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Z prawdziwą przyjemnością oddajemy w Państwa ręce pierw-
szy numer Magazynu Czas na Częstochowę mając nadzieję, 
że lektura naszego czasopisma umili Państwu długie jesien-

no-zimowe wieczory.

Magazyn Czas na Częstochowę to najnowsze wydawnictwo Gaze-
ty Regionalnej, stworzone z myślą o wszystkich mieszkańcach, dla 
których Częstochowa jest ważnym, choć niepozbawionym wad, 
ale jednak przyjaznym miejscem do życia, prowadzenia działalno-
ści i zamieszkania.

Bardzo zależy nam na popularyzacji wiedzy o Częstochowie – jej 
historii, dziedzictwie kulturowym i przyrodniczym oraz przybliżaniu 
sylwetek zasłużonych dla miasta mieszkańców.

Na naszych łamach znajdą Państwo autorskie, bogato ilustrowa-
ne artykuły poświęcone kulturze, wydarzeniom sportowym, cie-
kawym miejscom i nietuzinkowym postaciom, a także informacje 

o lokalnych inicjatywach, oryginalnych projektach czy zrealizowa-
nych, bieżących i planowanych inwestycjach.

Bohaterką pierwszego wydania jest obchodząca w tym roku swój 
jubileusz Miejska Galeria Sztuki. Ponadto magazyn wypełnią m.in. 
teksty o wyjątkowym artyście, jednym z naszych „eksportowych” 
rzeźbiarzy – Jerzym Kędziorze, wywiady z Markiem Papszunem – 
trenerem Rakowa Częstochowa oraz Michałem Świącikiem – pre-
zesem Włókniarza Częstochowa, przybliżymy zagadnienia zwią-
zane z rewitalizacją Starego Miasta, poznacie także niebanalnie 
przedstawioną historię ulicy Sobieskiego, a w ramach wspomnień 
o ważnych dla miasta postaciach - słów kilka o Adamie Florczyku 
– współtwórcy Festiwalu Dekonstrukcji Słowa „Czytaj!”. Do udziału 
w charytatywnej aukcji dzieł sztuki dedykowanej Jego pamięci za-
chęcamy w tym wydaniu. 

Dziękujemy wszystkim autorom i osobom, bez pomocy i zaangażo-
wania których nie powstałby nasz Magazyn.

Drogie Czytelniczki i Drodzy Czytelnicy w ten wyjątkowy, 
bożonarodzeniowy czas, przyjmijcie od naszej redakcji naj-
serdeczniejsze życzenia: zdrowych i spokojnych świąt, ma-
gicznego czasu spędzonego z rodziną, świetnych prezentów 
pod choinką, rodzinnego ciepła oraz wspaniałego 2023 roku 
i spełnienia wszystkich, nawet tych najskrytszych marzeń!
 

Redakcja Magazynu Czas na Częstochowę

Drogie Czytelniczki, Drodzy Czytelnicy

Fot. flickr.com
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W Muzeum Monet i Medali Jana Pawła II gościł legendarny Władysław Żmuda

W sobotę, 3 grudnia czę-
stochowskie Muzeum 
Monet i Medali Jana 

Pawła II i Agencja Artystyczna 
Certus zaprosiły wielbicieli piłki 
nożnej na spotkanie z legendar-
nym Władysławem Żmudą.

Władysław Żmuda – legenda pił-
ki nożnej, obrońca, reprezentant 
Polski, trener. Urodzony w Lubli-
nie sportowiec reprezentował 
m.in. barwy Motoru Lublin, Śląska 
Wrocław, Widzewa Łódź, Cosmo-
su Nowy Jork i US Cremonese. To 
również trzykrotny mistrz Polski 
(raz triumfował wraz ze Śląskiem 
Wrocław, dwa razy z Widzewem 
Łódź) oraz członek Klubu Wybit-
nego Reprezentanta. Z reprezen-
tacją Polski czterokrotnie uczest-
niczył w mistrzostwach świata 
(1974 – 3. miejsce, 1978, 1982 – 3. 
miejsce, 1986), na których roze-
grał łącznie 21 meczów.

Jako trener najczęściej pracował 
z juniorskimi reprezentacjami Pol-
ski, był również asystentem w se-
niorskiej reprezentacji Polski (za 
kadencji Jerzego Engela i Pawła 
Janasa). W 2019 r. wybrano go do 
jedenastki stulecia PZPN (Polskie-
go Związku Piłki Nożnej).

Swoją historię Żmuda opowie-
dział w biograficznej książce „A Ty 
będziesz piłkarzem”, której auto-
rem jest Dariusz Kurowski (dzien-
nikarz z blisko 40-letnim doświad-
czeniem). Publikacja ukazała się 
na rynku w maju 2021 r. Wstęp do 
niej dowodzi zaś tego, że publi-
kacja wyłamuje się ze sztywnych 
schematów.

„Nie jest biografią piłkarza opo-
wiadającego głównie o roze-
granych meczach i zdobytych 
trofeach. To raczej książka o czło-
wieku, który dzięki piłce mógł 
sporo doświadczyć i jeszcze wię-
cej przeżyć. Szczery do bólu ob-
raz czasów, w których przyszło 
mu żyć. Może dla niektórych tro-
chę szokujący, ale z pewnością 
prawdziwy” – czytamy w nim. 

I to ten tytuł dostarczył pretekstu 
do spotkania, które odbyło się 
w Częstochowie w sobotę, 3 grud-
nia. Jego organizatorami byli Mu-
zeum Monet i Medali Jana Pawła 
II i Agencja Artystyczna Certus. 
Miejscem wydarzenia stała się 
aula muzeum.
Podczas spotkania z piłkarzem nie 
zabrało wspomnień związanych 
m.in. z grą w reprezentacji Polski. 
Chętni mieli możliwość zakupu 
książki „A Ty będziesz piłkarzem”, 
zdobycia autografu piłkarza oraz 
zrobienia sobie z nim zdjęcia.

A co jeszcze zaplanowano 
na grudzień?

Na tym wydarzeniu grudniowe 
plany Muzeum Monet i Meda-
li Jana Pawła II (ul. Jagiellońska 
67/71) się jednak nie kończą. 
W środę, 14 grudnia o godz. 
18 odbędzie się tu „Koncert 
z Mikołajem”. Na scenie wystąpią 
uczniowie Społecznych Ognisk 
Muzycznych działających pod 
patronatem Towarzystwa Muzycz-
nego w Częstochowie. Wstęp jest 
wolny.

Z kolei dzień później, na godz. 
10 zaplanowano koncert kolęd 
i pastorałek „Mała Świąteczna Or-

kiestra”. Wydarzenie wpisywać 
się będzie w program spotkania 
placówek oświatowych, a także 
środowisk integracyjnych z Czę-
stochowy.
Na piątek, 16 grudnia przewidzia-
no spektakl zatytułowany „Miłość 
Ci wszystko wypaczy: Musicalowa 
Rewia Absurdu”. Przed publiczno-
ścią zaprezentują się młodzi arty-
ści. Zespół aktorski tworzyć będą 
Basia Sanecka, Kamil Olczyk i Łu-
kasz Walczak, a muzyczny - Maciej 
Zaforemski (fortepian), Mikołaj 
Kaniewski (gitara basowa), Adam 
Zalewski (perkusja). Początek 
o godz. 18.

Godzinę wcześniej rozpocznie 
się zaś zaplanowany na sobotę, 
17 grudnia „Koncert musicalowy” 
z udziałem uczniów Szkoły Śpie-
wu AMR. Wstęp na oba te wyda-
rzenia jest wolny.
Aktualności dotyczące działalno-
ści Muzeum Monet i Medali Jana 
Pawła II można śledzić na stronie 
www.jp2muzeum.pl.

AK, mat. Muzeum Monet i Medali 
Jana Pawła II

REKLAMA
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„Sztuka Dobra”. Charytatywna aukcja dzieł sztuki na rzecz najbliższych Adama Florczyka

W piątek, 16 grudnia 
w sali Ośrodka Kultury 
Filmowej w Częstocho-

wie odbędzie się charytatyw-
na aukcja dzieł sztuki „Sztuka 
Dobra”. Zebranie dzięki niej 
środki przekazane zostaną  na 
rzecz najbliższych Adama Flo-
rczyka, zmarłego niedawno 
animatora lokalnej kultury. 

7 września odszedł Adam Flor-
czyk - współtwórca Festiwalu De-
konstrukcji Słowa „Czytaj!”. Przez 
wiele lat redagował także miej-
ski miesięcznik „Co, gdzie, kiedy” 
i portal cgk.czestochowa.pl oraz 
współtworzył Centrum Promocji 
Młodych. 

Był człowiekiem pełnym pasji, 
który przyciągał i inspirował lu-
dzi, wspierał młodych twórców 
oraz animatorów. Szybko się za-
przyjaźniał, był życzliwy i uważny 
na drugiego człowieka. Poka-
zywał, że zawsze można i warto 
robić coś nie tylko dla siebie, ale 
również dla innych. Teraz to my 
chcemy zrobić coś dla Adama 
i dla tych, których kochał naj-
bardziej: Oli, Mikołaja i Karola. 

Adam odszedł nagle, zbyt wcze-
śnie. Nie zdążył uregulować 
wszystkich zobowiązań finanso-
wych, które podjął, by zapewnić 
rodzinie godny i bezpieczny byt. 
By pomóc rodzinie Adama zało-
żona została zbiórka internetowa 
(„Czytaj! dla Adama” na portalu 
zrzutka.pl), ale pomóc w zebraniu 
zaplanowanej kwoty ma również 
towarzysząca jej charytatywna 
aukcja dzieł sztuki „Sztuka Dobra”.

Wydarzenie odbędzie się w piątek, 
16 grudnia o godz. 19.00 w sali ki-
nowej Ośrodka Kultury Filmowej 
(Al. NMP 64). Aukcję poprowadzą 
Anna Tymoshenko i Bartosz Ko-
peć, a asystować będzie im mło-
dzież ze Studia Aktorskiego „Mała 
Rolka”. Oprawę muzyczną licytacji 
zapewni DJ Kacper Kapsa. Na finał 
zaplanowano recital Olgi Przyby-
lik oraz Andrzeja Młodkowskiego.

Podczas aukcji będzie można po-
walczyć o prace takich artystów 
jak: Joanna Ambroz, Janusz „Burza” 
Burzyński, Elżbieta Chodorowska, 
Jacenty Dędek, Paulina Doma-
galska, Bartłomiej „Bebe” Frączek, 
Bartosz Frączek, Marta Frej, Ania 
Grzyb, Beata Karaś-Markowska, 
Jerzy Kędziora, Izabela Kita, Mag-
dalena Kmieć-Zalewska, Elżbieta 
Ledecka, Tomasz Lubaszka, Jacek 
Łydżba, Krzysztof Kamil Malewicz, 
Marcelina Amelia,  Adam Markow-
ski, Janusz Mielczarek, Małgorza-
ta Mizera, Szymon Motyl, Marian 
Panek (z kolekcji prywatnej), 
Krzysztof Pasternak (z kolekcji 
prywatnej), Kamil Pawlik, Daniel 

Pielucha, Łukasz Piskorek, Ewa 
Powroźnik, Agnieszka Półrola, 
Tomasz Sętowski, Wojciech Sę-
towski, Izabella Sowier-Kasprzyk, 
Małgorzata Stępniak, Bartłomiej 
Stypka, Krystyna Szwajkowska, 
Wioleta Szymkiewicz, Dariusz 
Ślusarsky, Natalia Talarek-Oswald, 
Paulina Taranek, Theseus, Justyna 
Warwas i Ania Wójcik.
Ciekawostką, która również trafi 
„pod młotek”, będzie oprawiona 
kolekcja zakładek do książek z pra-
cami częstochowskich artystów 
promujących akcję „Czytanie na 
Bieganie”.

Wstęp za zaproszeniami oraz za-
kupem cegiełek (w kwocie mini-
mum 30 zł). Cegiełki będą miały 
formę pocztówek ze zdjęciami 
częstochowskich fotografów. 
Swoje prace udostępnili nam: 
Wojciech Barczyński, Piotr Cie-
ślak, Marek Czekaj, Jacenty Dędek, 
Agnieszka Dumańska, Jarosław 
Dumański, Dariusz Gawroński, 
Marcin Jędryka, Robert Jodłow-
ski, Sławomir Jodłowski, Beata 
Karaś-Markowska, Łukasz Kole-

wiński, Małgorzata Kozakowska, 
Piotr Kras, Maciej Kuroń, Justyna 
Kwasek, Adam Markowski, Ja-
nusz Mielczarek, Marcin „Opałka” 
Opałczyński, Kamil Pawlik, Edyta 
Pilichowska, Leszek Pilichowski, 
Wiesław Radzioch, Jarosław Re-
spondek, Paweł Roman, Robert 
Sękiewicz, Grzegorz Skowronek, 
Maciek Skowronek, Joanna Si-
dorowicz, Łukasz Stacherczak, 
Marcin Szczygieł, Justyna Warwas 
i Aleksander Van. 

W formie cegiełek sprzedawane 
będą również m.in. plakaty z limi-
towanej kolekcji autorstwa duetu 
Sętowski/Gawron dostępne w ce-
nie 200 zł.  
Organizatorami wydarzenia są: 
Festiwal Dekonstrukcji Słowa 
„Czytaj!” (Stowarzyszenie Komuni-
kat) i redakcja CGK, a współorgani-
zatorami – Miejska Galeria Sztuki 
i OKF – Kino Studyjne „Iluzja”.
Za pomoc w organizacji wydarze-
nia dziękujemy: Agencji 4 REAL, 
Exact Systems, Firmie Klimek,  Fo-
tolabFuji, Fundacji Oczami Brata, 
Kawiarni Cafe del Corso, Kawiarni 
Skrzynka, Klubokawiarni Alter-
natywa 21, Klubokawiarni Bank, 
Klubowi Tori, Kwiaciarni Prowin-
cjonalna, pubowi Lucky Saloon, 
redakcji „Gazety Regionalnej” 
w Częstochowie, restauracji La 
Playa,  sala bankietowa Tango, 
sklepowi Aligator, Teatrowi im. 
Adama Mickiewicza w Często-
chowie, Terefere – Nagłośnienie 
Oświetlenie. 

Redakcja „Co, gdzie, kiedy”
cgk.czestochowa.pl
Fot. Adam Markowski

Duet Theseus (Szymon Parafiniak i Aleksandra Cupiał)

REKLAMA
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Kilka słów o Adamie Florczyku…

W środę, 7 grudnia minę-
ły trzy miesiące od nie-
spodziewanej śmierci 

Adama Florczyka, wieloletniego 
redaktora miejskiego miesięcz-
nika „Co, gdzie, kiedy” i portalu 
cgk.czestochowa.pl. 

Kochał literaturę, zwłaszcza fanta-
stykę i muzykę, szczególnie hip- 
hop. Fan popkultury, kochał też 
koszykówkę, seriale i komiksy. Był 
przyjacielem, kumplem, kolegą, 
animatorem. O kulturze wiedział 
wszystko, choć wciąż uważał, że za 
mało. Nieustannie czytał, słuchał 
i oglądał. Mądry, uważny, kreatyw-
ny. Zawsze mówił, że warto robić 
małe rzeczy, które budują tkankę 
miasta. 

Gdy 7 września niespodziewanie 
zmarł, jego śmierć poruszyła całą 
Częstochowę. Miasto straciło jed-
nego z najbardziej zaangażowa-
nych animatorów kultury. Mijają 
tygodnie i nadal trudno znaleźć tu 
odpowiednie słowa. 

Nie brakuje jednak wspomnień. 
Poniżej zamieszczamy te au-
torstwa twórców związanych 
z Festiwalem Dekonstrukcji Słowa 
„Czytaj!”, który Adam współorga-
nizował. Stąd anegdoty i znacznie 
więcej niż tych kilka tytułowych 
słów. Wśród wspominających nie 
brakuje reprezentantki redakcji 
CGK – Sylwii Góry. 

Łukasz Orbitowski 
pisarz 

Adama poznałem jakieś dwadzie-
ścia lat temu, na konwencie fanta-
stycznym w Częstochowie. 

Spotkanie autorskie wyznaczono 
mi na dziesiątą rano, w niedzielę. 
Nie wydałem jeszcze żadnej książ-
ki, puściłem tylko parę opowia-

dań w prasie branżowej, więc na 
spotkanie nie przyszedł nikt poza 
garstką organizatorów. Był wśród 
nich Adam, wbity w jakiś ciemno-
niebieski uniform, siedział sobie 
i słuchał z wyrazem zmęczonego 
zachwytu na pysku. 

Pogadaliśmy trochę. Poszliśmy na 
piwo. Poznałem jego narzeczoną. 
Urzeczony przyjęciem, ciepłym 
charakterem całej imprezy (któ-
ry wynikał z charakteru Adama), 
obiecałem, że przyjadę do Często-
chowy zawsze, kiedy zaproszą, nie-
ważne, w jakim miejscu się znajdę. 
Umowa okazała się wiążąca. Adam 
zapraszał. Ja przyjeżdżałem (…)

Był jasnym, uważnym, ciekawym 
ludzi człowiekiem. Biło od niego 
jakieś czyste, wewnętrzne światło. 
Wierzył w ludzi i kochał ich moc-
no. Wydawał się, mówiąc szczerze, 
lepszym człowiekiem ode mnie, 
jakby ciemność, z którą boryka-
łem się ja i moje otoczenie, straciła 
dostęp do niego. Zastanawiałem 
się, kiedy trudy życia złamią Ada-
ma i zduszą to światło. 

Nigdy do tego nie doszło. Z cza-
sem nasz kontakt się rozluźnił, 
z niczyjej winy, tak czasem bywa, 
ale Adam ciągle zapraszał do Czę-
stochowy. Zmieniał się, a nawet 

potężniał. Rzucił robotę, której 
nienawidził. Wrastał w miasto, 
pisał o nim, organizował imprezy 
kulturalne. Wszyscy wokoło się 
rozwodzili, on utrzymał małżeń-
stwo i mam pewność, że sercem 
i sensem życia była dla niego ro-
dzina. Kochał ludzi, a ci lgnęli do 
niego, tak jak ja lgnąłem. Zmęż-
niał, stwardniał, zmądrzał, ale 
płonęło w nim to samo światło, 
które dostrzegłem, kiedy się po-
znaliśmy. 

Wit Szostak 
pisarz 

Wobec śmierci nie ma dobrych 
słów. Śmierć jest zła, więc do-
bre słowa kłamią. Wszystkie 
słowa kłamią. Śmierć rozsie-
wa ciszę, którą trudno przeła-
mać. Być może milczenie jest 
najodpowiedniejszą reakcją. 
Ale można spróbować opowie-
dzieć o tym, który odszedł – o Ada-
mie. Czy można mieć nadzieję, że 
tu słowa nie zawiodą? Słowa chcą 
być dobre, dobrze opowiedzieć 
o tym, jaki był Adam. Może jego 
Bliscy mają te właściwe. Te z pry-
watnych rozmów, te wyszeptane, 
te, które były słowami bez słów 
– bo przecież często wystarczy 
spojrzenie, uścisk, uśmiech – one 
mówią najwięcej. Nie znałem 
Adama tak dobrze. Więc moje 
słowa są dalekie i bezradne. 

Zarażał swoim entuzjazmem. 
Radosny, uśmiechnięty, przejęty 
swoimi pasjami i gotów zrobić 
wiele, by inni doświadczyli tego 
samego, co on. Ale przecież to sło-
wo – zarażać – kłamie. Bo w zarazie 
jest trwoga, bo rozprzestrzenianie 
się wirusów i bakterii, zwłaszcza 
w ostatnim czasie, nie może koja-
rzyć się dobrze. W zarazie jest też 
podstęp i przymus: zarażamy się 
wbrew woli i cierpimy z tego po-
wodu. A Adam nie był podstępny. 
Emanował radością, która się in-

nym udzielała i pozwalała wierzyć, 
że niemożliwe jest możliwe. 

Był wulkanem energii. Tak się czę-
sto mówi o osobach twórczych, 
aktywnych, organizujących wy-
darzenia. Ale to słowo też kłamie. 
Bo wulkan wybucha i niszczy. Bo 
życie w cieniu wulkanu to ciągły 
niepokój. A przecież Adam nie 
niszczył. On tworzył, budował coś, 
co zostało i zostanie na długo. Sieć 
ludzi, połączonych wspólną pasją, 
dobrymi zobowiązaniami, przy-
jaźniami (…)

Być może nie potrzeba słów. Być 
może bardziej stosowne jest 
milczenie. Ono jest zakłopotane 
i bezradne. Jak my wszyscy wobec 
tej utraty. 

Sylwia Góra 
pisarka, współorganizatorka Festi-
walu Dekonstrukcji Słowa „Czytaj!”

Każda kolejna edycja Festiwalu 
Czytaj! to były setki, jeśli nie tysią-
ce, przegadanych godzin, wypi-
tych kaw, kieliszków wina, butelek 
piwa, zjedzonych obiadów i dese-
rów. Z każdym kolejnym rokiem 
wiedzieliśmy o sobie coraz więcej, 
lubiliśmy się coraz mocniej i ufali-
śmy sobie coraz bardziej. 

