że praca z aktorami jest gorsza niż 
w kopalni (śmiech). Ale gdy przy-
chodzi kolejna propozycja, znów 
się nad nią pochyla. Ostatnia jego 
realizacja „Dziewczyna z pociągu” 
w Och-Teatrze w Warszawie przy-
niosła mu dużo satysfakcji. Podob-
nie jak spektakle komediowe. Jego 
reżyserskim debiutem było „Trzeba 
zabić starszą panią” z nieodżało-
waną Barbarą Krafftówną. Ma już 
doświadczenie i świetnie sprawdza 
się po drugiej stronie. Ja jestem 
zadaniowa, nie mam chyba takiej 
wyobraźni, jaką mają reżyserzy, nie 
pcham się tam.

Czy ma Pani rolę, na którą 
nadal czeka?

- Jestem w takim wieku, że nie 
mam marzeń aktorskich. Niektóre 
role odrzucam. Robię to, jeśli jakaś 
propozycja się powiela albo gra-
łam już podobną postać. Szukam 
nowych wyzwań. Trudno o dobrą 
rolę dla kobiety dojrzałej i to zarów-
no w dramaturgii klasycznej, jak 
i współczesnej. Ról męskich zawsze 
jest więcej. 

Na szczęście powoli się to zmienia. 
Obserwujemy to w filmie i seria-
lach, ale liczę, że i dramaturgowie 
dojrzeją do tego, by pisać ciekawe 
role dla nieco starszych aktorek. 
Każdy ma przecież mamę, ciocię, 
babcię, starszą sąsiadkę czy nauczy-
cielkę. My, kobiety dojrzałe, istnie-
jemy. Niedawno udało mi się zagrać 
taką rolę w Teatrze Telewizji. Cie-
szyłam się na nią, zachwyciłam się 
scenariuszem, ale nie wyobrażałam 
sobie tego wcześniej. Stało się. Jako 
aktorzy jesteśmy ludźmi na „stand-
by’u”, czekamy w gotowości na to, 
co przyniesie los. Czekam więc na 
niespodzianki.

Rozmawiała Zuzanna Suliga
Fot. Daniel Duniak, 
Marek Matusiak

Katarzyna Żak i Rafał Królikowski w spektaklu „I Love You, a teraz się zmień"

Elżbieta Romanowska i Robert Rozmus w spektaklu „I Love You, a teraz się zmień”

Ogólnopolska premie-
ra „I Love You, a teraz 
się zmień” odbędzie się 

w sobotę, 4 czerwca w Teatrze 
im. A. Mickiewicza w Często-
chowie. Przedpremierowo 
musical prezentowano w róż-
nych miastach Polski. Opinie 
widzów są entuzjastyczne.

„I Love You, a teraz się zmień” au-
torstwa Joe DiPietro to szósta już 
produkcja w historii częstochow-
skiej Agencji Artystycznej Certus. 
Dorobek tworzą kolejno: „Siostru-
nie”, „Złodziej”, „Pozory mylą”, 
„Serca na odwyku” i „Kolacja dla 
głupca”. Wszystkie tytuły mia-
ły swoje ogólnopolskie premiery 
w Częstochowie (włącznie z ostat-
nią, która odbyła się w połowie 
stycznia tego roku). „Siostrunie” 
podbiły scenę Teatru im. A. Mic-
kiewicza, pozostałe spektakle – 
Filharmonii Częstochowskiej.

Najnowszy musical w reżyserii 
Mariusza Kiljana także będzie miał 
swoją częstochowską fetę. Zapla-
nowano ją na sobotę, 4 czerwca na 
godz. 19 w Teatrze im. A. Mickiewi-
cza. Wcześniej, bo o godz. 16 pre-
zentowany będzie spektakl przed-
premierowy. „I Love You, a teraz 
się zmień” będzie można obejrzeć 
także dzień później, tj. 5 czerwca 
o tych samych godzinach. 

Sprzedaż biletów trwa. Te na pre-
mierę kosztują 130 i 150 zł, a te na 
pokazy popremierowe – 110 i 130 
zł. Można je nabyć w siedzibie 

agencji przy ul. Dąbrowskiego 
36/4, w kasie teatru przy ul. Kiliń-
skiego 15 oraz za pośrednictwem 
stron kupbilecik.pl i biletyna.pl.

Tytuł ten zna już dobrze m.in. war-
szawska publiczność. Premiera od-
była się 14 lutego na scenie Spek-
taklove w Małej Warszawie. Stawili 
się na niej m.in. Ewa Kasprzyk (któ-
ra jako pierwsza oklaskiwała kole-
gów po fachu), Renata Dancewicz, 
Hanna Śleszyńska, Michał Piela, 
Olga Bończyk, Katarzyna Zdano-
wicz czy Magdalena Steczkowska. 
Aktorski popis Katarzyny Żak, Elż-
biety Romanowskiej, Rafała Króli-
kowskiego oraz Roberta Rozmusa 
nagrodzono owacjami na stojąco.

Potem przedstawienie gościło m.in. 
w Gdańsku, Wałbrzychu i Białym-
stoku. Opinie widzów są entuzja-
styczne. 

Oto zaledwie kilka przykładów: 
„Świetny spektakl, doskonali ak-
torzy”, „Przesympatyczna sztuka 
z nutką humoru i refleksji zara-
zem”, „Świetna i bardzo pouczająca 
sztuka. Dedykowana do każdej gru-
py wiekowej. Szczerze polecam!", 
„Chwilami refleksyjnie, chwilami 
zabawnie...Zawsze prawdziwie”…

Szczegóły: 
www.agencjaartystycznacertus.pl.

Zuzanna Suliga
Fot. Marek Matusiak
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„I Love You, a teraz się zmień” to klasyczny Broadway, nie sposób nie 

Nie robimy sztuki dla sztu-
ki. Każdy tytuł jest do-
brze przemyślany. Sza-

nujemy naszych widzów i nie 
możemy sobie pozwolić na ob-
niżenie poprzeczki – zaznacza 
Krystyna Pietrzak, szefowa 
częstochowskiej Agencji Arty-
stycznej Certus. 

Skąd pomysł, by założyć 
w Częstochowie agencję    
artystyczną?

Krystyna Pietrzak: Tej inspira-
cji dostarczył nam niezapomniany 
Marek Perepeczko, który wówczas 
był dyrektorem Teatru im. A. Mic-
kiewicza. Pierwszy spektakl zapro-
siliśmy do Częstochowy właśnie za 
jego namową. Była to „Kolacja dla 
głupca” Teatru Ateneum z Piotrem 
Fronczewskim i Krzysztofem Tyń-
cem w obsadzie. Wyprzedane bilety 
i pozytywny odbiór zachęciły nas do 
tego, żeby założyć agencję. Od tego 
momentu mija już blisko 20 lat. 
Przez ten czas sprowadzaliśmy do 
naszego miasta najlepsze spektakle 
teatrów warszawskich. Zapraszali-
śmy Teatry: Kwadrat, Komedia, Sy-
rena. Współpracowaliśmy też m.in. 
z Zenonem Dądajewskim i Jerzym 
Bończakiem. 

Niemal 20 lat działalności 
to nie tylko spektakle, ale 
i przyjaźnie. Marek Pere-
peczko, dobry duch agen-
cji, nie był wyjątkiem. 

- Rzeczywiście zbudowaliśmy wie-
le ważnych relacji. Tęsknimy nie 
tylko za Markiem, ale także Janem 
Kobuszewskim, Krysią Sienkiewicz 
i Piotrusiem Machalicą. Cała czwór-
ka to legendy kina i sceny, autory-
tety, ale dla nas przede wszystkim 
przyjaciele - wrażliwi, wspaniali, 
niezastąpieni. Te przyjaźnie owoco-
wały tym, że organizowaliśmy także 
jubileusze. Zwłaszcza te, które wy-
prawialiśmy Jankowi, odbijały się 
echem w całym kraju. 

Osób, które wpisują się w historię 
naszej agencji, jest wiele. Przyjaź-
nimy się z artystami ze starszego 
i młodszego pokolenia. Warto przy-
pomnieć, że to my sprowadziliśmy 
spektakl z udziałem debiutującego 

na scenie Pawła Małaszyńskiego. 
Miał 27 lat, a u nas grał w „Słudze 
dwóch panów”. Dziś należy do naj-
popularniejszych polskich aktorów.

Po pewnym czasie organizacja 
wydarzeń artystycznych prze-
stała Wam wystarczać. Posta-
nowiliście iść o krok dalej i wy-
produkować własny spektakl. 

- Zawsze podkreślaliśmy, że mu-
simy trzymać jakość. Na dziesiąte 
urodziny postanowiliśmy stworzyć 
coś swojego, zaczęliśmy od razu 
z wysokiego C. A wszystko wzięło 
się z naszej miłości do teatru. Mu-
sical „Siostrunie” zaproponował 
duet producencki Ale!Teatr, my 
dołączyliśmy jako współproducent. 
Po roku, czy po dwóch przejęliśmy 
spektakl.

„Siostrunie” były realizacją wyma-
gającą technicznie i artystycznie 
- liczna obsada, zespół grający mu-
zykę na żywo, rozbudowana sceno-
grafia… W efekcie spektakl mógł być 
grany tylko na dużych scenach i na 
takich podbijał serca publiczności. 

To tytuł z przesłaniem, który nie-
zwykle się podobał. Aktorzy czuli 
się doskonale, gdy wśród publicz-
ności zasiadały prawdziwe zakonni-
ce (a często miało to miejsce). Sio-
stry podkreślały, że prezentujemy 
kawał życia zakonnego, bo za każdą 
sceną kryje się prywatna, często za-
skakująca historia.

Jedna z opinii miała dla nas szcze-
gólne znaczenie. W Częstochowie 
graliśmy musical piąty czy szósty 
raz, a wśród zaproszonych gości był 
bp Antoni Długosz. Bardzo obawia-
liśmy się tego, jak duchowny odbie-
rze nasze „Siostrunie”. Był zachwy-
cony. Po spektaklu bardzo chciał 
poznać aktorów. Zorganizowaliśmy 
spotkanie, podczas którego wyraził 
im swoje uznanie. 

„Siostrunie”, tytuł wielokrot-
nie nagradzany, zagraliście 
grubo ponad 100 razy. Czy taki 
sukces zachęcił Was do dal-
szych działań w tym kierunku?

- Poszliśmy za ciosem. Nie ukry-
wamy, że ogromna w tym rola Kasi 

Żak, która w „Siostruniach” zagrała 
Matkę Przełożoną. Zarekomendo-
wała nas swojemu mężowi, Cezare-
mu i tak rozpoczęła się nasza współ-
praca. Zrealizowaliśmy wspólnie 
„Złodzieja”. 

To ukłon w kierunku wspania-
łej roli Janka Kobuszewskiego. 
Przed laty sprowadziliśmy do 
Częstochowy „Złodzieja” Teatru 
Kwadrat, zależało nam aby tytuł 
powrócił. To teatralna perełka. 
Obie realizacje się jednak różnią. 
Wówczas – mimo gwiazdorskiej 
obsady – reżyser tak poprowadził 
sztukę, że pamiętano tylko Kobu-
sza. U nas jest inaczej. Wszystkie 
postacie są mocno zarysowane.

O obsadzie decydował Cezary, któ-
ry zaproponował tak znakomitych 
aktorów, jak Izabela Kuna, Renata 
Dancewicz (która wcześniej wystę-
powała w „Złodzieju” z Jankiem), 
Rafał Królikowski i Leszek Lichota. 
Gdy ostatni z nich wyjechał na pół 
roku do Stanów Zjednoczonych, 
zastępował go Jacek Braciak. To 
aktorzy, którzy nikomu nie muszą 
niczego udowadniać. 

„Złodzieja” zagraliśmy 220 razy. 
Podbił on serca Polonii w USA, 
Kanadzie i Australii. W podróży 
spędziliśmy wspólnie wiele godzin, 
zjechaliśmy tysiące kilometrów. To-
warzyszyliśmy aktorom – z moim 
mężem Jarkiem – nie tylko z obo-

wiązku, ale i z przyjemności. To też 
zasługa Cezarego Żaka, który tak 
potrafi dobrać zespół, że chce on 
przebywać razem. Kasia Żak mówi, 
że w „robocie musi być fajnie”. Bie-
rzemy sobie jej słowa do serca. Ak-
torzy są ze sobą nie tylko na scenie. 
Tak naprawdę to 10 procent ich 
czasu, a 90 procent spędzają w ho-
telach i podróży. U nas atmosfera 
jest bardzo rodzinna. Razem świę-
tujemy sukcesy kolejnych produk-
cji. Każdy 100. czy 150. spektakl jest 
odpowiednio fetowany, bo aktorów 
trzeba doceniać. My stawiamy ich 
na pierwszym miejscu.

