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OD REDAKCJI

„Częstochowa to dobre miasto”. Słowa papieża Jana Pawła II
zostały wybrane za nasze miejskie motto i można je zobaczyć dumnie
wypisane np. na przystankach autobusowych. To hasło dla ludzi
z zewnątrz, hasło o charakterze reklamowym, promocyjnym.
Przekonywanie mieszkańców za pomocą haseł jest z definicji
bezcelowe, ponieważ autochtoni sami wiedzą najlepiej, jakie to miasto
jest i ich opinii nie zmienią żadne zaklęcia, już prędzej sprawniejsza
komunikacja albo poprawa czystości na ulicach.

To oczywiście niełatwa sprawa dla władz - zadbać o własne miasto,
nawet wtedy, gdy zna się jego specyfikę. Powtarzanie haseł ma swój
głęboki  - choć złudny - sens, sprowadzający się do przekonania,
że częste powtarzanie czyni z banału celne spostrzeżenie, a treść
reklamy staje się prawdziwa i wzniosła.

Dawno temu, gdy byłem ledwie pacholęciem, spędzałem wakacje
w pewnej wsi mazurskiej. Mieszkała tam wówczas spora grupa
miejscowych, zasiedziałych z dziada pradziada. Element napływowy,
z Polski centralnej i zza Buga, co to się rozplenił po mazurskiej
ziemi, nie uważał miejscowych za Polaków, bo co to za Polak, który
zamiast  „tak”  mówi „jo”, niczym w niektórych landach niemieckich.
Skąd jesteś, dziecko? – zapytała mnie pewnego dnia starsza pani
autochtonka. Z Białegostoku – odpowiedziałem z dumą.  Mieszkałem
bowiem wówczas w wojewódzkim Białymstoku i oczywiście byłem
dumny z mojego dużego miasta, największego w północno-wschodniej
Polsce. - Białystok? - zapytała starsza pani. – Co to jest Białystok?
Jakieś miasteczko?  - To wielkie miasto – odpowiedziałem. –  Wielkie
jak... jak... że nie ma z czym porównać! Starsza pani przyglądała mi
się z niedowierzaniem. Oni, w Prusach Wschodnich (w Prusiech,
jak mówiła moja babcia Franciszka) nie mieli wielkich miast,
no może poza Królewcem.

Bardzo się dziwiłem, że starsza pani nie wiedziała o istnieniu
Białegostoku. Jak można być takim ignorantem? Okazało się zresztą,
że starsza pani nie słyszała także o Częstochowie, o Piotrkowie,
a nawet o Krakowie. Za to była kiedyś z pielgrzymką w  Heiligelinde,
to znaczy w Świętej Lipce.

Można więc żyć, nie wiedząc o innych miejscach, ponieważ własne
miasto jest ważniejsze. A najważniejsze jest to, jak się czujemy
w swojej małej ojczyźnie. Hasła nic tu zmienią. W mieście można
czuć się dobrze z różnych powodów, im więcej powodów do
zadowolenia, tym lepiej. Dla mnie, elementu napływowego - choć
bardzo już w Częstochowie zakorzenionego - irytująca jest „troska”
władz o mieszkańców w okresie głównych świąt maryjnych. Przecież
każde tutejsze dziecko wie, że podczas świąt na Jasną Górę
udaje się dużo liczniejsza grupa wiernych, niż w dni powszednie.
Komunikacja miejska 3 maja, 15 sierpnia czy 26 sierpnia, kursuje
zaś tak jak w zwykłe niedziele, to znaczy rzadziej. Wbrew interesom
mieszkańców i wbrew logice.

Częstochowa to dobre miasto. Niezłe hasło i kiedyś zapewne
będzie go można z dumą używać. Kiedyś. Zanim jednak stanie się
ono mniej propagandowym sloganem, a bardziej stwierdzeniem
prawdy, sporo  wody w Warcie upłynie...

  Marian P. Rawinis
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3. NOC KULTURALNA

Trzecia edycja Nocy Kulturalnej, pod szekspirowskim
hasłem „Sen nocy miejskiej”, ze snem miała niewiele
wspólnego. Wręcz przeciwnie, od dźwięków, bitów,
zgiełku i ruchu centrum miasta pękało w szwach.
Impreza przyjęła się na dobre i przyciąga uczestników
także z innych miast, nieraz bardzo odległych. Nocna
turystyka kulturalna za jedyne 8 złotych, to duża frajda
dla starszych i młodszych. Przeważała oczywiście
młodzież, ale do godz. 22 można było spotkać w Alejach
wiele rodzin z dziećmi, dla których też przygotowano
atrakcje, m. in.  „Opowieści z Narnii” czytał na skwerze
Solidarności aktor Antoni Rot, a tuż potem pod okiem
malarza Mariana Panka dzieci malowały swoje
wrażenia z lektury. Największym zainteresowaniem
cieszyły się imprezy na otwartym powietrzu, ponieważ
do klubów, kina, na koncerty czy do muzeum
w Ratuszu po prostu nie dało się już wejść. Pod względem
frekwencyjnym można mówić o klęsce sukcesu.
Zainteresowanie niektórymi zamkniętymi imprezami
było tak duże, że na przyszłość trzeba pomyśleć
o większych lokalach. Świetnie bawiono się w Parku
Staszica podczas Electronic Deluxe, gdzie właściwie
do rana tłumek ludzi bawił się przy muzyce DJ - ów
(obok w namiocie plastycy malowali chętnym na
koszulkach szablony np. z Leninem). Sporo ludzi
spędzało czas na podwórkach za Schottem (pokazy
filmów, animacji, koncertów, teledysków), w pubie
„Gruszka” (koncert jazzowy z okazji 80. urodzin
Milesa Davisa), w ogródku piwnym przy Hotelu
Mercure (happening „Flamenco - życie i cierpienie”
Altei Leszczyńskiej), obok BWA (pokazy tancerzy
ognia  z Teatru Żywiołów Vertallen z Nysy). Po alejach
kroczyli szczudlarze (jakże zabawnie przy nich
wyglądały pary nowożeńców spacerujące w sobotni
wieczór w stronę Jasnej Góry), Wojtek Kowalski czytał
na drabinie poezje, prezentowali się breakdenserzy,
gracze w zośkę, mimowie a na dodatek przez trzy
godziny krążył czerwony londyński autobus, na którym
występował zespół hip hopowo - jazzowy „Kanał
Audytywny”. Muzycy grali na tradycyjnych instru-
mentach i dużą zręcznością było granie na alejowych
wybojach. Trzeba dodać, że bus był pełny, a niektórzy
słuchacze wisieli wręcz na poręczach. Szkoda, że na
co dzień taki u nas nie jeździ... Elementem egzotyki
było „Spotkanie z Japonią” w nowo otwartym Ratuszu,
koncert muzyki indonezyjskiej w „Gaude Mater”,
grający Cyganie z „Kałe Bała” w ROK oraz pokazy
salsy w Art Restaurant w Schocie (wszędzie jednakowo
trudno wejść, mimo że karnet kupiłem 3 dni wcześniej).
Być może pogoda przepędzała ludzi z ulic pod dachy,
bo późnym wieczorem zrobiło się bardzo zimno
i z wędrującego tłumku zostały grupki niedobitków

około północy. Wtedy większość już „koncertowała”
w Utopii na reggaeowym „Daabie”, w Teatrze From
Poland na duecie Waglewski – Pospieszalski unplugged,
lub zmierzała na taperkę grupy „Pustki” do radzieckiego
filmu SF „Aelita” do filharmonii. O północy przy
Ratuszu puszczano finałowe bańki mydlane, lecz nie
były tak duże jak w ub. roku i skończyło się na gwizdach.
Odnowiony Ratusz w ogóle był atrakcją samą w sobie
i wiele osób chciało zobaczyć wnętrza po remoncie.
Niestety, o 21 mogli już całować klamki. Ten sam problem
mieli kinomaniacy na Nocy Reklamożerców w OKF.
Imprez zorganizowano znacznie więcej (w programie
łącznie prawie 50 pozycji, także teatralnych i wysta-
wowych), lecz nie wszędzie jedna osoba jest w stanie
dotrzeć nawet w ciągu długiej nocy. Większość miała
wcześniej ustalony program wieczoru, swoją trasę
i z niewielkimi  odstępstwami się jej trzymano.
Pomimo to organizatorzy z Ośrodka Promocji Działań
Twórczych POTO i OPK „Gaude Mater” mogą być
zadowoleni z imprezy. Aczkolwiek, aby formuła
się nie wypalała i nie zmierzała w stronę pikniku,
sugerowałbym na przyszły rok wprowadzenie pewnych
innowacji (w tym roku autobus, brawo!), żeby czymś
uczestników zaskoczyć, zmienić trochę ich i tak
cosobotnie trasy knajpiane. Obyło się bez awantur,
(choć nie zawsze kulturalnie było), co jak na kilkuty-
sięczny tłum pijanych nastolatków też jest sukcesem.
Noc dofinansowało Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa
Narodowego w ramach Programu Operacyjnego
„Rozwój Inicjatyw Lokalnych”.                       (sb)
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NIEMIECKA GMINA
W OBIEKTYWIE
CZĘSTOCHOWIANKI

Wystawa Elizy Kopcińskiej -
„Nastroje Altenkunstadt oczyma sąsiada”

Na zaproszenie niemieckiej gminy Altenkunstadt
(Górna Frankonia), obchodzącej jubileusz 1200-lecia,
odbyła się w maju wystawa fotograficzna częstochowianki,
Elizy Kopcińskiej, ukazująca miasteczko oczami
przybysza-turysty. Zamysł ten pozwolił na wydobycie
klimatów i detali, umykających obcującym z nimi na
co dzień mieszkańcom.

Oficjalnego otwarcia wystawy dokonał burmistrz
Altenkunstadt, Georg Vonbrunn, oraz Wojciech
Kopciński, prowadzący tu od jedenastu lat polsko-
niemieckie wymiany kulturalne. Jemu to zawdzięczamy
prezentacje polskich artystów w Górnej Frankonii oraz
bardzo dobrą markę wymian kulturalnych, prowadzonych
przez te lata. W ich to imieniu, polskich artystów,
Wojciech Kopciński  podziękowa ł  w ładzom
Altenklunstadt za wspieranie i przychylność dla jego
projektów artystycznych. Oprawę  muzyczną
wernisażu stanowiły świetnie wykonane utwory Chopina
i Beethovena przez pianistkę, studentkę Uniwersytetu
Humboldta w Berlinie, Małgorzatę Hołtrę.