Adam nas spajał, rozładowywał 
atmosferę, łagodził konflikty, był 
głosem rozsądku i spokoju. Nale-
żał do ludzi, którymi zawsze chcia-
łam się otaczać, do których lgnę-
łam. Rozsądny, silny, opanowany, 
mądry, elastyczny, optymista, 
zawsze panował nad emocjami, 
nie dawał się wyprowadzić z rów-
nowagi. Nie krzyczał, rozwiązywał 
konflikty, zamiast je napędzać. 

Wierzył w moc słowa, jednak za-
wsze w działaniu. „Nie popełnia 
błędów, kto nic nie robi”. „Nie pła-
czemy nad rozlanym mlekiem, 
idziemy dalej”. „Nie rozgrzebujmy 
tego – wyciągnijmy nauczkę na 
przyszłość”. Adam nie odmawiał. 
Rozciągał dobę, jeśli było trzeba. 
Zainicjował i prowadził tyle pro-
jektów, że można byłoby je spo-
kojnie rozdzielić na kilka osób. 
Nigdy się nie chwalił, nie mówił 
„ja”, ale zawsze „my”. Był superbo-
haterem dla wielu młodych ludzi, 
których „wychował” i „wypuścił 
w świat”, nawet o tym nie wiedząc. 

Redakcja „Co, gdzie, kiedy”
cgk.czestochowa.pl
Fot. Adam Markowski
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REKLAMA

 CZEKAJĄ na was Wyjątkowe atrakcje:

• Weekendowy Jarmark Bożonarodzeniowy,
• mini lodowisko dla najmłodszych,
• wyjątkowe świąteczne scenerie,
• urokliwe miejsca do zdjęć,
• zimowe menu w Bistro Korzonek.

Zapraszamy codziennie
OD godzinY 10:00

Korzonek 42, 42-274 Konopiska
tel. 533 304 223, www.parkkorzonek.pl
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Anna Paleczek-Szumlas: Nie pamiętając o poprzednich pokoleniach

Mamy ogromne ambicje, 
a plany jeszcze bar-
dziej ambitne. Już dziś 

zapewniam, że szykujemy wie-
le niespodzianek – zapowiada 
Anna Paleczek-Szumlas, dy-
rektor Miejskiej Galerii Sztuki 
w Częstochowie. 

W tym roku Miejska Galeria 
Sztuki świętuje 45-lecie, pamię-
ta Pani swoje pierwsze, jeszcze 
niezawodowe, spotkanie z tą 
instytucją?

Anna Paleczek-Szumlas: Od 
dziecka uwielbiałam rysować 
i malować. Wychowywałam się 
w domu, w którym kultura i sztu-
ka były bardzo ważne, odwie-
dzałam więc zarówno Muzeum 
Częstochowskie, jak i BWA [Biuro 
Wystaw Artystycznych, potem 
przekształcone w Miejską Galerię 
Sztuki – przyp. red.]. Patrzyłam na 
wyeksponowane dzieła najpierw 
jako dziewczynka, potem nasto-
latka. Jako licealistka planowa-
łam zdawać „na medycynę”, przed 
maturą stwierdziłam jednak, że 
wybieram architekturę wnętrz. 
Musiałam przygotować się do 
egzaminów. Uczył mnie pan prof. 
Zdzisław Żmudziński, korzystałam 
z pracowni Rafała Stępnika miesz-
czącej się w „Sienkiewiczu”. Do 
BWA miałam więc bardzo blisko. 
To miejsce było dla mnie kolebką 
spotkań z wybitnymi artystami, 
których nie miałam wówczas oka-
zji, by poznać osobiście. Uczyłam 
się od najlepszych, podziwiając 
ich prace. 

Dyrektor instytucji musi być 
dobrym menadżerem. Ma Pani 
bogate doświadczenie w tym 

zakresie.
- Zawodowo zajmowałam się 
różnymi dziedzinami, choć za-
wsze towarzyszyła mi sztuka oraz 
ogromny szacunek dla tych nie-
zwykle wrażliwych i obdarzonych 
talentem osób. Nie tylko te cechy 
są tu znaczące, na równi z nimi 
doceniam bowiem pracowitość. 
Emocje towarzyszące powstawa-
niu dzieła są mi bardzo bliskie, 
choć życie napisało dla mnie inny 
scenariusz - nie zostałam artystką. 
Nadal tworzę, jednak za taką się 
nie uważam. 

Byłam za to menadżerem, dorad-
cą finansowym, organizatorką du-
żych przedsięwzięć biznesowych 
i spotkań artystycznych, prowa-
dziłam także własną działalność. 
Kończyłam grafikę użytkową na 

Wydziale Sztuki na obecnym Uni-
wersytecie im. Jana Długosza. 
Sztuką w sensie stricte się nie zaj-
mowałam, bo najzwyczajniej bra-
kowało mi na to czasu. Łączyłam 
sprawy zawodowe z wychowywa-
niem dwóch, wspaniałych synów. 

Wspomniała Pani, że dawniej 
nie miała okazji, by poznawać 
artystów osobiście. Wiele się od 
tego czasu zmieniło. W 2015 r. 
została Pani dyrektorem Miej-
skiej Galerii Sztuki. Dziś takie 
artystyczne spotkania i rozmo-
wy to tzw. chleb powszedni. 

- Wcześniej, przez długi okres 
byłam pracownikiem Muzeum 
Częstochowskiego, miałam więc 
doświadczenie dotyczące pra-
cy w miejskiej instytucji kultury. 
W Miejskiej Galerii Sztuki po-
jawiłam się jako osoba, której 
do czasu konkursu powierzono 
obowiązki dyrektora. Było to dla 
mnie wielkie wyzwanie, niemniej 
zgodziłam się poprowadzić tę 
instytucję. Moim poprzednikiem 
był Czesław Tarczyński. Miałam 
zadbać o to, żeby Galeria nie 
uległa „zniekształceniu”, ani nie 
odczuła dotkliwie zmiany dyrek-
cji przed konkursem. Podjęłam 
decyzję, że jeśli ta praca nie prze-
kroczy moich ambicji, to pomy-
ślę nad udziałem w konkursie.

Już na początku zawiesiła sobie 
Pani wysoko poprzeczkę, zaczy-
nając od głośnej wystawy „Mi-
łość” Edwarda Dwurnika. 

- Chciałam zostawić po sobie ślad, 
swój odcisk palca – jako Anna 
Paleczek-Szumlas – w Miejskiej 
Galerii Sztuki. Wystawę „Miłość” 
stworzyłam jako kurator i aran-
żer. Edward Dwurnik zgodził się 
wypożyczyć ze swojej pracowni 
kilkadziesiąt wielkoformatowych 
prac. Dwa największe z nich, czy-
li tytułową „Miłość” i „Bitwę pod 
Grunwaldem” sprowadziłam od 
prywatnych kolekcjonerów. Ko-
lejny z kolekcjonerów wypożyczył 
nam ok. 200 prac. Sam Edward 
był zdziwiony tym, że dotarliśmy 
nawet do jego rysunków z okresu 
matury.

Dorobek artysty prezentowaliśmy 
we wszystkich salach Galerii. Hi-
storia ekspozycji nie zakończyła 
się jednak w Częstochowie. Po-
tem „Miłość” otwierała obchody 
„Stolicy Kultury” we Wrocławiu. 
Pokazywaliśmy ją również w Płoc-
ku i Olkuszu. Ta wystawa ma swoje 
kolejne odsłony i nadal jest powo-
dem do dumy dla naszego miasta. 

Ten sukces zachęcił Panią, by 
jednak startować w konkursie?

- Na pewno potwierdził, że nie ma 
rzeczy niemożliwych. Zdecydo-
wałam się spróbować swoich sił. 
W konkursie startowało ośmioro 
kandydatów, nerwy były ogrom-
ne, ale udało mi się wygrać. Mo-
głam już w pełni rozpocząć pracę 
nad kształtowaniem tej instytucji 
i jej programem. Założeniem było 
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zapominamy o tym, kim jesteśmy i nie wiemy, kim będziemy...
przyciągnięcie zupełnie nowej pu-
bliczności, zaproszenie artystów, 
którzy dotychczas tu nie gościli. 

Nowością, która stała się już 
pewną wizytówką Galerii, szyb-
ko stały się spotkania muzycz-
ne. Skąd ten pomysł?

- Chciałam, żeby w naszej Galerii 
rozbrzmiewała muzyka. Bo je-
śli coś dobrze gra, to idziemy za 
dźwiękiem, więc muzyka musia-
ła się pojawić. Sama uwielbiam 
brzmienie fortepianu, od szóste-
go roku życia uczyłam się grać 
na tym instrumencie. Nie było 
więc zaskoczeniem, że w instytu-
cji stanął fortepian marki Yamaha. 
„Fryderyk” przyciąga wielkich pia-
nistów. Ostatnio grali na nim m.in. 
Włodzimierz Nahorny i Jan Kanty 
Pawluśkiewicz, a wcześniej choć-
by – Krzysztof Herdzin i Bogusław 
Hołownia.  Ale w Miejskiej Galerii 
Sztuki brzmi nie tylko muzyka 
klasyczna. Jest miejsce na jazz, 
blues, rock, poezję śpiewaną. Je-
dyne czego nie dopuszczę to to, 
by w tym miejscu zaistniały arty-
styczny kicz i muzyka... disco polo.

Muzyka pozwala otworzyć się 
na sztuki wizualne. Idąc za tym, 
wprowadziłam cykl „Nieśmier-
telni”. Inspirację przyniosło życie. 
W 2016 r. nagle odeszło wielu 
znamienitych artystów. Poże-
gnaliśmy m.in. Davida Bowiego, 
Leonarda Cohena, George’a Mi-
chaela... By ich upamiętnić, zapro-
siłam do współpracy redaktorów 
muzycznych. Zgodzili się, wielu 
z naszych „Nieśmiertelnych” po-
znali osobiście, mogli więc o nich 
opowiedzieć coś więcej, niż to, co 
znamy z książek, filmów czy gazet. 
Przywieźli ze sobą wiele aneg-
dot i pamiątek. Wspominaliśmy 
wielkich-nieobecnych nie tylko 
ze świata, ale i z Polski – jak Maria 
Czubaszek, Czesław Niemen czy 
Tadeusz Nalepa. 

Dzięki tym muzycznym spo-
tkaniom Miejska Galeria Sztuki 
zyskała swoich oddanych przy-
jaciół, którymi są radiowi eks-
perci.

- To fakt, przy okazji pracy nad cy-
klem „Nieśmiertelni” narodziły się 
przyjaźnie między naszą Galerią 
a wybitnymi osobowościami pol-
skich mediów. Przyznam, że od 
dzieciństwa słuchałam „Trójki” – 
dziś nie słucham. Wcześniej udało 
mi się nawiązać osobiste znajo-

mości z „ikonami” świetności tej 
stacji. Wymieniając alfabetycznie, 
są to: Artur Andrus, Jan Chojnacki, 
Piotr Metz i Jan Wołek.

Pierwszy z nich wspólnie z nie-
odżałowanym Wojciechem Karo-
lakiem zgodzili się opowiedzieć 
o „nieśmiertelnej” Marii Czuba-
szek. Artur Andrus był również 
gwiazdą poprzedniego jubileuszu 
Galerii. Razem z nim uczciliśmy 
muzycznie 40-lecie.

Drugi z nich sprowadził do nas 
nie tylko ukochanego bluesa, ale 
i wystawę Andrzeja Pągowskiego. 
To za jego sprawą po wernisażu 
wystawy „40/40” w sali kinowej 
zabrzmiał znakomity koncert Woj-
ciecha Waglewskiego i Mateusza 
Pospieszalskiego. Ekspozycja pla-
katów mistrza spotkała się ze zna-
komitym odbiorem, zaś Andrzej 
Pągowski podkreśla, że chętnie 
powróci do Częstochowy.

Z kolei Piotr Metz jest chodzą-
cą „kopalnią wiedzy” o muzyce, 
rozmawiał z Bowiem, Stingiem 
i wieloma innymi artystami, o spo-
tkaniu, z którymi można tylko po-
marzyć. I to, że były dyrektor mu-
zycznej „Trójki” przyjmuje moje 
kolejne zaproszenia, jest dla mnie 
wielkim zaszczytem. 

Jan Wołek jest zaś naszym do-
brym duchem, cudownym anio-
łem, którego niezwykłą wystawę 
prezentowaliśmy w 2017 r. Byłam 
gościem organizowanych przez 
niego słynnych plenerów, chylę 
przed nim głowę za jego dobroć, 
mądrość i umiejętność dodawania 
skrzydeł tym najmniejszym. Cenię 
go za jego miłość do ludzi. 

Wróćmy do nieobecnych. Takich 
bohaterów wystaw jak wspo-
mniany Edward Dwurnik, ale 
też i Marek Karewicz czy Rosław 
Szaybo, nie ma już, niestety, 
wśród nas. Pozostają wspo-
mnienia z nietuzinkowych eks-
pozycji, które mogliśmy podzi-
wiać w naszym mieście.

- Bardzo żałuję, że nie „nagadałam 
się” wystarczająco z Rosławem 
Szaybo. Z nim i jego żoną Alicją 
zdążyliśmy się zaprzyjaźnić. Spo-
tykaliśmy się nie tylko przy okazji 
wystawy, ale też prywatnie. Ten 
twórca Polskiej Szkoły Plakatu 
zapraszał mnie na kisiel malino-
wy. A gdy zapomniał zabrać mi 
materiały graficzne, na przepro-

siny wręczył pomidora malino-
wego, warzywo, które ukochał 
najbardziej na świecie. Aktualnie 
powstaje książka mu poświęco-
na, w rozmowach z Alicją, często 
wspominam, że żałuję, że nie 
zdążyliśmy poruszyć wszystkich 
tematów.

Znamienitych osobistości spro-
wadziła Pani do Częstocho-
wy znacznie więcej. Głośnym 
echem odbiła się m.in. wystawa 
Rafała Olbińskiego. 

- To nie tylko znany na świecie ma-
larz, ale i były dyrektor artystycz-
ny czasopisma „Jazz Forum”. Na 
25-lecie magazynu pokazaliśmy 
więc 25 okładek autorstwa mi-
strza. Wystawę otworzył osobiście 
w towarzystwie wspomnianego 
już Piotra Metza i redaktora na-
czelnego „Jazz Forum” - Pawła Bro-
dowskiego. 

Stawiacie nie tylko na nowości, 
ale pielęgnujecie korzenie?

- Korzenie i tradycje są dla mnie 
bardzo ważne, bo nie pamięta-
jąc o poprzednich pokoleniach, 
zapominamy, kim jesteśmy i nie 
wiemy, kim będziemy. Tylko przez 
doświadczenia możemy kształto-
wać teraźniejszość, aby planować 
przyszłość. Stąd właśnie konty-
nuujemy rozpoczętą w latach 90. 
XX wieku historię „Triennale Sztuki 
Sacrum”. Wówczas dyrektorem in-
stytucji był Wojciech Skrodzki, nie-
żyjący już wybitny krytyk i znawca 
sztuki. Jako triennale do dziś od-
bywa się również Ogólnopolski 
Konkurs dla Młodych Artystów im. 
Mariana Michalika, który w tym 
roku doczekał się siódmej edycji.

Nie zrezygnowaliśmy również 
z Międzynarodowego Salonu – 
Martwa Natura w Fotografii, której 
pomysłodawcą i wieloletnim kura-

torem jest Janusz Mielczarek. Przy 
współudziale Częstochowskiego 
Okręgu ZPAP organizujemy rów-
nież wystawy podsumowujące 
kolejne odsłony najstarszego 
z plenerów malarskich w kraju, czy 
„Jurajskiej Jesieni”. 

Warto dodać, że w ciągu 45 lat 
jest Pani dopiero piątym dyrek-
torem instytucji i jedyną kobie-
tą na tym stanowisku. 

- Pana Wojciecha podobnie jak 
pana Czesława – niestety – nie ma 
już wśród nas, nie zapominamy 
jednak o ich zasługach dla Miej-
skiej Galerii Sztuki. Z kolei dwaj 
inni, moi poprzednicy – Stanisław 
Banek i Marian Panek do dziś są 
tu mile widzianymi gośćmi, chęt-
nie ich zapraszamy. Marian Panek 
w 2016 r. uczcił tu nawet jubile-
usz 40-lecia pracy twórczej. To 
była pierwsza wystawa, której nie 
otworzyłam osobiście. Oczywiście 
nie dlatego, że nie chciałam, ale 
jechałam wówczas ciężarówką do 
Paryża, by sprowadzić do Często-
chowy obrazy Zdzisława Beksiń-
skiego, których wcześniej w Pol-
sce nie prezentowano.

I tak przechodzimy do twórczo-
ści artysty, którego nazwisko 
mocno zapisało się w dziejach 
Miejskiej Galerii Sztuki. 

- Tu znowu przypomnę o Czesła-
wie Tarczyńskim, który kierował 
Galerią przez 17 lat. To za jego 
kadencji, w 2006 r. zainicjowano 
w Częstochowie wystawę znaną 
jako „Muzeum Zdzisława Beksiń-
skiego”. Pomysłodawcą sprowa-
dzenia prac z kolekcji paryskich 
marszandów – Anny i Piotra Dmo-
chowskich był Piotr Głowacki.

Gdy rozpoczęłam pracę w Galerii, 
jednym z pierwszych telefonów, 
jakie odebrałam od mediów, był 
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ten z TVP Katowice. Zapytano 
mnie: dlaczego „Beksiński” znika 
z Miejskiej Galerii Sztuki. Co mi 
pozostało? Wiedziałam, że już 
wcześniej kolekcjonerzy zaplano-
wali przenieść zbiory do Warsza-
wy. Z tych planów nic nie wyszło, 
postawili więc na Kraków i Nową 
Hutę. Tam do dziś można zoba-
czyć te prace. Nie mogłam jednak 
odpuścić, nawiązaliśmy z pań-
stwem Dmochowskimi kontakt, 
udało mi się zdobyć ich zaufanie 
i pozyskać dla Częstochowy nowe 
prace: 30 unikatowych rysunków 
i tyle samo obrazów. Otwarcie 
„Drugiego Muzeum Beksińskiego” 
było ogromnym wydarzeniem. 

Jednak jak wszystko w życiu coś 
się kończy, coś się zaczyna. Dzie-
ła Zdzisława Beksińskiego opu-
ściły już na dobre Częstochowę 
i niebawem rozpoczynamy inny 
rozdział. W przyszłym roku za-
proszę mieszkańców na otwarcie 
zupełnie nowej wystawy prezen-
towanej we wnętrzach tamtego 
„muzeum”. Przed nami spotkanie 
z twórczością absolutnie genial-
nego, polskiego artysty – rysowni-
ka, malarza, gawędziarza, filozofa. 
Celowo nie wymienię jego imienia 
i nazwiska, niech to będzie zagad-
ką. Pracujemy nad szczegółami, 
a zdradzę tylko tyle, że na werni-
saż tej wystawy znamienite wy-
dawnictwo Bosz wyda katalog, 
poświęcony naszej ekspozycji!

To sukcesy, a porażki?

- Te lata przyniosły nie tylko zwy-
cięstwa, ale i przegrane. Także 
z nich składa się praca dyrektora. 
Za moją największą porażkę uwa-

żam niezrealizowanie wystawy 
fotografii Wojciecha Prażmow-
skiego. Nad tym wydarzeniem 
pracowaliśmy blisko rok. Niestety, 
zamiast w Częstochowie zapre-
zentowano ją w Pałacu Schöna  
w Sosnowcu. Kuratorem jest Ma-
rek Zieliński, dyrektor Ars Camera-
lis, którego wcześniej zaprosiliśmy 
do współpracy.

Rozmawialiśmy o gościach z róż-
nych stron Polski i świata, ale 
nie możemy pominąć również 
i częstochowskich artystów, na 
których twórczość także stawia 
instytucja. 

- Zanim opowiem o naszych, 
częstochowskich przyjaciołach, 
wspomnę o tych międzynaro-
dowych przedsięwzięciach, jak 
choćby wystawa dedykowana 
twórczości Andy’ego Warhola 
czy zbiorowe prezentacje orga-
nizowane przez Bartosza Frączka 
i Włodzimierza Karankiewicza. 
Dzięki nim prezentowaliśmy prace 
artystów m.in. z Japonii.

Nie od dziś wiadomo jednak, że 
Częstochowa jest szczególnym 
miastem, takim gniazdem mala-
rzy. Pierwszym artystą, który za 
mojej kadencji podarował obraz 
do kolekcji Miejskiej Galerii Sztuki, 
był Tomasz Lubaszka. Zaznaczył, 
że to nie sposób tego nie uczy-
nić i nie zapisać się także w ten 
sposób w historii instytucji. To-
mek był również jednym z wielu 
częstochowskich artystów, którzy 
w ostatnim czasie uczcili wystawą 
jubileusz swojej pracy artystycznej. 