Po musicalu i komedii krymi-
nalnej zmieniliście gatunek 
i sięgnęliście po farsę. Wielu 
uznaje ją za najtrudniejszą 
z teatralnych form.

- Postawiliśmy na „Pozory mylą”. 
Reżysera – Gabriela Gietzky’ego 
znaliśmy za sprawą realizacji dla 
Teatru im. A. Mickiewicza. Szcze-
gólnie polubiliśmy jego „Być jak Ka-
zimierz Deyna”. W obsadzie – obok 
„naszych” aktorów – jak Kasia Żak 
czy Ela Romanowska, pojawiła się 
plejada gwiazd.

Dobrą farsę stworzyć jest naprawdę 
trudno. Liczy się pomysł, wykonanie 
i warsztat. Stąd zawsze podkreśla-
my, że zapraszamy do współpracy 
artystów, za którymi stoi nie tylko 
popularność, ale przede wszystkim 

warsztat i doświadczenie. To nie ce-
lebryci, ale dyplomowani aktorzy. 

Reżyserię czwartej produk-
cji ponownie powierzyliście 
Cezaremu Żakowi. Dziś łączą 
Was chyba nie tylko sprawy 
zawodowe, ale i przyjaźń?

- Zaczęło się od pracy, a dziś rzeczy-
wiście nasze rodziny są zaprzyjaź-
nione. Dzięki „Sercom na odwyku” 
udało nam się połączyć Cezarego 
i Kasię na scenie. To jedyny spek-
takl jeżdżący po kraju, w którym 
grają razem. W „Sercach” wcielają 
się w małżeństwo. Jako druga para, 
do naszej Certusowej rodziny, do-
łączyli Hania Śleszyńska i Michał 
Piela. Ta czwórka skradła serca 
widzów, kochają ich wszyscy. Spek-
takl zagraliśmy już ponad 120 razy. 
Myślę, że mimo napiętych termina-
rzy artystów, niebawem doczekamy 
się dwusetnego przedstawienia.

„Serca na odwyku” mają jesz-
cze piątego bohatera, które-
go nie można pominąć. To 
Piotr Machalica, którego, 
niestety, nie ma już wśród 
nas. W tym spektaklu na-
dal możemy słuchać jego 
charakterystycznego głosu. 

- Piotr Machalica był jednym z naj-
bliższych nam przyjaciół. W „Ser-
cach na odwyku” zgodził się „wy-
stąpić” jako terapeuta. Jego porady 
małżonkowie odtwarzają z płyty. 
Nie wyobrażamy sobie, żeby za-
stąpić je jakimś innym nagraniem. 
Zawsze ten specjalny udział Piotra 
jest entuzjastycznie przyjmowany. 
Był artystą, którego uwielbiała nie 
tylko publiczność, ale i środowisko 
artystyczne. 

Dzięki naszemu spektaklowi, Piotr 
nadal „spotyka” się z widzami. „Ser-
ca na odwyku” niosą w sobie dodat-
kowe przesłanie. Ten tytuł zapre-
zentujemy w Częstochowie 1 lipca, 
w dniu odsłonięcia „ławeczki” Pio-
tra. Pamięć o takich osobach trzeba 
kultywować. 

I to nie jedyne wartości, któ-
re jako Agencja Certus pie-
lęgnujecie. Dzięki Wam na 
sceny całej Polski powrócił 
najpierw „Złodziej”, potem 
„Kolacja dla głupca”. To ta-
kie spektakle-drogowska-
zy pokazujące, jak powinna 
wyglądać teatralna rozryw-
ka na wysokim poziomie. 

- Zawsze stawiamy na dobre sztu-
ki. Przyzwyczailiśmy publiczność 
do wysokiego poziomu, pierwszo-
rzędnej reżyserii, znakomitego 
aktorstwa, odpowiedniej oprawy. 
Nie robimy sztuki dla sztuki. Każdy 
tytuł jest dobrze przemyślany. Nie 
zabieramy się do realizacji, jeśli nie 
mamy wartościowego tekstu i naj-
lepszych twórców. Szanujemy na-

Krystyna Pietrzak

Warszawska premiera spektaklu „I love You, a teraz się zmień”
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zakochać się w tych piosenkach i postaciach

szych widzów i nie możemy sobie 
pozwolić na obniżenie poprzeczki. 
Podobno wielu chciało-
by poznać Wasze produ-
cenckie sekrety. Jak to 
robicie, że w tych spek-
taklach grają same gwiazdy?

- To pozostanie naszą tajemnicą. 
Nigdy tego nie zdradzimy. Efekty 
są jednak widoczne. Stworzenie 
takiego spektaklu, jak „Kolacja dla 
głupca”, w którym grają Cezary 
Żak, Bartłomiej Topa, Małgorzata 
Pieczyńska, Michał Zieliński oraz 
zamiennie Agnieszka Więdłocha 
i Marta Chodorowska, to rzad-
kość. Terminy mamy wyprzedane 
do końca 2023 r., a cały czas ktoś 
dopytuje o spektakl. Robi on furorę 
także w Warszawie, co nie jest taką 
oczywistością. Tam widz nastawio-
ny jest raczej krytycznie na sztukę. 

Realizacja „Kolacji dla głupca” 
przypadła na niespokojne cza-
sy. Spektakl gotowy był przed 
pandemią, jej wybuch sprawił, 
że premierę przekładaliście 
kilkakrotnie.

- Termin ogólnopolskiej premie-
ry w Częstochowie przekładaliśmy 
trzykrotnie. Udało nam się ją zor-
ganizować dopiero w styczniu tego 

roku. Odbiór był znakomity, czte-
rokrotnie zapełniliśmy salę koncer-
tową Filharmonii Częstochowskiej, 
a chętnych do obejrzenia nadal 
było więcej niż dostępnych miejsc. 
Na prośbę częstochowskich widzów 
„Kolacja dla głupca” powróci w no-
wym sezonie. Zapraszamy na nią 
2 października.

Nim to nastąpi, będziemy pre-
zentować przedstawienie na sce-
nach całej Polski. Za nami setny 
spektakl, który zagraliśmy w Po-
znaniu. „Kolację dla głupca” moż-
na oglądać wielokrotnie. Znana 
nam jest osoba, która widziała go 
już siedmiokrotnie, a podkreśla, 
że w tej kwestii nie powiedzia-
ła jeszcze ostatniego słowa. Sami 
oglądamy go za każdym razem. 

Nie zwalniacie tempa. W stycz-
niu odbyła się wspomniana 
ogólnopolska premiera „Kola-
cji”, a już 4 czerwca zaprasza-
cie na „I Love You, a teraz się 
zmień”. Tym razem teatralne 
święto odbędzie się jednak 
nie w filharmonii, a w Teatrze 
im. A. Mickiewicza.

- Marzyłam o realizacji tego spek-
taklu. „I Love You” to klasyczny 
Broadway, nie sposób nie zakochać 

się w tych piosenkach i postaciach. 
Z wykształcenia jestem muzykiem, 
więc takie przedstawienia są mi 
bardzo bliskie. Nie jest to jednak 
łatwa forma. Widzowie często nie 
wiedzą czego spodziewać się po ta-
kim spektaklu, niemniej wychodzą 
z teatru zauroczeni. I to jest magia. 
Każda scenka to przebój. Mamy nie 
tylko doskonalą obsadę, ale i świet-
ny zespół muzyczny (tworzą go 
znakomici, dyplomowani muzycy). 
To czarowanie każdym dźwiękiem, 
prawdziwa wirtuozeria, wręcz po-
ezja dla ucha. 

To najtrudniejsza z dotychcza-
sowych produkcji?

- Zdecydowanie. To najbardziej 
wymagający spektakl w naszym 
dorobku. I to pod każdym wzglę-
dem. Musieliśmy więc postawić na 
sprawdzony zespół. Zaprosiliśmy 
twórców, z którymi pracowaliśmy 
już przy „Siostruniach”. Reżyseru-
je więc Mariusz Kiljan, scenografię 
stworzył Wojciech Stefaniak, cho-
reografię ułożyła Ania Głogowska, 
a za kostiumy odpowiada Sebastian 
Krupiński. 

Publiczność i krytycy zwracają uwa-
gę na wszystko, jednak szczególnie 
chwalą kostiumy. Sebastian przy-
gotował ich aż 60. Aktorzy prze-
bierają się kilkanaście razy. Każda 
scena to nowy strój. I to nie jest 
kwestia zmiany sukienki czy pe-
ruki. Tu zmienia się wszystko - od 
butów po czubek głowy. Tempo jest 
zawrotne. Na zapleczu aktorom po-
magają trzy osoby. Wszystko musi 
zmieścić się w czasie, aby na scenie 
widz miał poczucie lekkości. Nie 
poddajemy się trudnościom, bo 
wiemy, że warto to robić. 

Ten tytuł dopiero zaczyna swoją 
przygodę, choć pokazaliśmy go już 
blisko 40 razy. Za nami warszawska 
premiera, teraz zapraszamy na nią 
do Częstochowy. Jak zawsze po-
staramy się, żeby było to teatralne 
święto. Czerwonego dywanu, tortu 
i szampana nie zabraknie!

W przyszłym roku Agencja 
Certus będzie świętowała jubi-
leusz. Przywoływane już 20-le-
cie. Czego sobie życzycie z tej 
okazji?

- Świata bez wojny i pandemii, 
z normalnym dostępem do kultury. 
Takiego, w którym kultura i sztuka 
mają należyte miejsce, są odpo-
wiednio doceniane. 

Naszym Widzom i sobie życzymy 
ponadto samych znakomitych sztuk 
i wielu teatralnych spotkań!

Rozmawiała Zuzanna Suliga
Fot. Marek Matusiak,
archiwum Agncji Artystycznej 
Certus

Grunt to znakomita obsada!

Aktorzy musicalu „I Love 
You”, a teraz się zmień” 
wcześniej zagrali rów-

nież w innych produkcjach 
Agencji Artystycznej Certus. 
Kim są bohaterowie rozśpie-
wanej komedii?

Gwiazdorską obsadę „I Love You, 
a teraz się zmień” tworzą Kata-
rzyna Żak, Elżbieta Romanow-
ska, Rafał Królikowski i Robert 
Rozmus. Obie aktorki spotkały 
się w spektaklach „Siostrunie” 
oraz „Pozory mylą”. Żak wystąpiła 
również w „Sercach na odwyku”. 
Z kolei Królikowski był Trevorem 
w „Złodzieju”, a Rozmus – Siostrą 
Mary Amnezją w „Siostruniach”. 

Katarzyna Żak

Ukończyła studia na Wydziale 
Lalkarskim Państwowej Wyższej 
Szkoły Teatralnej we Wrocławiu. 
Na scenie zadebiutowała rolą Pan-
ny Młodej w „Sztukmistrzu z Lu-
blina”. W swojej karierze związana 
była z Teatrami: Współczesnym we 
Wrocławiu i Rampa w Warszawie. 
Dziś występuje na scenach m.in. 
Och-Teatru czy Teatru Komedia. 
Publiczność w całym kraju poko-
chała ją za role stworzone w seria-
lach „Miodowe lata” i „Ranczo”.

Elżbieta Romanowska

Jest absolwentką Wydziału Aktor-
skiego we Wrocławiu, czyli filii kra-
kowskiej PWST. Wystąpiła w takich 
musicalach jak choćby „West Side 

Story” czy „Jesus Christ Superstar”. 
Sympatię widzów zyskała przede 
wszystkim jako Jola z „Rancza” 
i główna bohaterka serialu „2XL”. 
Była uczestniczką takich progra-
mów jak „Twoja twarz brzmi znajo-
mo”, „Jak oni śpiewają” i „Dancing 
with the Stars. Taniec z gwiazdami”.

Rafał Królikowski

Absolwent PWST w Warszawie. 
Pierwszą rolę zagrał w filmie An-
drzeja Wajdy „Pierścionek z orłem 
w koronie”. Jest laureatem m.in. 
„Feliksa Warszawskiego”, Nagro-
dy im. Zbigniewa Cybulskiego czy 
Nagrody im. Jacka Woszczerowi-
cza. Popularność przyniosły mu 
role filmowe i telewizyjne. Wystąpił 
w takich produkcjach jak m.in. 
„Lejdis”, „Pół serio”, „Superpro-
dukcja”, „W jak Morderstwo”, „Te-
raz albo nigdy” i „Ciało”.