Patrzenie z zewnątrz wnosi świeżość widzenia
i trafnego uchwycenia charakterystyki miejsca. Udało
się to fotografce z Częstochowy, Elizie Kopcińskiej,
która wykazała w swych pracach reporterskie zacięcie,
wydobywając przemiany miejskie i przemysłowe
w wiejskim, rolniczym krajobrazie. Zestawiła celnie
nowoczesność z tradycją, wypunktowując znaną też
w Polsce, a mającą tu swoją siedzibę, firmę Nici, oraz
dominujący w gminie browar Leikeim.

Eliza Kopcińska swym okiem, niejednokrotnie
zmrużonym do zwiedzających, w swych zestawach
i detalach fotografowanych tematów na pierwszy plan
wydobywa żart i humor sytuacyjny: świat widziany
z pozycji krasnala; ukrzyżowany Jezus ze wzrokiem
skierowanym w znak drogowy stop; figurka Matki
Boskiej owinięta przed deszczem w celofan; zaparkowany
na pierwszym planie trabant; powieszone na sznurach
ubrania wraz z kukurydzą; topniejący na bruku
bałwanek. Opis świata poprzez niespodziewane

zestawienie tematów, poczucie humoru i pewien
dystans do opisywanej zdjęciem rzeczywistości – to
charakterystyczny styl Elizy Kopcińskiej. Wywołuje
on u zwiedzających  spontaniczne reakcje: szczery
śmiech, niejednokrotnie zaskoczenie wyróżnionym
i wydobytym detalem. Jest to propozycja Elizy
Kopcińskiej innego oglądu rzeczywistości, do którego
zaprasza swoich odbiorców. Sama zaś aranżacja
wystawy zaprasza zwiedzających na spacer główną
ulicą miasta, uwieńczoną kościołem i ratuszem, po
zaułkach i podwórkach, oglądu rzeczywistości zza
winkla. Z największym uznaniem zwiedzających
spotkała się fotografia typowego dla tych stron młyna
z pajęczą siatką na pierwszym planie, oraz przejście
przez most łączący dwa brzegi, pod który każdy
podkładał swoje treści.

Z prac Elizy Kopcińskiej można odczuć codzienność
miasteczka wraz z życiem jego mieszkańców,
hołubiących pieczołowicie swoje domostwa (okienka
pełne kwiatów i rożnych stroików, ogródki udekorowane
sztucznymi konikami, krasnalami i kaczkami). Życiu
mieszkańców towarzyszą wszędzie krzyże z Chrystusem:
na ratuszu, w eksponowanych miejscach miasteczka,
na rozstajach dróg – to chrześcijańska gmina, nad którą
dominuje kościelna wieża.

Fotografie Elizy Kopcińskiej dużo nam mówią
o życiu naszych sąsiadów, prezentują typową niemiecką
gminę i jej  mieszkańców. W planach jest prezentacja
tej wystawy w Częstochowie, mówiącej wiele o pięknie
regionu i jego klimatach. Dobrze by to się przysłużyło
bliższemu poznaniu naszych narodów poprzez kulturę,
bez żadnego retuszu, w świecie ujętym na gorąco.

Anna Łazuka-Witek

Wernisaż wystawy: autorka fotografii obok burmistrza Altenkunstadt
(po lewej)
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GRALIŚMY...
W BUDCE NA HOT-DOGI

rozmowa z zespołem ELEPHANT STONE

Zespół tworzą młodzi muzycy: Adam Rogoziński,
Piotr Rogoziński (gitary), perkusista Wojtek Wójcik
oraz Robert Kafel   (wokalista, gitarzysta i basista).
Ich debiutancki koncert miał miejsce 31 marca tego
roku w Teatrze From Poland. Publiczność opanowała
Teatr, a po koncercie posypały się propozycje następnych
koncertów. Zespół poszukuje basisty (a najlepiej
basistki).

Rafał Salamucha: Czy poprzez nazwę zespołu
Elephant Stone nawiązujecie do utworu o tym samym
tytule zespołu The Stone Roses? Czy w ten sposób
chcecie głośno powiedzieć o korzeniach waszej muzyki?

Adam Rogoziński: Nazwa pojawiła się z przymusu.
Nie wiedzieliśmy, jak nazwać zespół.

R.S.: Ale czy rzeczywiście ma to związek z tym
utworem?

A.R.: Tak. Tak. Jest to jeden z kręgów naszych
inspiracji. A czy nawiązujemy do rocka brytyjskiego
końca lat 80.? No, jest to jakiś element, objawia się to
w solówkach, akordach. John Skwayer jest jednym
z moich ulubionych gitarzystów i nawiązuję trochę do niego.

Robert Kafel: Wydawało nam się, że to fajnie
brzmi. I od razu mówiłoby ludziom, którzy jeszcze
nas nie znają, jaką muzykę możemy  grać, zanim
przyjdą na nasz koncert. Po nazwie będą mogli rozpoznać,
że to będzie coś gitarowego.

R.S.: To znaczy, że wasze korzenie są na Wyspach?
Piotr Rogoziński: No tak. Każdy nam teraz mówi,

że jest to muzyka zbliżona do muzyki Wysp Brytyjskich.
I też się tą stroną inspirujemy bardzo dużo. Myślę,
że wyklarujemy swój styl i będzie to tak brzmiało.

R.S.: Na ostatnim koncercie w klubie Fotomontaż
pokazaliście się wszyscy w rozchełstanych koszulach
i krawatach, mocniej lub luźniej zawiązanych. Czy tym
stylem świadomie wzorujecie się na subkulturach brytyjskich
sprzed dwudziestu lat ?

P. R.: Nie. To był akurat taki pomysł, żeby do Foto-
montażu się tak ładnie wystroić. Bo to bardzo kulturalne
miejsce, więc stwierdziliśmy, że może ubierzemy się
w garnitury...

W.W.:Chcieliśmy się wtopić w tłum. Chcieliśmy
ładnie wyglądać w tym lokalu.

R. K.: Żeby było inaczej, niż tak jak zwykle, gdy
graliśmy koncerty.

W.W.: Każdy z nas się ubiera tak jak lubi. Nie jest
tak, że specjalnie się umawiamy, że jakoś będziemy
się ubierać. Akurat w tym momencie zdecydowaliśmy,
że to będzie fajne.

R.S.: Kiedy powstał zespół Elephant Stone i ile
czasu przygotowywaliście się do koncertowego debiutu?

W.W.: Generalnie zespół powstał w zeszłym roku
w czerwcu. I od tamtego czasu gramy w czwórkę. Bo
wcześniej ja z Robertem graliśmy w dwójkę przez
prawie dwa lata w budce na hot–dogi. I potem
dziwnym trafem i szczęśliwym losem spotkałem Piotrka,
a on przyprowadził Adama. I okazało się, że to jest
to. Że coś zaiskrzyło.

R.S.:  Pierwszy koncert odbył się w Teatrze From
Poland. Od tamtej pory prawie co tydzień koncertujecie.
Czy sami zabiegacie o koncerty, czy też po tym
pierwszym propozycje od właścicieli częstochowskich
klubów same się posypały?

R. K.: Pierwszy koncert ... to wiadomo. Sami się
postaraliśmy o to, żeby zagrać akurat w tym miejscu.
Później był koncert w Filutku. To nam ktoś zaproponował.

P. R.: Potem to już raczej były propozycje. My
chcieliśmy skończyć na tym jednym koncercie. I skupić
się jeszcze na piosenkach, a tu ktoś do nas podchodził
i podsuwał nam różne propozycje, czy to Filutek czy
Fotomontaż, czy teraz Utopia. Nie mieliśmy w planach,
że zagramy kilka koncertów. W planach był tylko jeden
koncert, a propozycji się tyle złożyło. No i gramy.
Lepiej skorzystać z nich i się pokazać, niż później żałować.

W.W.: Zostaliśmy mile zaskoczeni. Myśleliśmy, że jeden
koncert i skupimy się na próbach ... Jak już podszedł
do nas Mariusz z Utopii i powiedział, że chce żebyśmy
zagrali przed Avalanche’m, to stwierdziliśmy, że jest
sens dalej grać.

Fot. Edzik & Emeryt
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R.S.: Po tym małym zamieszaniu z koncertami,
kiedy zobaczyło już was kilka osób, czy byliście
atakowani przez krytykę, że jesteście kolejnym polskim
zespołem brit–popowym? Że gracie jak Myslovitz,
Negatyv czy Leny Valentino? Były tylko pochlebne
opinie, czy zdarzały się kąśliwe uwagi?

R. K.: Na razie nie było. Chyba, że były ale nie
dotarły do nas. Jesteśmy otwarci na krytykę. Nie było
czegoś takiego i chyba nie będzie, że ktoś nas porówna.
Na szczęście nie mieszkamy w Mysłowicach, gdzie
każdy gitarowy zespół jest porównywany do Myslovitz.
A w Częstochowie zespołów grających taką muzykę
jak my, nie ma. Nigdy nie widziałem na koncercie
gitarowego zespołu.

A.R.: Jedynie po pierwszym koncercie była krytyka,
że nie było słychać wokalu. Ale to nie nasza wina.

R.S.: W pierwszym artykule o Elephant Stone
wypowiedzieliście się, że chcecie być zespołem typowo
koncertowym i chcecie nawiązywać kontakt z publicz-
nością przez koncerty. Czy to znaczy, że nie myślicie
o nośnikach multimedialnych, o stronie internetowej,
płycie, radiu, telewizji?

W.W.: Myślimy o tym. Na razie chcemy ograć
Częstochowę i zobaczyć, czy ta muzyka się w ogóle
przyjmuje. Chcemy mieć swoją publikę, to jest
najważniejsze. Odnaleźć swoich ludzi, żeby nas
słuchali. Potem myślimy o dalszych planach, jak wyjazd
za Częstochowę. O stronie internetowej myślimy.
W lato mamy zamiar założyć jakąś stronkę, jakieś zdjęcia
tam umieścić. O nagraniu demówki też myślimy. Tylko
teraz będziemy mieli przerwę przez wakacje, ponieważ
Adam wylatuje do Stanów. Wszystko wznowimy
na jesień i postaramy się nagrać płytę demo.