Wśród związanych z naszym mia-

stem artystów, którzy w ostatnich 
latach zaprezentowali w Gale-
rii swoje dokonania, znaleźli się 
m.in. Zdzisław Wiatr, Magdalena 
Snarska, Dariusz Pala, Janusz Miel-
czarek, Jacek Łydżba, Agnieszka 
Półrola, Jakub Jakubowski, Jacek 
Sztuka czy Dariusz Dąbrowski.

Jako dyrektor Miejskiej Galerii 
Sztuki ma Pani za sobą już dwa 
jubileusze: 40-lecie instytucji 
obchodzone w 2017 r. i tego-
roczne – 45-lecie. Pomiędzy 
nimi przypadł okres niezwykle 
trudny dla placówek kultury 
i nas wszystkich, czyli pandemia 
koronawirusa. Jak sobie pora-
dziliście?

- W tym czasie nie mogliśmy do-
puścić, żeby kontakt ze sztuką był 
zupełnie zerwany. Stąd prezen-
tacje on-line. Jednak, gdy tylko 
udało się wznowić stacjonarną 
działalność i znów zaprosić od-
wiedzających, rozwinęliśmy skrzy-
dła. Dowodem na to, była choćby 
wystawa „Z miłości i wiatru”. Nie 
jest tajemnicą, że moją pasją jest 
jeździectwo. Jeżdżę konno nie tyl-
ko po naszej Jurze, ale i odległych 
zakątkach świata jak Kirgistan czy 
Gruzja. Ekspozycję poświęciliśmy 
więc koniom arabskim, a tytuł po-
chodzi z przeświadczenia, że kie-
dy Mahomet tworzył te zwierzęta, 
czynił to właśnie z „miłości i wia-
tru”. Wernisażowi towarzyszyła 
parada konna, do udziału, w któ-
rej zaprosiłam kolegów z klubów 
jeździeckich.

Zatrzymując się przy tegorocz-
nym 45-leciu, obchody rozcią-
gnęliście na całą jesień?

- Rozpoczęła je wystawa streetar-
towców zatytułowana „Chmura”. 
Zaprezentowaliśmy twórczość 
artystów, którzy swoją drogę roz-
poczęli „na mieście” ze sprayem 
w ręku, a ich talent sprawił, że dziś 
mogą ją prezentować w galeriach 
sztuki. Kuratorami wystawy byli 
Bartek Stypka i Paulina Domagal-
ska. Wystawa powstawała w bar-
dzo krótkim czasie, wypełniła całą 
Galerię i była świetna. Młodzi 
artyści i odważna tematyka przy-
ciągnęli młodsze pokolenia. Był to 
ogromny sukces!

Nie mogło zabraknąć także muzy-
ki, stąd recital Hanny Śleszyńskiej, 
jubileuszowy koncert wspomnia-
nego już Włodzimierza Nahorne-
go i występ „Tribute to Anawa”. 
Do końca stycznia prezentować 
będziemy również inne wystawy 
roku jubileuszowego, a wśród 
nich tę rzeźb Jerzego „Jotki” Kę-
dziory i malarstwa żel-art Jana 
Kantego Pawluśkiewicza.

Razem z Wami świętuje również 
Kino Studyjne OKF „Iluzja”, tak-
że tworzące struktury Miejskiej 
Galerii Sztuki.

- To osobna komórka naszej insty-
tucji. Świetnie pracujący zespół, 
który zapewnia nie tylko dosko-
nały kinowy program, ale organi-
zuje również konkursy, festiwale, 
spotkania, warsztaty. To cudowne 
miejsce, do którego nie wcho-
dzi się z pop cornem, a w którym 
żyje się sztuką filmową. Nie mogę 
zapomnieć o cyklu „Sztuka na 
ekranie”, dzięki któremu w Często-
chowie możemy oglądać kolekcje 
z najbardziej znanych muzeów 
i galerii świata. Stałą publiczność 
mają również transmisje i retrans-
misje oper, koncertów i spektakli 
baletowych. Także „Iluzja” stawia 
bowiem na propozycje z najwyż-
szej półki.

Plany?

- Mamy ogromne ambicje, a plany 
jeszcze bardziej ambitne. Aktual-
nie pracuje nad nimi rada progra-
mowa. O szczegółach będziemy 
informowali już niebawem, ale 
już dziś zapewniam, że szykujemy 
wiele niespodzianek.

Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiał Adam Kostyra

Fot. Robert Jodłowski/
Miejska Galeria Sztuki
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Miejska Galeria Sztuki świętuje w tym roku swoje 45-lecie

W tym roku częstochow-
ska Miejska Galeria 
Sztuki hucznie fetuje 

swoje 45-lecie. Główne obcho-
dy jubileuszowych uroczystości 
przypadły na 12 listopada, jed-
nak rocznicowych atrakcji zor-
ganizowano już znacznie więcej. 

Przypomnijmy: historia Miejskiej 
Galerii Sztuki sięga 1977 r., gdy 
w Częstochowie, wzorem innych 
miast wojewódzkich powoła-
no Biuro Wystaw Artystycznych. 
W 1990 r. do struktur administra-
cyjnych instytucji włączono Ośro-
dek Kultury Filmowej, który dziś 
znamy jako Kino Studyjne OKF 
„Iluzja”.

Z kolei w 1995 r. miasto, w ramach 
tzw. programu pilotażowego, 
przejęło od państwa wszystkie 
instytucje kultury, w tym również 
Biuro Wystaw Artystycznych, któ-
re stało się instytucją samorządo-
wą z nową nazwą Miejska Galeria 
Sztuki.

Jubileuszowa jesień

Na czele zespołu częstochow-
skiej instytucji stali dotychczas: 
Stanisław Banek (dyrektor BWA 
w latach 1977-1991), Wojciech 
Skrodzki (dyrektor BWA w 1991r.), 
Marian Panek (dyrektor BWA 
i MGS w latach 1992 – 1997) oraz 
Czesław Tarczyński (dyrektor MGS 
w latach 1997 – 2014). Z kolei od 
2015 r. Miejską Galerią Sztuki kie-
ruje Anna Paleczek- Szumlas.

W jubileuszowym roku szczegól-
nych wydarzeń nie brakowało. 
Rocznicowe świętowanie roz-
poczęto jesienią. We wrześniu 
Galeria zaprosiła na imponującą 
wystawę street artu „Chmura”, 
a w październiku na zachwycający 
recital Hanny Śleszyńskiej i rewe-
lacyjne spotkanie dedykowane 

zremasterowanej płycie „Revolver” 
The Beatles, które poprowadził 
Piotr Metz.

Główne uroczystości

Główne obchody 45. urodzin 
przypadły jednak na sobotę, 12 
listopada. Uroczystości rozpoczę-
ły się w sali kinowej OKF-u. Wśród 
znamienitych gości znaleźli się 
przedstawiciele władz miasta 
i powiatu, a także innych instytucji 
kultury, artyści, przyjaciele galerii 
oraz jej byli i obecni pracowni-
cy. Wszystkich powitała dyrektor 
Anna Paleczek-Szumlas.

- To święto podsumowuje dotych-
czasową działalności naszej Gale-
rii. Instytucji, która ma za zadanie 
wspierać artystów, promować 
sztukę, edukować, uwrażliwiać 
wszystkie pokolenia i mam na-
dzieję, że przez te 45 lat tak jest 
ona postrzegana. Ten jubileusz to 
przede wszystkim święto ludzi. 
Zespołu, który tu zastałam i który 
obecnie tworzy wszystkie wyda-
rzenia, ale też wielu artystów, któ-
rzy ten program tworzyli i będą 
tworzyć – mówiła dyrektor Miej-
skiej Galerii Sztuki.

Nie brakowało wspomnień, aneg-
dot, podziękowań, wzruszeń i bo-

gatych planów na przyszłość. Po 
oficjalnych przemówieniach za-
proszeni goście zwiedzili wspólnie 
wspomnianą wystawę „Chmura”, 
a potem powrócili do sali kina OKF 
Iluzja, by wziąć udział w wyjątko-
wym, jubileuszowym koncercie 
„Jego Portret” wybitnego piani-
sty Włodzimierza Nahornego (na 
zdjęciu). Jubilat świętował swoje 
80. urodziny, a także 50-lecie po-
wstania rozsławionego przez Bo-
gusława Meca utworu „Jej portret”. 
Nahorny wystąpił w towarzystwie 
Nuli Stankiewicz (śpiew), Janusza 
Strobla (gitara), Pawła Pańty (kon-
trabas) i Sebastiana Frankiewicza 
(perkusja).

Malarstwo żel-art

Po tej uroczystości Galeria nie 
osiadła na laurach. Tydzień póź-
niej, tj. 19 listopada w instytucji 
znów miało miejsce artystycz-
ne święto. Wszystko za sprawą 
wystawy malarstwa żel-art Jana 
Kantego Pawluśkiewicza (na zdję-
ciu). Wybitny kompozytor otwo-
rzył ekspozycję prezentowaną 
w Sali Poplenerowej i wziął udział 
w spotkaniu prowadzonym przez 
Barbarę Major. Wydarzenie to 
przyciągnęło tłumy, a sam artysta 
podkreślał, że było jednym z naj-
lepszych, w jakich brał udział. 

- Jan Kanty Pawluśkiewicz, pozo-
stawia po sobie ślady na papierze 
i płótnie własnoręcznie nama-
lowane. Nie ma w tym ani krzty 
przypadku, gdyż po świadectwie 
szkoły muzycznej dorobił się dy-
plomu architekta, toteż stawianie 
kresek czy kropek na białym tle 
jest pasją, którą obrał sobie jako 
cel drugiej połowy swego arty-
stycznego życia. A że jest czło-
wiekiem nietuzinkowym, wybrał 
niespotykaną formę twórczości, 
którą dla niego wymyślono jako 
żel-art – wyjaśnia Anna Paleczek-
Szumlas.

Wieczór zakończył koncert „Tri-
bute to Anawa”. Legendarne pio-
senki przypomnieli: Krzysztof 
Drynda (wokal), Michał Ostalski 
(piano), Sylvia Ostalska (wiolon-
czela), Adam Ścigała (gitary), 
Sławek Żydek (gitara basowa) 
oraz Łukasz Pasoń (perkusja).

Wystawę malarstwa żel-art moż-
na oglądać do 29 stycznia 2023 
r. Do tego dnia w galerii pozosta-
ną również dwie inne, organizo-
wane w ramach 45-lecia wysta-
wy: ta organizowana w ramach 
7. Ogólnopolskiego Konkursu dla 
Młodych Artystów im. Mariana Mi-
chalika oraz  „Przyziemieni w na-
pięciu”, czyli prezentacja rzeźb Je-
rzego „Jotki” Kędziory (więcej na 
jej temat na str. 16). Od wtorku 
do piątku instytucja zaprasza do 
zwiedzania od godz. 10.30 do 18, 
a w soboty i niedziele od godz. 12 
do 19. Bilety kosztują 10 zł (nor-
malny) i 8 zł (ulgowy). W środy 
wstęp jest bezpłatny. Szczegóły 
na: galeria.czest.pl.

AK, mat. Miejskiej Galerii Sztuki 
w Częstochowie

Fot. Robert Jodłowski/Miejska 
Galeria Sztuki, Wiesław Radzioch 

Jan Kanty Pawluśkiewicz

Uroczyste obchody 45-lecia Miejskiej Galerii Sztuki

Włodzimierz Nahorny



16 Magazyn Czas na Częstochowę

(Nie)balansujący teatr rzeźb Jerzego Kędziory

Ten wernisaż częstochowia-
nie zapamiętają na długo. 
Otwarcie wystawy dalekie 

było od standardowych. Podob-
nie jak i sama ekspozycja „Przy-
ziemieni w napięciu”, umyka 
wielu konwenansom. Można na 
przykład, a nawet trzeba, doty-
kać eksponatów… 

Zbliżający się do finału rok 2022 
jest dla urodzonego w Często-
chowie artysty-rzeźbiarza Jerzego 
„Jotki” Kędziory szczególny. Po-
wód? Przypadają na niego aż dwa 
jubileusze. To 75. urodziny (które 
twórca obchodził we wrześniu) 
oraz 50-lecie uzyskania w gdań-
skiej ASP dyplomu artysty rzeź-
biarza. Jubileuszowe okoliczności 
świętowano podczas różnych 
wydarzeń zebranych pod wspól-
nym tytułem „85 między jubile-
uszowych dób w balansie” (zor-
ganizowano je m.in. w Poczesnej, 
w której artysta ma swoją słynną 
pracownię). Doby te, podobnie 
jak całe fetowanie, zamknięto 
29 listopada w Miejskiej Galerii 
Sztuki. Ich podsumowaniem był 
zaś wernisaż wystawy „Przyzie-
mieni w napięciu”.

Dwanaście „tańczących” rzeźb

Goście mieli się stawić w najwyż-
szej z sal galerii, czyli jubileuszo-
wej. Schody pokonywali wiedzeni 
dźwiękami wibrafonu Irka Głyka. 
Jakim zaskoczeniem był widok 
pogrążonej niemal w ciemno-
ści sali. Sceneria prawie filmowa. 
Dwanaście imponujących rzeźb, 
„tańczących” tak, jak zagra im 
wspomniany wibrafonista, rzuca-
jących cienie, stanowiących za-
gadkę. Wśród nich gdzieniegdzie 
odbijały się ogniste koła olimpij-
skie – symbol sportowego ducha, 
który unosił się nad ekspozycją. 

Stojąc obok siebie w tym swoistym 
mroku, nie widzieliśmy się wza-
jemnie. Spotkanie nabrało innego 
znaczenia. Każdy wypatrywał jubi-
lata, skrytego pomiędzy rzeźbami 
i pewnie zadowolonego z efektu, 
który udało się wywołać. Niewąt-
pliwie o tym wernisażu będzie się 
mówiło długo, bo z wielu ust padło 
wówczas pełne zachwytu „wow”.

Gdy zapalono światła, licznie ze-
branych gości przywitała dyrektor 
Miejskiej Galerii Sztuki - Anna Pale-
czek-Szumlas. Przedstawiła jubila-
ta jako artystę-rzeźbiarza, prowo-
katora wydarzeń kulturalnych i... 
swojego byłego nauczyciela. Nie 
ukrywała, że wielkim zaszczytem 
było dla niej to, że mistrz właśnie 
jej powierzył kuratorstwo jubile-
uszowej wystawy. Wystawy, która 
zamknęła tegoroczne obchody 
45-lecia częstochowskiej galerii. 

- Z Jerzym „Jotką” Kędziorą spo-
tykamy się, najczęściej patrząc 
w niebo. Często na jego firma-
mencie widzimy bowiem lewitują-
ce postacie. To właśnie słynne, ba-
lansujące rzeźby jego autorstwa. 
Nasza wystawa jest jednak inna 
– mówiła dyrektor Miejskiej Gale-
rii Sztuki. – Prezentujemy rzeźby 

z cyklu „Sportowcy”. Szykowano 
je na olimpiadę, niestety, czas co-
vidu je uziemił. Stąd tytuł. „Przy-
ziemieni”, ale w napięciu na start. 
Ci, którzy uprawiają sport, którzy 
żyją tą pasją, wiedzą, że aby osią-
gnąć sukces, trzeba mocno trwać 
w swoim postanowieniu, w tym 
tytułowym „napięciu”. Podobnie 
dzieje się z artystą, który spędza 
godziny w swojej pracowni, czeka, 
działa i potem eksploduje swoim 
dziełem artystycznym.

Aranż, który zaskakuje

Choć rzeźby artysty zwiedziły nie-
mal cały świat, a w samym Miami 
27 lutego świętowany jest nawet 
Dzień Jerzego Kędziory, jubilat 
wydawał się nieco speszony listo-
padowym wydarzeniem. 

- Bardzo mi miło, że aż tyle osób 
zjawiło się na wernisażu. Bałem 
się, że już się trochę opatrzyłem 
w mieście. Jadąc gdzieś „w świat”, 
jestem „świeży”, a tutaj chyba już 
nieco „odgrzewany”. Chociaż my-
ślę, że wielu z tych rzeźb państwo 
nie widzieli, a i ten aranż też po-
winien zaskoczyć. Będąc na stu-
diach, razem z kolegami tworzy-
łem teatr cieni, tu także widać te 
echa – mówił artysta.

Jubileuszowo postanowił zapre-
zentować swoje prace inaczej niż 
dotychczas, pozbawić ich znaku 
rozpoznawczego i „podciąć” nie-
co przysłowiowe skrzydła. - Od-
ważyłem się pokazać rzeźby na 
ziemi, otrzaskane z tego ich naj-
większego atutu – tego, że bujają, 
balansują i są inaczej kadrowane. 
Mamy je widzieć od dołu, w słoń-
cu, mamy się zastanawiać, jak to 
się dzieje. Tutaj pokazuję odwrot-
ną stronę księżyca. Tylko niektó-
rzy mogą coś takiego zobaczyć, 
bo potem te rzeźby znowu będą 
u góry – zaznaczał Kędziora. - Pod-

czas tej wystawy chciałem inaczej 
ożywić te prace. Tu nie ożywia ich 
wiatr ani inne siły przyrody. Tutaj 
balansują, ale inaczej. Dają też 
własny efekt cienia, dzięki temu 
sami możemy budować swój teatr 
wyobraźni. 

By dotknąć nie tylko oczami

„Sportowcy” nawiązują do antyku, 
a jednocześnie stoją w kontrze 
z panującymi wówczas przeświad-
czeniami. - Wtedy utworzono 
ideę igrzysk olimpijskich. Tamci 
bohaterowie stadionowi, odbie-
rani byli jak bogowie. Teraz także 
mamy takich herosów i różnych 
idoli, a dzięki mediom podgląda-
my ich i widzimy zarówno chwałę, 
jak też brud i trud tego życia. Stąd 
obecność na wystawie nie tylko 
herosów, zwycięzców, ale i spor-
towców, którzy zmagają się ze 
stawianymi sobie celami. To „Skok 
na głęboką wodę”, gdy czasami tej 
wody nie ma i można złamać kark. 
Jest potknięcie o płotek czy zbyt 
wysoko postawiona poprzecz-
ka, jest nieudana próba zeskoku. 
Wpuściłem państwa na salę tre-
ningową, bo generalnie te rzeźby 
stworzone są dla większych prze-
strzeni. Zawsze oglądamy spor-
towców niczym z trybun stadio-
nów, a tutaj widzimy właśnie pot 
i łzy – wyjaśniał jubilat.

Mamy tenisistę, wioślarza, lekko-
atletów… Wszyscy zostali „uzie-
mieni” po to, by zwiedzający mo-
gli podejrzeć warsztat artysty. I tu 
kolejny konwenans, który łamie ta 
wystawa. - Rzeźby można doty-
kać nie tylko oczami. Zachęcamy, 
by wprawiać je w ruch. Na naszej 
wystawie nie obowiązuje „zakaz 
dotykania eksponatów”, choć 
oczywiście prosimy o delikatność – 
zachęcała Anna Paleczek-Szumlas.

Wystawę można oglądać do 
29 stycznia 2023 r. i gorąco do 
tego zachęcam, bo – jak podkre-
ślał rzeźbiarz – taka „uziemiona” 
okazja może się już nie powtórzyć. 
Po nowym roku swoją premie-
rę będzie miał również katalog, 
w retrospektywny sposób ukazu-
jący twórczość jubilata. 

Zuzanna Suliga
Redakcja „Co, gdzie, kiedy”
cgk.czestochowa.pl

Fot. Robert Jodłowski/Miejska 
Galeria Sztuki

„Jotka” Kędziora
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Pink Floyd. Niech będzie głośno!

Wieczór, 30 listopada 
przejdzie do historii 
jako ten, w którym re-

prezentacja Polski wyszła z gru-
py podczas mundialu w Katarze 
(dokonała tego pierwszy raz 
od 36 lat!). W kronice Miejskiej 
Galerii Sztuki w Częstochowie 
zapisze się zaś jako dzień spo-
tkania poświęconego „Animals”. 
O wybitnym albumie Pink Floyd 
opowiedział znakomity dzien-
nikarz muzyczny Piotr Metz.

Dylematów przypadających na 
ostatni dzień listopada było spo-
ro. Konkurencją dla wszystkich 
wieczornych propozycji było pił-
karskie starcie Polska - Argentyna. 
Pojedynek Lewandowski vs. Mes-
si przyciągnął – według danych 
TVP1, TVP Sport i TVP 4K – ponad 
10 mln widzów. I choć żałuję, że 
nie obejrzałam „live” tego, jak Woj-
ciech Szczęsny obronił karnego 
argentyńskiej gwiazdy, dla mnie 
wybór był jasny.

W tym rozdaniu nie tylko ja po-
stawiłam na drużynę „Floydów”, 
bowiem melomanów zaciekawio-
nych tym, jak z wiekopomnym 
materiałem wydanym w 1977 r. 
poradził sobie James Guthrie, nie 
brakowało.

„Jak u siebie”

Zanim w sali kinowej pojawił się 
wybitny dziennikarz, gości przy-
witał Maciej Grabałowski – au-
diofil, pasjonat, meloman, anima-
tor kultury. Jako Delta Audio to 
właśnie on znów zadbał o to, by 
zremasterowany krążek zabrzmiał 
w wersji winylowej na najwyższej 
klasy sprzęcie. Wielość spotkań 
w MGS i znakomite ich przyjęcie 
przez publiczność sprawiły, że 
zarówno Grabałowski, jak i Piotr 
Metz, mogą się czuć w galerii „jak 
u siebie”. Zresztą podkreślał to 
również sam prowadzący spotka-
nie w odpowiedzi na gromkie, wi-
tające go brawa. 