Robert Rozmus

Jest absolwentem Wydziału Ak-
torskiego PWSFTviT w Łodzi. Po 
studiach związany był z Teatrami: 
Powszechnym w Łodzi i Nowym 
w Warszawie. Od 2000 r. współpra-
cuje z Teatrem Muzycznym „Roma” 
(wystąpił w takich musicalach jak 
„Miss Saigon” i „Taniec wampi-
rów”). Występował jako Rozi w słyn-
nym „Kabarecie Olgi Lipińskiej”. 
Współtworzy grupę „Tercet, czyli 
kwartet” oraz Kabaret PanDemon. 

Zuzanna Suliga
Fot. Marek Matusiak

Spotkanie z Janem Kobuszewskim

Ogólnopolska premiera spektaklu „Kolacja dla głupca”
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O medalach ze 127 krajów świata i innych rzeczach, których nie wiecie o tym muzeum

5177REKLAMA

Muzeum Monet i Medali 
Jana Pawła II potrafi 
zaskoczyć. Wiele cie-

kawostek o miejscu, które sta-
nowi fenomen na skalę świata, 
przeczytać można w wyjątko-
wym albumie, który wydano 
w ubiegłym roku na 10-lecie 
muzeum. 

Pięknie wydana publikacja 
„10 lat Muzeum Monet i Medali 
Jana Pawła II w Częstochowie” uka-
zała się w 2021 r. Album liczy ponad 
100 stron. Dyrektor, pomysłodawca 
i właściciel muzeum Krzysztof Wit-
kowski, zadedykował ją swojej żo-
nie Ewie, w 40. rocznicę ich ślubu, 
„z miłością i podziękowaniem za 
wszystko”. 

„Z innymi i dla innych”

Słowo wstępne napisali kardynał 
Stanisław Dziwisz, arcybiskup Wa-
cław Depo oraz Arturo Mari. „Pro-
szę Was o poświęcenie kilku minut 
z Waszego życia, aby przybyć z wi-
zytą do Muzeum, które oddaje hołd 
wielkiemu Świętemu Papieżowi Po-
lakowi, Janowi Pawłowi II – zachę-
ca na końcu swojego listu człowiek, 
którzy przez 27 lat był osobistym 
fotografem patrona muzeum.

„Życie trzeba przeżyć z innymi i dla 
innych” – taka dewiza towarzyszy 
stwórcy tego niezwykłego miejsca. 
I jego osobie poświęcono kilka słów 
wstępu. Najlepiej misję Krzyszto-
fa  Witkowskiego oddają słowa ks. 
prof. Waldemara Chrostowskiego, 
który był gościem muzeum w grud-
niu 2016 r.

 - Stwórca ma dla każdego z nas 
zadania do wykonania. Daje nam 
określone talenty, które albo wy-
korzystamy, albo zmarnujemy. 
Wszystko zależy od nas i tego, jak 
rozpoznamy Wolę Bożą. Krzysz-
tofowi się to udało. Nie bez trudu 
i zawirowań, ale przecież każde 
cierpienie ma sens i hartuje nas 
na następne – mówił ksiądz pro-
fesor podczas spotkania z cyklu 

„Z Janem Pawłem II ku przyszłości”.

Ponad 11 tys. eksponatów

Dalszą część albumu stanowi bo-
gato ilustrowanych osiemnaście 
rozdziałów. Opisana jest zarówno 
geneza powstania, jak i otwarcie 
muzeum, najważniejsze wydarze-
nia z 10-letniej historii oraz i sama 
kolekcja. 

Nie brakuje również ciekawostek 
i wyliczeń. Wszystkich ekspona-
tów w kolekcji jest już ponad 11 tys. 

sztuk (zaczynano od 365, czyli po 
jednym na każdy dzień roku). Po-
chodzą one ze 127 krajów świata. 
Takiej kolekcji poświęconej Janowi 
Pawłowi II nie ma nawet Muzeum 
Watykańskie. To ewenement na 
światową skalę. 

Blisko 3 tys. numizmatów pocho-
dzi z Polski, ponad tysiąc z Włoch, 
a blisko tysiąc z Watykanu. Nie-
mieckich eksponatów w muzeum 
jest ponad 500 sztuk, a tych rodem 
z USA – ponad 250. Jednak nie 
tylko monety i medale kolekcjo-

nuje Krzysztof Witkowski. Szef mu-
zeum zaczął zbierać również m.in. 
nakrycia głów. W budynku przy ul. 
Jagiellońskiej 67/71 prezentowana 
jest piuska papieża Benedykta XVI, 
Ojca Świętego Franciszka, kardy-
nałów, arcybiskupów, biskupów, 
a także księży, który odwiedzili to 
niezwykłe miejsce.

W muzeum stworzono również no-
woczesną salę konferencyjno-kon-
certową. Oferuje ona 260 miejsc 
siedzących. Nagłośnienie, które tu 
zainstalowano ma moc 30 tys. W. 

Oświetlenie LED sceny potrzebuje 
mocy rzędu 20 kW oraz 10 kW na 
żarówkach wyładowczych. 

Obiekt jest klimatyzowany, a dłu-
gość rur ogrzewania podłogowego 
przekracza 2 km. Sam sufit Sali 
koncertowej waży 1,5 tony, a dzięki 
zastosowanej nowatorskiej technice 
wykonanie daje jedną z najlepszych 
akustyk kameralnych sal koncerto-
wych w Polsce.

Zuzanna Suliga
Fot. Adam Kostyra 

Krzysztof Witkowski

Okładka jubileuszowego albumu
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Rodzinny Festiwal Gier Planszowych „Zgrywus”. To nowość na kulturalnej mapie Częstochowy

Myślę, że po dwóch la-
tach izolacji, nie trzeba 
nikogo przekonywać 

do tego, jak ważna jest moż-
liwość spotkania z drugim 
człowiekiem twarzą w twarz 
– zaznacza, Mateusz Nienar-
towicz, organizator i pomysło-
dawca Rodzinnego Festiwalu 
Gier Planszowych „Zgrywus”*.

Skąd Twoja fascynacja plan-
szówkami?

Mateusz Nienartowicz: Plan-
szówki towarzyszyły mi już od dzie-
ciństwa, gdy grałem razem z rodzi-
cami. Potem przez lata sięgałem 
po nie częściej lub rzadziej, aż do 
okresu studiów, kiedy poznałem 
znajomych bardziej obeznanych 
w nowoczesnych grach i…przepa-
dłem (śmiech). Od tamtej pory re-
gularnie chodziłem na spotkania, 
czy to u znajomych, czy gdzieś „na 
mieście”. Podoba mi się ta forma 
rozrywki i rywalizacji. Uwielbiam 
gry ekonomiczne i strategiczne. 
Czasem po jakiejś grze i wielogo-
dzinnym zastanawianiu się, można 
poczuć nawet fizyczne zmęczenie. 
To super stan. O wartościach gier 
rozwijających różne aspekty życia 
powstają już prace naukowe. To tyl-
ko potwierdza ich znaczenie. Niech 
więc żałuje ten, kto nie zna plan-
szówek i w głowie ma tylko „Mono-
poly” (śmiech). 

Grać wspólnie można też on-
line albo na PS, ale te Wasze 
spotkania mają pewnie zupeł-
nie inny klimat?

- Myślę, że po dwóch latach więk-
szej, bądź mniejszej, ale jednak 
izolacji, nie trzeba nikogo przeko-
nywać do tego, jak ważna jest moż-
liwość spotkania z drugim człowie-
kiem twarzą w twarz. Gry to fajny 

dodatek na spotkanie ze znajomy-
mi. Dobra odskocznia od proble-
mów w pracy. Z kolei takie wyda-
rzenia jak nasz festiwal, są okazją 
do poznania innych ludzi o podob-
nych zainteresowaniach.

Wraz z podobnymi sobie pa-
sjonatami postanowiłeś zara-
żać „planszówkami" innych. 
Przez wiele lat organizowa-
liście Festiwal Gier Planszo-
wych Twierdza", skąd taki po-
mysł?

- Kiedy zainteresowanie grami 
rozwinęło się u mnie i u moich 
znajomych, zaczęliśmy jeździć na 
okoliczne wydarzenia poświęco-
ne planszówkom. Robiliśmy to po 
to, by pograć w coś innego, wziąć 
udział w turnieju, czy kupić jakąś 

nową grę. Po jednej z edycji gli-
wickiego „Pionka” wpadliśmy na 
pomysł, żeby spróbować zorgani-
zować coś podobnego w Częstocho-
wie. I tak to się zaczęło. Tu kieruję 
serdeczne pozdrowienia dla Marty 
i Marcina, z którymi współpraco-
wałem przez kilka lat przy organi-
zacji „Twierdz”.

Teraz podwyższyliście sobie 
poprzeczkę, organizując im-
prezę na jeszcze większą ska-
lę. Jak narodził się Rodzinny 
Festiwal Gier Planszowych 
„Zgrywus"?

- Jeszcze przed pandemią wpadłem 
na pomysł rebrandingu „Twierdzy", 
ponieważ nazwa słabo kojarzyła 
się z grami i jakąkolwiek rozryw-
ką. Istnieje już konwent fantastyki 

o takiej nazwie. To był też czas, gdy 
pojawiało się coraz więcej zleceń 
i okazji do wystawiania stoiska. 
Pomyślałem, że to może być do-
bra okazja, żeby rozwinąć działal-
ność i przejść na półzawodowstwo. 

Niestety, czas pandemii mocno 
zweryfikował moje nadzieje. Nie-
mniej jednak okres „wstrzemięźli-
wości” rozbudził moją tęsknotę do 
organizacji wydarzeń i sprawił, że 
narodził się apetyt na więcej. Się-
gnąłem po najlepsze możliwości 
jakie daje miasto i zarezerwowałem 
termin na Hali Sportowej. Pojawiło 
się sporo nowych wyzwań organi-
zacyjnych, ale także i satysfakcja 
z ich przeskoczenia jest większa. 
Już się nie mogę doczekać tego, jak 
wypadnie pierwsza edycja festiwalu 
i jakie będą reakcje uczestników.

Jakie atrakcje przygotowali-
ście na 28 i 29 maja?

- Przede wszystkim będzie to duża 
wypożyczalnia gier, dostępna dla 
uczestników całkowicie za darmo. 
Do tego pojawią się turnieje z na-
grodami, w tym np. eliminacje do 
Mistrzostw Polski w grę „Osadnicy 
z Catanu”. Zaplanowaliśmy również 
pokaz i testy gry częstochowskich 
autorów, która trafi na kampanię 
crowdfundingową pewnie jesz-
cze w tym roku. W hali staną także 
stoiska wystawców, w tym naszych 
sponsorów, wydawnictw i sklepów. 
Mogę też zdradzić, że odbędzie się 
pokaz iluzjonistyczny dla dzieci. Na 
dodatek przed halą zorganizujemy 
strefę food trucków z pysznym je-
dzeniem i piciem. Przez te dwa dni 
na pewno nie będzie nudno.

Czy macie w planach kolejne 
wydarzenia?

- Oczywiście. Już myślimy o przy-
szłorocznej edycji festiwalu w Czę-
stochowie. Poza tym organizujemy 
warsztaty z grami, prowadzimy je 
np. podczas kolonii. Być może wy-
myślimy też coś specjalnego z okazji 
październikowego Dnia Gier Plan-
szowych. Zobaczymy również, czy 
pojawią się jakieś inne ciekawe pro-
pozycje i zaproszenia.

Rozmawiała Zuzanna Suliga
Fot. z archiwum Mateusza 
Nienartowicza

* Rodzinny Festiwal Gier Planszo-
wych „Zgrywus” odbędzie się 28 i 29 
maja w Hali Sportowej Częstocho-
wa. Pierwszego dnia organizatorzy 
zapraszają od godz. 10 do 20, dru-
giego – od godz. 10 do 18. Wstęp jest 
wolny. Szczegóły: 
www.zgrywus.com.pl.

Mateusz Nienartowicz
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W Częstochowie – „Kabaret Mumio", w Radomsku – Kabaret Czesuaf i „Żona do adopcji”

Agencja Awangarda za-
prasza na słynny spek-
takl „Kabaret Mu-

mio”. Zobaczymy go 27 maja 
w częstochowskim Klubie 
Politechnik. Dobrej rozryw-
ki jednaknie zabraknie także 
w Miejskim Domu Kultury 
w Radomsku. 20 maja Awan-
garda zaprosi tam na występ 
Kabaretu Czesuaf, a 26 maja – 
na spektakl „Żona do adopcji”.