R.S.: Czy oprócz grania koncertów braliście już
udział w jakiś przeglądach, festiwalach?

R.K. :  Tak, braliśmy udział w częstochowskich
eliminacjach do FAMY, które odbyły się w maju, ale
niestety nie zostaliśmy wyróżnieni.

R.S.: Robert, piszesz teksty. Co jako autor tekstów
chcesz powiedzieć młodym ludziom, co chcesz poprzez
nie przekazać?

R. K.: W tekstach opisuję swoje przeżycia, to co
doświadczyłem.

R. S.: A dlaczego powstał taki utwór jak „Alergik”?
Patrzysz na młodych ludzi i co?

R.K.: No i widzę, że świat nie jest taki piękny, jak
się wydaje, jak pokazują czasami w telewizji. I samotność
chyba dotyka każdego z nas. Że żyjąc w takim kraju
w jakim żyjemy, młodzi ludzie muszą wyjeżdżać,
ponieważ wartości są powoli zatracane. Jest mało tradycji.
Mało podstawowych wartości.

W.W.: Jak przyjaźń. Teraz dużo ludzi wyjeżdża
za granicę. Jest pogoń za pieniędzmi. Nie ma takich
ludzi, którzy chcą robić to, co lubią. Każdy myśli,
jakby tu jak najwięcej zarobić.

R. K. : Nie. Są tacy ludzie...
W.W.: Są. Ale jest ich duża mniejszość.
R.K.: Większość ludzi, którzy chcą coś robić, robi

to z reguły dla siebie, no bo nie ma ich kto promować.
Kto ma szczęście, to mu się uda... Chyba zgubiłem temat...

P.R.: Ja myślę, że interpretacje tekstów trzeba
zostawić słuchaczom. Jeśli byśmy interpretowali
wszystkie teksty, to byśmy zabili wyobraźnię słuchaczy.
Raczej zostawmy takie rzeczy publiczności. Teksty
można interpretować na wiele sposobów, jak wiersze,
i nie można przedstawiać, o czym mówi dana piosenka.
Tylko zostawić ją słuchaczom.

R.S.: Przed wami koncert z zespołem Avalanche.
Czy jest to dla was pewna nobilitacja?

R.K.: Mobilizacja jest straszna w szeregach. Myślimy,
że jest to duża szansa pokazania się tutaj ludziom
z Częstochowy, do których jeszcze nie dotarliśmy.
„Avalanche” to zespół gitarowy, tak więc będziemy
pasować. Mam nadzieję, że kolejni ludzie się dowiedzą,
że nasz zespół w Częstochowie istnieje. To jest nawet
zaszczyt dla mnie. Tamten zespół w końcu wydał już
płytę. Wokalista poza tym gra w Peny Lane. Myślę,
że to jest dobra promocja.

R.S. Dziękuję za rozmowę.

                               Rozmawiał Rafał Salamucha

  Adam Rogoziński - gitarzysta i basista. Rocznik
1982. Student Wydziału Elektrycznego Politechniki
Częstochowskiej na kierunku Elektrotechnika,
specjalność: Informatyka z Elementami Ekonomii.
Jego zainteresowania dotyczą muzyki i sportu.

Piotr Rogoziński - gitarzysta i basista. Rocznik
1985. Studiuje Edukację Techniczno - Informatyczną
w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Jego
wszystkie zainteresowania to jedno wielkie zaintere-
sowanie muzyką w bardzo szerokim zakresie.

Wojtek Wójcik - perkusista. Rocznik.1984. Student
częstochowskiej Akademii im. Jana Długosza na kierunku
Edukacja Techniczno – Informatyczna. Interesuje się
muzyką i fotografią.

Robert Kafel - wokalista, gitarzysta oraz autor tekstów.
Rocznik 1982. Student kierunku Zarządzanie i Marketing
w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Jego
zainteresowania oscylują wokół muzyki i sportu.
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W czerwcu 2006 roku Częstochowskie Zakłady
Przemysłu Zapałczanego S.A. obchodziły 125 rocznicę
istnienia.

Pięć dni z życia zapałczarni

Czy otwierając pudełko z zapałkami, zadajemy
sobie pytanie, ile musi być wykonanych czynności, aby
powstał patyczek o grubości 2,2 mm i długości 4,7
cm? Czy zdajemy sobie sprawę z tego, ile ludzkiego
trudu kosztuje wyprodukowanie tych „patyczków”?

Wyciągamy patyczek z pudełeczka, pocieramy go
o draskę, a on ... spala się w przeciągu kilku sekund,
pozostawiając po sobie nic nieznaczący popiół. Czy tylko?

Kiedy w 1881 roku Julius Huch (właściciel dwóch
zapałczarni w Niemczech) i Karol Giechlik (kupiec
kolonialny z Łodzi), wybudowali w Częstochowie,
przy ulicy Ogrodowej, fabrykę zapałek, to zapewne
przez ich głowy nie przeleciała ani jedna taka myśl,
że przetrwa ona aż do XXI wieku. A jednak tak się
stało.

Produkcję zapałek w tej fabryce rozpoczęto już
1882 roku. Robiono je na początku ręcznie i na bardzo
prymitywnych maszynach. Dynamiczny rozwój
techniki zapewnił jednak, że dalsza produkcja obywała
się już z udziałem maszyn parowych, które w tym
czasie były w powszechnym użytku (zobacz film „Ziemia
obiecana” A. Wajdy).

W fabryce zapałek pracowały nieraz i całe rodziny,
gdyż stanowiła ona dla nich ostoję ich dobrobytu
i utrzymania w czasie, gdy w naszym mieście, jak
również i w całej Polsce, przelewała się fala nędzy
i bezrobocia. Była więc dla nich bezcenna. Można
się o tym przekonać, śledząc kronikarskie zapisy
pochodzące z początku XX wieku. Oto one: krótko
po odsprzedaniu Fabryki Zapałek w Częstochowie,
a miało to miejsce w 1912 r., firmie rosyjskiej W.A.
Łapszyna z Petersburga, zakład w dużej swej części
został strawiony przez pożar. „Kurier Codzienny”
z 17 czerwca 1913 roku pisał: „Wczoraj o godz. 11
przed południem, trąbki alarmowe rozniosły po
Częstochowie wieść o pożarze. ... Jak się okazało,
ogień ogarnął jedną z fabryk w najgęściej zabudowanej
dzielnicy, bowiem istniejącą od dwudziestu dwóch lat

fabrykę zapałek, przy ul. Ogrodowej 40, należącą
ostatnio do W.A. Łapszyna, posiadającego niejako
monopol na przemysł zapałczany w Cesarstwie
i Królestwie Polskim. ... Ocalała jednak siarka
i fosfor, przechowywane w specjalnych piwnicach
oraz magazyny z gotowym towarem. ... Straty
wyrządzone pożarem wynoszą  150.000 rubli.
... Fabryka w której produkcja dzienna wynosiła
350.00 pudełek, zatrudniała 300 osób – przeważnie
kobiet. Na razie pozostały one bez chleba, lecz, jak
należy przypuszczać nie na długo, bowiem zawiado-
miony telegraficznie o wypadku główny akcjonariusz
fabryki Pan Ignacy Sachs, przyjechał niebawem
pośpiesznym pociągiem do Częstochowy i jak się
dowiadujemy z wiarygodnego źródła, wydał polecenie
jak najśpieszniej puszczenia w ruch ocalałych kilku
maszyn, celem przyjścia z pomocą robotnikom”.

Z zapisków prasowych z tamtych lat przebija troska
właściciela o ludzi, którzy w wyniku nieszczęścia
stracili to, co dla nich było najcenniejsze – zarobek.

W czasie I wojny światowej, produkcję zapałek
kontynuowano z dłuższymi lub krótszymi przerwami.
Było to oczywiście podyktowane tym, że siarka i fosfor
szły na produkcję prochu i innych materiałów zapa-
lających. W czerwcu 1930 r. fabrykę ponownie dotyka
pożar. Zostaje ona jednak na nowo odbudowana jak
Feniks z popiołów, przez spółkę ze Szwecji z zasto-
sowaniem wszelkich ulepszeń technicznych.

Czas II wojny światowej, był przez całe jej
trwanie okresem produkcyjnym zakładu, aż do roku
1945, kiedy to na polecenie ówczesnych władz
przeszła pod Zarząd Państwowy.

Po wojnie, Częstochowską Fabrykę Zapałek w latach
sześćdziesiątych XX w., zaczęto identyfikować
z widniejącym na etykietach zapałek „czarnym
kotem”, który pozostał gwarantem wysokiej jakości
produkcji aż do dnia dzisiejszego.

Kiedy dzisiaj przekraczamy progi fabryki- muzeum
- czas jakby się cofa. W czym tkwi ów fenomen?
W tym, że kształt zewnętrzny i wewnętrzny fabryki,
jest dokładnie taki sam jak z lat dwudziestych XX w.,
kiedy to w ramach reformy Grabskiego, z pożyczek
zachodnich zmodernizowano ten zakład, zakupując
w Niemczech większość z maszyn,  które pracują
do dnia dzisiejszego.  Co zmieniło się od tamtego
czasu? Niewiele. Budynek zachował dawny kształt,
niezmienione pozostały również i hale produkcyjne.
Spacerując pomiędzy pracującymi ludźmi, mamy
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znów przed oczyma te same maszyny, prawie te same
metody produkcji (w dzisiejszym procesie technolo-
gicznym, zmniejszono jedynie ilość siarki w masie
zapałczanej) tych samych jakby ludzi i co najważniejsze
... ten sam zapach. Zapach drewna, parafiny, smarów
i tych wszelkich innych dodatków a przede wszystkim
– zapach historii.

Ciekawostką jest również fakt, że kilka lat temu
fabryką zapałek interesowali się przedstawiciele
wysokouprzemysłowionego kraju, którzy nie mogli
uwierzyć, że zabytkowe maszyny pracują dalej na
produkcji. A jednak jest to możliwe dzięki mechanikom,
którzy wkładają w te urządzenia swoje serca.

Ta fabryka, jest może jednym z ostatnich zaczaro-
wanych miejsc na mapie Częstochowy, gdzie warto
powracać. Czy tylko ze względu na jej historię?