Rzeczywiście, Częstochowa ma 
szczęście do muzycznych raryta-
sów z udziałem Metza. To za jego 
sprawą m.in. słuchaliśmy kopii 
taśmy-matki „Sgt. Pepper’s Lonely 
Hearts Club Band”, poznawaliśmy 
„The Beatles, jakich nie znacie”, słu-
chaliśmy opowieści o „Nieśmier-
telnych”. Teraz zaskoczył nas cie-
kawostkami dotyczącymi historii 
dziesiątego albumu z katalogu 
Pink Floyd.

- Panuje moda na remasterowanie 
płyt raz jeszcze i czasami jest to 
trochę sztuka dla sztuki. Tym ra-
zem naprawdę było warto. James 
Guthrie, który pracuje z Pink Floyd 
od lat 70., to świetny fachowiec, 
który zna potrzeby zespołu. Zrobił 
z tej płyty cudeńko. Czekaliśmy na 
tę reedycję bardzo długo. Wcze-
śniej doczekały się jej także płyty, 
które ukazały się po „Animals”, 
a ten album cały czas czekał na 
swój moment. To nieco zapomnia-
na pozycja, która trafiła kalenda-
rzowo pomiędzy wielkie „Wish 
You Were Here” i „The Wall”, więc 
z perspektywy czasu wydawała się 
mniej ważna. Teraz na nowo odzy-
skała swoją siłę. A moim zdaniem 
to jedna z najlepszych w dorobku 
zespołu. Oparto ją na koncepcji 
Orwella, zgodnie z którą ludzie 
dzielą się na trzy antropomorficz-
ne kategorie, czyli świnie, owce 
i psy. Roger Waters zafascynował 
się tym i stworzył fantastyczną 
opowieść – opowiadał Metz.

Perełka dokumentu

Zanim dźwięki pierwszej i dru-
giej strony czarnej płyty wypełni-
ły salę, zobaczyliśmy dokument 
ukazujący historię powstania „Ani-

mals”, kultowej okładki pierwotnej 
płyty oraz tej stworzonej na po-
trzeby reedycji. Film prezentowa-
ny był w oryginale, bez polskich 
napisów, wypowiedzi muzyków 
i współpracowników Pink Floyd na 
bieżąco tłumaczył więc dzienni-
karz. Przypominało to nieco czyta-
nie filmowych dialogów na żywo, 
z którego słynął Tomasz Beksiń-
ski. Przywołuję jego nazwisko nie 
bez przyczyny, bo to spotkaniem 
dedykowanym pamięci tego le-
gendarnego dziennikarza rozpo-
częło się współdziałanie często-
chowskiej Miejskiej Galerii Sztuki 
z Piotrem Metzem. W lutym 2016r. 
przyjechał on, by opowiedzieć 
o swojej współpracy z nieżyjącym 
już Beksińskim, o „Trójce pod księ-
życem” i płycie „Tomasz Beksiński 
– In Memoriam”.
Perełką dokumentu była opo-
wieść o tym, jak powstało zdjęcie 
do ikonicznej okładki z 1977 r. 
I o momencie, gdy uwięziona na 
metalowej linie dmuchana świ-
nia, unosząca się nad londyńską 
elektrownią Battersea, wyrwała 
się z uprzęży, sprawiając, że zespół 
niemal posądzono o wywołanie 
katastrofy lotniczej. 

Niech będzie głośno!

„Czytany” radiowym głosem film 
oglądało się wyśmienicie, aż żal, że 
trwał zaledwie kilkanaście minut. 
Prawdziwa uczta nastąpiła jednak 
tuż po nim. „Animals” wysłuchali-
śmy tak, jak powinno się to czynić: 
głośno, przy zgaszonym świetle 
i z przymkniętymi oczami. Nowa 
wersja jeszcze mocniej wydobyła 
rewelacyjne ścieżki basu Watersa. 
Pomiędzy zmianami stron Metz 
na bieżąco komentował wynik 
meczu. O emocjach z Kataru nie 
można było przecież zapomnieć. 
Na finał gospodarz spotkania 
przygotował jeszcze jedną nie-
spodziankę. Zobaczyliśmy więc 
fragmenty z koncertowych na-
grań z trasy „Pulse” datowanej na 
rok 1994. Wieczór zakończyło „Run 
Like Hell” – utwór, który zwieńczył 
koncertową historię Pink Floyd. - 
Proszę przyciemnić światła. Niech 
będzie głośno! – prosił Metz.

Spotkanie skończyło się 
równocześnie z meczem. 
- Dokonaliśmy dobrego wy-
boru: my wygraliśmy, nasi prze-
grali – żartował dziennikarz.

Koniec był jednak tylko oficjal-
ny. Wieczór przedłużyły bowiem 
rozmowy o audiofilskim sprzęcie, 
pytania i pamiątkowe zdjęcia. Dy-
rektor instytucji Anna Paleczek- 
Szumlas zaprosiła melomanów 
na kolejne spotkanie. Piotr Metz 
zawita ponownie do Miejskiej Ga-
lerii Sztuki już 11 stycznia 2023 r. 
Szczegółowych informacji należy 
niebawem wypatrywać w sieci. 
Według zapowiedzi czekają na 
nas muzyczne perełki.

Zuzanna Suliga
Redakcja „Co, gdzie, kiedy”
www.cgk.czestochowa.pl
Fot. Robert Jodłowski/Miejska 
Galeria Sztuki

Piotr Metz
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Obrazki zza mgły czasu

Pod koniec 2018 r. popro-
siłem Zbisława Janikow-
skiego (nieodżałowanej 

pamięci!): napisałbyś wreszcie 
o moim pięknym Osiedlu So-
bieskiego! Ten, zmęczony już 
życiem po śmierci żony, od-
powiedział z właściwym sobie 
wdziękiem: umiesz pisać, na-
pisz sobie sam! Tak żartobliwe 
polecenie Zbinka stało się naka-
zem! Więc piszę…

Pogodny poranek wczesnego lata. 
Stoję na chodniku ul. Sobieskiego. 
Jest jeszcze wcześnie, ponieważ 
słońce wisi między  budynkami, 
Widzę jego odbicie w wilgotnej 
po nocy kostce brukowej. Ranek 
czuje się też w powietrzu – to 
szczególny zapach kurzu podnie-
sionego z jezdni przez pierwsze 
samochody.

Mam kilka lat, jeszcze nie chodzę 
do szkoły. Wczoraj dostałem od 
cioci złotówkę na landrynki. Idę 
więc do „małego” po smaczne za-
kupy. W tym sklepiku po drugiej 
stronie jezdni znajoma sprzedaw-
czyni pakuje dziesięć kolorowych 
cukierków w rożek zwinięty z sza-
rego papieru. Z kawałka udartego 
wprawnym ruchem od wielkiego 
arkusza, jakich  stosik leżał na 
drewnianej ladzie.

Dla kilkulatka było to bardzo eks-
cytujące miejsce. Nad deską lady 
po bokach wznosiły się szklane 
gabloty. W jednej, w przegród-
kach leżały różne cukierki, które 
miła pani wybierała szufelką na 

życzenie klienta. Ważyła je na szal-
kowej wadze, jeśli o któryś było za 
dużo, brała go zwyczajnie  palca-
mi i  wrzucała do jego przegródki. 
Podobnie zresztą robiła z ogórka-
mi kiszonymi rozpychającymi się 
w beczce przy wejściu czy śledzia-
mi z beczki obok.

Samochód marki P70

Mam kilka lat i sam idę do sklepu 
po drugiej stronie ulicy Sobieskie-
go? Tak! Tyle, że nie nastał jeszcze 
rok 1960.  Świat mojego dzieciń-
stwa jest bezpieczny,  a ta bruko-
wana granitową kostką jezdnia 
jest tak naprawdę przedłużeniem 
mojego podwórka. Samochodów 
jeździ po niej niewiele, głównie są 
to rozklekotane ciężarówki, które 
na kamiennej nawierzchni słychać 
z daleka.

Samochody osobowe? Przed 
moim blokiem, zamieszkanym 
przez blisko 50 rodzin, parkował 
jeden – marki P70. Jeśli ktoś nie 
wie, o czym mowa: to przodek 
NRD-owskiego trabanta. Andrzej 
Gurgul - mieszkaniec bloku przy 
sąsiednim podwórku – też wspo-
mina, że u niego jedyna zatoka dla 
aut stała pusta… Mówimy więc 
o naprawdę odległych dniach, 
w których się urodziłem. Nie wiem, 
czy przyznać się w tych zwariowa-
nych czasach… W 1954 r. przysze-
dłem na świat we wspomnianym 
bloku, w którym mieszkam po dziś 
dzień. Opuściłem go tylko na kilka 
lat studiowania w Uniwersytecie 
Śląskim. Urodziłem się... dosłow-

nie. W pokoju od strony piaskow-
nicy przyjęła mnie na świat położ-
na z przychodni. Ot!

Sklep „Mały”

Wracając do sklepu.  „Mały” mie-
ścił się w przedwojennej kamieni-
cy i pewnie do 1948 r. należał do 
prywatnego właściciela. Miał swój 
urok; te śledzie, obok kiszonych 
ogórków i kapusty dawały małe-
mu wnętrzu niepowtarzalną aurę, 
również zapachową. Był kameral-
ny – swój, ze stałymi klientami. 
Wśród nich mną – landrynkożercą. 
Tuż obok, w nowym socrealistycz-
nym bloku u zbiegu Sobieskiego 
i Ogińskiego był „duży”, realizują-
cy ideę  nowego handlu, rozległy, 
z wydzielonymi działami. Kilkaset 
metrów dalej i on miał swoją kon-
kurencję, podobny wielodziałowy 
sklep istniał w „19” od ul. Pułaskie-
go – jednym ze sztandarowych 
bloków osiedla. 

W tym samym budynku był także 

salon meblowy i ośrodek Ligi Ko-
biet (później Praktyczna Pani). 
„19”  była  „bramą” osiedla od strony 
okolic podjasnogórskich. Sam ten 
obszar urbanistyczny zamknięty 
był między ulicami: Pułaskiego, 
Sobieskiego, Słowackiego i Han-
dlową (obecnie Korczaka). Macki 
socrealistycznych bloków wycią-
gał po ul. Pałczyńskiego (obec-
nie Focha) i dalej ku centrum. Był 
konsekwentną wizją, która miała 
pozwolić mieszkańcom na rozwój 
życia rodzinnego. Zawierał więc 
przestrzenne podwórka z placami 
zabaw, a w blokach pełne zaple-
cze handlowo-usługowe. Między 
ul. Sobieskiego i Focha funkcjo-
nował żłobek i przedszkole – ko-
lejne było przy ul. Dunikowskie-
go. Domy powstałe między 1951 
a 1957 rokiem obsadzone zostały 
nową zielenią – dziś to osiedle 
jest jednym z bardziej zielonych 
w mieście.

Kiedy wyrośliśmy 
z piaskownicy

Sławny blok „19” z konkurencyjnym „spożywczym” i innymi sklepami

REKLAMA



19Magazyn Czas na Częstochowę

Panie Barbara i Joanna Buzdygan 
udostępniły mi album z 1957 r., 
wykonany dla amerykańskiej de-
legacji budowlańców goszczącej 
w Częstochowie. Znalazłem tam 
zdjęcia z ul. Sobieskiego, Nowo-
wiejskiego, Stryjeńskiej i III Alei 
NMP pokazujące nową, socjali-
styczną zabudowę. Wypożyczyły 
mi również zszywkę Trybuny Za-
łogi - Gazety Zakładowej Zjedno-
czenia Budownictwa Miejskiego 
z roku 1954. Poza tym, że zna-
lazłem tam informacje napisa-
ne przez mojego ojca Edwarda 
(członka tejże Załogi), to zszywka 
pełna jest doniesień o postępach 
na budowach w całym mieście 
i okolicznych miejscowościach.
Z radością odkryłem zdjęcie 
z mojego podwórka (trzy lata po 
zasiedleniu). Kiedy byłem w pod-
stawówce, gdzieś w połowie lat 
60. z wielką dumą odebrałem in-
formację, że Osiedle Sobieskiego 
otrzymało I nagrodę w konkursie 
na najlepiej zorganizowane osie-
dle województwa katowickiego (!).

Wtedy był to obszar zadbany, któ-
ry rósł ze swoimi dziećmi. Kiedy 
wyrośliśmy z piaskownicy, u schył-
ku lat 60. w jej miejscu pojawiło się 
boisko do siatkówki z rozciągniętą 
siatką. Tam uczyłem się odbijać 
piłkę, rozgrywać pierwsze mecze. 
Czasem z nami, amatorami stawali 
koledzy grający w klubach, wśród 
nich Tadek Śpiewak z niezapo-
mnianego „Startu” z ul. Pułaskiego. 
Pamiętam go tym bardziej, że gra-
jąc na siatce dla amatorów, ściął 
w trzeci metr. Na lini piłki znalazła 
się jednak moja głowa. Dostałem 
centralnie w twarz, nogi polecia-
ły mi do góry, a głowa na asfalt 
boiska. Pozbierałem się po chwili, 
kiedy dotarło do mnie, gdzie je-
stem i dlaczego leżę. Co dziwne, 
miałem później tylko nos trochę 
spuchnięty. Niedawno stałem za 
Tadkiem w kolejce w markecie. 
Z szacunkiem mu się kłaniałem!

Na zdjęciu udostępnionym przez 
Krzysztofa Kasprzaka widać te-
ren przy zbiegu ul. Sobieskiego 

i Pułaskiego. Po wielkości drze-
wek sądzić można, że to druga 
połowa lat 50. Samo powstanie 
tego skweru to kolejny argument 
za ludzką skalą socjalistycznego 
osiedla – zobaczcie młodą matkę 
z wózkiem korzystającą z pięknej 
pogody. Z drugiej jednak strony, 
słyszałem też, że obszaru zajętego 
dzisiaj przez Skwer Sokołów po 
prostu nie dało się zabudować – 
grunt był tam zbyt grząski. 

- Kiedy pracowałem w Hucie – 
opowiadał Andrzej Gurgul wycho-
wany w osiedlu – jeden ze star-
szych kolegów wspominał, że cały 
ten obszar od ul. Pułaskiego był 
mokradłem, a w miejscu później-
szego skweru  widniał duży staw. 
Było tam tak grząsko, że pasący się 
koń po prostu zapadł się w bagnie 
i nie potrafiono go uratować. Ja 
już tej wody nie pamiętam, a na 
skwerze, na boisku, ograniczonym 
betonowymi płytami, graliśmy 
z chłopakami w piłkę nożną.

Jednak dodać mogę jedno: przy 
deszczowej aurze w mojej piwni-
cy pojawia się ciemna plama wil-
goci. Do tego argument historycz-

no-kartograficzny. Trakt, będący 
dziś ul. Sobieskiego, widoczny 
na najstarszych planach miasta, 
ma od zawsze dziwny przebieg. 
Ul. 7 Kamienic płynnie przechodzi 
w ul. Waszyngtona; Kazimierza 
przedłużona jest ul. Kopernika. 
Sobieskiego natomiast, konty-
nuująca stary szlak od kościoła 
św. Barbary i Andrzeja do św. Zyg-
munta (a później do stacji kolejo-
wej i katedry), tworzy zygzak po 
włączeniu się w ul. Pułaskiego. 
Najwyraźniej tu omijała ten nie-
dostępny bagnisty teren zazna-
czany na planach rozrzuconymi 
kreseczkami.

Legendarne stawy Ziołka

Przyznaję, wszystko to piszę po 
to, by przejść do stawów Ziołka. 
Za mojego dzieciństwa za ul. Pu-
łaskiego, na przedłużeniu Sobie-
skiego były dwa rozległe stawy. 
Stały przy nim dwa, trzy małe 
domki rekreacyjne, a zaprzyjaź-
nieni z właścicielem  ojciec i stryj, 
łowili ryby. Pierwsze wędkarskie 
kroki stawiał  tam mój starszy brat 
Andrzej. Do rodzinnej legendy 
przeszło jego pierwsze „branie” – 

tak nerwowo „zaciął” rybę, że ta 
wylądowała za płotem, stojącym 
parę metrów dalej.

Najważniejsze były jednak „góry” 
Ziołka. Kiedy lód skuwał stawy, 
gospodarz wycinał całe jego płyty. 
Układane na miejscu dzisiejsze-
go marketu (do niedawna Tesco), 
tworzyły wysokie na kilka metrów 
stosy obsypywane grubą warstwą 
trocin. W latach 50. i 60., kiedy lo-
dówki (domowe i przemysłowe) 
były rzadkością, ten lód wykorzy-
stywany był w chłodniach.

Wyobraź sobie Czytelniku: w pełni 
lata lodowe góry emanujące chło-
dem. Podjeżdżały pod nie platfor-
my konne, które ten zimny ładu-
nek wywoziły do masarni, cukierni 
itd. Kiedy miałem kilka lat, z moje-
go podwórka (przyległego do uli-
cy) słychać było nagłe metaliczne 
dudnienie. Wybiegaliśmy na gra-
nitową kostkę ul. Sobieskiego… 
to jechały platformy z lodem. Jako 
maluchy chłonęliśmy ten obra-
zek: koła okute żelazem dudnią-
ce po granitowym bruku (wciąż 
obecnym pod asfaltem); ścieżka 
lodowatej wody zostająca na uli-

Skwer Sokołów w końcu lat 50. dawniejsze bagno ze stawem, gdzie utopił się koń
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cy po przejeździe „lodziarzy”. Gdy 
podrośliśmy, usiłowaliśmy wsko-
czyć na wóz i uszczknąć trochę 
lodu. Był tak kosmicznie zimny, że 
niestraszne były trzaskania batem 
wozaków. Później podkradaliśmy 
przy każdej okazji lód z hałdy 
i lizaliśmy go jeszcze ubrudzony 
trocinami. Nie pamiętam, by ktoś 
miał problemy żołądkowe.

- W stawie  Ziołka łowiliśmy trasz-
ki, kijanki i małe rybki, nazywane 
przez nas różankami – wspominał 
dzisiejszy poeta i dyrektor szkoły 
Ryszard Sidorkiewicz.
Nie jestem pewien, czy miał na 
myśli gospodarstwo Ziołka, czy 
rejony poza osiedlem Sobieskie-
go, ale bliskie z pewnością wszyst-
kim chłopakom z bloków. Bo my 
w tamtych gliniankach łapaliśmy 
traszki i kijanki. Oraz inne żyjątka.

„Dzikie Pola”

Nasze „Dzikie Pola” mieściły się 
przy ul. Kościelnej (dziś Loretań-
skiej), która była kiedyś z jej od-
cinkiem stradomskim połączona 

przejazdem przez tory. Za naszych 
czasów (i pewnie jeszcze do lat 80.) 
przy martwej już drodze do torów 
stał XIX-wieczny ceglany domek 
dróżnika. Od dawnej ul. Kolejowej 
do Zaciszańskiej cały teren był po-
ryty jakimiś dołami (starsi koledzy 
mówili, że to leje po bombach z II 
wojny). Gliniaste i muliste niecki 
wypełniała  woda zarośnięta przy 
brzegach szuwarami. Dołki były 
płytkie, więc latem woda nagrze-
wała się szybko. Jako smarkacze 
szliśmy tam bez wiedzy dorosłych, 
żeby się wykąpać.

Płytką wodę lubiliśmy nie tylko 
my, ale i pijawki. Wychodziliśmy 
więc często dekorowani brązowo-
czarnymi medalami. Pamiętam, 
że jeden z kolegów miał deko-
rację w miejscu, o którym wstyd 
wspominać.  Pijawki po prostu 
odrywaliśmy z charakterystycz-
nym mlaśnięciem usuwanych 
stworzeń. Oczywiście, nikomu 
z nas nigdy nic po tych zabiegach 
nie było. Pijawka zaś mogła przy-
czepić się  w miejscu intymnym, 
bo kąpaliśmy się przecież w ba-

wełnianych majtach, które w wo-
dzie rozciągały się niemożliwie.
Przy kąpielach pozostając.  Jako 
dzieci byliśmy prowadzani przez 
mamy niewiele dalej, bo za uli-
cę Zaciszańską, do Stradomki. 
W niedzielę, już pod opieką ojców, 
szliśmy na zalane wodą wyrobi-
sko, służące mieszkańcom Stra-
domia do dziś. Te wyjścia miały 
swój ceremoniał i mody. Mamy 
zabierały  kompot w butelkach 
po oranżadzie (z ceramicznym 
kapslem na drucie). W niedzie-
le był też zabierany gorący pro-
wiant, wydobywany na miejscu 
ze słoików. Panie w tych latach 
50. i początkach 60. opalały się 
nad rzeką w halkach, tzw. opa-
lacze były wtedy rzadkością. 