Grupy teatralnej Mumio nie trze-
ba nikomu przedstawiać. Powstała 
ona w 1995 r., a do 1999 r. działała 
pod nazwą Teatr Epty-a. Pierwszy 
spektakl grupy zatytułowano wła-
śnie „Kabaret Mumio”. Od jego pre-
miery minęły już 24 lata. Spektakl 
zagrano w całej Polsce już blisko 
1 000 razy. Takie sceny jak „Pan 
Eugeniusz”, „Jesień”, „Muszę chwi-
lę zostać sama”, „Pani Serwusowa”, 
„Blues do około świata” zapracowa-
ły na status kultowych.  

„Kabaret Mumio” triumfował m.in. 
na Ogólnopolskim Przeglądzie Ka-
baretów PaKA, skradł serca widzów 
i zapewnił grupie uznanie w środo-
wisku artystycznym. Niezapomnia-
ny Jeremi Przybora o spektaklu wy-
powiadał się tak: Mumio zachwyciło 
mnie całkowitą oryginalnością. Nie 
było tam nic powtórzonego po kim-

kolwiek, nawet po jakichś dobrych 
wzorcach. Tam było wszystko nowe, 
„odsiebne”, że tak powiem i znako-
mite. Chwilami wręcz płakałem ze 
śmiechu. 
Uznania nie krył również Stanisław 
Tym. - Patrzę na nich z zazdrością 
i zachwytem – mówił aktor i satyryk. 

Słynny spektakl zawita teraz do czę-
stochowskiego Klubu Politechnik 

(al. Armii Krajowej 23/25). Zoba-
czymy go w piątek, 27 maja o godz. 
19. Bilety kosztują 75 zł i można je 
kupić za pośrednictwem serwisów 
biletyna.pl oraz www.kupbilecik.pl.

A w Radomsku – Kabaret 
Czesuaf i „Żona do adopcji" 

To jednak nie koniec propozycji, 
które Agencja Awangarda przygo-

towała dla mieszkańców naszego 
regionu. Dobra rozrywka zawita 
również do Miejskiego Domu Kul-
tury w Radomsku. 
W piątek, 20 maja scenę przy 
ul. Brzeźnickiej 5 odwiedzi Kaba-
ret Czesuaf. Po doskonale przy-
jętym przez widzów programie 
„Przyjęcie", czwórka „Cześków” 
prezentuje całkiem nowe show 
zatytułowane „Skandal!". Publicz-
ność czekają zaskakujące historie, 
intrygujące postaci, nieoczeki-
wane rozwiązania, a to wszystko 
osadzone w naszej codziennej, 
nie zawsze łatwej rzeczywistości.

- Popatrzcie na otaczający świat 
oczami trzech przystojniaków 
z piękną i energiczną blondynką 
na czele. Dajcie się im wciągnąć 
w pełną zaangażowania podróż 
po skeczach i piosenkach, któ-
re każdemu gwarantują blisko 
dwie godziny doskonałej roz-
rywki na najwyższym poziomie 
– zapowiadają organizatorzy.

„Skandal!” wybuchnie o godz. 19. 

Z kolei z okazji Dnia Matki, do Ra-
domska zawita „Żona do adopcji”. 
Reżyserem spektaklu jest Jakub 
Ehrlich. Bohaterem komedii jest 
Adam. Jego spokojne życie zaburza 
wyjazd żony. Potem wszystko dzieje 

się lawinowo. Mieszkanie nawiedza 
natrętny domokrążca i wróżbita. 
Niespodziewanie pojawia się rów-
nież Filip, kolega z podstawówki. 
Aż w końcu do drzwi puka przed-
stawicielka Ośrodka Adopcyjnego, 
o której wizycie Adam zupełnie 
zapomniał. Świat mężczyzny obfi-
tował będzie więc w mnóstwo nie-
domówień, pomówień i abstrak-
cyjnych insynuacji. Obsadę „Żony 
do adopcji” tworzą Katarzyna And-
kudowicz (zamiennie Olga Borys), 
Marek Pituch i Jakub Wons (za-
miennie Michał Rolnicki).

Spektakl grany będzie we wtorek, 
26 maja o godz. 18. 
Bilety na kabaret kosztują 60 zł, 
a na spektakl - 75 zł. Można je kupić 
za pośrednictwem stron biletyna.pl 
i www.kupbilecik.pl.

Zuzanna Suliga
Fot. archiwum Agencji 
Awangarda

5180REKLAMA

Grupa Mumio
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Dyskusyjny Klub Filmowy „Rumcajs” świętuje jubileusz. Fetę odkładano od 2020 r. 

Jubileuszowe plany pokrzy-
żowała wcześniej pande-
mia. Obchody 65. urodzin 

DKF „Rumcajs” przekładano 
od dawna. Gdy świętowanie 
jest wreszcie możliwe, zapla-
nowano je na cały miesiąc!

Rok jubileuszowy Dyskusyjnego 
Klubu Filmowego „Rumcajs” zain-
augurowano w lutym 2020 r. Jest 
to jeden z pierwszych klubów tego 
typu, które powstały w Polsce. To 
również jeden z najstarszych wciąż 
trwających (z niewielkimi przerwa-
mi) DKF-ów. Pierwszy pokaz odbył 
się w niedzielę, 11 grudnia 1955 r., 
o godz. 8 w kinie „Wolność”.

Urodzinowe plany były rozbudo-
wane, pokrzyżowała je jednak pan-
demia koronawirusa. Przez długie 
miesiące działalność instytucji kul-
tury była najpierw zawieszona, po-
tem mocno ograniczona. Gdy obo-
strzenia poluzowano, powrócono 
do pomysłu obchodów 65-lecia.

Feta przypada na maj. Wszystkie 
spotkania odbywać się będą w Klu-
bie Politechnik przy al. Armii Kra-
jowej 23/25. Zgodnie z nowymi 
zasadami każdy miesiąc „Rumcajs” 
inauguruje pokazem filmu doku-
mentalnego. Na 9 maja przewidzia-
no prezentację filmu „Częstochowa, 
lata 50. XX wieku" autorstwa Wy-
twórni KAS FILM. Po nim – za-
planowano pokaz repertuarowy 
(dostępny za karnetami). Mowa 
o hiszpańskim kandydacie do Osca-
ra, czyli produkcji „Szef”.

Najpierw „Legiony”, 
potem „Klecha”

We wtorek, 16 maja o godz. 18 ki-
nomani zobaczą film, który miał 
być prezentowany już na obcho-
dach planowanych przed dwoma 

laty. Mowa o „Legionach". Wojen-
na historia jest tłem dla rozgry-
wającego się na pierwszym pla-
nie dramatu miłosnego. Uwikłani 
są: dezerter z carskiego wojska, 
agentka wywiadu I Brygady oraz 
ułan i członek Drużyn Strzelec-
kich. Głównych bohaterów grają 
odpowiednio Sebastian Fabjański, 
Wiktoria Wolańska i Bartosz Gel-
ner.  Po seansie „Legionów” orga-
nizatorzy zapraszają na spotkanie 
z reżyserem Dariuszem Gajewskim, 
częstochowianinem, absolwentem 
LO im. Traugutta.
Dzień później, także o godz. 18 
DKF zorganizuje pokaz przedpre-
mierowy filmu „Klecha”, do któ-
rego zdjęcia  powstawały również 
w Częstochowie (liczne statystowali 
w nim mieszkańcy miasta, którzy 
z pewnością będą wypatrywać się 
na ekranie). To opowieść o księdzu 
Romanie Kotlarzu, legendzie wyda-
rzeń radomskich 1976 roku. Głów-
ną rolę gra Mirosław Baka, w ob-

sadzie znaleźli się też m.in. Piotr 
Fronczewski, Artur Żmijewski, Da-
nuta Stenka i Janusz Chabior. 

Po pokazie rozpocznie się spotka-
nie z reżyserem Jackiem Gwizdałą 
i scenarzystą Wojciechem Pestką.

Jubileuszowe spotkanie 
i premiera

Na poniedziałek, 23 maja, „Rum-
cajs” proponuje dwa znakomite 
dokumenty: „Siostry Lilpop i ich 
miłości" oraz „Adam Strzembosz – 
Pierwszy Sędzia Rzeczypospolitej" 
w reżyserii  Bożeny Garus-Hocku-
by. Częstochowianka, absolwentka 
LO im. Sienkiewicza, spotka się 
z publicznością po projekcji, którą 
zaplanowano na godz. 18.

Główne obchody jubileuszu przy-
padną na 30 maja. O godz. 17 
wyświetlony zostanie godzin-
ny film dokumentalny „65 lat 

DKF Rumcajs”. Po nim roz-
pocznie się spotkanie z udzia-
łem zaproszonych gości. Będą 
wspomnienia, podziękowania i od-
znaczenia. Obchodom towarzyszyć 
będzie wystawa zdjęć i pamiątek.

Poniedziałkowe pokazy 
filmowe

Przypomnijmy, że cykliczne spo-
tkania DKF „Rumcajs” odbywa-
ją się w poniedziałki o godz. 18. 
Członkowie klubu płacą 10 zł za 
bilet jednorazowy, 30 zł za karnet 
miesięczny i 80 zł za karnet kwar-
talny. Składka członkowska wynosi 
10 zł na rok. Członkiem DKF może 
zostać osoba pełnoletnia, jeśli zo-
bowiąże się do przestrzegania za-
sad funkcjonowania i Statutu DKF.

Dla osób niebędących członkami 
DKF Rumcajs ceny wynoszą odpo-
wiednio: 14 zł, 50 zł i 120 zł. Wszyst-
kie informacje można znaleźć na 
stronie akc.pcz.pl. 

Zuzanna Suliga
Fot. archiwum DKF „Rumcajs”

Film „Klecha” zobaczymy w Częstochowie 17 maja

Film „Legiony” zobaczymy w Częstochowie 16 maja
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Bezdomność to nie jest niczyj wybór. Każda bohaterka ma swoją własną historię

Najczęściej patrzymy na 
doświadczenie bezdom-
ności jako na problem, 

a na osoby bezdomne jako 
grupę. Mnie zależało, aby po-
kazać indywidualne historie 
konkretnych kobiet – mówi 
Sylwia Góra, autorka książ-
ki „Kobiety, których nie ma. 
Bezdomność kobiet w Pol-
sce”. Publikacja ukazała się 
pod koniec kwietnia nakła-
dem wydawnictwa Marginesy.

Zanim zapytam o najnow-
szą książkę, porozmawiajmy 
o Twoim debiucie, czyli wyda-
nej w 2020 r. publikacji „Ewa 
Kierska. Malarka melancho-
lii”. Czego nauczyłaś się, pra-
cując nad nią?

Sylwia Góra*: To była zupełnie 
inna książka. Również z gatun-
ku non fiction, ale biografia. Moja 
najnowsza opowieść to repor-
taż, rozmowa z kilkudziesięcioma 
kobietami, które dotknął kryzys 
bezdomności oraz osobami pracu-
jącymi w najróżniejszych organiza-
cjach, które niosą pomoc osobom 
w takim właśnie kryzysie. Ale na 
pewno debiut uczy, jak dobrze za-
planować strukturę większego tek-
stu, a to jest potrzebne przy każdej 
książce. 

Kobietom i ich miejscu 
w historii, sztuce czy mniej lub 
bardziej łaskawej codzienno-
ści, poświęcasz sporo uwagi. 
Dowodem są nie tylko książki, 
ale i choćby cykl „Herstorie”, 
pisany dla miejskiego portalu 
kulturalnego „Co, gdzie, kiedy 
w Częstochowie”. Twoja dzia-
łalność to taki kontrapunkt do 
dominującej jednak, męskiej 
narracji?

- Nie jest tajemnicą, że to kobieca 
narracja, kobiecy głos, postaci ar-
tystek, pisarek i kobiet w ogóle, są 
mi najbliższe. I to właśnie postać 
kobiety łączy wszystkie moje publi-
kacje – i te mniejsze, zarówno dla 
„CGK”, jak i „Kultury Liberalnej”, 
„Kosmosu” dla dorosłych czy ostat-
nio portalu „Heroine”, jak i większe 
– książkowe. Moja kolejna książka 
również będzie poświęcona postaci 
kobiety, która pozostawała w cieniu 
męża. I tak, uważam, że zwłaszcza 
w historii sztuki czy literatury gło-
sem dominującym był głos męski 
i najwyższa pora to zmienić. 

Przywracasz głos kobietom 
zapomnianym, niedocenia-
nym, skąd czerpiesz te histo-
rie, inspiracje? Często pewnie 
i o źródła jest trudno?