Robiąc ten fotoreportaż, spędziłem w fabryce
zapałek 5 dni. Przez te kilka dni poznałem wielu
wspaniałych ludzi, którzy dzielili się ze mną swoimi
wiadomościami. Dziękuję.

Tekst (z wykorzystaniem archiwaliów) i zdjęcia:
Zbigniew  Burda
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50 lat wśród książek

z Bogdanem Hennigiem
rozmawia Marian P. Rawinis

Jak przebiegała Pańska droga do Biblioteki
Publicznej? Pamięta Pan pierwszy dzień pracy?

Pamiętam. A moja droga do biblioteki przebiegała
dość ciekawie. Właściwie miałem zainteresowania
techniczne. Wprawdzie czytałem bardzo dużo od
najmłodszych lat, ale uchodziłem za człowieka, którego
zainteresowania związane są głównie z techniką.
Po maturze w 1956 roku przymierzałem się do
studiowania na Politechnice Częstochowskiej, ale
komisja egzaminacyjna uznała, że moja technika nie
jest w pełni zadowalająca... W tej sytuacji nie bardzo
wiedziałem, co ze sobą zrobić. I tak to trwało jakiś
czas. Moja kuzynka z Warszawy była bibliotekarką
i któregoś dnia powiedziała, że skoro dużo czytam
i  mam zainteresowania nie tylko techniczne, mógłbym
zrobić jakiś kurs bibliotekarski; może się z czasem
przydać. Skorzystałem z tej sugestii  i przyszedłem
tutaj któregoś dnia, do biblioteki, żeby dowiedzieć
się o taki kurs.

50 lat temu, w 1956 roku?

Tak. Przyszedłem dowiedzieć się o ten kurs
bibliotekarski i starsza, miła pani z czytelni od razu
zaprowadziła mnie do pani Anny Zakrzewskiej. Jak

się okazało, pani dyrektor Zakrzewska była tu osobą
wiodącą. Kiedy wytłumaczyłem, o co chodzi,  pani
Zakrzewska powiedziała: „Proszę pana, kurs biblio-
tekarski to pan może zrobić, gdy  już pan będzie
tu pracował. Niech pan jutro przychodzi do pracy”.
No, i może to nie było jutro, ale  z początkiem lipca,
2 lipca 1956 roku, w upalny dzień, przyszedłem do
pracy. I od razu trafiłem za ladę. Pani Zakrzewska
udzieliła mi pewnych niezbędnych informacji i posta-
wiono mnie, wraz z koleżankami, które już pracowały
jakiś czas, przy ladzie w wypożyczalni.

Jak wyglądała wówczas Miejska Biblioteka Publiczna?

Był to stary, jeszcze przedwojenny budynek,
z bramą wyjazdową na podwórko. Z tamtego okresu
pozostał chyba tylko świerk, który tu stoi; to było małe
drzewko, dziś ma kilkanaście czy kilkadziesiąt
metrów wysokości. Na dole kamienicy mieściły się
magazyny, potem był oddział dziecięcy, na piętrze -
wypożyczalnia główna i dwie czytelnie: czytelnia
czasopism i czytelnia naukowa.

Adres ten sam? Aleja NMP 22?

Ten sam adres, ale budynek zupełnie inny. Z balkonami
wychodzącymi na Aleje. Zresztą, bardzo dobrze, że balkony
wychodziły na Aleje. Zdarzało się, że czytelnik
w kącie nad gazetami przysnął, a starsza pani biblio-
tekarka nie zauważyła, że jeszcze ktoś tam jest i czytelnik
był zamykany w bibliotece na noc.  Potem z tego balkonu
krzyczał, żeby go uwolnić. I dyrektor Antoni Kłyk,
który był wtedy naczelnym dyrektorem, przyjeżdżał
czy przychodził, i wypuszczał delikwenta. Tak się
zdarzyło dwa czy trzy razy. A raz ten zamknięty
czytelnik całą noc w bibliotece przesiedział i dopiero
rano sprzątaczka go odkryła.

Dyrektorem był Antoni Kłyk a jego zastępcą Anna
Zakrzewska?

Dyrektor Antoni Kłyk miał wiele rozmaitych zajęć,
był człowiekiem zajętym pracami społecznymi, tak
że właściwie nie miał  zasadniczego wkładu w działalność
codzienną biblioteki. Co innego sprawy organizacyjne,
sprawy pozyskiwania pieniędzy - to były jego domeny.
Pani dyrektor Zakrzewska trzymała w ręku całą sferę
działalności podstawowej. Biblioteka Miejska działała
już wtedy, po wojnie, od kilku lat, poza głównym
budynkiem miała już  także filie miejskie.

Jak wyglądała sieć biblioteczna na terenie Częstochowy?

Poza biblioteką główną, w Alei NMP 22, istaniało
9 filii bibliotecznych w poszczególnych dzielnicach.
Nie było jeszcze takich dzielnic jak Północ, a Tysiąclecie,
wtedy w 1956 roku, to chyba dopiero rozpoczynało
się budować. Najstarsze filie biblioteczne nosiły
numerację od 1 do 9.  "Jedynka" na Ostatnim Groszu,
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2 na Zawodziu, 3 na Stradomiu, 4 na ul. św. Barbary,
5 na ul. Kawiej, 6 to Rynek Wieluński, 7 Raków. 8
była akademicka, ona się początkowo mieściła chyba
w którym z akademików; no i filia nr 9, nie w obecnym
budynku ale  w jakimś pokoiku przy dzisiejszym
Regionalnym Ośrodku Kultury.  Był także oddział
dla dzieci i młodzieży, tutaj, w głównym budynku.
To znaczy, do budynku głównego, podobnie jak dzisiaj,
przylegały dwie oficyny - wtedy istniały tam jeszcze
mieszkania lokatorskie - i w jednej z oficyn, w prawej,
na dole był oddział dla dzieci i młodzieży.

Pamięta Pan, ilu było wtedy zapisanych czytelników?

Jaka była liczba czytelników w całym mieście, nie
bardzo pamiętam. Ale w wypożyczalni głównej, gdzie
zaczynałem pracę, było niewiele ponad trzy tysiące
czytelników. W tej chwili w wypożyczalni głównej
jest ich ponad 16 tysięcy

Ale miasto też było mniejsze.

Trochę mniejsze. Księgozbiór Biblioteki też był
inny niż dzisiaj.

Co to znaczy inny? Mniejszy?

Mniejszy. I inny. Inność polegała na tym, że do
1956 roku, do zmian październikowych, księgozbiór
Biblioteki, przynajmniej jeśli chodzi o literaturę
piękną, był dość jednorodny. Przeważał socrealizm.
Klasyka albo książki związane z soceralizmem.
Jakieś „Przy budowie” i tego typu literatura. Natomiast
od 1956 roku nastąpił wysyp literatury. Rok 1957 był
chyba najlepszy rokiem wydawniczym.

Były pieniądze na nowe książki do Biblioteki?

Były. Finansowo to były bardzo dobre czasy.
I książki były tanie.

Częstochowa by ła miastem powiatowym.
Bibliotekę utrzymywano z powiatowego budżetu?

Nie miałem wtedy styczności z tymi sprawami,
byłem zwykłym bibliotekarzem. Ale to  Katowice
dostarczały pieniędzy na zakup książek, były bowiem
bardzo często kontakty z Biblioteką Wojewódzką
w Katowicach. Częstochowa znajdowała się w woje-
wództwie katowickim.

Wysyp literatury, głównie zachodniej, wcześniej
nieobecnej w Bibliotece, spowodował zwiększenie
liczby czytelników?

Wkrótce ten wzrost był bardzo widoczny. To się
na pewno przełożyło bezpośrednio, nowa jakość
wydawanej literatury, głównie literatury zachodniej.
Wtedy wydali Steinbecka, Hemingwaya, Camusa
i wielu innych. To na pewno miało wpływ na rozwój
czytelnictwa.

Jakiego typu literatury poszukiwali czytelnicy
w Bibliotece Publicznej?

Wtedy, gdy pracowałem przy ladzie, zdecydowanie
dominowała literatura piękna. A ponieważ większość
czytelników stanowiły kobiety, to jak pamiętam,
poszukiwały głównie literatury lekkiej, rozrywkowej.
Mężczyźni czytali co innego: książki podróżnicze,
wspomnienia wojenne, których wiele się wtedy poja-

wiło. Część czytelników sięga-
ła do katalogów, ale zwykle
większość opierała się na tym,
co bibliotekarz polecił. Ale
trzeba też było prowadzić ak-
cję uświadamiającą. Polegała
ona na promowaniu literatury
pozabeletrystycznej. Odbywało
się to w formie jakichś akcji,
określanych to jako popularyzacja
literatury społeczno-politycznej.
Jakieś biografie tam nawet
zaliczono, książki podróżnicze.
I były zalecenia naszych władz,
żeby to jakoś czytelnikom
podawać przy ladzie. Teraz
w większości bibliotek jest
wolny dostęp do półek, wtedy
dominowało wypożyczanie
za lady – na ladę wykładało się
książki do tego specjalnego
polecenia. To w pewnym stopniu

Aleja NMP 22, lata 50.
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spełniało swoją  rolę;  jak czytelnik zobaczy ł
jakąś interesującą pozycję na ladzie, brał ją do czy-
tania. Byliśmy więc stale uczulani na to, żeby litera-
turę pozabeletrystyczną upowszechniać.

Pamięta Pan ten moment, gdy zniknął dawny
budynek Biblioteki?