Pan Piotr Stankow wspominał mi 
o oczku wodnym na terenie za 
Zespołem Szkół Samochodowo-
Budowlanych przy ul. Augustyna. 
Moja pamięć prowadzi mnie jed-
nak w czasy, kiedy tej szkoły nie 
było, podobnie jak monumental-
nych sklepów przy ul. Pułaskiego 
na odcinku do uliczki św. Andrze-

ja. Obok narożnej piętrowej ka-
mienicy stało tam kilka partero-
wych domków. Jeden z nich – na 
wysokości Braci Szkolnych - miał 
przechodnią sień. Po jej pokona-
niu wchodziło się w zaklęty świat, 
który dla mnie i kolegów z pod-
stawówki był w  miarę potrzeb 
wyobraźni afrykańską sawanną 
i prerią Dzikiego Zachodu. Trawy 
tego ogromnego nieużytku się-
gały chłopięcych piersi, był brzo-
zowy zagajnik (w którym czyhali 
Czerwonoskórzy) i oczywiście to 
wspomniane oczko, do którego na 
wodopój przychodziły słonie i lwy. 
Wspaniały świat chłopięcej przy-
jaźni i nieograniczonych marzeń.
Żal serce ściska.

Natomiast po drugiej stronie 
ul. Pułaskiego (od zbiegu z ul. So-
bieskiego brukowanej kocimi łba-
mi!) przez  płot z ośrodkiem Braci 
Szkolnych sąsiadował dom, w któ-
rym mieszkał kolega z klasy, Ma-
rian Gawroński. Dom ten widzę po 
zamknięciu oczu i żal serce ściska, 
że coś tak pięknego musiało znik-
nąć z naszego pejzażu. Porównać 
go można z willami otwockimi. 
Był piętrowy, zbudowany w ca-
łości z pachnącego drewna. Nie 
miał charakteru willowego, musiał 
z założenia służyć skromnym loka-
torom. Być  może czeladzi zwią-
zanej z sąsiednią willą, wykupio-
ną przecież przez zgromadzenie 
zakonne dopiero w latach 20. XX 
wieku. Podwórze przed nim było 
brukowane, a zamykał je kaszta-
nowiec wielki jak baobab. Za pło-
tem tego podwórza biegła uliczka 
(Zana?) z kocimi łbami, którą na 
łeb, na szyję pędziliśmy w dół na 
rowerach do samej Handlowej. 
Droga prowadziła między sadami 
i ogrodami, a nawet uprawny-
mi polami, bo te ciągnęły się od 
ul. Słowackiego niemal po dwo-
rzec Stradom. Nam pęd i świszczą-
ce powietrze rozdymały płuca i ro-
biły straszny przeciąg w głowie. 
Młodość zdawała się nieść nas 
w locie trzy stopy nad ziemią. Ech!

Tadeusz Piersiak
Fot. z archiwum autora

 Widok mojego trzepaka z czasów, kiedy miałem 3 lata
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Michał Świącik: Ten brąz to radość

Patrząc na skład zespołu 
i kierunek jego budowy, 
trzeba powiedzieć, że 

chcemy powalczyć w nowym se-
zonie o najwyższe trofea – mówi 
o zakontraktowaniu dwóch zło-
tych medalistów DMP Duńczy-
ka Mikkela Michelsena i Maksy-
ma Drabika prezes Włókniarza 
Częstochowa Michał Świącik. 
Szef Włókniarza ocenia też 
miniony sezon i cieszy się 
z brązowego medalu, który 
wzbogacił klubową kolekcję.

Gazeta Regionalna: Po dwóch 
latach nieobecności w play-off 
Włókniarz Częstochowa zakoń-
czył sezon na 3. miejscu. Zdoby-
liście brązowy medal Drużyno-
wych Mistrzostw Polski w PGE 
Ekstralidze, który był oczeki-
wany przez kibiców. To duża ra-
dość czy mały niedosyt, bo run-
dę zasadniczą zakończyliście na 
2. miejscu i była duża szansa na 
finał?

Michał Świącik: Na pewno z każ-
dego medalu trzeba się cieszyć, 
bo zaczynając sezon każdy klub, 
każdy zespół liczy na jak najlepsze 
zdobycze i medale. I tak naprawdę 
to złoto, to srebro i ten brąz zare-
zerwowane jest tylko dla trzech 
drużyn. Z ośmiu walczących ze-
społów tylko trzy mogą zdobyć 
medale i stanąć na podium. Zdo-
bycie jednego z tych medali jest 
dużym sukcesem i zapisaniem się 
w historii polskiego żużla. Tego 
brązowego medalu nikt nam już 
nie zabierze, a dzięki dobrej jeź-
dzie zespołu powiększyliśmy klu-

bową kolekcję o kolejny ważny 
krążek. Czy to jest niedosyt? Nie. 
Ten brąz to radość. Trudno to na-
zwać niedosytem. 

Polacy często sceptycznie pod-
chodzą do srebrnych oraz brązo-
wych medali - czy to w sportach 
drużynowych, czy indywidual-
nych. Pytają się wówczas: czy nie 
masz żalu, że zająłeś 2., 3. czy 4. 
miejsce. Nie. Jest radość. Trzeba 
odpowiedzieć krótko. Był blisko 
finał i 1. albo 2. miejsce. Ale mamy 
brąz i cieszymy się z 3. miejsca. 
Jest medal, jest duży sukces. 
Pamiętajmy, że żużel w Polsce to 
najlepsza liga świata, która jest 

naszpikowana samymi gwiazdami 
i najlepszymi żużlowcami na świe-
cie. I utrzymać wysoką pozycję 
w tym gronie jest bardzo trudno. 
Ja przypomnę tylko, że na zaple-
czu mamy 1. oraz 2. ligę i tysiące 
kibiców marzy o jeździe w PGE 
Ekstralidze, a co dopiero o zdoby-
waniu medali. Myślę, że po tym, 
co było w 2015 r. i niebycie Włók-
niarza w sporcie żużlowym to, że 
w ciągu 6-7 lat zdobyliśmy dwa 
brązowe medale DMP plus wie-
le medali w juniorskim ściganiu 
w Polsce i na świecie, to bardzo 
duży sukces.

Jakie były „pozytywy” Włóknia-

rza w seniorskiej drużynie? Póź-
niej zapytam też o worek medali 
w młodzieżowych rozgrywkach.

- Na pewno pozytywem drużyny, 
tak jak przed chwilą powiedzia-
łem, była 2. pozycja po rundzie 
zasadniczej w PGE Ekstralidze 
i zdobycie brązowego medalu 
na koniec sezonu. Z drugiej jed-
nak strony musimy też pamiętać 
o budowaniu zespołu. Myślę tutaj 
o Kacprze Worynie. Wskoczył na 
wyższy poziom, co daje nam han-
dicap w przyszłym sezonie. To są 
pozytywy seniorskie. 

Kolejnym pozytywem drużyny 
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jest skala marketingowa. Bo Włók-
niarz notując dobre wyniki w me-
czach, pozwala nam prężnie dzia-
łać na rynku zwrotu marketingu. 
Wszyscy wiemy, że sport zawodo-
wy opiera się na wsparciu finanso-
wym. Bez odpowiednich inwesty-
cji nie byłoby żadnych sukcesów 
i to nie tylko w żużlu. W różnych 
dyscyplinach jest to różnie uregu-
lowane. Są strategiczni sponsorzy, 
są mniejsi sponsorzy. Oczywiście 
żużel jest jedną z czołowych dys-
cyplin w Polsce, ale jeśli chodzi 
o wpływy z tytułu tych tzw. ge-
neralnych sponsorów to jeszcze 
daleko nam do piłki nożnej, ale 
powolutku sobie jakoś radzimy. 
Sukcesy pierwszej drużyny zawsze 
dobrze wróżą w rozmowach z po-
tencjalnymi sponsorami. 
Zdobycie tego 3. miejsca jest we-
dług mnie największą radością 
i największym sukcesem. Ale też 
dochodzi tu indywidualna oce-
na poszczególnych zawodników. 
Kacper Woryna, Jakub Miśkowiak 
i Leon Madsen, który indywidu-
alnie „gryzie” Bartka Zmarzlika na 
świecie. Ja zawsze mówiłem, że 
Leon to zawodnik, który jedzie 
dobrze w polskiej ekstralidze i ma 
szansę bić się o tytuł „mistrza świa-
ta”. Jest naszym kapitanem i życzę 
mu jak najlepiej.

Dużo radości przynieśli też 
młodzieżowcy. Mateusz 
Świdnicki i Jakub Miśkowiak 
zdominowali finał Indywi-
dualnych Mistrzostw Polski 
Juniorów, a także zdobyli 
medale w parach, w MDMP 
i pokazali się z dobrej strony 
w innych juniorskich zawodach. 
Niestety, ale ta para przecho-
dzi z wieku juniora do seniora.

Czy Włókniarz w przyszłym 
sezonie na tym nie ucierpi?

- Coś się kończy i coś się zaczyna. 
W ostatnich latach bardzo dużo 
inwestowaliśmy w naszą mło-
dzież. To były środki zdecydowa-
nie większe niż u naszych kolegów 
z innych zespołów. Mieliśmy taką 
politykę, aby szkolić i inwestować 
w młodzież. Jak na razie nie ma 
systemu, który wynagradza klu-
by żużlowe w Polsce za szkolenie 
młodzieży. My mamy szkolenie na 
wysokim poziomie, ale są w Polsce 
ośrodki, które kalkulują rachunek 
finansowy. Nie szkolą, bo finanso-
wo to się dla nich nie opłaca. 
My mamy inne podejście. Jeśli 
chodzi o korzyści z tytułu szkole-
nia, to - moim zdaniem - jesteśmy 
na poziomie przedszkola. Inni,  za-
miast szkolić to przesuwają „pie-
niążki” na pierwsze zespoły, a co 
jakiś czas wypożyczają zawodni-
ków młodzieżowych. Finansowo 
wychodzą na tym lepiej niż ze-
społy, które same szkolą swoich 
zawodników. Ale jak na razie nie 
podjęliśmy decyzji o zwolnieniu 

tej lokomotywy szkoleniowej 
w Częstochowie. Nie myślę o cał-
kowitym zaprzestaniu, ale o za-
stanowieniu się nad rachunkiem 
ekonomicznym, który nie jest 
aktualnie wspierany przez organy 
zarządzające, nad czym ubole-
wam. Mateusz Świdnicki i Kuba 
Miśkowiak odchodzą z pozycji 
juniorskich. Mateusz przenosi się 
do Krosna, a Kuba zostaje u nas na 
pozycji U24. Na ich miejsce wcho-
dzą Franek Karczewski i Kajetan 
Kupiec. Trzecim juniorem będzie 
Kacper Halkiewicz, a czwartym 
goniącym tę trójkę będzie Szymon 
Wolski, który obecnie jest czwar-
tym młodzieżowcem w tej grupie.

Franciszek Karczewski z 1. ligi 
musi szybko przestawić się na 
starty w Ekstralidze...

- Franek w 2022 r. był wypożyczo-
ny do Wilków Krosno i udowodnił, 
że potrafi jeździć. Gdyby nie ten 
młody chłopak to uważam, że Wil-
ki nie awansowałyby do Ekstraligi. 
Franek w meczu finałowym z Zie-
loną Górą zrobił na swoim torze 

punktowy komplet, więc jest na 
pewno wartościowym zawodni-
kiem. Dwa lata wcześniej w kla-
sie 250 cc, w barwach Włókniarza 
zdobył Puchar Polski, to dowodzi, 
że ma papiery do jazdy. Nie ina-
czej jest też z Kajtkiem Kupcem, 
który wymaga „dopracowania”. 
Kacper Halkiewicz w tym  roku 
także pokazywał się z dobrej stro-
ny. Niech kibice się nie martwią, 
bo w materii młodzieżowców 
dobrze stoimy. Mieliśmy wicemi-
strza ekstraligi w miniżużlu. Mieli-
śmy mistrza Polski i 4. zawodnika 
w Polsce w klasie 250cc. Zdobyli-
śmy również drużynowy tytuł mi-
strza Polski w klasie 250cc. Nieste-
ty, nie przekłada się to na korzyści 
finansowe dla klubów.

Zapytam jeszcze o zawodni-
ków, którzy odeszli z Włóknia-
rza. To Bartosz Smektała, Jonas 
Jeppesen, Mateusz Świdnicki, 
o którym przed chwilą rozma-
wialiśmy i Fredrik Lindgren. 
Szwed po pięciu latach star-
tów we Włókniarzy żegna się 
z Częstochową. Co miało na to 
wpływ? Były momenty, że kibi-
ce byli bardzo niezadowoleni 
z postawy Lindgrena. Czy te kil-
ka meczów, w których pojechał 
poniżej swoich możliwości, za-
decydowały o rozstaniu?

- Robiliśmy wszystko, co w naszej 
mocy, aby Jonas Jeppesen wszedł 
na wysoki poziom żużla, któ-
ry umożliwiłby mu ściganie się 
w Ekstralidze. Niestety, ale przed 
Jonasem jest jeszcze dużo pracy 
w tym zakresie. Bartek Smektała 
był u nas przez dwa sezony. Myślę, 
że wyniósł dużo dobrego z jazdy 
w Częstochowie. Przyczynił się 
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walnie do zdobycia tego 3. miejsca 
i brązowego medalu. Współpracę 
z Bartkiem wspominam bardzo 
dobrze. Natomiast nasze drogi się 
rozstają. Jest inna koncepcja bu-
dowy zespołu i „Smyku” wraca do 
Leszna. Mateusz Świdnicki prze-
chodzi do Wilków Krosno i zoba-
czymy go ponownie w Częstocho-
wie w meczu ligowym z Wilkami.

I pozostał nam Fredrik Lind-
gren. Tak jak już zaznaczyłem, 
były momenty, kiedy kibice byli 
bardzo niezadowoleni z jego 
postawy. Widać, że kredyt za-
ufania się wyczerpał...

- Ja za te wszystkie lata, za walkę 
dla włókniarza ślicznie Fredrikowi 
dziękuję. Jednak były w tym sezo-
nie momenty, gdy pojawił się znak 
zapytania, czy Fredrik jest w stanie 
dalej nas reprezentować. Było tak 
np. po Grand Prix w Gorzowie. Nie 
było go też z nami przez kilka spo-
tkań... Zrodziło to  pytania: czy za-
wodnik jest w pełni dyspozycyjny, 
czy w przyszłym sezonie będzie 
się ścigał we wszystkich meczach? 
Tak jak powiedziałem, Fredrik zro-
bił bardzo dużo dla Włókniarza. 
Będziemy o tym pamiętać, ale jak 

w każdym sporcie, jak w każdym 
klubie następują pewne zmiany. 
Dziękując Fredrikowi, życzę mu 
jak najlepiej w nowym klubie. Jed-
nocześnie myślę, że zmiany, które 
nastąpiły w Częstochowie na jego 
pozycji, okażą się dobrym posu-
nięciem. Pozyskaliśmy Duńczyka 
Mikkela Michelsena, który prezen-
tuje bardzo wysoki poziom i my-
ślę, że kibice będą z jego wyników 
bardzo zadowoleni.

Pozyskaliście Michelsena i już 
w trakcie sezonu mówiło się, 
że będzie nowym żużlowcem 
Włókniarza. Może prezes zdra-
dzić, kto pierwszy do kogo wy-
konał ruch i kiedy to nastąpiło?

- Nie będę zdradzał szczegółów 
rozmów, ale mamy bardzo dobry 
kontakt z Mikkelem od lat. Przed 
laty dużo u nas trenował. W 2017r. 
trenował pod okiem trenera Le-
cha Kędziory. Teraz mamy taki 
zbieg okoliczności, że Mikkel do 
nas przychodzi i też będzie treno-
wał pod okiem trenera Kędziory. 
Gdzieś zawsze nadawaliśmy na 
tych samych falach, jeśli chodzi 
o żużel. Ja się cieszę, że nastąpił 
kontakt między teamem Mikke-

la i nami. Dograliśmy szczegóły. 
Mikkel mieszka w Rybniku, więc 
blisko Częstochowy. To młody 
i utalentowany zawodnik. Jedno-
cześnie będzie miał blisko, aby 
potrenować na częstochowskim 
torze i być częściej na treningach. 
We Włókniarzu kibicujemy na-
szym zawodnikom również w tur-
niejach indywidualnych.

Drugim i ostatnim zawodni-
kiem, który przyszedł do Włók-
niarza, jest wychowanek czę-
stochowskiego klubu Maksym 
Drabik, który jak dotąd jako 
senior nie mógł się pokazać 
w naszym mieście. Mamy taki 
skład na 2023 rok: Leon Mad-
sen, Mikkel Michelsen, Kacper 
Woryna, Maksym Drabik, Jakub 
Miśkowiak, Franciszek Karczew-
ski i Kajetan Kupiec. Wiem, że 
działacze i trenerzy nie lubią 
takich pytań, ale kibice z ko-
lei lubią czytać te odpowiedzi 
i deklaracje. Jakie będą plany 
na nadchodzący sezon 2023 
i o co będziecie walczyć?

- Patrząc na skład zespołu i kie-
runek jego budowy, trzeba po-

wiedzieć, że chcemy powalczyć 
w nowym sezonie o najwyższe 
trofea. Natomiast jako człowiek 
z żużlowym doświadczeniem to 
chciałbym powiedzieć, że rzu-
canie teraz jakiś buńczucznych 
deklaracji o zdobyciu złota to nie 
jest absolutnie w naszym stylu. 
A już na pewno nie popieram cze-
goś takiego, aby przed sezonem 
rozdawać medale itp. Oczywi-
ście sezon jest długi. To jest sport 
i wszystko może się wydarzyć. 
W tym roku troszeczkę inaczej 
podchodzimy do tego tematu. 
Trzeba mówić głośno, że chcemy 
walczyć o to, co najlepsze. Prosto 
jednak nie będzie, bo inne zespo-
ły też będą mocne. Nie ma już 
podwójnej z/z, która wypaczała 
wynik rozgrywek. Myślę, że będą 
ciekawe i ładne mecze. Przy tym 
potencjale drużyn losy medali zo-
staną rozdzielone na finiszu ligi. 
Będziemy walczyć o to, by na na-
szych szyjach zawisł medal z jak 
najlepszego kruszcu...

Dziękujemy za rozmowę

Rozmawiał Artur Kucharski
Fot. Artur Kucharski
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Trener Rakowa Marek Papszun: Wynik jest imponujący!

Teraz nie pozostało nic in-
nego jak tylko utrzymać 
ten poziom. Poprzeczka 

zawisła, bardzo, bardzo wyso-
ko - mówi po niezwykle udanym 
2022 roku trener Rakowa Marek 
Papszun.

Piłkarze Rakowa Częstochowa za-

kończyli rundę jesienną na 1. miej-
scu w tabeli PKO BP Ekstraklasy 
i z 41 punktami na koncie. Aż o 9 
punktów wyprzedzają wicelidera 
Legię Warszawa. Bilans Rakowa po 
rundzie jesiennej to 13 zwycięstw, 
dwa remisy i tylko dwie porażki.

Po ostatnim meczu w Lubinie „Ga-

zeta Regionalna” zapytała trenera 
Marka Papszuna, czy spodziewał 
się tak dobrego bilansu jak 13-2-
2? Warto zaznaczyć, że cały ten se-
zon jest dla Rakowa bardzo udany.

- Nigdy nie zakładam ilości punk-
tów do zdobycia, bo uważam, że 
to nie ma nigdy odzwierciedlenia 

– mówi trener Rakowa Marek Pap-
szun. - Bo za dużo jest czynników, 
żeby móc to w jakiś sposób realnie 
zmierzyć. Dlatego nie zakładałem 
tego. Na pewno nie spodziewa-
łem się, że będzie to wyglądało tak 
dobrze, bo też graliśmy w pucha-
rach [europejskich – przyp. red]. 
Te wszystkie punkty straciliśmy 
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w momencie, gdy uczestniczy-
liśmy w tych pucharach, a nie 
mamy jeszcze takiej kadry, żeby 
walczyć na trzech frontach. Mimo 
tego, że opinie są różne, to ja 
wiem jak jest najlepiej. Wiem, że 
nie mamy takiej kadry i to mówię 
stanowczo. Więc te punkty gdzieś 
tam nam trochę uciekły. Poza tym 
zawsze zawodnicy, ci co wycho-
dzą, to potrzebują trochę czasu 

na wdrożenie. To też jest kolejny 
temat, gdzie musimy chwilę po-
czekać, aż oni dojdą do naszego 
poziomu. W związku z tym jeszcze 
mecze w Pucharze Polski, gdzie 
nie byli to łatwi przeciwnicy, bo 
i Zagłębie Sosnowiec na wyjeź-
dzie i teraz Pogoń Szczecin. Te 
podróże i wyjazdy łącznie z pu-
charami to też jest duże wyzwa-
nie i żewne obciążenie. W meczu 

w Lubinie Zori nie wytrzymał, grał 
chyba 26 mecz i po 90 minut. To 
się nie zdarza piłkarzom w więk-
szości klubów i takie natężenie 
meczów. Więc tak jak mówię. Jesz-
cze raz szacunek dla drużyny za tę 
pracę jaką wykonała. I za te wy-
niki. Wynik jest imponujący! Bo 
cały rok to jest chyba 75 punktów 
(34 od 1 stycznia 2022 r. do koń-
ca poprzedniego sezonu oraz 41 

punktów z obecnego sezonu). To 
nie jest tylko ta runda 41 punktów 
tylko cały 2022 rok. Więc to jest 
świetna sprawa. Teraz nie pozosta-
ło nic innego jak tylko utrzymać 
ten poziom. Poprzeczka zawisła, 
bardzo, bardzo wysoko – dodaje. 