- Takich postaci są setki, a pewnie 
nawet tysiące. Sama mam w no-
tesie kilkanaście nazwisk kobiet, 
które mnie inspirują, fascynują 
i którym chciałabym poświęcić nie 
tylko esej, ale właśnie książki bio-

graficzne. Oczywiście ze źródłami 
jest bardzo różnie – kobiety zwykle 
umniejszały swoje dokonania, a już 
na pewno przez wieki umniejszali 
je mężczyźni, stąd czasem trud-
no o źródła, ale bywa, że są osoby, 
które pamiętają, rodzina, która ma 
jakieś archiwa, ale nie zawsze zdaje 
sobie sprawę z ich wagi. Mam tro-
chę szczęścia i chyba jednak dużo 
determinacji, żeby do takich mate-
riałów docierać. 

Najnowszą książką „Kobiety, 
których nie ma. Bezdomność 
kobiet w Polsce” „każesz” nam 
czytelnikom słuchać opowie-
ści tych, z którymi rozmawia 
się rzadko, tych, których nie-
mal się nie słucha, choć mają 
naprawdę wiele do powiedze-
nia. Skąd pomysł, by podjąć 
temat bezdomności?

- Piszę o tym we wstępie książki – 
ten temat był ze mną od kilku lat. 
Kiedyś spotkałam bezdomną ko-
bietę na dworcu PKP i chwilę z nią 
rozmawiałam, a później zaczęłam 
widzieć coraz więcej kobiet, które 
dotknął kryzys bezdomności. Za-
stanawiałam się, dlaczego dla nas 
– jako społeczeństwa – pozostają 
niewidzialne. 

Ile trwały prace nas książką? 
Jak przygotowywałaś się do 
zbierania materiału?

- Spotkania, rozmowy, wyjazdy 
zaczęłam w lipcu 2019 r., wcze-
śniej oczywiście zapoznawałam się 
z literaturą dotyczącą tego tematu. 
Książkę skończyłam pisać w marcu 
2021 r. Czyli razem około dwóch 
lat. Dla mnie to takie minimum, 
żeby mieć poczucie, że choć w czę-
ści udało mi się poznać temat, aby 
móc o nim opowiedzieć innym. 
Oczywiście ta książka nie powstała-
by, gdyby nie moje bohaterki, które 
zechciały mi o sobie opowiedzieć, 
ale też streetworkerki i sreetwor-
kerzy, opiekunki i opiekunowie 
z różnych placówek, którzy pomogli 

mi w zdobyciu zaufania bohaterek 
i zrozumieniu, jak w Polsce działa 
system pomocy osobom w kryzysie 
bezdomności. 

Ile rozmów przeprowadziłaś?
 Jak wyglądały te spotkania? 
I choć rozmowy dotyczą uli-
cy, nie są przeprowadzane 
przecież z „łapanki”. Każdy 
rozmówca musi Ci zaufać, 
ale w bohaterkach tej książki 
pewnie jeszcze trudniej wzbu-
dzić zaufanie?

- Pewnie steki, bo z niektórymi 
osobami rozmawiałam więcej niż 
raz, a rozmów z samymi bohater-
kami jest w książce kilkadziesiąt. 
Jak wspomniałam wcześniej, pra-
wie nigdy nie byłam sama, zawsze 
towarzyszył mi ktoś, kto znał moje 
bohaterki, kto im pomagał. Tylko 
czasami miałam bezpośredni kon-
takt do konkretnej osoby i umawia-
łam się z nią sama w miejscu, które 
mi wskazała. Tak było np. w Dą-
browie Górniczej czy w Warszawie. 
Dzięki temu nie byłam całkiem 
obca i moje bohaterki mogły łatwiej 
zdecydować, czy chcą mi zaufać. 

Lektura „Kobiet...” to lekcja 
empatii, która od wielu wyma-
gać będzie zmiany podejścia. 
Temat bezdomności, zwłasz-
cza kobiet, o którym właściwie 
się nie mówi, naznaczony jest 
stereotypami. Czytając, trzeba 
uważać, żeby utarte schema-
ty nie zamgliły nam odbioru. 
Wymaga to pracy nad sobą. 
Czy przystępując do pracy, też 
musiałaś „posprzątać” w swo-
jej głowie?

- Starałam się pamiętać o tym, 
że wszyscy jesteśmy obciążeni 
stereotypami, które są związane 
z postrzeganiem osób w kryzysie 
bezdomności. I oczywiście bałam 
się, żeby samej nie podejść w ten 
sposób do którejś z bohaterek. Ale 
mam nadzieję, że udało mi się za-
chować obiektywizm – na tyle, na 

ile jest to oczywiście możliwe.

Każda historia jest inna, wiele 
zainspirowałoby mocny film 
czy książkę. Problemy się jed-
nak powielają: przemoc fizycz-
na i psychiczna, bieda, choro-
ba, alkoholizm, utrata bliskich, 
brak wsparcia w rodzinie...

- Najczęściej patrzymy na doświad-
czenie bezdomności jako na pro-
blem, a na osoby bezdomne jako 
grupę. Mnie zależało, aby pokazać 
indywidualne historie konkretnych 
kobiet. I mam nadzieję, że to po-
zwoli nam spojrzeć inaczej na oso-
by w kryzysie bezdomności. Ale tak, 
z tych opowieści wyłaniają się pew-
ne powtarzające się wśród kobiet 
przyczyny bezdomności: przemoc 
i uzależnienia w rodzinie genera-
cyjnej, przemoc domowa ze strony 
partnera, wieloletnie związki part-
nerskie, gdzie kobieta nie zadbała 
o sprawy majątkowe, mieszkanio-
we, zaburzenia psychiczne i również 
uzależnienia. Każda bohaterka ma 
jednak swoją własną historię. 

Gdy dotykasz tabu, wyzwalasz 
lawinę. Nie każdy dosłucha 
czy doczyta do końca, łatwiej 
powiedzieć, że „każdy jest ko-
walem swojego losu”. Sporo 
takich opinii pewnie słyszysz?

- To jest jeden z najchętniej powta-
rzanych stereotypów dotyczących 
osób w kryzysie bezdomności. Dru-
gi to, że „same wybrały sobie takie 
życie”. To może podam przykład 
jednej z bohaterek, która prowadzi-
ła własną działalność gospodarczą, 
popełniła błąd i chcąc go naprawić, 
postanowiła jak najszybciej spła-
cić wszystkie długi, wyprzedając 
wszystko, co ma, łącznie z miesz-
kaniem. Dziś mieszka w schronisku 
dla osób bezdomnych. Albo kobieta, 
której córka „przepiła” mieszkanie 
albo inna – którą z mieszkania wy-
rzuciła rodzina partnera, którym 
opiekowała się w trakcie choroby 
nowotworowej, zanim zmarł. Ta-

kich przykładów jest mnóstwo. Bez-
domność to nie jest niczyj wybór. 

Za Tobą warszawska premiera 
książki, która odbyła się pod 
koniec kwietnia. Jakie pytania 
padały?

- Za mną także kilka wywiadów dla 
różnych portali i radiostacji, a mó-
wię o tym, bo jednym z najczęst-
szych pytań, które słyszałam, było: 
czy bezdomność kobiet faktycznie 
różni się od tej męskiej? I niezmien-
nie podkreślam – bezdomność ko-
biet jest inna niż mężczyzn. Kobiety 
są narażone na więcej niebezpie-
czeństw niż mężczyźni, spotykają 
się z większą niechęcią. Na ulicy 
czeka na nie wiele odmian przemo-
cy – nie tylko psychiczna i fizyczna, 
ale również finansowa i seksualna, 
która je wyróżnia. 

Do Warszawy powrócisz 
w maju za sprawą Targów 
Książki. Cieszysz się na to spo-
tkanie z czytelnikami?

- Napisałam tę książkę z nadzieją, że 
jej czytelniczki i czytelnicy poczują, 
że problem bezdomności w Polsce 
to problem nas wszystkich i że po-
winniśmy naciskać na władze lokal-
ne i ogólnopolskie, aby poświęcały 
więcej uwagi i czasu na próbę jego 
zrozumienia i rozwiązania. Bo nie 
jest tak, że tego kryzysu nie da się 
rozwiązać. Da się, ale potrzeba na to 
naprawdę dużo czasu, dobrej woli 
i wsłuchania się w głosy osób, które 
na co dzień pracują z osobami bez-
domnymi. Zatem tak, cieszę się na 
każde spotkanie, na którym pojawią 
się osoby otwarte na rozmowę. 

Rozmawiała Zuzanna Suliga
Fot. Justyna Tomorowska

*Sylwia Góra – kulturoznawczy-
ni, literaturoznawczyni, doktorka 
nauk humanistycznych, absolwent-
ka Polskiej Szkoły Reportażu. Lau-
reatka Stypendium Ministra Nauki 
i  Szkolnictwa Wyższego za wybitne 
osiągnięcia. Miłośniczka literatury 
pisanej przez kobiety oraz biografii 
nieznanych i zapomnianych arty-
stek. Współtworzy najlepszy festi-
wal literacki w Polsce – Festiwal 
Dekonstrukcji Słowa „Czytaj!”.

Sylwia Góra
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Jubileuszowa edycja konkursu „Cyberfoto 2022”. W czyje ręce trafiły nagrody?

Do 27 maja w Regional-
nym Ośrodku Kultury 
w Częstochowie można 

oglądać pokonkursową wysta-
wę „Cyberfoto 2022”. Trium-
fatorką jubileuszowej edycji 
okazała się Kamila Rosińska-
-Blade.

W tym roku Międzynarodowy Kon-
kurs Cyfrowej Fotokreacji „Cyber-
foto” doczekał się jubileuszowej, 25. 
odsłony. Historia wydarzenia sięga 
1997 r. Pierwsza edycja konkursu 
odbyła się w Miejskiej Galerii Sztu-
ki w Częstochowie. Dziś to najwięk-
szy tego typu konkurs w Polsce, któ-
rego organizatorem jest Regionalny 
Ośrodek Kultury w Częstochowie.
Pomysłodawcą i komisarzem kon-
kursu oraz wystawy jest Sławomir 
Jodłowski, artysta-fotografik, in-
struktor ds. fotografii i filmu Ośrod-
ka, a także prezes Jurajskiego Foto-
klubu Częstochowa.

- Dwadzieścia pięć lat istnienia kon-
kursu „Cyberfoto” to dla mnie jed-
nocześnie ważny i niezapomniany 
czas kontaktu ze sztuką nową, no-
watorską, ale także czas głębokich 
refleksji nad sensem postrzegania 
świata. Wiele przez te lata zmieni-
ło się, przewartościowało, nabrało 
przeciwstawnych znaczeń, aby za-
istnieć w sposób odmienny w innej 

rzeczywistości. Kontakt bezpośred-
ni z artystami, jak i z ich pracami 
dostarczył mi niezapomnianych do-
znań i emocji, tak ważnych w moim 
życiu. To w dużej mierze dzięki nim 
kształtował się i dalej formuje się 
mój światopogląd na zawiłości i zło-
żoności tego, co mnie otacza – za-
znacza Jodłowski.

Patronami „Cyberfoto 2022” są 
Związek Polskich Artystów Fotogra-
fików Oddział Śląski oraz Fotoklub 
Rzeczypospolitej Polskiej Stowa-
rzyszenie Twórców, a patronem ho-
norowym – Marszałek Wojewódz-
twa Śląskiego Jakub Chełstowski.

168 prac 48 autorów

Celem konkursu od początku jest 
prezentacja możliwości kreacji ob-
razu poprzez zastosowanie kom-
putera i współczesnych technik 
obrazowania. Zgłoszenia do jubile-
uszowej edycji „Cyberfoto” przyj-
mowano do 1 kwietnia, a konkurs 
był dostępny dla wszystkich foto-
grafujących. Materiałem wyjścio-
wym do przetworzeń cyfrowych była 
zaś tradycyjna fotografia bądź foto-
grafia wykonana metodą cyfrową.
W tym roku na konkurs nadesłano 
168 prac 48 autorów. Na wystawę 
zakwalifikowano zaś 87 prac 45 au-
torów. Posiedzenie jury odbyło się 

7 kwietnia. Obradom przewodni-
czył dr Krzysztof Jurecki, krytyk 
i historyk sztuki, członek honorowy 
ZPAF i dziekan ds. nauki Akade-
mii Humanistyczno-Ekonomicznej 
w Łodzi. W komisji zasiedli także 
artysta-fotografik Krzysztof Mu-
skalski, prezes Fotoklubu RP Mał-
gorzata Dołowska oraz wspomnia-
ny już Sławomir Jodłowski.

Kto otrzymał nagrody?