W 1968 rozpoczęto prace remontowe. W tym
miejscu miał powstać zupełnie nowy budynek, ale
dyrektor Kłyk nie uzyskał środków na inwestyję,
a tylko na przeprowadzenie remontu generalnego.
Sprytnie jakoś wybrnął z tego, ponieważ budynek
Biblioteki został zburzony do cna i postawiony od
nowa. Ze starego zostały tylko schody prowadzące
na pierwsze piętro. Remont trwał bardzo długo.
W roku 1969  czytelni już tu nie było, została
przeniesiona na Aleję Pokoju, wszystkie działy
wewnętrzne  przeniesiono do oficyn. Właściwie nie
oficyn, tu za nami były baraki, wszystkie działy
pracy wewnętrznej ulokowano w barakach. Główny
budynek został więc zburzony do fundamentów, no
i remont trwał i trwał. Tu nie było wielkich robót.
Pracowało trzech, czterech robotników i majster. No
i dyrektor Kłyk. Dyrektor Kłyk cały czas był obecny,
kontrolował, nocował tu. Już po jego śmierci trafiły
do Biblioteki, do naszych zbiorów regionalnych,
kalendarze dyrektora Kłyka. Miałem okazję przejrzeć
jeden z nich. Przy każdej dacie jest notatka: dzisiaj
nie przyszedł do pracy jeden pracownik; w następnym
dniu: dzisiaj przyszli wszyscy i budują; albo: dzisiaj
nie można budować, bo pogoda nieodpowiednia.
Dyrektor Kłyk nad tym czuwał i wreszcie doprowadził
dzieło do końca. Otwarcie nowego budynku Biblioteki
nastąpiło w 1973 roku, jeszcze przed powstaniem
nowego województwa. Dyrektor Kłyk odszedł na eme-
ryturę, dyrektorem naczelnym został dr Waldemar Tyras.

To była wówczas Biblioteka Miejska.
W Częstochowie istniała też wtedy Biblioteka Powiatowa.

Biblioteka Powiatowa mieściła się przy starostwie
powiatowym, miała nadzór nad bibliotekami w powiecie
częstochowskim, my tylko swoje filie miejskie. Przy
Powiatowej była ponadto bardzo skromna wypoży-
czalnia. W momencie powstania województwa,
w połowie 1975 roku, powstała Wojewódzka i Miejska
Biblioteka Publiczna, a obie biblioteki zostały połączone.

Przyszedł Pan do pracy z przygotowaniem literackim,
książkowym ale bez przygotowania bibliotekarskiego...

Niedługo to trwało, pani dyrektor Zakrzewska
pilnowała podnoszenia kwalifikacji. Zresztą, też
byłem zainteresowany, żeby jakieś przynajmniej
minimum  kwalifikacji formalnych mieć. Skończyłem
kurs bibliotekarski, jeden, drugi, potem się dokształcałem,
właściwie całe życie. Był taki ośrodek kształcenia
bibliotekarzy w Jarocinie Poznańskim, jest chyba nadal...

Nie, już nie istnieje. Od 2 lat.

Nie ma? Tam co rok, co dwa, na jakieś kursy
trzeba było jechać. W międzyczasie doszły jeszcze
studia. W 1957 roku zacząłem studia bibliotekoznawcze
we Wrocławiu. Tych studiów jednak nie skończyłem.
Po dwóch latach jakoś nie bardzo mi to wychodziło.
Zwłaszcza, że studia były nie tylko trudne, ale także
hermetyczne. Jedyną specjalizacją na  kierunku
bibliotekoznawstwa we Wrocławiu były bowiem
starodruki. Na pierwszym roku były jeszcze
przedmioty ogólne: literatura, historia, to jakoś mi
odpowiadało. Potem zaczęły się już tylko specjali-
styczne zajęcia, a te mi nie leżały. A poza tym samo
studiowanie było dość uciążliwe. To były studia
zaoczne, do Wrocławia kawałek drogi a uczelnia nie
zapewniała żadnego lokum. W 1957 roku Wrocław
to były gruzy jeszcze, bardzo trudno o miejsce w hotelu.
Miałem te zjazdy co miesiąc, po trzy dni -  piątek,
sobota, niedziela. I bardzo często nocowałem na dworcu.
Te warunki tak się na mnie odbijały, że nie dałem rady.
Dopiero w latach 70. skończyłem na Uniwersytecie
Śląskim pedagogikę pracy kulturalno-oświatowej.
W międzyczasie były rożne kursy i  studium kulturalno-
oświatowe w Katowicach, właściwie w Cieszynie. Ale
tu był łatwiejszy dojazd, inaczej to wyglądało, byłem
też już w pełni dojrzałym emocjonalnie człowiekiem.
Ten Wrocław był do ukończenia przy odpowiedniej
mobilizacji.

Długo Pan stał za ladą?

Za ladą stałem około 6 lat, w wypożyczalni głównej.
Potem, przy ul. Kościuszki został utworzony oddział
dla młodzieży. To wtedy, na początku lat 60., była
biblioteka eksperymentalna - z wolnym dostępem do
półek. I tam dyrektor Zakrzewska postanowiła mnie
uklokować. Uznała, ze mam  dostateczną praktykę.
Zostałem kierownikiem biblioteki młodzieżowej.
Była to młodzież w wieku 15-19 lat; dzieci miały
nadal swoją bibliotekę tutaj, w głównym budynku.
W „młodzieżówce” kilka lat spędziłem. Potem zostałem
awansowany na instruktora, na początku lat 70.
W roku 1975 powstało województwo częstochowskie,
wtedy nastąpiło sporo zmian organizacyjnych.
Powstawały nowe placówki, zwiększyła się ilość
pracowników. Powstały nowe działy, zostałem
kierownikiem działu instrukcyjno – metodycznego.
W Bibliotece Wojewódzkiej to był duży dział,
dziesięcioosobowy.

Wtedy Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna
im. dr. Władysława Biegsańskiego w Częstochowie
była matka dla całej wielkiej sieci bibliotecznej...

Sieć była ogromna, wtedy istniało ponad 200
bibliotek na terenie województwa. Biblioteka
Wojewódzka w Częstochowie sprawowała nadzór
merytoryczny i organizacyjny nad tymi placówkami.
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Był też taki okres, przez parę lat, że i nadzór finansowy.
Sieć była ściśle powiązana, środki państwowe – bo to
były pieniądze państwowe, nie samorządowe –
dzielono tutaj, na szczeblu wojewódzkim.

Był Pan kierownikiem działu instrukcyjno-
metodycznego od połowy lat 70. Ale w pewnym
momencie przestał Pan być kierownikim.

W roku 1982 przyszedł taki moment. W jakimś
sensie, pewne działania polityczne wpłynęły na to,
że dział zaczął się rozpadać. To była jedna z przyczyn.
Zasadnicza była jednak ta, że dyrektorka Biblioteki
Pedagogicznej w Częstochowie wspomniała  kiedyś,
że chętnie by mnie zatrudniła u siebie. To była mała
biblioteka, tam nie było nawet działu instrukcyjnego,
chciała mi powierzyć funkcję instruktora. A ponieważ
w tym moim dziale działo się coraz gorzej, bo pracy
nie ubywało a pracowników owszem ubywało... No
i psychiczne zmęczenie spowodowało, że zdecydo-
wałem się przejść do Biblioteki Pedagogicznej.

 Z powody zmęczenia i atmosfery? To chyba nie
była wina pracowników ani Pana, a raczej czynników
zewnętrznych...

Tak. Czynników zewnętrznych. Był to okres stanu
wojennego. 1982 rok. Część osób była zaangażowana
bezpośrednio w działalność związkową, no to i zdarzały
się milicyjne rewizje w dziale... A to wszystko nie
wpływało korzystnie na atmosferę pracy. No i rozstałem
się z Biblioteką, choć muszę powiedzieć, że z pewnym
żalem.

Dobrowolnie?

To było całkowicie dobrowolne odejście, choć tak
jak mówię, atmosfera była taka, że skorzystałem z tej
furtki. Ale odszedłem z pewną przykrością. Jak tylko
zaistniały inne okoliczności polityczne i pojawiły się
możliwości powrotu....

A możliwości zaistniały...

Po ośmiu latach, w 1989 roku. Wróciłem tutaj,
początkowo na pół etatu, bo pracowałem jeszcze w szkole.
Sześć lat spędziłem w Bibliotece Pedagogicznej a potem
przeniosłem się do Zespołu Szkół Budowlanych.
Wróciłem tu i pracowałem w wypożyczalni kaset video.
Tam, gdzie dziś jest czytelnia regionalna, były zbiory
audiowizualne, tam pani Basia Szymańska była kierow-
niczką, a w ramach tych zbiorów istniała wypożyczalnia
kaset video, taka zupełnie komercyjna. To była wtedy
moda, wiele takich wypożyczalni powstawało. Na
początku roku 1990 nastąpiła zmiana dyrekcji. Pani
dyrektor Ewa Derda zaproponowała mi przejście na funkcję
zastępcy dyrektora. No i w taki sposób wróciłem na stare
śmieci. Muszę powiedzieć, że mi bardzo brakowało tej

instytucji.  Nawet w Bibliotece Pedagogicznej, która też
była przecież biblioteką, inaczej mi się pracowało. Nie
mówiąc już o szkole, bo tam się nie odnalazłem.

Zaczynał Pan w bibliotece, w której były tylko książki.
Gdy odchodził Pan na emeryturę,  mamy do czynienia
ze znakomicie inną instytucją. Wymagającą już pilnego
remontu, ale o znacznie większych zbiorach i oczywiście
skomputeryzowaną. Rozumiem, że wprowadzanie
wszystkich nowych elementów technicznych, należało
do obowiązków zastępcy dyrektora

W pewnym sensie tak. Zresztą, w Bibliotece nigdy
nie było zbyt wielu mężczyzn. A pewne czynności zwią-
zane z techniką, np. obsługa czytników, robienie zdjęć,
potem komputery - trzeba było nad tym jakoś panować.
Miałem wpływ na komputeryzację Biblioteki, na to, jaką
to drogą poszło. Zajmowałem się czynnościami organi-
zacyjnymi, zakupami sprzętu, bo oprogramowania to już
sprawa innych fachowców.

Czuje się Pan spełniony zawodowo? Na początku
Pańskiej drogi zawodowej stanął przypadek.

Myślę, że tak. Ten przypadek był jednak jakoś
połączony z moimi zainteresowaniami. Gdybym miał
startować  jeszcze raz, to moja droga pewnie niewiele
by się różniła.

I nigdy Pan nie żałował, że nie został jakimś ważnym
inżynierem, z dyplomem Politechniki Częstochowskiej?

Nie. Chociaż zainteresowania techniczne nadal we
mnie tkwią. Ale zainteresowania literackie, książkowe,
biblioteczne rozwinęły się. Gdyby tych zainteresowań
nie było, prawdopodobnie nie wytrzymałbym tych 50
lat. Szczególnie, że warunki były różne. Bibliotekarstwo
to nigdy nie było dochodowe zajęcie, a warunki pracy
bywały trudne. Może poza jednym: to była praca
spokojna, nie wymagająca nadzwyczajnej nerwowości.