(Tekst i fot. AK)

REKLAMA



26 Magazyn Czas na Częstochowę

Takie nasze wędrowanie. Przyczynek do biografii Jerzego „Jotki” Kędziory

We wrześniu na spo-
tkaniu w Muzeum 
Częstochowskim za-

prezentowana została książka 
„Po drodze na igrce Częstocha. 
Przyczynek do biografii Je-
rzego Jotki Kędziory”. Licząca 
blisko 100 stron publikacja 
w pięknej szacie graficznej jest 
zapisem rozmowy z Jerzym Kę-
dziorą przeprowadzonej prze-
ze mnie wiosną 2020 r. „Wy-
wiadu-rzeczki”, jak pozwalam 
sobie nazywać tę książeczkę.

We wrześniu 2021 r. nad Starym 
Rynkiem zawisły wreszcie w du-
żym wyborze rzeźby balansują-
ce Jerzego Kędziory i odsłonięta 
została statua Częstochowa - dar 
artysty dla miasta. W kwietniu 
tego roku w Galerii 4 Arte zainau-
gurowane zostały obchody 50-le-
cia twórczości wybitnego często-
chowskiego artysty, zakończone 
w końcu listopada w Miejskiej Ga-
lerii Sztuki.   Sięgnęły Krakowa, 
gdzie rzeźbiarz ma obecnie swoją 
pracownię-galerię i poprowadziły 
przez miejsca na Jurze zaznaczo-
ne obecnością jego twórczości.

Książka miała być elementem 
uroczystej inauguracji Igrców 
Częstocha na Starym Rynku. Jak 
jednak powiedział Woody Allen: 
„Jeśli chcesz rozśmieszyć Boga, 
opowiedz mu o twoich planach 
na  przyszłość”. Zasadniczy tekst 
był gotowy już w sierpniu 2020 r., 
ale zaczęły się przesuwać termi-
ny: oddania inwestycji na Starym 
Rynku - w tym Igrców... Kędziory. 
W lipcu tegoż roku odbyła się wy-
stawa w Muzeum Częstochow-
skim, planowana przecież jeszcze 
w 2019 r. jako zapowiedź kolekcji 
balansującej w przestrzeni miasta. 
Ekspozycja  wraz ze stojącym pod 
drzewem Częstochem oddana zo-
stała częstochowianom 31 marca 
2021 r. – bez książki. Ostatecznie 
wydaniem publikacji zajęło się 
Muzeum Częstochowskie i w jego 
Sali Reprezentacyjnej mogliśmy 

z Jerzym zaprezentować jej efekt 
we wrześniu tego roku.

Nieformalnie pierwsze egzem-
plarze zademonstrowane były 
w Poczesnej Galerii Rzeźby pod-
czas obchodów 75. rocznicy uro-
dzin Kędziory. Przedłużający się 
czas pracy nad książką miał jeden 
niezwykle pozytywny skutek: zna-
komity grafik, Jarosław Katus miał 
czas na dopieszczenie szaty pla-
stycznej, co doceni z pewnością 
każdy czytelnik. Opowieść o Je-
rzym Kędziorze uzupełniły zdjęcia 

z archiwum autora oraz autorstwa 
Bartka Kędziory, Piotra Dłubaka 
oraz Marcina Szpądrowskiego.  
Przed oddaniem całości do dru-
karni tekst dziesięć razy czytany 
przez Janinę Piersiak oraz mody-
fikowane podpisy pod zdjęciami 
raz jeszcze z ramienia Muzeum 
przejrzała Katarzyna Jezierska.

Janina Piersiak - pierwsza i najw-
nikliwsza czytelniczka książki na-
pisała we wstępie: „Wywiad jest 
zbitką aktualnych, luźnych wypo-
wiedzi artysty – niemal dosłow-

nie przeniesionych z dyktafonu, 
ze wstawkami z jego wcześniej-
szych wypowiedzi prasowych 
i nielicznych komentarzy autora 
lub wcześniejszych jego tekstów. 
Stylistycznie może nieco nierów-
ny, ale przez to bardziej auten-
tyczny, dynamiczny i pełniejszy. 
Przez odwrotną kolej zdarzeń, 
cofanie się w czasie, wgryzamy 
się w osobowość i twórcze do-
konania artysty, które dopro-
wadziły go do realizacji Igrców”.

W książce bogatej w ilustracje, 
w tekście ułożonym z oddechem, 
trudno byłoby zawrzeć całe ży-
cie wybitnego twórcy, jego arty-
styczne, społeczne turystyczne 
i towarzyskie refleksje z pobytów 
na różnych kontynentach, gdzie 
wystawiał swoje dzieła. Tym bar-
dziej, że Jerzy Kędziora jest posta-
cią niezwykle barwną i wielowy-
miarową. W artystycznym świecie 
Częstochowy obecny od około 50. 
lat wydaje się być znanym od każ-
dej strony. Prezentowany obecnie 
„wywiad rzeczka” udowadnia, jak 
dalece mylimy się w takim poglą-
dzie. Rozmowa wydobywa cały 
szereg ciekawostek artystycznych 
i życiowych anegdot. Jak choćby 
ta z czasów, kiedy rzeźbiarz przy-
wracał świetność zamkowi w Ksią-
żu. Pewnego dnia wizytujących 
zabytek oficjeli powitał baner 
rozpięty nad wejściem: „Najlepsza 
pamiątka z Książa – ciąża”.
Jako autor tej spisanej rozmowy 
chcę podziękować Jurkowi za za-
proszenie do współpracy. Spoty-
kanie się z nim w Poczesnej (jak 
zawsze z udziałem Janiny Piersiak) 
i zagłębianie się w jego życie, było 
czystą przyjemnością. Nie tylko 
dlatego, że materia interesująca  – 
kto zna bliżej Kędziorę wie, że jest 
on niesamowitym gawędziarzem. 
Co prawda dość asocjacyjnym – 
co mocno utrudnia linearne uło-
żenie jego wspomnień i refleksji. 
Nasza rozmowa objęła  50-letni 
czas profesjonalnej twórczości 
artysty, ale też jego dzieciństwo, 

Okładka książki
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przez co stała się szkicem do obra-
zu Stradomia lat 50. i 60.

Dlaczego Tadeusz Piersiak zo-
stał zaproszony do tej rozmowy? 
Mogę się tylko domyślać. Przez 
prawie 25 lat mojej przeszłej pra-
cy dziennikarskiej wielokrotnie 
pisałem o różnych aspektach 
pracy twórczej Jerzego Kędzio-
ry. Odwiedzałem go w kolejnych 
pracowniach, informowałem jako 
pierwszy o jego coraz liczniej-
szych sukcesach, zdobywaniu 
kolejnych krajów Europy, Stanów 
Zjednoczonych i Emiratów Arab-
skich. Przez to ćwierćwiecze po-
znałem nie tylko jego, ale i środo-
wisko, w którym funkcjonował.

Pół żartem, pół serio przyznaję się 
też do tego, że Jerzy był idolem 
mojej młodości. Tuż po studiach, 
„spłacając” stypendium fundo-
wane Urzędu Wojewódzkiego, 
pracowałem w 1977 r. jako staży-
sta w Muzeum Częstochowskim. 
Rzeźbiarz (bardzo młody prze-
cież) robił wspólnie z historykiem 
Marcelim Antoniewiczem główną 
wystawę historyczną w Ratuszu. 
Przebiegał przez Muzeum zawsze 
zaangażowany i kompetentny, 
czym mnie (młodszemu 8 lat) 
niezwykle imponował. Miał tak-
że jasny kożuch dorożkarski – po 
„Polowaniu na muchy” szczyt mo-
dowych marzeń. Żeglował w nim 
przez Aleje z rozwianymi połami 
jak jakiś Olbrychski. Ku zazdrości 
innych – w tym mojej!
O tym i innych spotkaniach Jerze-
go Kędziory z najstarszą placówką 
naszej miejskiej kultury napisałem 
w Roczniku Muzeum Częstochow-

skiego w roku 2018. Miałem w tej 
sprawie miłe głosy czytelników, 
w których gronie znalazł się chyba 
sam Jerzy. To był pewnie ten osta-
teczny powód, że zaprosił mnie do 
jubileuszowej rozmowy o drodze 
na Igrce Częstocha.

Z mojej strony natomiast od 
dawna istniało przekonanie, że 
Częstochowa nie zna swojego 
najwybitniejszego artysty wizual-
nego. Mimo stałych medialnych 
doniesień o jego sukcesach, jakoś 
nie dociera do nas świadomość 
skali jego wielkości. Tymczasem 
w gronie kilku rzeźbiarzy jest naj-
lepszym towarem eksportowym 

i wizytówką naszego kraju. Jak 
można dowiedzieć się z książ-
ki, jest też jednym z kilku w skali 
świata rzeźbiarzy, których współ-
cześni uczcili tak wyjątkową stałą 
ekspozycją plenerową. Co więcej, 
przy tym wszystkim nie jest posta-
cią z powagą spiżu czy sztywno-
ścią wykorzystywanych żywic, ale 
ciepłym, gdy trzeba  - zabawnym, 
a czasem rubasznym człowiekiem. 
Dziś już własnością świata, ale 
wciąż facetem z Częstochowy.
Gros bezpłatnych egzemplarzy 
z pierwszego, ograniczonego na-
kładu książki „Po drodze na igrce 
Częstocha. Przyczynek do biogra-
fii Jerzego Jotki Kędziory”, trafiło 

do bibliotek, a resztą podzielili się 
uczestnicy wrześniowej promocji. 
Jerzy Kędziora zdecydował się na 
prywatny dodruk książek, które 
dziś dostępne są w Antykwar-
ni Księgarni  „Niezależna” przy 
ul. Kopernika 4 w Częstochowie. 
Życzymy miłej lektury. Wspomnę 
na koniec, że Barbarze Strzelbic-
kiej „wywiad rzeczka” podobał się, 
o czym zechciała napisać w „Gale-
rii”, Częstochowskim Magazynie 
Literackim Towarzystwa Galeria 
Literacka.

Tadeusz Piersiak
Fot. archiwum autora, 
Muzeum Częstochowskie

Promocja książki w Sali Reprezentacyjnej ratusza
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Na swoje 20-lecie częstochowska Agencja Artystyczna Certus 

Ostatnim spektaklem, 
który w tym roku Agen-
cja Artystyczna Certus 

zaprezentowała w Częstocho-
wie, była muzyczna produkcja 
„I Love You, a teraz się zmień”. 
Plany na 2023 r. są jednak nie-
zwykle bogate. Bilety na te wy-
darzenia mogą być zaś dosko-
nałym, bożonarodzeniowym 
prezentem.

O „I Love You, a teraz się zmień” 
pisaliśmy już wielokrotnie na ła-
mach „Gazety Regionalnej”. To 
szósty tytuł, który wyproduko-
wała częstochowska Agencja 
Artystyczna Certus. Premiera 
odbyła się na początku czerwca 
w Teatrze im. A. Mickiewicza. Na 
życzenie widzów spektakl w reży-
serii Mariusza Kiljana powrócił 11 
grudnia. Katarzyna Żak, Elżbieta 
Romanowska, Rafał Królikowski 
oraz Robert Rozmus wystąpili na 
scenie Filharmonii Częstochow-
skiej.  Spektakl ten zakończył 
owocny dla agencji rok 2022. 

W nadchodzącym, 2023 r. Certus 
obchodzić będzie swoje 20-le-
cie. Z tej okazji szykuje moc te-
atralnych emocji. Bilet na któryś 
z zaplanowanych spektakli może 
stanowić doskonały pomysł na 
niebanalny prezent „pod choinkę”. 

- Sama z radością otrzymuję po-
dobne upominki od moich bli-
skich. „Sztuka” sprawdza się za-
wsze. Bilety na spektakle ucieszą 
widzów w każdym wieku. Na na-
szych przedstawieniach zawsze 
gościmy bowiem wielopokolenio-
wą publiczność - mówi Krystyna 
Pietrzak, szefowa Agencji Arty-
stycznej Certus. 

„Sinatra 100+”

Pierwszą z noworocznych pro-
pozycji będzie widowiskowy 
spektakl „Sinatra 100+” Teatru 
6.piętro. To muzyczna podróż 

śladami wybitnego artysty, le-
gendarnego Franka Sinatry, 
zdobywcy Oskarów, Złotych 
Globów i Grammy. To również 
zaproszenie do podróży przez 
Amerykę złotej ery Hollywood. 

Wieczór pełen tańca, muzyki i nie-
wiarygodnych historii: damsko 
- męskich, barowych a nawet ma-
fijnych, zaplanowano na 11 lutego 
2023 r. Widowisko będzie grane 
o godz. 16 i 19.15 na scenie Filhar-
monii Częstochowskiej. 
-  To zachwycający spektakl, któ-
ry z pewnością porwie zarówno 
młodszych, jak i nieco dojrzal-
szych widzów. W Teatrze 6.piętro 
robi on prawdziwą furorę, a o wol-
ne miejsca nie jest tak łatwo. Na 
scenie występuje aż 35 wykonaw-
ców. To młodzi, fantastycznie śpie-
wający i bardzo roztańczeni akto-
rzy, którym towarzyszą muzycy 
Chopin University Big Band wystę-

pujący pod batutą Piotra Kostrze-
wy. Ta historia opowiedziana jest 
muzyką i tańcem. „Sinatra 100+” 
to gwarancja doskonałej rozrywki 
i idealna propozycja na karnawa-
łowy, ale także i walentynkowy 
czas – zaznacza właścicielka agen-
cji Certus. 

Za reżyserię spektaklu odpowia-
dają Jakub Gąsowski (który rów-
nież występuje na scenie) i Grze-
gorz Kwiecień, a obsadę tworzą: 
Anna Grochowska, Kamila Najduk, 
Paulina Pytlak, Krzysztof Godlew-
ski, Juliusz Godzina, Dawid Suliba 
oraz Maciej Marcin Tomaszewski. 

Weekend z „Klimakterium”

Na marzec 2023 r. agencja Certus 
zaplanowała „powtórkę” z ulubio-
nych spektakli częstochowskiej 
publiczności. Mowa o „Klimakte-
rium” od lat granego w naszym 

mieście. Warto dodać, że nie bra-
kuje widzów, którzy widzieli ten 
tytuł już  kilkakrotnie.

Nic w tym dziwnego. Spektakl 
w reżyserii Cezarego Domagały, 
zrealizowany na podstawie tekstu 
autorstwa Elżbiety Jodłowskiej, 
jest fenomenem. Jego premiera 
w warszawskim Teatrze Capitol 
odbyła się w marcu 2007 r. Od 
tego czasu zagrano go ponad 
2 400 razy!

Bohaterkami „Klimakterium… 
i już” są cztery kobiety w wieku 
„menopauzalnym”. Wszystkie 
mają problemy, z którymi muszą 
się uporać. To Pamela, Malina, Kry-
cha i Zosia.  Ich perypetie, dopeł-
nione  doskonałymi piosenkami, 
zapewniają ponad dwie godziny 
świetnej zabawy, podczas której 
cała widownia – bez względu na 
wiek i płeć - świetnie się bawi.

„Przesyłka z zaświatów”
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Kontynuacja spektaklu powstała 
na prośbę publiczności, ciekawej 
jak potoczą się dalsze losy sym-
patycznych bohaterek udowad-
niających, że klimakterium to nie 
koniec świata, a wręcz przeciw-
nie: początek nowego życia. I tak 
wciąż walcząca z nadwagą Pamela 
i zaradna pani domu Zosia, swoim 
starym zwyczajem przybywają 
świętować kolejne urodziny Mali-
ny. Tym razem spotykają się w jej, 
dopiero co otwartym, pubie. Bra-
kuje tylko Krychy, która też miała 
przybyć, ale... (nie zdradzimy prze-
cież wszystkiego). Za to pojawia 
się Angela, obdarzona liryczną du-
szą wspólniczka Maliny. Jedno jest 
pewne: za sprawą „Klimakterium 

2, czyli menopauzy szał” prawdzi-
wa zabawa dopiero się zaczyna! 
I to w rytmie zupełnie nowych 
piosenek.

Obie części obejrzymy 11 marca. 
„Jedynka” będzie prezentowana 
o godz. 15.30, a „dwójka” – o godz. 
19. Musical ponownie  podbije 
scenę filharmonii.

O bilety na wszystkie wymie-
nione propozycje można pytać 
w siedzibie agencji (ul. Dąbrow-
skiego 36/4, tel. 34 360 60 67, 
732 932 729) oraz w kasie filhar-
monii (ul. Wilsona 16, tel. 795 
451 438). Sprzedaż prowadzona 
jest również za pośrednictwem 

portali Kupbilecik.pl i Biletyna.pl.

„Przesyłka z zaświatów”

Możemy już także zdradzić, że 
Agencja Artystyczna Certus pracu-
je właśnie nad siódmą produkcją. 
To „Przesyłka z zaświatów”, czyli 
pełna ciepła i wzruszeń opowieść 
o przyjaźni „na wieki” w reżyserii 
Cezarego Żaka (wcześniej wyre-
żyserował on dla agencji trzy inne 
tytuły: „Złodzieja”, „Serca na odwy-
ku” i „Kolację dla głupca”). Obsadę 
błyskotliwej komedii Paula Elliotta 
tworzyć będą Kinga Preis, Katarzy-
na Kwiatkowska, Justyna Ducka 
i wspomniani już powyżej Kata-
rzyna Żak oraz Jakub Gąsowski.

- Staramy się, żeby każdy nasz 
spektakl był utrzymany w innej 
konwencji, choć zawsze propo-
nujemy komedie. Tym razem 
również pod taką warstwą prze-
mycimy ważne, życiowe tematy. 
Nie zabraknie humoru, zaskakują-
cych zwrotów akcji i znakomitego 
aktorstwa – zapowiada Krystyna 
Pietrzak.
Ogólnopolska premiera już wio-
sną w Częstochowie!
Więcej o propozycjach Agencji 
Artystycznej Certus można prze-
czytać na: www.agencjaartystycz-
nacertus.pl.

AK, mat. Agencji Artystycznej 
Certus

szykuje dla widzów moc teatralnych emocji z najwyższej półki!

„Sinatra 100+”

„Sinatra 100+”
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Krok po kroku Stare Miasto odzyskuje dawny blask

Wiekowym kamienicz-
kom przywracana 
jest dawna świet-

ność, smutne ruiny znikają, 
powstają nowe obiekty, ru-
szają rozpoczęte niegdyś bu-
dowy. Stare Miasto pięknieje.

Mimo bogatej historii, przez ostat-
nie dziesięciolecia było jedną 
z najbardziej zaniedbanych dziel-
nic Częstochowy. Jednak od kilku 
lat dzięki miejskim inwestycjom, 
staraniom przedsiębiorców oraz 
właścicieli kamienic Stare Miasto 
odzyskuje blask. 

- To powolny proces, ale nie od 
razu Kraków zbudowano – mówią 
mieszkańcy dzielnicy. – Trudno 
kilkudziesięcioletnie zaniedbania 
zlikwidować w dekadę. W latach 
PRL-u a, apotem transforma-
cji, nikt o nas nie myślał. A teraz 
naprawdę czuć zmiany, także 
w mentalności częstochowian. 
Coraz chętniej odwiedzają miej-
skie zakątki o średniowiecznym 
rodowodzie. 

Pierwszy impuls

W październiku 2009 roku na Sta-
rym Mieście, nad Wartą, tuż przy 
przebiegającym przez Częstocho-
wę fragmencie drogi krajowej nr 1, 
łączącej północ i południe Polski, 
otwarta została Galeria Jurajska. 
Centrum handlowe o powierzch-
ni 130 tys. metrów kwadratowych 
stanęło w miejscu wyburzonej 
w 2001 roku starej papierni. Wie-
lu częstochowian ubolewało nad 

likwidacją świadectwa przemy-
słowej wielkości dawnej Często-
chowy - zakładu i Kanału Kohna, 
osobliwej odnogi Warty, dopro-
wadzającej wodę do papierni 
i tworzącej wyspę między Wartą 
a ulicą Krakowską. Jednak dzisiaj 
nie ma wątpliwości, że inwestycja 
ucywilizowała spory kawałek Sta-
rego Miasta i stała się impulsem 
do dalszych zmian w dzielnicy. 
Bo mieszczącą prawie 200 skle-
pów, punktów usługowych i ga-
stronomicznych oraz kino Galerię 
Jurajską na Starym Mieście, od-
wiedzają tysiące częstochowian 
i mieszkańców regionu. 

Katalizator zmian

Zmiany nie byłyby jednak możli-
we, gdyby nie miejskie inwestycje, 
a konkretnie przebudowa w ostat-
niej dekadzie najważniejszych ulic 
dzielnicy. 