Wyniki obrad jurorów poznali-
śmy 6 maja podczas otwarcia wy-
stawy pokonkursowej w siedzibie 
ROK-u przy ul. Ogińskiego 13a. 
Niestety, wśród nagrodzonych nie 
ma w tym roku reprezentantów 
Częstochowy i regionu. 

Zdobywczynią pierwszej nagrody 
w wysokości 2,5 tys. zł została Ka-
mila Rosińska-Blade z Warszawy. 
Nagrodzono prace „Jako na górze, 
tak i na dole/ Wierzę w noce” (na 
zdjęciu). Przypomnijmy, że ta sama 
autorka triumfowała również pod-
czas 23. odsłony „Cyberfoto”. Wów-
czas doceniono pracę „Nigredo”.

Drugą lokatę zajął Krzysztof Strzo-
da z Katowic za prace „No title 
biodive(r) sity [triptich]” (nagroda 
wynosiła 1,5 tys. zł). Trzecim miej-
scem (i nagrodą w wysokości 800 

zł) komisja nagrodziła zaś Piotra 
Kosińskiego z Łodzi i prace „(Nie 
tylko ziemska rzeczywistość)”.

Przyznano także trzy wyróżnienia 
w wysokości 400 zł każde. Otrzy-
mali je Jacek Szczerbaniewicz 
z Jeleniej Góry, Eugeniusz Nurzyń-
ski z Gdańska oraz Magdalena Sam-
borska z Pabianic. 

To nie koniec laureatów. Nagrodę 
Specjalną Dyrektora Regionalnego 
Ośrodka Kultury w Częstochowie 
otrzymał Andrzej Maląg z Warszawy. 

Nagrodę przewodniczącego jury 
Krzysztofa Jureckiego otrzymał 
Radosław Wróbel z Wrocławia, 
a nagrodę Małgorzaty Dołowskiej, 
prezesa Fotoklubu RP otrzymał An-
drzej Hajdasz z Poznania.

Wystawa trwa do 27 maja

Jeśli chodzi o 45 nazwisk autorów, 
których prace do 27 maja będzie 
można oglądać w Galerii Art Foto, 
częstochowian na niej nie brakuje. 
Na pokonkursową wystawę trafiły 
fotografie autorstwa Michała Bo-
gacza, Małgorzaty Kozakowskiej, 
Tomasza Zająca, Joanny Lamch, 
Edyty Pilichowskiej, Doroty Pliszki 
i Joanny Sidorowicz. Na liście auto-
rów znaleźli się również przedstawi-
ciele naszego regionu: Anna Tukaj-
ska-Drzazga z Kłobucka, Czesława 
Włuka z Lublińca oraz Piotr Cieślak 
z Przystajni.

Podsumowaniem jubileuszowej 
edycji konkursu jest również dwu-
języczny katalog. Szczegóły: 
www.rok.czestochowa.pl 
i www.cyberfoto.czest.pl.

Zuzanna Suliga
Fot. Karolina Rosińska-Blade
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Filharmonia Częstochowska powoli szykuje się na finał 77. sezonu artystycznego

Gwiazdą koncertu na za-
kończenie 77. sezonu 
artystycznego będzie 

Waldemar Malicki. Wydarze-
nie zaplanowano na 9 czerw-
ca. Zanim nastąpi, warto 
zwrócić uwagę na inne pro-
pozycje, które przygotowała 
Filharmonia Częstochowska.

„Waldemar Malicki - pianista pol-
ski, żyjący. Wszechstronność ta-
lentu pozwala mu na niespotykane 
w świecie zabiegi klawiaturowe. 
Znany z niezwykle bliskiego kontak-
tu z publicznością, w zadziwiający 
sposób łączy wirtuozerię muzyczną 
i słowną. Humor, zaskoczenie, brak 
granic wyobraźni i delikatna pikan-
teria zmieszana ze swoistą elegan-
cją. Nie traci klasy, nie wprowadza 
polityki, codziennie ćwiczy palce i fa-
natycznie bawi publiczność w kraju 
i za granicą” – czytamy na stro-
nie www.waldemarmalicki.com. 

Wraz ze współtworzoną przez nie-
go „Filharmonią Dowcipu” artysta 
gościł już w sali koncertowej przy 
ul. Wilsona 16. Teraz częstocho-
wianie będą mieli okazję usłyszeć 
jego popis w ramach zakończe-
nia 77. sezonu artystycznego. Fil-
harmonia Częstochowska zaprosi 
na finałowy koncert w czwartek, 
9 czerwca. Pianista wystąpi wraz 
z Orkiestrą Symfoniczną Filhar-
monii Częstochowskiej pod batutą 
Adama Klocka. Zabrzmią „London 
Fantasie” na fortepian i orkiestrę 
Clive’a Richardsona oraz „Vivaldi-
na” Giana Francesco Malipiero.

Koncert rozpocznie się o godz. 19. 
Bilety normalne kosztują 60 zł, 
a ulgowe – 50 zł.

Od Polish Piano Quartet 
po Harry’ego

I choć na to wydarzenie czeka wielu 

melomanów, to nie znaczy, że maj 
w filharmonii nie będzie atrakcyj-
ny. Zainaugurował go debiutancki 
występ zespołu Polish Piano Quar-
tet. Tworzą go Emanuel Salvador, 
Emilia Goch Salvador, Adam Klocek 
i Michał Francuz. Wydarzenie wpi-
sywało się w obchody Roku Broni-
sława Hubermana. 

Z kolei na 11 maja na godz. 18.50 za-
planowano tradycyjny „Akademic-
ki Koncert Kameralny”. Na scenie 
kameralnej wystąpi pianistka Julia 
Sadaunykaite, wykład zatytułowa-
ny „Polska i Ukraina w planach fe-
deracyjnych Józefa Piłsudskiego” 
wygłosi prof. dr hab. Janusz Zuziak, 
a swoje malarstwo zaprezentuje 
Jakub Jakubowski. Bilety kosztują 
19 zł i 16 zł. 
Piątek, 20 maja zachwyci zarówno 

najmłodszych, jak i nieco starszych 
słuchaczy. O godz. 19 rozpocz-
nie się bowiem koncert „Harry – 
mały czarodziej”. Muzykę z filmów 
o słynnym bohaterze, którego za-
grał Daniel Radcliffe, zaprezentuje 
Orkiestra Symfoniczna Filharmonii 
Częstochowskiej prowadzona przez 
Adama Klocka. Tu zaznaczmy, że 
muzykę do pierwszych trzech czę-
ści filmowej sagi skomponował 
John Williams, który na swojej 
półce nagród skolekcjonował za-
równo statuetki Oscara, jak i m.in. 
Złotego Globu, BAFTA, Emmy czy 
Grammy. Muzykę do następnych 
części stworzyli zaś kolejno: Patrick 
Doyle, Nicholas Hooper i Alexandre 
Desplat.

Za produkcję wydarzenia odpo-
wiada Adam Celiński, a za światła 

– Robert Janiak. Bilety normalne 
kosztują 60 zł, a ulgowe – 50 zł. 

Pamięci Krzysztofa 
Pendereckiego

Wydarzeniem będzie z pewnością 
„Koncert Nadzwyczajny Pamięci 
Krzysztofa Pendereckiego”, któ-
ry odbędzie się 26 maja o godz. 18 
w Bazylice Jasnogórskiej.
Cechą wyróżniającą twórczość 
mistrza była umiejętność kompo-
nowania zarówno wielkich oper, 
monumentalnych symfonii i dzieł 
oratoryjnych, jak i pełnych sku-
pienia, wręcz minimalistycznych 
utworów kameralnych i chóralnych. 
I właśnie po ten ostatni repertuar 
Pendereckiego sięgnie Chór Filhar-
monii Częstochowskiej „Collegium 
Cantorum”. 

- „Agnus Dei”, „O gloriosa vir-
ginum”, „Sanctus/Benedictus” 
prezentują już dojrzały styl kom-
pozytora, którego twórczość in-
spirowana motywami religijnymi 
stanowiła odrębny, bogaty zbiór, 
zwłaszcza w późniejszych latach 
życia. Zbiór ten z pewnością wystar-
czyłby na wypełnienie programu 

niejednego koncertu monograficz-
nego. Chór nie zatrzymuje się jed-
nak tylko na twórczości Krzysztofa 
Pendereckiego – wszak wpływy 
jego stylu odnajdziemy u wielu 
współczesnych kompozytorów – 
czytamy w zapowiedzi wydarzenia.
Stąd obecność utworów, które 
skomponowali Arvo Pärt, Paweł 
Łukaszewski oraz Olivier Messiaen. 
Chórem zadyryguje Maciej Tworek, 
profesor Katedry Chóralistyki Aka-
demii Muzycznej im. Krzysztofa 
Pendereckiego w Krakowie, a kon-
cert poprowadzi Janusz Siadlak. 
Wstęp na wydarzenie jest wolny.
Początek czerwca należał będzie 
zaś do 17. Festiwalu „Hot Jazz 
Spring”. W programie znajdą 
się m.in. tradycyjna parada no-
woorleańska, koncert inaugura-
cyjny połączony z wręczeniem 
statuetki Honorowego Swingu-
jącego Kruka Zbigniewowi Ko-
nopczyńskiemu oraz jam session. 
Więcej informacji na 
www.filharmonia.com.pl

Zuzanna Suliga
Fot. Wojciech Rukujżo, 
Agnieszka Małasiewicz/
Filharmonia Częstochowska

Waldemar Malicki

Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Częstochowskiej

Antoni „Ziut” Gralak promuje „Pomiędzy”. Spotkanie i koncert w Miejskiej Galerii Sztuki

W środę, 25 maja 
w sali kinowej OKF 
„Iluzja” odbędzie 

się promocja książki Anto-
niego „Ziuta” Gralaka. Na 
wydarzenie zaprasza czę-
stochowska Miejska Ga-
leria Sztuki (Al. NMP 64).

Tego artysty nie trzeba w Często-
chowie przedstawiać. Znakomity 
trębacz, kompozytor, producent 
muzyczny, muzyk sesyjny, jedna 
z najbardziej wyrazistych postaci 
polskiej sceny jazzowej… Antoni 
„Ziut” Gralak obecny jest na scenie 
od lat 70. XX w. To współtwórca 
legendarnych zespołów Tie Break, 
Young Power i Free Cooperation, 
który prowadzi również autorskie 
projekty Graal i YeShe. Przez wie-
le lat mieszkał w Częstochowie 

i kreował jej życia artystyczne.

Miasto zapisało się również moc-
no na kartach debiutanckiej 
książki artysty, wydanej przez wy-
dawnictwo TARARARA. To zbiór 
opowiadań autobiograficznych. 
W „Pomiędzy” Gralak opowiada 
o swoim dorastaniu, dojrzewa-
niu, młodości, rockandrollowym 
życiu, przaśnej rzeczywistości 

PRL-u oraz o początkach rodzą-
cego się nowego jazzu. Opisuje 
rzeczywistość polskiej awan-
gardy muzycznej lat 60., 70. 
czy 80.  Nie brakuje fragmen-
tów dotyczących Tie Breaku 
i muzycznych formacji, z który-
mi związany był i jest artysta.

Książka ilustrowana jest grafika-
mi autorstwa Doroty Jabłońskiej-

Gralak i Jarosława Koziary. Całość 
wyróżnia niecodzienna forma edy-
torska i wydawnicza.

O swoim literackim debiucie autor 
opowie podczas spotkania, któ-
re odbędzie się 25 maja o godz. 
18. 30 w sali kinowej OKF „Ilu-
zja”. Wydarzenie poprowadzi 
Piotr Metz, który tak ocenił „Po-
między”: „(…) najbardziej kom-
pletna w swej bezkompromiso-
wości analiza surrealistycznego 
zjawiska, jakim w PRL-owskiej 
rzeczywistości była Jasna Góra 
ze wszystkimi przybocznościa-
mi, historią i uwarunkowaniami”.
Wstęp na promocję książki jest 
wolny. Po niej rozpocznie się kon-
cert biletowany. 
Na scenie wystąpi 100nka/Gralak. 
100nka istnieje od 2004 r. Zespół 

tworzy trzech muzyków: Adam 
Stodolski (kontrabas), Tomasz Les 
(gitara) oraz Przemysław Boro-
wiecki (perkusja). Trzem „młodym 
gniewnym” towarzyszy na scenie 
właśnie Gralak. Razem prezentu-
ją nurt współczesnej europejskiej 
muzyki improwizowanej. Łączą 
muzykę akustyczną z elektroniką, 
tradycję z nowoczesnością. Czę-
stochowski koncert jest promocją 
płyty zatytułowanej „No1”. Bilety 
kosztują 30 zł.
Zarówno płytę jak i książkę będzie 
można nabyć podczas spotkania. 
Kto chciałby przeczytać „Pomię-
dzy” wcześniej, może zakupić to 
wydawnictwo za pośrednictwem 
strony koziara.art/sklep.