Kierowanie dużym zespołem nie powodowało
stresów? Dział instrukcyjno-metodyczny, którym Pan
kierował, miał opinię bardzo dobrego i bardzo sprawnego.

Myślę, że tak było. To była jedna z trudniejszych prac
w bibliotece. Działy inne, jak gromadzenie czy opraco-
wanie zbiorów, miały silnie wyspecjalizowane czynności.
Tu trzeba było działać bardziej wszechstronnie. Ale
najmilej wspominam ten pierwszy okres pracy, kiedy
miałem do czynienia bezpośrednio z książką, z czytel-
nikami. Poza tym, to były początki mojej pracy, jakoś
się szczególnie utrwaliły i do dnia dzisiejszego ten okres
ciepło wspominam.

Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiał   M.P. Rawinis
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Niedoceniane zabytki

W Częstochowie pozostało jeszcze trochę zabyt-
ków związanych z budownictwem przemysłowym
końca XIX  i początków XX wieku. Ich piękno nie
jest niestety doceniane, a wartości historyczne zbyt
często najwyraźniej lekceważone. Przykładem może
być budynek dawnej drukarni Kohna i Oderfelda. przy
ul. Waszyngtona, od lat doprowadzany do ruiny.
Teraz dzieje się to już dosłownie za oknami Urzędu

Miasta. Szkoda, że miasto nie wykupiło tego obiektu
- a tylko sąsiedni gmach Banku Gospodarki Żywno-
ściowej. Ów bank zresztą – zarządzając budynkiem
Oderfelda i Kohna, pozostawił go przez lata bez żadnej
konserwacji i ma swój udział w jego niszczeniu. Nowy
właściciel podobnie -  nic nie robi dla ratowania cennego
i pięknego obiektu. Pisałem już nieraz o tej skandalicznej
sprawie, ale nigdy za wiele. W jednym z pierwszych
odcinków  cyklu był też rysunek poświęcony temu
zabytkowi, który świetnie służyłby kulturze miasta
jako centrum sztuki (wspaniałe przestrzenie) albo
gmach Muzeum. Starania podejmowane w tym kierunku
przez różne osoby nie wyszły jednak poza sferę
pomysłów.
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Zginął ślad po częstochowskiej papierni.
Kiedyś zburzono ją bezmyślnie, w dodatku zasypując
gruzem Kanał Kohna. Przy okazji opracowywania
obecnie projektu budowy na tym miejscu galerii
handlowej – z całego założenia powinno się bezwzględnie
odtworzyć przynajmniej ten kanał i wyspę.

Rysunki natomiast przedstawiają jeszcze inne
obiekty i inną okolicę: przędzalni wełny czesankowej
“La Czenstochovienne” E. Mottego (1889 -1896) -
a także pałacyk fabrykancki J. Mottego z ok. 1909 r.

Władysław Ratusiński
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Częstochowska sjesta

Europa. Za PRL-u ten fragment Częstochowy
tak ktoś określił. Stał tu wtedy „Wania”, żołnierz
oswobodziciel, na podniebnym cokole, podnosił coś
ku chmurom, chyba gałązkę oliwną, żeby nie było
wątpliwości, że o pokój walczy potężny Kraj Rad.
Dziś szary błękit nieba sączy upał w różowe ściany,
z głośnika dudni muzyka. Przy wyremontowanym
ratuszu, chlubie miejskiej władzy, rozpostarła parasole
upstrzone reklamą piwa „Żywiec” letnia piwiarnia.
Siadamy na ławie, za solidnym firmowym stołem.
Pijemy małe jasne. Orzeźwia chłodem, kołysze. Obok
polsko-angielskie towarzystwo kończy pogawędkę.
Sądząc po mowie i wyglądzie – państwo są na pewno
z Anglii. Marszałek na pomniku odwrócił się do
piwiarni tyłem. Wygląda stąd, jakby robił siusiu,
w tym swoim rozwianym żołnierskim płaszczu.

A wcześniej, o wiele wcześniej, tak dawno, że czas
zatrzymał się na pożółkłej fotografii, plac był może
mniej wielkomiejski (czy rzeczywiście?) - za to
ładniejszy: otoczony drzewami ratusz i widoczne stąd
kamienice w Alejach, tworzyły piękną, zharmonizo-
waną, urozmaiconą architektonicznie całość. Dziś
w polu widzenia, po przeciwnej, północnej stronie,
mamy narożny blok. Kiedyś była tu piętrowa kamieniczka
z zegarem; tu się umawiano, spacerowano deptakiem
Alej. A róg ulicy Dąbrowskiego, przytłoczony pudłem
„wieżowca”, nie pamięta już nawet dawnej, skromnej
zabudowy. Tyle, że mają tutaj siedzibę: Ośrodek
Promocji Kultury „Gaude Mater”, wytrwale, od
festiwalowego święta i na co dzień, pracujący dla
kultury muzycznej, plastycznej i literackiej – oraz
„Skrzynka” z dobrymi naleśnikami.

Dalej przy ulicy połyskuje nieduży budyneczek,
przerobiony ostatnio na okaz blichtru i złego smaku,
obłożony granitowymi polerowanymi płytami i betonową
kostką. Mieści się w nim sklep Versace. A jeszcze
dalej, po tej samej stronie ulicy Dąbrowskiego, była
kiedyś – znana mi z rodzinnych opowieści – kawiarnia
u Gospodarka. Teraz w tym parterowym domku
nadal jest lokal gastronomiczny, powiększony ostatnio
o solidną drewnianą przybudówkę z tarasem na dachu,
w miejsce dawnego kawiarnianego ogródka.

Zaprzyjaźniony artysta, wybredny i niesłychanie
wymagający, obserwuje z zadowoleniem prace przy
remoncie „popówki”. „Wysoka kultura” – chwali -
całuję te mury, gdy tędy  przechodzę”. To dobrze.
Wygląda na to, że jest postęp: od zagrody włościańskiej
do „popówki”. Zobaczymy, jak będzie w środku.

Dobrze też, że nie będzie zrealizowany pomysł
(z gatunku tych: „co by tu jeszcze spieprzyć, panowie”)
odsłonięcia kościoła św. Jakuba zza tajemniczej zielonej
kurtyny potężnych drzew. Przez korony klonów,
kasztanowców, lip – nadal przeziera z wdziękiem
jedna, druga kopułka, a jesienią cała bizantyńska bryła
świątyni znów się wzbogaci misterną koronką gałęzi,
odcieniami złota i czerwieni.

Upalne popołudnie lipcowe. Sympatyczny premier
zapewnia, że wszystko jest w najlepszym porządku –
by za chwilę zostać zmuszonym do podania się
(oczywiście dobrowolnie) do dymisji. Ojciec dyrektor
ze swoimi hufcami szykuje kolejny szturm na Jasną
Górę – która zresztą wcale się nie broni. III Aleja
oddycha kurzem przed zakuciem na stulecie w szarą
zbroję betonów i granitów. Podłoże robią solidnie.
A swoją drogą – po co ten beton? Przecież to ma być
deptak, nie autostrada. Zwożony ciężarówkami biały
tłuczeń świeci w słońcu, tworząc jasną, prostą drogę
ku Jasnej Górze. Tym właśnie powinna być III Aleja.
Bez wymyślnych zakoli, blichtru, obcych, brzydkich
i niepotrzebnych dodatków.

Olbrzymie wykopy, zalane po burzy, nasuwają
pomysł pani Monice ze sklepiku dla artystów: a może
by tak Wenecja? To jest myśl! Dopiero byłoby
pięknie: gondole w Alejach!

  Władysław Ratusiński
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Życie jest balangą

I Ogólnopolski Festiwal Teatrów Ogródkowych
„W Zaułku” stał się faktem dokonanym. Letni ogródek
Teatru From Poland co sobotę, poczynając od 1 lipca,
zapełnia się do ostatniego miejsca siedzącego i hm...
stojącego. Co skłania do przyjścia i wchłaniania
każdego spektaklu? Nic innego, jak magia teatru.
Teatru, który nie jest oddzielony od widzów kurtyną.
Nie trzeba stroić się w domu godzinami przed lustrem,
aby przyjść na półtorej godziny i usiąść w teatralnych
rzędach. Rzędów tutaj też zresztą nie ma, są zwykłe
ławki. Aktorzy grają swoje role w tak bliskim sąsiedztwie
widza, że wprost ocierają się o niego.

Była to już trzecia sobota lipca, kiedy po raz
kolejny wielbiciele teatrów ogródkowych mogli obejrzeć
i oklaskiwać prezentowaną w tym miejscu sztukę.
Wystawiono w tym dniu monodram „Uma hija humba
gaga” napisany przez Stanisława Ignacego Witkiewicza
– Witkacego. Spektakl ten jest inscenizacją utworu

poetyckiego artysty pt. „Do przyjaciół gówniarzy”.
Jest to pełna ironii, goryczy, sarkazmu, rymowana
satyra na otaczającą rzeczywistość, w której poeta żył
i tworzył.  Witkacy, w sposób bezceremonialny i prosty
a nawet arogancki,  demaskuje i ukazuje zakłamanie
i obłudę naszego najbliższego otoczenia, wytykając
nam fałsz, blagę, oszczerstwo i intrygi.  Proponuje,
aby traktować życie jak upojną, niekończącą się
balangę, podczas której w pijackim zwidzie zaciera
się różnica pomiędzy nocą a dniem, a sytuacje i kształty
nabierają coraz to nowszych, czasami nawet metafi-
zycznych znaczeń. Takie znaczenie ma również ostatnia
scena w tym spektaklu, gdzie bohater stojąc przed
lustrem, wyciąga rewolwer i strzela ... do lustra.

Oglądając to przedstawienie odnosi się wrażenie,
że Witkacy zawarł w tym tekście ponadczasowe
przesłanie i spostrzeżenia, które są odzwierciedleniem
również i naszych czasów.

W postać Witkacego, wcielił się krakowski aktor
Wojciech Michno a cały spektakl mogliśmy obejrzeć
w Zaułku Wieluńskim w Teatrze From Poland, gdzie
w kolejne soboty (do końca wakacji) będziemy mogli
uczestniczyć w kolejnym teatralnym misterium.