Pod koniec 2013 roku oficjalnie 
zakończono jedną z najważ-
niejszych inwestycji w historii 
Częstochowy – wartą ponad 
57 mln zł i współfinansowaną 
przez Unię Europejską - moderni-
zację Alei NMP, w tym jej pierw-
szego odcinka należącego do 
Starego Miasta. W tym samym 

czasie generalną renowację prze-
szły inne place i ulice dzielnicy, 
choćby plac Daszyńskiego i ulica 
Garibaldiego - przed wojną jedna 
z najbardziej zamożnych i uprze-
mysłowionych w mieście. Zmo-
dernizowano też odcinki Piłsud-
skiego, Katedralnej, Ogrodowej.
Dwa lata później ukończono jed-
ną z największych inwestycji dro-
gowych w 2015 roku - remont uli-
cy Nadrzecznej na Starym Mieście, 
który kosztował blisko 7,6 mln zł. 
Przy okazji odkryto kawałek histo-
rii dzielnicy. Archeolodzy trafili bo-
wiem na mury dawnego kościoła 
św. Barbary, który stał u zbiegu 

Stary Rynek po rewitalizacji, fot. UM Częstochowy
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ulic Nadrzecznej i Jaskrowskiej 
oraz pozostałości przyległego do 
świątyni cmentarza parafialne-
go i – prawdopodobnie – kaplicy 
cmentarnej. Obrys kościoła z XVI 
wieku, który spłonął w czasach 
napoleońskich, wybrukowano 
na gotowej już nawierzchni ulicy 
Nadrzecznej. Można go tam podzi-
wiać do dziś. Natomiast odkopane 
szczątki blisko 200 osób, przenie-
siono i pochowano na Cmentarzu 
Komunalnym w Częstochowie. 

Wreszcie, na początku 2021 
roku dobiegła końca najbardziej 
oczekiwana inwestycja drogowa 
w dzielnicy Stare Miasto - remont 
ulicy Piłsudskiego. Był on związa-
ny z budową trzech centrów prze-
siadkowych przy częstochowskich 
dworcach kolejowych. Inwestycja  
– wraz z częścią drogową – po-
chłonęła 69 mln zł, z czego część 
stanowiły środki w ramach projek-
tu unijnego. 

Wisienka na torcie

To jednak rewitalizacja Starego 
Rynku przesądziła ostatecznie 
o tym, że Stare Miasto otrzy-
mało nowe życie. Władze mia-
sta od lat dążyły do przywró-
cenia Częstochowie Starego 
Rynku. - To miejsce historyczne, 
budujące naszą częstochow-
ską tożsamość – tłumaczono. 

Przygotowano projekt licząc na 
środki unijne. Wreszcie się uda-
ło i w marcu 2021 Stary Rynek 
diametralnie zmienił swoje ob-
licze – po ponad dwóch latach 
prac został oddany do użytku. 
Inwestycja kosztowała ponad 
27 mln zł, wliczając środki unijne 
i dotację z budżetu państwa. 
W ramach projektu została zmo-
dernizowana płyta Rynku oraz 
przebudowano przylegające do 
niego ulice - Senatorską, Stary 
Rynek i odcinek Mirowskiej. Na 
płycie stanął przeszklony pawi-
lon dla potrzeb muzeum arche-
ologiczno-historycznego z czę-
ścią usługową, gastronomiczną 
i toaletami publicznymi. Powstał 
on w miejscu dawnego Ratusza, 
którego pozostałości odnaleźli 
archeolodzy kilka lat wcześniej. 
Stary Rynek otrzymał też  nowo-
czesną, efektownie iluminowaną 
fontannę oraz specjalnie zapro-
jektowane miejsca do wypoczyn-
ku i rekreacji. Schody prowadzące 
do pawilonu-muzeum dodatko-
wo pełnią funkcję amfiteatru dla 
kameralnych imprez. Całość do-
pełniają oryginalne, balansujące 
rzeźby Jerzego Kędziory w formie 

„teatru”. Stary Rynek stał się jedną 
z głównych atrakcji Częstochowy, 
jest odwiedzany chętnie przez 
mieszkańców i turystów z Polski 
oraz świata. 
- Tylko Puchatek wciąż straszy – 
uśmiechają się mieszkańcy Stare-
go Miasta. 

Stare Miasto jak magnes

Miejskie i unijne pieniądze wyda-
wane od ponad dekady na Starym 
Mieście przyciągnęły tu przedsię-
biorców, a właścicieli kamienic – 
także komunalnych (czyli miasto) 
- zachęciły do remontów. 

Pięknie odnowione kamienice 
widać na Starym Rynku. Swe miej-
sce znalazły tam liczne knajpki 
i restauracje. Odnowę widać też 
m.in. na ulicach Garibaldiego 
- tu oczy cieszy zwłaszcza kamie-
nica pod „siedemnastką”, Spadek 
– zachwyca kamieniczką u zbiegu 
z ulicą Kozią, podobnie Garncar-
ska i Nadrzeczna, gdzie pięknie 
prezentuje się budynek na rogu 
z ulicą Ptasią i nowo remontowa-
ny sąsiedni. itd. Nowe elewacje 
można podziwiać także na War-
szawskiej, Senatorskiej, a nawet 
na ulicy Małej i Mokrej. Nie zawsze 
właściciele czy inwestorzy dbają 
jednak o zachowanie detali archi-
tektonicznych. Tak np. jest z trwa-
jącym obecnie remontem kamie-
nicy nna rogu ulic Piłsudskiego 
i Katedralnej.

Ruszyła zatrzymana dawno temu 
budowa obiektu – pierwotnie 
o przeznaczeniu handlowo-
usługowym - na narożniku ulic 
Nadrzecznej i Mirowskiej. Budy-
nek jedynie przykryty dachem, 
przez wiele lat był wystawiany na 
sprzedaż. Obecnie ma wstawione 
okna i trwają prace budowlane. 
W wielu miejscach Starego Miasta 
znikają zrujnowane domy, choćby 
na ulicy Krakowskiej, tuż nad War-
tą, w pobliżu skrzyżowania z uli-
cą Małą. Po wyburzeniu starych 
kamienic powstał tam ogromny 
plac, przygotowany prawdopo-
dobnie pod dużą inwestycję.
- Dobre drogi i ładne otoczenie 
przyciągają drobnych przedsię-
biorców, inwestorów i nowych 
mieszkańców – mówią na Sta-
rym Mieście. – Wreszcie coś tu się 
dzieje.

Kościół św. Zygmunta

Nie tylko obiekty miejskie i pry-
watne na Starym Mięście zyskały 
dawny blask. W 2014 roku zakoń-
czyła się rewitalizacja zespołu po-

klasztornego parafii św. Zygmun-
ta. Inwestycja, dofinansowana 
przez Unię Europejską, kosztowała 
ponad 12,5 mln zł i przyniosła wie-
le niespodzianek. Spod tynków 
wydobyto elementy pochodzące 
z kilku epok. Projekt obejmował 
rewitalizację terenu leżącego mię-
dzy ulicami Mirowską, Krakowską, 
Przesmyk i Targową. Prace pozwo-
liły uzupełnić wiedzę o historii 
parafii, której nazwa pojawia się 
w  źródłach pisanych ok. 1325 
roku. 

Filharmonia Częstochowska

W 2012 roku generalny remont 
przeszła także Filharmonia Czę-
stochowska, wziesiona na fun-
damentach synagogi. W ramach 
inwestycji wyremontowano 

istniejący budynek Filharmonii 
z salami koncertowymi - dużą 
i kameralną, powstał także obiekt 
zaplecza socjalno-administra-
cyjno–technicznego z salą prób, 
garażem podziemnym i par-
kingiem. Koszt realizacji całego 
zadania wraz z wyposażeniem 
to 38 mln zł, w tym dofinan-
sowanie ze środków unijnych. 

Co z zabytkami 
przemysłowymi?

Niestety, zrujnowane, choć nadal 
piękne zabytki przemysłowe Sta-
rego Miasta, wciąż czekają na in-
westorów. Browar, Elanex, Zapał-
czarnia… Jaki los je czeka?

Tekst i fot. Eliza Kwiatkowska 

Stary Rynek – pierzeja wschodnia

Stary Rynek – pierzeja północna

Kamienice przy ul. Piłsudskiego
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Stary Rynek – miejsce z niezwykłą historią
Rynek Starego Miasta, 

rynek lokowanej w XIV 
w. Częstochowy stano-

wił najważniejszą część mia-
sta, był przestrzenią wymiany 
handlowej, miejscem, w któ-
rym zbiegały się prowadzące do 
miasta drogi. 

Pełnił przede wszystkim rolę ago-
ry. Tu znajdował się ratusz, siedzi-
ba władz miejskich, wraz z jego 
infrastrukturą (kramy, jatki, waga, 
studnia miejska) oraz domy najbo-
gatszych kupców, rzemieślników 
i mieszkającej w mieście szlachty. 
Podobnie jak większość miast ma-
łopolskich, rynek w Częstochowie 
miał kształt czworoboku. 

Przyjmuje się, że krótsze pierzeje 
rynku sięgały dawniej ul. Mosto-
wej na północy i ul. Mirowskiej 
na południu. Północna część ryn-
ku została zabudowana na prze-
łomie XVIII i XIX w. Od zachodu 
pierzeja była zgodna z osią traktu 
królewskiego – wzdłuż dzisiej-
szych ulic Senatorskiej na północy 
i Targowej na południu. Przyryn-
kowy fragment zamykała od tyłu 
ul. Garncarska. Kamienice sytu-
owano frontem do rynku na całą 
szerokość prostokątnej działki, 
wzdłuż granicy parceli lokowano 
oficyny, a na zamknięciu działki 
budynek gospodarczy. 

Klęski żywiołowe nawiedzające 
Częstochowę oraz działania wo-
jenne były powodem licznych 
zmian urbanistycznych, zazwyczaj 
jednak nowe kamienice powsta-
wały na dawnych, sklepionych 
kolebkowo piwnicach pierwotnej 
zabudowy. Najstarsze zachowane 
budynki pochodzą z przełomu 
XVIII i XIX w. Do najciekawszych 
zalicza się dom przy ul. Mirowskiej 
4, z łamanym dachem, pochodzą-
cy z XVII w., służący za karczmę. 

Gruntownej zmianie uległa pie-
rzeja zachodnia rynku; zniszczo-
na częściowo podczas okupacji 
niemieckiej (w 1942 r. w trakcie 
likwidacji getta żydowskiego) zo-
stała po wojnie zastąpiona zabu-
dową, która zakłóciła dawny urba-
nistyczny porządek. W tej części 
znajdowała się dawniej wąska 
ul. Gęsia, jako łącznik między Pro-
stą (dziś ul. Mirowska) a Mostową. 
Duże zmiany zaszły także w pie-
rzei południowej, przylegającej 
do ul. Mirowskiej, która została 
odcięta nową jezdnią (w kierunku 
wschodnim), obok kościoła pw. 

św. Zygmunta; w wyniku posze-
rzania tej ulicy podczas okupacji 
niemieckiej zburzono m.in. Starą 
Synagogę. 

Wschodnią pierzeję dzieli na dwie 
części ul. Ptasia, być może była to 
tzw. miedzucha, znana średnio-
wiecznej urbanistyce. Nazwy ulic 
wychodzących ze Starego Rynku 
mają stare nazwy, choć na pla-
nach z początku XIX w. ul. Gęsią, 
Ptasią, Kozią i Graniczną określano 
jako „ulice Tylne”, stanowiące tyły 
zabudowy przyrynkowej. Do naj-
starszych wypada zaliczyć ulice 
o nazwach kulturowych, Targową 
i Garncarską. 
W 1760 r. miał miejsce wielki 
pożar, spłonął wówczas ratusz 
i wiele domów przy rynku; z po-
chodzącego z tego roku opisu wy-
nika, że w pierzei wschodniej 
było 16 parceli, w pierzei zachod-
niej 22, 8 parcel w południowej 
i 7 w północnej, liczby te zmieniały 
się w trakcie przebudowy w XIXw. 
Po kolejnym pożarze ratusza 
w 1809 r. doszło do jego całko-

witej rozbiórki, ok. 1813 r. Do du-
żych zmian w sposobie zabudowy 
i zasiedlenia rejonu rynku doszło 
w XIX w. wraz z wytyczeniem Alei 
Najświętszej Maryi Panny i utwo-
rzeniem przed farą św. Zygmunta 
Nowego Rynku (plac Daszyńskie-
go), dawny, średniowieczny rynek 
powoli tracił na znaczeniu. Po 
formalnym połączeniu Starej i No-
wej Częstochowy (1826 r.) wyzna-
czono plac pod budowę nowego 
ratusza. Kamienice przy Starym 
Rynku stopniowo stawały się wła-
snością przedstawicieli bogatych 
rodzin żydowskich, m.in. Gliksma-
nów, Koniecpolskich, Landauów, 
Tenenbaumów, Markowiczów. 

W okresie międzywojennym na 
parterach, w suterenach i oficy-
nach funkcjonowało wiele skle-
pów, warsztatów rzemieślniczych 
i usługowych. W czasie okupacji 
niemieckiej Stary Rynek zna-
lazł się w centrum utworzonego 
getta. W okresie powojennym 
tę część Starego Miasta ominę-
ły inwestycje, wiele budynków 

uległo degradacji. Podejmowane 
próby rewitalizacji Starego Rynku 
i jego okolic nie przynosiły zna-
czących efektów. Podczas prac 
archeologicznych prowadzonych 
w latach 2006–08 zlokalizowano 
obiekt (usytuowany równolegle 
do ul. Mirowskiej) o rozmiarach 
12x17 m – ławy fundamentowe 
oraz pomieszczenia piwniczne 
z łamanego kamienia wapienne-
go. Analiza odsłoniętych reliktów 
architektonicznych i uwarstwień 
kulturowych (m.in. ułamki cera-
miki, w tym fragmenty kafli pie-
cowych z XVI w. z ornamentem 
rybiej łuski oraz monety pocho-
dzące z XVI i XVII w.) pozwoliły 
potwierdzić, że obiekt ten spełniał 
funkcję ratusza miejskiego. Od-
krycia te pozwoliły na podjęcie 
prac (w 2019 r.) pozwalających na 
zorganizowanie w tym miejscu in-
teresującej ekspozycji, przypomi-
nającej czasy świetności najstar-
szego rynku.

Źródło: Encyklopedia 
Miasta Częstochowy

Współczesne granice dzielnicy Stare Miasto, źródło: Google Maps
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„Jesień średniowiecza”, czyli m.in. o strachu przed nieznanym...

Jesień zwykle kojarzy się 
z zimnem, deszczem i mro-
kiem (to ostatnie szczegól-

nie po absurdalnej zmianie cza-
su na zimowy). Średniowiecze 
też nie jest postrzegane jako 
najszczęśliwszy okres rozwoju 
naszej cywilizacji.

W filmie „Pulp Fiction” Quentina 
Tarantino jest scena, w której je-
den z jej bohaterów obiecuje in-
nemu dokonać na nim czynności, 
której skutkiem będzie przemiana 
pewnej jego części ciała w jesień 
średniowiecza. Nie użyję słowa, 
którym posłużył się aktor, bo to 
wulgaryzm. Pozostaje mi odwołać 
się do pamięci widzów. Tym któ-
rzy filmu nie widzieli podpowiem, 
że chodzi o część ciała, która po-
tocznie kojarzy się z mrokiem lub 
raczej ciemnością. Często można 
usłyszeć zwrot, w którym sugeru-
jemy, że jest ciemno jak właśnie 
w tym miejscu. Czasem dodając 
niepoprawne politycznie określe-
nie u kogo ta ciemność przysło-
wiowo występuje. 

Podejrzewam, że strumień świa-
domości autora scenariusza 
podążył utartym schematem łą-
cząc w jedno jesień, ciemność 
i średniowiecze. Jesień zwykle 
kojarzy się z zimnem, deszczem 
i mrokiem (to ostatnie szczegól-
nie po absurdalnej zmianie czasu 
na zimowy, kiedy ledwo po trud-
nym porannym przebudzeniu 
i wypiciu pierwszej kawy zaczy-
namy w miarę normalnie funk-
cjonować, a tu nagle okazuje się, 
że dzień się właśnie skończył). 

W ogólnie panujących 
ciemnościach

Średniowiecze też nie jest po-
strzegane jako najszczęśliwszy 
okres rozwoju naszej cywilizacji. 
Zwrot mroki średniowiecza jest 
przecież w powszechnym uży-
ciu. Zapewne przez jakiś zupełny 
przypadek, bo w ogólnie panu-
jących ciemnościach, Gutenberg 
wymyślił ruchomą czcionkę, za-
częły powstawać drukarnie i roz-
wijały się języki narodowe. Jakimś 
cudem skonstruowano pierwszy 
zegar wieżowy (cud musiał tu 
odegrać ważną rolę, skoro kon-
struktor został później papieżem). 
W średniowieczu zaczęto używać 
okularów korekcyjnych (możliwe, 
że dlatego bo Gutenberg wymyślił 
za małą czcionkę), upowszech-
niał się kompas i zaczęły powsta-
wać uniwersytety. A to wszystko 
w czasach kiedy ziemia była jesz-
cze płaska. Czarownic było więcej 

niż współcześnie celebrytów. Wsie 
i miasta okresowo dewastowały 
smoki i demony nie z tego świata. 
Nie używano węgla i w piecach 
palono chrustem. Opieka medycz-
na praktycznie nie istniała. Oficjal-
nie wszystko podporządkowane 
było walce z pogaństwem, Bogu 
i religii. 

„W ciężkich czasach”

W wydanej w 1919 r. monogra-
fii „Jesień średniowiecza”, Johan 
Huizinga wspominając o wszech-
obecnym zwyczaju organizo-
wania licznych procesji pisał  – 
„ W ciężkich czasach – a były one 
częste – mogły się one odbywać 
dzień po dniu, nawet całymi tygo-
dniami. […] Codzienne procesje 
zarządzono w Paryżu […] Trwały 
one od końca maja aż do lipca 
i obejmowały coraz to inne grupy, 
zakony lub gildie, coraz to inną tra-
są idące z rozmaitymi relikwiami. 

[…] Przybiegał nawet ubogi lud 
chłopski z wiosek otaczających 
Paryż.” Komu chciałoby się dzisiaj 
dzień po dniu poświęcać tej samej 
monotonnej i nierzadko bolesnej 
czynności? O wiele przyjemniej 
jest ułożyć się na kanapie (niezna-
nej w średniowieczu) i obejrzeć 
ekscytujący n-ty odcinek n-tej se-
rii kolejnego kultowego serialu.

Z naszej perspektywy muszą 
wydawać się dziwne, obezwład-
niające umysł wierzenia średnio-
wiecznych ludzi w czarownice, 
smoki i przenoszenie wszystkiego 
co niezrozumiałe w sferę zjawisk 
nadprzyrodzonych. My podziwia-
my smoki oswojone, stworzone 
dzięki realnej technologii i kre-
atywności grafików komputero-
wych. Są tak rzeczywiste, że aż 
trudno uwierzyć, że ktoś mógłby 
zakwestionować ich istnienie. 
I jakże ubogi wydaje się obraz 
średniowiecznej czarownicy, któ-
ra wrzuca do gara oczy ropuchy, 
żeby rzucić na kogoś urok, wobec 
mocy Superbohatera emitujące-
go ze swojej iron-zbroi w sekundę 
więcej kilowatów energii niż my 
możemy zużyć w ciągu roku po 
rozsądnych cenach.

Hejt sączony on-line

Średniowiecze bało się niezna-
nego. Próbowało je obezwładnić 
przez personifikację w dające się 
zabić potwory lub sąsiadów, któ-
rzy zachowywali się inaczej od 
przyjętych norm i oczekiwań spo-
łecznych. Cytując Johan Huizinga 
– „Koszmarna fascynacja i prostac-

REKLAMA
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kie współczucie na miejscach stra-
ceń stały się ważnym czynnikiem 
w strawie duchowej dla ludu”. 

Dziś już nikogo publicznie nie 
pali się na stosie za jego przeko-
nania lub niezgodne z oczekiwa-
niami większości postępowanie. 
W oparciu o technologię rozwi-
nęliśmy cywilizację, w której nie 
ma miejsca na takie zachowania. 
Gdyby w średniowieczu funkcjo-
nowały media społecznościowe, 
czarownice nie płonęłyby na sto-
sach. Wystarczyłby zwykły hejt 
sączony on-line ze smartfonów. 
Urządzeń, które między innymi 
wykorzystują dokonania Allana 
Turinga w dziedzinie informa-
tyki. Turing został chemicznie 
wykastrowany i poddany ku-
racji zakończonej samobójczą 
śmiercią. Ważniejsze było to, że 
jest gejem niż to, że efekty jego 
pracy pozwoliły ocalić być może 
nawet setki tysięcy istnień ludz-
kich podczas II wojny wiatowej.