Zuzanna Suliga
Fot. materiały prasowe
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Cztery oblicza malarstwa w czterech salach Miejskiej Galerii Sztuki w Częstochowie

W c z ę s t o c h o w s k i e j 
galerii gości twór-
czość Beaty Be-

bel-Karankiewicz, Bogny 
Jarzemskiej-Misztalskiej, 
Justyny Talik i Grzegorza Pa-
bla. Wszystkie wystawy moż-
na oglądać do 12 czerwca. 

21 kwietnia Miejska Galeria Sztuki 
(Al. NMP 64) zaprosiła częstocho-
wian na otwarcie czterech nowych 
wystaw. Zmiany objęły wszystkie 
sale: od Śląskiej po Gobelinową. 

„Jestem po prostu malarką”

„Jestem po prostu malarką” zwykła 
mówić o sobie Beata Bebel-Karan-
kiewicz. Taki też tytuł otrzymała wy-
stawa poświęcona pamięci i twór-
czości tej zmarłej w ubiegłym roku 
artystki. Malarstwo było jej pod-
stawowym językiem artystycznym. 
Autorka czerpała inspiracje z ota-
czającego ją świata. – Uwielbiam 
prawdziwe łąki, których nie znisz-
czyła cywilizacja. Dla mnie oprócz 
tego tematu i oprócz koloru, który 
w moim sercu jest, był i zawsze bę-
dzie (i jest najważniejszym czynni-
kiem obrazów, przyczyną ich po-
wstania), jest budowanie materii 
i odkrywanie tajemnic, które się 
z nią wiążą – mówiła Bebel-Ka-
rankiewicz. I taką pasją starała się 
zarażać kolejne pokolenia studen-
tów. Od 1988 r. związana była bo-
wiem z dzisiejszym Uniwersytetem 
im. Jana Długosza w Częstochowie.

Powyżej opisywane poszukiwania 
widać w wyeksponowanych w Sali 
Śląskiej autoportretach, martwych 
naturach, pejzażach… Wszystkie 
przyciągają uwagę kolorem, faktu-
rą, dynamiką, są pełne życia i eks-
presji. Tak mocno naznaczone oso-
bowością artystki. 
Pomysłodawczynią i kuratorką wy-
stawy jest dr Barbara Major, od lat 
związana z Miejską Galerią Sztu-
ki. W przygotowaniach czynnie 
uczestniczył również mąż artystki 
Włodzimierz Karankiewicz. - Za-
wsze ceniłam malarstwo Beaty Be-
bel-Karankiewicz, w trakcie przy-
gotowywania wystawy nie mogłam 
się pozbyć z głowy jednego zdania. 
„Tkaczka koloru”. W jakiś cudowny 
z polimorficznej materii barw Beata 
wysnuwała nici i splatała swoje ob-
razy. Tak łączyła siebie ze światem. 
A poprzez obrazy łączyła i nas ze 
sobą – wyjaśnia Major. 

Ciekawostkami, które dopełniły wy-
stawę, są monidła. Te znane nam 
z etnografii wykonywano najczęściej 
na podstawie ślubnych zdjęć. Beata 
Bebel-Karankiewicz swoimi moni-
dłami zaznaczała więzi przyjaźni. 
I to jej przyjaciele i znajomi zde-
cydowali się udostępnić te perełki. 
Wśród tych, którzy zaprezentowali 
swoje monidło, znaleźli się Aleksan-
dra Łebek-Jurgielewicz i Zbigniew 
Jurgielewicz. Małżonkowie czynnie 
zaangażowali się również w przygo-
towanie tej wystawy.

„Głębia koloru”

Dodajmy tu, że wszystkie panie, 
których twórczość prezentowana 
jest obecnie w galerii, urodziły się 
w Częstochowie. Bogna Jarzemska-
Misztalska mieszka i pracuje dziś 
jednak w Warszawie. Malarstwo ma 
we krwi, jest córką cenionego ma-
larza i profesora Mariana Jarzem-
skiego. Barwy w jej życiu także mają 
niebagatelne znaczenie, stąd i tytuł 
wystawy, która gości w Sali Pople-
nerowej – „Głębia koloru”.
Ta ekspozycja miała zostać odsło-
nięta już rok temu, jednak z powodu 
awarii pieca i niemożliwości przygo-
towania nowych prac, termin trzeba 
było przesunąć. Poczekać było war-
to, wystawa jest bowiem doskonała. 
- Ta wystawa dotyka głębi i to głę-
bi kobiecości – zaznacza Anna Pa-
leczek-Szumlas, dyrektorka Miej-
skiej Galerii Sztuki. – Świadczy 
nie tylko o kunszcie, ale i wielkiej 
wrażliwości artystki. Trafiły na nią 
nie tylko prace tegoroczne, ale i te, 
które nigdy wcześniej nie opuściły 
pracowni Bogny. Poza jej prywat-
nymi gośćmi jesteśmy jedynymi, 
którzy mogą je oglądać – dodaje.
Bogna Jarzemska-Misztalska spe-

cjalizuje się w dziedzinie niezwykle 
rzadkiej, którą uprawia niewielu 
współczesnych artystów. To malar-
stwo emaliowe. Obrazy, które two-
rzy, pokryte są kolorowymi szkli-
wami i wypalane w temperaturach 
1000 st. C. Bywają one nazywane 
„zrodzonymi w ogniu”. Pracochłon-
ną technikę uprawiał i dopracowy-
wał jej ojciec. Córka przejęła tę pasję.
- Już od wczesnych lat dzieciństwa 
wychowywałam się w domu, w któ-
rym malarstwo było wszędzie. Tata 
zajmował się właśnie tą techniką. 
Przed swoim dyplomem postano-
wiłam, że może spróbuję nama-
lować kilka obrazów tego typu – 
opowiada Jarzemska-Misztalska. 
-Emalia wymaga zaplecza techno-
logicznego. Blachy stalowe są cięż-
kie, natomiast to ciepło, ta lekkość, 
ten efekt, który mogę uzyskać i to, 
co dostaję po wyjęciu z pieca, daje 
mi niezwykłą przyjemność. Spra-
wia, że codziennie rano biegnę do 
swojej pracowni i zastanawiam się 
nad tym, co dziś wypalę, co stworzę, 
jaki będzie efekt końcowy i co mnie 
zaskoczy. To motor mojego twór-
czego, malarskiego działania. Cią-
gle bazuję na przypadku, na tym, co 
zaskakujące, choć wiedza stanowi 
w tej technice 90 proc. Kilkana-
ście lat doświadczenia powoduje, 
że tego przypadku jest już tylko te 
kilka procent – wyjaśnia.

„Jaki kolor ma czerwona
 kapusta?”

Mówiąc o niełatwych wyborach, 
żaden z artystów, których prace 
możemy oglądać dziś w często-
chowskiej galerii, nie kroczy prostą 
ścieżką. Ich malarskie drogi są nie-
zwykle indywidualne, pełne poszu-
kiwań, sięgania po nowe, ekspery-
mentów. Kolejnym tego dowodem 
jest wystawa, która wypełnia Gale-
rię Promocji Młodych – Antreso-
lę. Sale tę zdominowała twórczość 
Justyny Talik. 

- Justyna jest już moją drugą dok-
torantką, która prezentuje się 
w Galerii Antresola. Jestem z tego 
niezwykle dumny. Justyna jest oso-
bą niezwykle sumienną, pracowitą 
i pomysłową. Pracuje w trudniej 
i wymagającej wielu przemyśleń 
technice akwareli, która jest dziś 
mało popularna. Co więcej, ona 

sama tworzy sobie farby akwa-
relowe. Robi je z tego, co można 
znaleźć w ogrodzie – zaznacza 
dr hab. Bartosz Frączek, prof. UJD. 

Artystka zgłębia możliwości ko-
lorystyczne roślin i produktów 
spożywczych. Stąd i tytuł wysta-
wy – „Jaki kolor ma czerwona 
kapusta?”. Wszystkie zaprezento-
wane obrazy powstały  w oparciu 
o naturalne materiały barwiące, 
jak soki oraz wywary np. z bura-
ka, czy tytułowej kapusty, która 
czerwona tak do końca nie jest. 
I to nie jest jedyne zaskoczenie, 
które serwuje czerpiące z natu-
ry malarstwo częstochowianki. 
- Barwa niebieska została uzyskana 
z klikorii ternateńskiej tzw. nie-
bieskiej herbaty. To te barwy naj-
bardziej chłodne, natomiast ciepłe 
błękity zapewniła czerwona kapu-
sta. Jeśli chodzi o czerwienie, od-
powiadają za nie przede wszystkim 
hibiskus i burak. Największa zaba-
wa zaczyna się w momencie, kiedy 
obcujemy z zieleniami. Pozysku-
jemy je przede wszystkim poprzez 
dodanie do danego wywaru czy 
soku, sody oczyszczonej. Choć nie-
które odcienie pochodzą od czar-
nej malwy. Muszę podkreślić to, że 
wystawa ma taki, a nie inny tytuł, 
dlatego że kapusta jest najwięk-
szym odkryciem podczas tych mo-
ich poszukiwań kolorystycznych. 
Zachwyca mnie rozpiętością barw, 
jakie posiada – od błękitu, poprzez 
fiolety i purpurę, brązy, odcienie 
złota i zieleni. Czerwieni z nazwy 
jednak tu nie znajdziemy – zdradza 
Justyna Talik.

„Malarstwo” Grzegorza Pabla 

Listę wystaw i twórców zamy-
ka Grzegorz Pabel. To urodzony 
w Ostrowcu Świętokrzyskim uczeń 
wielkiego kolorysty Jana Cybisa. 
Obrazy artysty funkcjonują przede 
wszystkim jako ekspresja malar-
ska. Widać zdecydowany gest ma-
larski, zamaszysty ślad na płótnie, 
energię. Jednak to kolor jest dla 
Pabla elementem porządkującym 
i organizującym obszar obrazu.

Jego twórczość nie ogranicza się 
wyłącznie do obrazów olejnych 
i akrylowych na płótnie. Artysta 
tworzy swoje prace m.in. na bibu-

le japońskiej czy tekturze. Spod 
jego ręki wychodzą również kola-
że – paski zamalowanego papieru, 
pospinane szpilkami, które tworzą 
delikatne i ulotne kompozycje. Na 
wystawie w Częstochowie znalazły 
się również przykłady malarstwa 
wodnego na podłożu jedwabnym. 
Grzegorz Pabel należy do nielicz-
nego grona artystów tworzących tą 
techniką.
Pytany o stałe cechy kompozycyj-
ne swoich obrazów: wydłużony się 
kształt, pasmowy układ, artysta ob-
jaśnia, że służą one rozważaniom 
egzystencjalnym – nad nieskończo-
nością przemijania, zmiennością 
rzeczy i zdarzeń, nad rozpadem.

Do 12 czerwca 

Wszystkie ekspozycje dostępne są 
do 12 czerwca. Od wtorku do piąt-
ku instytucja zaprasza od godz. 
10.30 do 18, a w soboty i niedziele 
od godz. 12 do 19. Bilety normalne 
kosztują 10 zł, a ulgowe 8 zł (w śro-
dy wstęp jest bezpłatny). Szczegóły: 
galeria.czest.pl.

Zuzanna Suliga
Fot. Robert Jodłowski, 
Adam Rygalik/
Miejska Galeria Sztuki

Justyna Talik Bogna Jarzemska-Misztalska

Wystawa malarstwa Grzegorza Pabla
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Koniec pewnego rozdziału. Trzynaście pamiętnych spektakli
Dwanaście spektakli dra-

matycznych i jeden 
muzyczny. To bilans 

współpracy André Hüb-
nera-Ochodlo z Teatrem 
im. A. Mickiewicza. Trzynast-
ką jest szekspirowski „Mak-
bet”, którego premiera odbyła 
się 23 kwietnia. 

Kończąca się właśnie kadencja 
Roberta Dorosławskiego jako dy-
rektora Teatru im. A. Mickiewi-
cza łączy się ściśle z nazwiskiem 
pieśniarza i szefa Teatru Atelier 
im. A. Osieckiej w Sopocie. Gdy 
André Hübner-Ochodlo przybył 
do Częstochowy z repertuarem 
pieśni żydowskich nikt – na cze-
le z nim samym – nie spodziewał 
się, że zwiąże się ze sceną przy 
ul. Kilińskiego na kilkanaście lat. 
Że z myślą o niej stworzy dwana-
ście spektakli dramatycznych, je-
den muzyczny i zaadaptuje na jej 
potrzeby „Szarego Anioła” z nieza-
pomnianą Joanną Bogacką w roli 
Marleny Dietrich.