Tekst i foto: Zbigniew Burda
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Teatr w Częstochowie (III)

Waldemar Tyras

TEATR CZĘSTOCHOWSKI
w latach  1927 – 1939

Bardzo ważnym dla dziejów seceny częstochowskiej
stał się rok 1927. Zadecydował o tym przyjazd
do Częstochowy w 1926 r. na gościnne występy zespołu
aktorskiego pod kierownictwem Jana Otrembskiego
(1885-1961), który postanowił podjąć próbę zorganizowania
w swym rodzinnym mieście stałego teatru.

Najwięcej kłopotów sprawiało znalezienie
odpowiedniego pomieszczenia. Oczywiście o sali,
która by odpowiadała całkowicie potrzebom teatru,
nie można było w częstochowskich warunkach
marzyć. Wybór padł na starą i wysłużoną salę „Reduty”,
która od 1900 r. wykorzystywana była na różne cele
kulturalno – rozrywkowe. Mieściła się na pierwszym
piętrze w oficynie nieruchomości przy ul. Strażackiej
nr 8 (obecnie ul. Katedralna nr 13), będącej własnością
R. Szpigelmana i M. Fogla. Do sali prowadziła klatka
schodowa z podwórza. Poza wzmiankowaną salą
znajdowały się tu prywatne mieszkania. Na przełomie
lat 1926 – 1927 przeprowadzona została adaptacja tej
sali dla potrzeb teatru.

Tymczasem J. Otrembski, otrzymawszy z ZASP-u
licencję na prowadzenie teatru, skompletował stały
zespół aktorski. Na wypłacenie zaliczki zaangażowanym
aktorom oraz częściowe pokrycie kosztów adaptacji

sali, wydał wszystkie swoje oszczędności w wysokości
6 tysięcy zł. W marcu 1927 r. sala licząca ok. 250
miejsc była gotowa i właściciele wydzierżawili ją
J. Otremskiemu na stały teatr pod nazwą „Rozmaitości”.

Otwarcie teatru „Rozmaitości” nastąpiło 15 marca
1927 r., a więc pod koniec sezonu 1926/1927. Pierwszy
zespół artystyczny stanowili: Hanka Ceranka, Bronisław
Dardziński, Zofia Marcinowska, Wacław Modrzeński,
Bolesław Orliński (reżyser), Jan Otrembski (dyrektor),
Władysław Pietruszyński (reż.), Janusz Sarnecki
(reż.), Edmund Stokowski, Hanna Szczęsna –
Wiesławska, Stefan Truszyński, Janina Wróblewska
i Michalina Zamiłło.

Na inaugurację wystawiono „Śluby panieńskie”
Aleksandra Fredry. Komedia ta przy pełnej widowni
grana była 29 razy, co było dużym wydarzeniem.
W pierwszych miesiącach działalności teatru
„Rozmaitości”, to jest od marca 1927 r. do przerwy
letniej (koniec czerwca) przeważały w repertuarze
pozycje lekkie, rozrywkowe, głównie autorów polskich,
obliczone na pozyskanie szerokiej publiczności.

Pierwszy pełny sezon rozpoczął się w teatrze
„Rozmaitości” 24 września 1927 r. W tym też czasie
placówka ta przyjęła oficjalną nazwę: Teatr Miejski
„Rozmaitości”. Wiązło się to z przyznaniem teatrowi
przez władze miejskie subsydium rocznego. Na inaugurację
sezonu 1927/28 wystawiono arcydziełko komediowe
A. Fredry – „Damy i huzary”, a potem m.in. „Klub
kawalerów” Michała Bałuckiego, „Moralność pani
Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej oraz sztukę G. Hauptmanna
pt. „Tkacze”. W repertuarze przeważały jednak pozycje
lekkie, obliczone często na efekt sceniczny i zysk
kasowy. Również w sezonie 1928/29 repertuar był
podobny. Największym wydarzeniem sezonu 1929/30
było wystawienie „Dziejów grzechu” Stefana Żeromskiego
w układzie scenicznym Leona Schillera, w reżyserii
R. Tańskiego, z dekoracjami Stanisława Grabczyka.

W lipcu 1930 r., ze względu na zły stan techniczny
sali zagrażającej bezpieczeństwu widzów, władze
miejskie podjęły decyzję o zamknięciu pomieszczeń
teatru. W tym czasie trwała już budowa gmachu
teatralnego u zbiegu ulic Kilińskiego i Jasnogórskiej.
Powstałe jeszcze w 1928 r. Towarzystwo Budowy
i Eksploatacji Teatru S.A. w Częstochowie (prezesem
zarządu spółki był starosta częstochowski Kazimierz
Kühn) czyniło wiele starań, by budowa przebiegała
w miarę sprawnie i szybko. Stąd też już 15 lutego
1930 r. w częściowo wykończonym gmachu teatralnym
przy ul. Kilińskiego nr 15 oddano do użytku na parterze
salę kameralną. Mimo, że obliczona była tylko na 300
miejsc, w warunkach częstochowskich stanowiłaUl. Katedralna 13 - w oficynie tej kamienicy mieścił się

niegdyś teatr "Rozmaitości"



21aleje III VII-VIII 2006

TEATR

najbardziej reprezentatywne i komfortowe pomieszczenie
z zapleczem przeznaczone na imprezy kulturalne.

Dopiero jednak w lutym 1931 r. Towarzystwo
Budowy i Eksploatacji Teatru S. A. wydzierżawiło salę
kameralną na teatr, którego dyrekcję powierzono
Janowi Otrembskiemu i Antoniemu Piekarskiemu.
Otwarcie tej placówki, która przyjęła nazwę Teatru
Miejskiego Kameralnego, odbyło się 22 lutego 1931 r.
Na inaugurację wystawiono komedię K. Zalewskiego
pt. „Oj mężczyźni, mężczyźni” w reżyserii A. Piekarskiego.
W sezonie 1931/32 największym powodzeniem
cieszyła się komedia S. Kiedrzyńskiego pt. „Piorun
z jasnego nieba” w reżyserii A. Piekarskiego – osiągnęła
ponad 30 przedstawień. W tym czasie zaczął się jednak
już zaznaczać spadek frekwencji w teatrze, powodowany
m.in. rosnącym bezrobociem. Teatr zaczął popadać
w kłopoty finansowe, a Jan Otrembski na długie lata
wyjechał z Częstochowy.

Natomiast jesienią 1932 r. do Częstochowy przyjechał
Iwo Gall (1890-1959), by objąć dyrekcję Miejskiego
Teatru Kameralnego po J. Otrembskim i A. Piekarskim.
Miał on już poza sobą m.in. kilkuletnią działalność
inscenizacyjno – scenograficzną w warszawskiej
i wileńskiej „Reducie” kierowanej przez Jerzego
Osterwę.

Pierwszy sezon 1932/33 Iwo Gall rozpoczął
w Miejskim Teatrze Kameralnym 2 października 1932
r. wystawieniem komedii obyczajowej S. Kiedrzyńskiego
pt. „Szczęście od jutra”, we własnej reżyserii. Przed-
stawienie zgromadziło komplet publiczności, a zespół
aktorski zaprezentował się korzystnie. Największym
wydarzeniem tego sezonu były premiery dwóch sztuk:
dramatu Stefana Żeromskiego „Róża” i tragedii
Stanisława Wyspiańskiego „Sędziowie”. W związku
z przypadającą w 1932 r. 25 rocznicą śmierci Wyspiańskiego,
Wydział Kultury i Sztuki przy ówczesnym Ministerstwie
Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego ogłosił
konkurs na najlepsze przedstawienie teatralne sztuk
Stanisława Wyspiańskiego. Do konkursu przystąpiło
12 teatrów polskich, a wśród nich Miejski Teatr
Kameralny w Częstochowie ze sztuką „Sędziowie”.
W konkursie tym (w którym jedną z głównych
nagród otrzymał Ludwik Solski za reżyserię „Wesela”
w Teatrze Narodowym w Warszawie) teatr często-
chowski zdobył zaszczytne wyróżnienie.

W sezonie 1933/34 wystawiono około 20 sztuk,
m.in. „Aszantkę” Włodzimierza Perzyńskiego.
Następny sezon 1934/35 zainaugurowano sztuką Ewy
Szelburg - Zarembiny  pt. „Sygnały” albo „Wielki
kuglarz” w reżyserii i inscenizacji Iwo Galla.
Na premierze obecna była autorka. Okres karnawału

w 1935 r. wykorzystał dyr. Gall do zaprezentowania
publiczności częstochowskiej zabawnych komedii
i fars, m.in. „Lekarza bezdomnego” Antoniego
Słonimskiego.

W roku 1935, kiedy teatr częstochowski nie tylko
pozyskiwał widza, ale i zdobywał sobie uznanie
w kraju, dyrektor Iwo Gall wyjechał do Warszawy,
a jego miejsce zajął Kazimierz Brodzikowski. Samo-
dzielnie kierował on teatrem częstochowskim przez
trzy sezony, a w sezonie czwartym, 1938/39, wspólnie
z Tadeuszem Krotke. Do najważniejszych wydarzeń
tych lat należy wystawienie „Kordiana” Juliusza
Słowackiego w reżyserii Z. Bończy - Tomaszewskiego
z dekoracjami R. Sikory, a także sztuki Stefana Żeromskiego
„Uciekła mi przepióreczka” – w 75. rocznicę Powstania
Styczniowego.

Inauguracja sezonu 1938/39 odbyła się 16 września
1938 r. i została połączona z uroczystym oddaniem
do użytku całego już gmachu teatralnego wraz
z wykończoną górną salą teatralną obliczoną na 1000
miejsc. Wieczorem tego dnia w dużej, górnej sali
teatralnej zgromadzili się przedstawiciele władz.
W części oficjalnej oprócz byłego starosty inż. Kazimierza
Kühna (jednego z głównych inicjatorów budowy
gmachu teatru) i przedstawiciela teatru Artura
Kwiatkowskiego, przemawiał także prezydent
miasta Częstochowy Jan Szczodrowski. W swoim
wystąpieniu omówił on dzieje budowy gmachu
teatralnego i ogłosił otwarcie całego obiektu.