W oparciu o algorytmy 

Informatyka opiera się na algo-
rytmach. Słowo algorytm po-
chodzi od nazwy „algoritmi”, 
która, jak łatwo się domyślić, jest 
zlatynizowaną wersją nazwiska 
„al-Chwarizmi” Abu Abdullaha 

Muhammada ibn Musy al-Chuwa-
rizmiego, matematyka perskiego 
z IX wieku (Wikipedia). Jego prace 
upowszechniły też pojęcie zera. 
Trudno przecenić znaczenie zera 
w rozwoju matematyki. Niestety, 
z czasem przeniknęło również do 
polityki i są kraje, w których śmia-
ło kreuje rzeczywistość. Być może 
przywódcy średniowiecznego, 
chrześcijańskiego świata prze-
czuwali taki rozwój wypadków 
i w akcie zemsty podejmowali 
kolejne krucjaty przeciwko isla-
mowi. Osiągnęły raczej niewiele. 
Świat islamu funkcjonuje, zero się 
upowszechnia, a kolejne krucjaty, 

organizowane przez polityków 
wolnego świata, są równie niesku-
teczne jak te inspirowane przez 
ówczesnych papieży. 

Średniowieczna medycyna

O zacofaniu średniowiecza 
w stosunku do naszych czasów 
najlepiej świadczy skuteczność 
działania XIV-wiecznych ruchów 
antyszczepionkowych. Musiały 
być niezwykle prężne skoro epi-
demia czarnej śmierci pochłonęła 
niemal połowę populacji ówcze-
snej Europy. Jeden wydział me-
dycyny na utworzonym w 1364r. 

Uniwersytecie Jagiellońskim nie 
mógł tego zatrzymać. W średnio-
wieczu uniwersytet prężnie się 
rozwijał, jednak w XVI w. zaczął 
podupadać. Możliwe, że to zja-
wisko ma charakter okresowy. 
Szczególnie biorąc pod uwagę 
dokonania niektórych współcze-
snych absolwentów jego wydziału 
prawa. Na szczęście prawnicy nie 
leczą ludzi, bo wtedy każda choro-
ba byłaby przewlekła. 

Wracając do średniowiecznej me-
dycyny. Możliwe, że byłaby sku-
teczniejsza, gdyby już w tamtych 
czasach funkcjonował NFZ i znano 
pojęcie refundacji, szczególnie, że 
lekarzy było wtedy jak na lekar-
stwo. Wobec ich braku jedyną 
alternatywą były usługi prywat-
ne. A i z tym bywało różnie skoro 
prym w kwestii opieki nad stanem 
uzębienia wiedli kowale. Ówcze-
śni ludzie mieli przynajmniej to 
szczęście, że wtedy (w przeciwień-
stwie do tego ilu dzisiaj mamy 
stomatologów) kowal był prak-
tycznie w każdej wsi. I cieszył się 
ogólnym szacunkiem. Nawet jeśli 
korzystanie z jego usług w kontek-
ście zachowania higieny jamy ust-
nej przypominało niektóre sceny 
z  „Pulp Fiction”.

Krzysztof Dudziński, 
fot. Envato Elements
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Cykl oparty na fragmen-
tach książki „100 krajów 
przed czterdziestką” Kuby 

„Qby” Bociągi znany jest czy-
telnikom „Gazety Regionalnej”. 
Jedną z opowieści prezentuje-
my także w pierwszym wyda-
niu „Magazynu”. Filipiny autor 
odwiedził w 2010 r. 

W skład tego wyspiarskiego, tropi-
kalnego i wciąż mało popularne-
go kraju wchodzi ponad 7 tysięcy 
wysp. Mniej tutaj tłoczno niż w Taj-
landii, Wietnamie czy Indonezji, co 
jest ogromną zaletą tego miejsca. 

Gdy wylądowaliśmy w Manili, po-
czułem jednocześnie ulgę i totalną 
paranoję. Jest to bowiem miasto 
o masakrycznej gęstości zaludnie-
nia - coś koło 43 tys. na metr kwa-
dratowy (dla porównania Nowy 
Jork ma koło 10 tys.). Lotnisko 
jest tak paskudne, że zdobyło już 
mnóstwo nagród dla najbrzydsze-
go na świecie. Gdy samolot kołu-
je nad miastem, masz wrażenie, 
że latasz ponad morzem zbitych 
z blachy i tektury domków, rzu-
conych bardzo gęsto bez ładu na 
podłogę i poprzewracanych przez 
podmuch z odkurzacza. Horyzont 
rozwalonych domostw wygląda 
jak plan filmu katastroficznego. 
Manila z lotu ptaka wygląda kosz-
marnie, z lądu z resztą również. 
Po opuszczeniu lotniska zostałem 

z marszu przytłoczony tą betono-
wą, miejską dżunglą. Ci, którzy po-
dróżują, znają pewnie to uczucie, 
gdy niewyspany, głodny i na kacu 
znajdujesz się nagle w miejscu, 
w którym wszystko gna, śmierdzi, 
a w ciebie wali słońce oraz zaduch. 
Próbujesz niemrawo ogarniać, co 
się dzieje. Widziałem wiele ob-
skurnych miast, ale stolica Filipin 
to jest creme de la creme apoka-

liptycznych aglomeracji. Ściśnięta 
na wysepce Luzon, miotana licz-
nymi tajfunami i trzęsieniami zie-
mi, aż krzyczy z bólu. 

Rutyna podróżnika

Wychodząc z lotniska, przedzie-
rasz się przez falę niższych od 
ciebie taksówkarzy (w metrze 
w Manili, z moimi 171 cm wzrostu, 
byłem znacząco najwyższym pa-
sażerem, no może oprócz kumpla 
z Polski), korek autobusów, trycy-
kli, motorów i rowerów. Rutyna 
podróżnika pozwala ci przeżyć 
pierwszy szok i nie popełnić błę-
dów. Bierzesz głęboki oddech, 
zaciągając się głęboko pysznym 
azjatyckim smogiem i zaczynasz 
rozkminę: co dalej? Nauczony do-
świadczeniem sprawdziłeś, ile ma 
kosztować przejazd. Nie zostajesz 
więc od razu wydymany na grube 
dolary. Ja zawsze idę po taniości 
i z reguły wybieram autobus. Gdy 
podróżuję w większej grupie, cza-
sem zrzucamy się na taksę. Ale nie 

ma to tamto - bycie biednym jest 
najlepszą motywacją. 

Tu dobra rada od wuja Qby: Za-
wsze przed wylotem sprawdzaj-
cie, jaki jest kurs waluty w danym 
kraju. To pozwoli wymienić kasę 
za odpowiednie pieniądze. Ja 
z reguły wymieniam jakąś drobną 
kwotę na lotnisku, żeby mieć na 
start. Zwykle na lotniskach te kur-
sy są w pytkę słabe i zwyczajnie 
nieopłacalne. Potem już na spo-
kojnie wymieniam forsę gdzieś 
w mieście. Ale o tym też warto 
poczytać troszkę wcześniej. Tutaj 
nie ma reguły. Czasem najlepszy 
kurs jest właśnie na lotnisku, cza-
sem w banku, a czasem na ulicy 
(tu trzeba bardzo uważać na oszu-
stów i pod żadnym pozorem nie 
dać się wmanipulować w jakieś 
szybkie i nieprzemyślane decyzje).

Duchota level master

Gdy już dostaliśmy się do centrum 
i minął pierwszy szok, przespali-
śmy się trochę w hostelu (hostel 
to z reguły taka wysepka normal-
ności w egzotycznych miastach, 
jakby taka enklawa zachodu). Tu 
z reguły pogadasz z kimś po an-
gielsku, złapiesz relaks w pokoju 
przygotowanym na styl europej-
ski i chwilę odpoczniesz od sza-
leństwa, które dzieje się na ze-
wnątrz. Tak też zrobiliśmy. Niezły 
hostel, chwilka wytchnienia i ru-
szyliśmy na miasto. Był wieczór, 
duchota level master oraz zabija-
jący odór zgniłego mięsa i smogu. 
Bajeczka. Generalnie jak kocham 
Azję Południowo – Wschodnią, tak 
kojarzy mi się ona właśnie z takim 
zapachem. Nie wiem, z czego to 
wynika. Prawda jest jednak taka, 
że śmierdzi tam niemiłosiernie. 
Podejrzewam, że jest to związane 
z wysoką temperaturą i faktem, 
że wszystko szybko się tam psuje 
i zwyczajnie gnije. Po godzinnym 
spacerze pośród podejrzanych 
lumpów, bezdomnych i bezpań-
skich psów, postanowiliśmy strze-

Kuba Bociąga i „100 krajów przed czterdziestką”. Opowieść o Filipinach (2010 r.)
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lić browarka w jakiejś spelunce. 
Szybko też wspólnie ustaliliśmy, 
że rano należy stąd uciekać. 
Gdziekolwiek! Wszystko bowiem 
brzmiało bardziej zachęcająco niż 
kolejne godziny spędzone w tym 
syfie. 

Filipiny to raj

O poranku złapaliśmy jakiś auto-
bus na południe. Dwa browarki po 
drodze, prom i już byliśmy w raju. 
Bo Filipiny to raj. Błękitne zatoki, 
bieluśki piaseczek, tani alkohol 
i śliczne kobiety (…)

Na Filipinach dużo eksperymento-
waliśmy. Zwłaszcza z alkoholem. 
Jest tani i powszechny. Łaziliśmy 
więc od knajpki do knajpki. Bary 
są tutaj położone nad samym 
oceanem -  można więc całą dobę 
tankować, napawając się szumem 
wody i wilgotnym zapachem po-
wietrza. Wieczorem, gdy zbiera się 
więcej ludzi, w co drugim barze 
grają zespoły na żywo. Są świetni. 
Nawet dzieciaki wywijają na gita-
rach jak gwiazdy rocka i śpiewają 

z jedynym takim, niepowtarzal-
nym, amerykańskim akcentem. 
Warto dodać, że wielu Filipińczy-
ków perfekcyjnie zna angielski. 
Ba! Wytworzyła się tu nawet swo-
ista hybryda językowa - tak zwany 
taglish,  w którym część słów jest 
filipińska (Tagalog), a pozostała 
angielska. 

Filipińczycy mają w sobie taki luz. 
Jakby urodzili się z instrumentami 
w dłoniach. Muza płynie z nie-
zwykłym filingiem i niesłychaną 
wręcz swobodą. Spędzaliśmy całe 
wieczory, łojąc koktajle B52 i San 
Miquela, zatapiając się w tej ich 
radosnej grze. Rano zwykle był 
kac, wiadomo,  ale radziłem so-
bie z nim, pływając godzinami po 
piaszczystym dnie tych rajskich 
mórz. Tylko tam było mi błogo 
i chłodno, a ciśnienie, które po-
czątkowo miażdżyło, potem po-
zwalało pozbyć się potwornego 
bólu dyńki. Zdarzało się, że pili-
śmy tam z emerytowanym gene-
rałem z Polski. Straszny burak, ale 
się przyczepiał i nie było wyjścia. 
Przychodził zawsze narąbany. 

Zwykle był ze swoją dziewczyną 
- trzydziestoletnią Filipinką, któ-
ra zawsze była bardziej pijana od 
niego. Siedział i ględził na Polskę, 
zachwalając jednocześnie tutejsze 
dzieweczki. Żył jak król. Mając na 
Filipinach generalską emeryturę 
z Polski, nie mogło być inaczej.

Podróże „jeepneyami”

Na Filipinach staraliśmy się prze-

mieszczać „jeepneyami”. To takie 
poprzerabiane, amerykańskie sa-
mochody wojskowe pozostawio-
ne tu po drugiej wojnie światowej. 
Filipiny zalane są tymi uroczymi 
wozikami, które wyglądają jak wy-
cięte z serialu M.A.S.H. Tyle tylko, 
że walnięte na srebrno. Są śliczne, 
fantazyjnie przystrajane i każdy 
z nich jest unikatowy. Właściciele 
„jeepneyów” dbają o nie jak o wła-
sne dzieci. Fury zwykle są więc 
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wypucowane i błyszczą się jak 
nasze mieszkania przed parape-
tówką. Są mega popularne – tak 
bardzo, że często są przeładowa-
ne. Ludzie podróżują nimi na mi-
lion sposobów, także na dachu. Te 
fury zawsze wyglądają obłędnie. 
Zwłaszcza jednak, gdy jedzie nimi 
para młoda. To popularna „limu-
zyna” dla nowożeńców. Zwykle 
oklejona płatkami róż i łukami 
z balonów - wygląda jak brama 
do nieba. Mnóstwo „jeepneyów” 
jest też ozdobiona postaciami 

z Biblii. Często spotkasz na nich 
napisy w stylu „Bóg jest z Tobą” 
czy „Prowadź nas, Panie”. Jest to 
rzecz zupełnie normalna. Filipi-
ny są jedynym katolickim krajem 
w Azji Południowo-Wschodniej, 
a manifestowanie wiary jest tu 
zupełnie normalne. Wszędzie spo-
tkasz kobiety z wytatuowanymi 
krzyżami na piersiach i kierowców 
w koszulach z Maryją. To właśnie 
na Filipinach, w miejscowości San 
Pedro Cutud, odbywają się po-
pularne, krwawe drogi krzyżowe, 

w czasie których do krzyża przybi-
jani są żywi ludzie. Właściwie tylko 
na wyspie Mindanao większość 
mieszkańców jest muzułmańska.
 
Sporty narodowe

Wiecie, jaki jest filipiński sport nu-
mer jeden? Kosz! Boiska do koszy-
kówki zobaczysz tutaj wszędzie. 
Pełno tu dzieciaków grających 
w kosza, a mecze NBA  obejrzysz 
w niemal każdym zakamarku Fili-
pin: od lotnisk po urzędy czy banki. 

Wiara, koszykówka i karaoke to 
na Filipinach sporty narodowe. 
Karaoke jest zresztą dla Filipińczy-
ków świętością, więc uprawiają je 
wszędzie. Sam widziałem, jak ko-
leś stał na przystanku komunika-
cji miejskiej z agregatem, starym 
telewizorem Panasonica, wideo 
i mikrofonem, a ludzie za jakieś 
drobniaki śpiewali piosenki Whit-
ney Houston, żeby umilić sobie 
czekanie na autobus. Dla nas moż-
liwość przeżycia karaoke z lokal-
sami była czymś niesamowitym. 
Darliśmy się i bawiliśmy jak dzieci. 
Na koniec znajomi wkręcili nas na 
casting filipińskiego „Mam talent” 
i usatysfakcjonowani mogliśmy 
wrócić do naszej nudnej Europy.

Kraj wielu absurdów

Bardzo tęsknię za tym krajem. 
Krajem, w którym znaki drogo-
we nie są oficjalnym przepisem, 
a ledwie sugestią. Miejscem, gdzie 
nie ma rozwodów i system praw-
ny nie posiada takiego pojęcia. 
Państwem, w którym uprawia się 
najwięcej kokosów na świecie. 
Filipiny to kraj wielu absurdów. 
Tylko tam możesz spotkać panią, 
która dla zarobku zajmuje się na-
ciskaniem przycisków w windzie 
centrum handlowego i informo-
waniem, na którym piętrze się 
znajdujemy. Kumasz. Jakbyś nie 
mógł nacisnąć sobie sam! Na wsi 
zobaczymy natomiast olbrzymie 
tereny z malutkimi domkami, 
w których hoduje się specjalne 
koguty przeznaczone do walk. 
Absurdalne, prawda? Ale i tak tę-
sknię. Filipiny są świetne!

Informacje praktyczne: 

Stolica – Manila
Liczba mieszkańców – 105 893 
381 (13. miejsce na świecie)
Powierzchnia – 300 000 km kw. 
(72. miejsce na świecie)
Najwyższy szczyt – Apo 
(2 953 m n.p.m.)
Waluta – peso filipińskie
Popularny alkohol – palmowe 
wino, piwo (Red horse, San Miguel)
Popularna potrawa – lumpia, rel-
leno, balut

Tekst i fot. Kuba „Qba” Bociąga

Patronem medialnym książki jest 
„Gazeta Regionalna”. Można ją za-
kupić m.in. w kasie Miejskiej Galerii 
Sztuki (Al. NMP 64) oraz Restauracji 
Stajnia Biały Borek w Częstochowie 
i Biskupicach. Książka przeznaczo-
na jest dla czytelników od 18. roku 
życia.
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Jest takie miejsce położone 
w malowniczej krainie mię-
dzy Wartą a Pilicą, na styku 

trzech województw, święto-
krzyskiego, łódzkiego i śląskie-
go, zaledwie 45 km od Często-
chowy.

To Dwór w Żytnie – obiekt o uni-
katowej architekturze i wspaniałej 
historii, który został odrestau-
rowany w 2020 roku przez jego 
nowych właścicieli – niezwykłych 
miłośników historii i sztuki. To do-
skonała propozycja nie tylko na 
rodzinne spotkanie, ale na kon-
ferencję, szkolenie lub firmowy 
event.

Tutaj nie ma miejsca na przypa-
dek. Każdy detal tworzy harmo-
nię, każdy przedmiot przywołuje 
historię i budzi poczucie wszech-
ogarniającego luksusu. Można 
się w nim zatopić podczas nie-
dzielnego obiadu w restauracji 
serwującej tradycyjne dworskie 
potrawy, organizacji rodzinnej lub 
biznesowej imprezy w sali bankie-
towej lub komfortowego wypo-
czynku w gustownych pokojach.

Tradycja i historia

Zbudowany w 1819 r. dwór tętnił 
życiem przez wiek XIX i początek 
XX. Obiekt był znanym ziemiań-
skim salonem, miejscem życia 
towarzyskiego ówczesnych elit. 

Odwiedzali go członkowie licznej 
rodziny, przyjaciele i tacy goście 
jak Henryk Sienkiewicz, Jacek 
Malczewski czy rodzina generała 
Andersa. Odbudowany i odre-
staurowany w 2020 roku obiekt, 
z przynależącym do niego 4-hek-
tarowym kompleksem parkowym, 
został zaaranżowany na butikową 
przestrzeń konferencyjno-bankie-

towo-noclegową, gwarantującą 
serwis i komfort. Zabytkowy ze-
spół dworsko-parkowy to miej-
sce stworzone do biznesowych 
i rodzinnych spotkań, weselnych 
przyjęć czy wypoczynku wśród 
spokoju i zieleni. Niesamowity 
czar tego miejsca oraz jego hi-
storia w połączeniu z wyśmienitą 
kuchnią stanowić będą idealną 
oprawę każdej uroczystości.

Historyczna pasja właścicieli, którą 
obdarzają oni to miejsce, przeja-
wia się nie tylko w dbałości o za-
chowanie jak największej części 
Dworu, ale również kompleksu 
parkowego, w którym w latach 
1860-1874, w jego wschodniej 
części, wybudowano kościół pa-
rafialny.

Dla koneserów dobrej kuchni 
i miłośników relaksu

Na terenie obiektu działa restaura-
cja, w której można zjeść potrawy 
przygotowane na bazie lokalnych 
produktów.
– Do serc naszych klientów trafia-
my nie tylko wystrojem i serwi-
sem, ale przede wszystkim przez 
żołądek, czyli dzięki kuchni. Nasze 
dania przygotowane są smacz-
nie, świeżo i przy zastosowaniu 
produktów najwyżej jakości, 
które daje nam okolica, nierzad-
ko pochodzą one z własnego 
warzywnika – mówi szef kuchni.

Miłośnikom pysznej kawy obiekt 
oddaje do dyspozycji urokliwe 
i klimatyczne wnętrze kawiarni, 
połączonej z biblioteką. To miej-
sce relaksu, gdzie w wygodnym 
fotelu można poczytać książkę, ale 
przed wszystkim przestrzeń, gdzie 
można delektować się świeżo pa-
loną kawą, wykwintną mieszanką 
herbat czy też pysznym dese-
rem. W kawiarni można również 
degustować wyselekcjonowane 
alkohole, wina z przeróżnych za-
kątków świata. Dla gości, którzy 
lubią wypoczywać na łonie natu-
ry, przygotowano taras, na którym 
można wygodnie usiąść i podzi-
wiać park.

Przyjechać, zobaczyć, wrócić

Dwór w Żytnie zachwyca niezwy-
kle klasycznym stylem, eleganc-
kim wykończeniem, a jednocze-
śnie ciepłą i rodzinną atmosferą 
oraz przepyszną kuchnią opartą 
na bazie lokalnych produktów. 
Otulony jest przepięknym zabyt-
kowym parkiem, pośród malow-
niczych kompleksów leśnych oraz 
rozległych pól i łąk. A wokół cisza. 
To nowe miejsce na mapie spo-
tkań, którego nie można pominąć.

KONTAKT:
ul. Konopnickiej 92, 
97-532 Żytno
www.dworwzytnie.pl

Dwór w Żytnie – gdzie luksus miesza się z historią
REKLAMA
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Oderwij sie z nami !

Zorganizuj #ODERWANE urodziny  !

Pokonaj tor “Ninja” !

Przejdź Park Linowy ! 

Zagraj w Siatkówkę na trampolinach !

Wskocz na Happy Climb !

ZORGANIZUJ  U NAS NAJLEPSZE 
URODZINY W MIEŚCIE !

ZABIERZ SWOJĄ KLASĘ NA LEKCJĘ WF !
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