Czekając na „Ochodlo”

Odważny artysta sprawił, że w te-
atrze czekało się i „chodziło się” na 
„Ochodlo”. Trzykrotnie sięgał on 
po twórczość Agnieszki Osieckiej 
i efekty ich sopockiej współpracy. 
Tak było najpierw przy „Wilkach”, 
pełnej namiętności i zdrady sztu-
ce, którą poetka napisała na mo-
tywach powieści Singera „Wrogo-
wie – opowieść o miłości". Do dziś 
pamiętam powiew nowości, któ-
ry towarzyszył tamtej premierze 
z listopada 2009 r. Zresztą sym-
bolizowała ona to, co przejawia się 
w większości realizacji tego twór-
cy: życie, śmierć, ciemne strony 
ludzkiej osobowości, złożoność 
natury człowieka, zagubienie, po-
szukiwanie…

Songami Osieckiej brzmiało rów-
nież „Do dna”. I tu pojawili się bo-
haterowie, którzy życiowo się po-
gubili, zamknięte koło, z którego 
trudno się wyrwać, upadek i życie 
na dnie. Pełne rozliczeń jest też 
„Wesoło miasteczko. Agnieszka 
Osiecka – piosenki ostatnie” zbu-
dowane z utworów, które wybitna 
poetka określała najlepszymi, ja-
kie wyszły spod jej ręki. Muzyczny 
spektakl wesoły jest tylko z nazwy. 
To emocjonalny rollercoaster, 
który porusza czułe struny. 
Jednak jeśli miałabym wskazać 
spośród całego, „częstochowskie-
go” dorobku André Hübnera-
Ochodlo swoją trójkę, nie będzie 
to „Osiecka”. I tu brzmi nieco 
przekory, bo nigdy nie kryłam, że 
to moja ukochana poetka. 

Z buciorami w duszę

To moje „podium” układam bez 

stopni i medali. Alfabetycznie: 
„Hamlet”, „Proca”, „Znikomość”. 
Pierwszy tytuł widziałam trzy razy, 
drugi – dwa, trzeci – niestety, tylko 
raz. I bardzo mi żal, że monodram 
Macieja Półtoraka nie powrócił już 
nigdy na afisz. 

O „Procy” według Nikołaja Kola-
dy napisałam tuż po premierze 
w grudniu 2015 r., że to przedsta-
wienie, które z buciorami włazi 
w duszę. Dziś nie zmieniłabym 
w tym stwierdzeniu ani słowa. 
„Proca” (podobnie jak zresztą 
„Znikomość”) należy do najdosko-
nalszych spektakli, które gościła 
scena kameralna. Realizacji kom-
pletnych, ważnych, idących pod 
prąd, bo tematy nie są wygodne. 
Myślę, że Adam Hutyra jako Ilja – 
kaleki samotnik stworzył kreację 
najwyższej próby. I choć to aktor, 
który zawsze trzyma odpowiednio 
wysoki poziom, chyba potem już 
tego nie przebił. Do dziś nie rozu-
miem tego, że nie uhonorowano tej 
roli Złotą Maską. 
Przed laty Tomasz Włosok jako 
Anton wydawał mi się zbyt ro-
zedrgany, jednak już wtedy było 
wiadomo, że to piekielnie zdolny 
młody człowiek. Potwierdzają to 
liczne role filmowe i telewizyjne. 
Szkoda tylko, że jego występ na 
częstochowskiej scenie był jedynie 
gościnny. 

Role niczym prezenty

André Hübner-Ochodlo ma nie-
wątpliwy dar do aktorskich wybo-
rów. Ofiarował tu wiele ról - pre-
zentów. Taką był nie tylko Ilja 
podarowany Hutyrze. Aktor ten 
był również m.in. znakomitym Po-
gromcą w „Sile przyzwyczajenia 
(Cyrku egzystencjalnym)” Bernhar-
da czy Klaudiuszem z „Hamleta”.
Zostając przy ostatnim tytule, to 
właściwie przyniósł on same dobre 

role, ale najlepsza z nich była ta ty-
tułowa. Maciej Półtorak jako ksią-
żę elektryzował od chwili, gdy tyl-
ko pojawił się na scenie. Takie role 
powodują u publiczności przysło-
wiowe „ciarki”. Jednak jeszcze 
więcej oferowała wspomniana 
„Znikomość”. Półtorak w niej prze-
rażał, bo „Hübner-Ochodlo” czę-
sto przeraża. W jego spektaklach 
wiele jest dosadności, brudu, emo-
cji, wysokich tonów, bolesności. 

Do ulubionych aktorów tego reży-
sera należy również Michał Kula. 
To on był Weismanem ze sztu-
ki Taboriego (choć akurat tego 
spektaklu nigdy nie obdarzyłam 
sympatią), nagrodzonym Złotą 
Maską Grabarzem z „Hamleta” 
czy wreszcie dyrektorem Cari-
baldim z „Siły przyzwyczajenia”. 
Rola dyktatora należy do takich, 
na które czeka się całe zawodowe 
życie. Ważne role w spektaklach 
Hübnera-Ochodlo stworzył rów-
nież Waldemar Cudzik. To on był 
Hermanem w „Wilkach”, Merki-
nem w „Poniżej pasa” czy Żon-
glerem w „Sile przyzwyczajenia”.
Nie oznacza to, że wśród kobie-
cych postaci nie było pereł. Wy-
starczy przytoczyć ostatnią z nich, 
czyli Abby ze „Strefy zero”. Gdyby 
podium liczyło nie trzy, ale cztery 
miejsca, postawiłabym na nim i ten 
tytuł. I Teresę Dzielską, która za 
swoją kreację otrzymała już zasłu-
żoną nominację do Złotej Maski. 
Mam nadzieję, że niebawem prze-
mieni się ona w statuetkę, bo doj-
rzałe, pełnokrwiste i wielowymia-
rowe aktorstwo należy doceniać.

Oczywiście są role z pierwszego 
planu, jak siostrzany duet z „Fał-
szu”, ale są też takie mniej oczy-
wiste, które sprawiają, że dany 
spektakl jest kompletny. Jak La-
rysa z „Procy”, którą zagrała Iwo-
na Chołuj czy Wnuczka z „Siły 

przyzwyczajenia”, którą w Sylwia 
Oksiuta-Warmus. Obie nie dostały 
monologów, Wnuczka wypowia-
da zresztą chyba tylko kilka słów, 
a i tak zapisują się mocno w pa-
mięć. To sztuka.  

Widz poruszony

- Lubię bulwersować publiczność, 

zawsze staram się wymyślić coś ta-
kiego, by otwarła usta ze zdumie-
nia – mówił o swojej twórczości 
przywoływany Kolada. Nie wiem, 
czy dyrektor Teatru Atelier pod-
pisałby się pod tymi słowami, ale 
jako ten widz, który tego porusze-
nia doświadczał, przypisałabym 
mu ten cytat.

„Makbet” jako ta trzynastka jest ty-
tułem, który kończy pewien okres 
w częstochowskim teatrze. André 
Hübner-Ochodlo nie wyklucza, że 
jeśli padnie stosowna propozycja, 
być może po raz kolejny stworzy 
spektakl na potrzeby tej sceny. 
Jednak dotychczasowe realizacje 
spięte zostały klamrą, która zamy-
ka te kilkanaście lat zaskakiwania 
publiczności. 

O tym, że dramat Szekspira uzna-
wany jest za pechowy, można było 
przeczytać w kwietniowym wyda-
niu „Czasu na kulturę!”. Fatum 
udało się przełamać, a do premie-
ry doszło. Odbyła się ona zresztą 
w dniu rocznicy śmierci angiel-
skiego mistrza. 

Oczekiwania były spore, „Hamlet” 
zaostrzył bowiem apetyt na realiza-
cje tego typu. Gdy sięga się do ka-
nonu, nigdy nie jest łatwo. Widać, 

Spektakl „Makbet” 

Spektakl „Hamlet” 
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André Hübnera-Ochodlo na scenie częstochowskiego teatru
że André Hübner-Ochodlo długo 
szukał odpowiedniej konwencji. 
Jego „Makbet” pełen jest elegan-
cji. Uszyto go według wytycznych 
reżysera niczym garnitury akto-
rów i suknie, które aż sześciokrot-
nie zmieniała Lady Makbet. 

Scena osnuta gęstą mgłą

W ogóle dużo uwagi poświęcono 
na zewnętrzną część spektaklu. 
Na oryginalne rzeźby, detale, no-
woczesny dizajn. Najciekawszym 
elementem scenografii był zdecy-
dowanie stół. W zależności od sce-
ny był on taśmą w krematorium, 
łożem czy stołem dla gości. Zresz-
tą duet, który tworzą André Hüb-
ner-Ochodlo i Stanisław Kulczyk, 
przyzwyczaił nas do bogactwa roz-
wiązań scenograficznych. 

Pomysłowość wizualna, która 
wpisuje się we wszystkie spek-
takle tego reżysera, z pewnością 
trafi w gusta zwłaszcza młodszej 
publiczności. Zachwycą ją pewnie 
potęgujące klimat mroku i tajem-
nicy dymy, które niczym gęsta 
mgła osnuwają scenę. To nie jest 
„Makbet”, którego każdy z nas pa-
mięta. To nie jest dramat, w któ-

rym rządzi polityka i żądza władzy. 
Punkt wyjścia jest inny, bo reżyser 
postawił na dramat małżeński. 
Na utratę dziecka, którą widzimy 
już w pierwszej scenie, na utratę 
bliskości, oddalającą się miłość 
i niekonwencjonalne metody wal-
ki, o to, co przeminęło. Stąd mord, 
stąd sięgnięcie po koronę. Jednak 
w tym ujęciu Makbet i Lady Mak-
bet okazują się zbyt niedojrzali, 
by utrzymać to, po co wyciągnęli 
umazane krwią dłonie. Korona 
była zbyt ciężka, a szaleństwo nie-
odwracalne. 

Narastający obłęd

Jeśli miałabym wskazać aktorską 
trójkę, nie będzie ona typowa. 
Otworzy ją bowiem Mariusz Urba-
niec jako Macduff. Ten młody, 
związany z Częstochową aktor wy-
stąpił tutaj gościnnie. Gdy śpiewa  
song w scenie finałowej -  poraża. 

I tu kłania się rola André Hübne-
ra-Ochodlo w kształtowaniu drogi 
aktorskiej. Przypomnę, że Adam 
Machalica, dziś tytułowy Makbet, 
debiutował na tej scenie jako Ho-
racy z „Hamleta”. Obecnie gra zaś 
najbardziej wymagające role i to 

do niego należy bezapelacyjnie se-
zon 2021/2022. Mam nadzieję, że 
i Urbaniec częściej będzie wystę-
pował w tym teatrze. Jego obec-
ność wzbogaciłaby częstochowski 
zespół aktorski.

Wracając do tej trójki, dopełnia 
ją duet, który stworzyły Teresa 
Dzielska i Sylwia Oksiuta-Warmus 
nie tylko jako Lennox i Ross, ale 
również odzwierciedlenie wiedźm, 
których obecność widać w dzia-

łaniach bohaterów. Raz przypo-
minają killerów wykonujących 
rozkazy władcy, czasami są ma-
rionetkami, czasami same poru-
szają sznurkami akcji. Największe 
wrażenie wywołują jednak jako 
zakrwawione upiory potęgujące 
narastający obłęd sztuki. 

Szaleństwo dopełnia muzyka au-
torstwa Adama Żuchowskiego 
(razem z Kulczykiem stanowi on 
stały zespół, z którym pracuje ten 

reżyser). Chyba najdoskonalsza, 
jaką ten ceniony kompozytor stwo-
rzył do częstochowskich realizacji. 
I tu nie brakło odwagi, dopełniają 
ją bowiem songi Stephena Crane’a, 
które z offu wykonuje Marta Hon-
zatko. Nie jest to oczywiste połą-
czenie, ale moim zdaniem niezwy-
kle trafne.

Zuzanna Suliga
Fot. Piotr Dłubak/
Teatr im. A. Mickiewicza

Spektakl „Znikomość” 
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Zabierz swoją klasę na lekję WF !

Zorganizuj #ODERWANE urodziny  !

Pokonaj tor “Ninja” !

Przejdź Park Linowy ! 

Zagraj w Siatkówkę na trampolinach !

Wskocz na Happy Climb !