Po części oficjalnej odbyła się premiera sztuki
„Damy i huzary” Aleksandra Fredry, otwierająca
kolejny, ale pierwszy w dużej sali sezon teatralny.
Przedstawienie reżyserował Artur Kwiatkowski.
Zespół artystyczny w tym sezonie stanowili: Wiktoria
Arciszewska, Kazimierz Brodzikowski (dyrektor),
Tadeusz Bujakiewicz, Melania Chrzanowska, Józef
Cornobis, Edward Gliński,  Wieńczysław Gliński –
Szarota, Jan Hawryłkierwicz (scenograf), Tadeusz
Krotke (dyrektor), Artur Kwiatkowski, Eugeniusz
Ławski, Janina Łukowska, Artur Młodnicki, Helena
Tańska, Irena Tomaszewska, Janina Wilczówna, Maria
Zarembina. Trzeba zaznaczyć, że w sezonie tym teatr
częstochowski jeździł z gościnnymi występami
do takich pobliskich miejscowości, jak: Radomsko,
Krzepice, Kłobuck, Kłomnice i Myszków.

Do rozpoczęcia sezonu teatralnego 1939/40 już
nie doszło. Wybuch II wojny światowej przerwał
na kilka lat interesujący rozwój teatru częstochowskiego.

Waldemar Tyras
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KANIKUŁA

Na piętrze Miejskiej Galerii trwa wernisaż1 .
Uczestnicy spływają strugami potu. Dobrze chociaż,
że człowiek nie pies i pocić się może. Jubileusz,
okolicznościowe grzeczności. A wokół obrazy, obrazy...
120 sztuk. Drugie tyle artystka zostawiła w domu.
Cóż, zrozumiałe jest dążenie  do wyczerpującego
przedstawienia własnych artystycznych poszukiwań.
Każdy może pokazać to, co uważa za stosowne. Jak
względne są opinie o wartości dzieł, uświadamia mi
rozmowa z panią architekt. Na wystawie podobają jej
się portrety. A ja najchętniej z większości z nich bym
zrezygnował. Ale najbardziej denerwują mnie „dzieła
patriotyczne” (bynajmniej nie dlatego, że są patriotyczne)
- batalistyka o zagmatwanej, naiwnej symbolice.
I pomyśleć, że wernisażowa prelegentka dopatruje się
w nich profetyzmu, aktualności, zapowiedzi odnowy
Polski!

Wśród obrazów, którymi artystka reaguje na
problemy współczesności są takie, które robią bardzo
mocne wrażenie ( “W 40-lecie zrzucenia bomby
atomowej na Hiroszimę i Nagasaki”), jak i takie, które
wywołują – wbrew zamierzeniu autorki – co najwyżej
uśmiech.

Co prawda, płótno z radosnymi żołnierzami pokazuje,
że gdyby artystka poszła tym tropem – realistycznego,
dokładnego, wręcz fotograficznego odtwarzania postaci
– mogłaby osiągnąć ciekawe rezultaty, pozbywając
się po drodze pewnej nieporadności i zbytecznej
naiwności. No, chyba żeby całkiem wpadła w stylistykę
„sztuki zaangażowanej”, w znaczeniu PRL-owskim
tego słowa. Więc może lepiej, że nie, że zostały z tego
nurtu tylko pojedyncze okazałe przykłady.

Są  na wystawie zimowe pejzaże leśne  i martwe
natury, i najnowsze prace, często prawie abstrakcyjne,
które zdają się pobrzmiewać  echem zainteresowania
Witkacym. I okropnie słodki, niczym soczki i ciastka
na wernisażowym stole, obrazek z Matką Boską.

Najbardziej do mnie przemawia cykl obrazów, którymi
artystka dała się poznać przed laty - kontynuowany
do chwili obecnej. Starczyłby właściwie za całą wystawę.
Może tylko warto by go rozebrać z bejcowanych ram.
Dziwny pomysł: „Dobrodziejstwo pszczół”! Zawiera
się w nim fascynacja światem, życiem. Dramatyzm –
i cisza, sytość zbiorów. Obrazy bywają niepokojące,
groźne. Widać w nich dążenie w kierunku surrealizmu –

i dekoracyjności. Nagromadzenie szczegółów, istny
horror vacui i –  obecne także  w niektórych jurajskich
pejzażach - zestawienie powierzchni wypełnionej
plątaniną plam, linii: roślinności, grud ziemi – z pustą,
świecącą  płaszczyzną  nieba. Wielkie drzewa
o nieproporcjonalnie ogromnych owocach. Cała masa
różnych drobiazgów. Ciągle jest to kontynuacja,
w jednorodnej całości – a za każdym razem o innej
wymowie; nie ma nudnej monotonii. Dobrze się na to
patrzy, z  zainteresowaniem.

Ale za długo już nie można wytrzymać w  sali rozgrzanej
i dusznej. Na dole też jubileusz – stowarzyszenia
plastyków nieprofesjonalnych. Z przyjemnością oglądam
barwne fotografie rozwijających się liści paproci
(Agnieszka Osadnik) i pastelowe portreciki Mirosławy
Woroniec.  Szukam dobrych koni Wojciecha Johna –
niestety, dał tylko nijakie jesienne pejzaże z Jury.

Zaś w tzw.  sali poplenerowej – pokazano prace
artystów polskich (z Częstochowy) i francuskich
(z Perigueux). Częstochowianie – to członkowie sekcji
pastelistów, która powstała  niedawno w tutejszym
okręgu ZPAP z inicjatywy Marii Ogłazy. Częstochowscy
pasteliści mieli już wcześniej osiągnięcia, uczestnicząc
w ogólnopolskich i międzynarodowych imprezach.
Dobrym pomysłem, obiecującym na przyszłość, jest
zestawienie motywów pejzażu naszej Jury i francuskiego
miasteczka – oraz różnych sposobów posługiwania
się tą wdzięczną techniką.

Na tworzących pastelami czyhają jednak niebezpieczeństwa.
Nie wystarczy się rozmazać w  “pastelowej”, “subtelnej”
gamie – mogą powstać prace powielane, powtarzające
ulubione efekty, poprzestające na powierzchownych
rozwiązaniach problemów światła i koloru, płytkie.
Z drugiej strony niekorzystne  może się też okazać
uleganie pokusie zbytniej kolorowości. Tej pokusie
nie oparł się chyba i niżej podpisany, żywiołowo
sięgając po pastele – tym razem olejne.

Wśród wystawionych prac jest parę rzeczy szczególnie
pięknych. Wybór to zawsze sprawa w znacznym stopniu
subiektywna. Tym niemniej – czemu miałbym go
ukrywać?

Fale łagodnie omywają piaszczystą plażę, pienią
się, mienią w słońcu. Na brzegu urwiste skarpy
zamykają z jednej strony kadr obrazu. Rozległa
przestrzeń otwiera się ku widnokręgowi, gdzie się
łączy niebo i woda. Na niebie obłoki rozplatają
w oddali warkocze ulewy. Obraz żywiołów napełniony
słońcem, spokojem, łagodnością i mocą. Zharmonizowany,
oszczędny a bogaty koloryt wykorzystuje świetnie
możliwości techniki pastelowej (Czesław Tarczyński
- “Plaża w Archacone”).
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W świetlistych wizjach, mgławicach barwnych,
można odczytać zabawne zestawienia trójkolorowych
flag i czerwonych parasoli albo stylową lampę,
zaznaczoną elegancka kreską  (Joanna Garasińska).
Fragmenty zabytkowej architektury francuskiego
miasteczka, w zdecydowanym kontraście światła
i cienia, interesujące przez sam motyw - stara uliczka,
podwórko, kamienne łuki murów - jak i sposób jego
pokazania: mocny, konkretny, realny –   urzekają
specyficznym klimatem (Marek Zakrzewski - “Południe”,
Annick Terrassier - “Ulica w Perigueux”). Gdybym
z całej wystawy miał wybrać jedną pracę – wybrałbym
właśnie tę “Ulicę”. Delikatność, elegancja, dekora-
cyjność linii, wysmakowanie złotobrązowych tonacji
barwnych daje widzianemu przez koronę drzewa
fragmentowi kamienicy zjawiskowe piękno. Podob-
nie działa sylweta stylowej latarni na zatopionej
w złocistym świetle zachodu uliczce (Barbara Szyc -
“Uliczka w Sarlat”, “Kasztanowce w Sarlat”).

Nad złotymi polami zbóż, nad polami żniwnych
snopów płyną rzędy obłoków. Ten motyw z dobrym
skutkiem podjęli artyści z Polski i Francji. (Mirosław
Czarnocki - “Pejzaże jurajskie”, Andre Bonnamy -
“Krajobraz z Dordogne”). Kiedy indziej  pole widziane
jest z bliska, z środka ukwieconego łanu (Beniamin
Holgate - “Pole kukurydzy”, “Pole zboża”). Albo –
zainteresowanie artysty skupia się na obserwowaniu
przyrody jakby obiektywem aparatu fotograficznego;
w zbliżeniu oglądamy wtedy wzorek na prześwietlonych
słońcem skrzydłach motyla spijającego nektar
(Bernadette Regnard -   “Motyl”). Światło słońca jest
głównym tematem wielu prac - przesyca prosty,
szlachetny motyw starej zabudowy (Hélène Buttling
- “Stara studnia w Saint-Vivien”), czy zwykły fragment
natury (Tomasz Man - “Jura III”, Michel Bordas -
“Krajobraz z La Double”). Zwraca uwagę umiejętność
ukazania pastelami urozmaiconych form i intensywnych
barw kwiatów w wazonie (Bernadette Regnard -
“Bukiet cynii”, Chris - “Bukiet artysty”).

Zaś amonit, tak charakterystyczny dla Jury Krakowsko–
Częstochowskiej, może być pretekstem do powstania
kompozycji dalekiej od sentymentalnej słodyczy, gdzie
ów ślad zamierzchłego życia  nabiera wagi symbolu
(Krystyna Szwajkowska - “Pieczęć praczasu”)

Urokiem naiwności działają prace artystów
z Francji (np. Pierrette Chateau  - “Katedra Saint
Front w Perigueux”, Jean Bourdin - “Stary młyn
w Dordogne”). Zdarza się też – wątpię, czy zamierzona
– pewna nieporadność, nawet wręcz nieudolność.

Jednak ogólnie wystawa robi całkiem sympatyczne
wrażenie. Można je uzupełnić, oglądając eksponaty
pokazane w galerii ZPAP w III Alei. Są tam między
innymi niektóre prace z wystawy XVIII Pleneru
Miejskiego poświęconego Jasnej Górze,  wystawione
przez artystów na sprzedaż (interesujący cykl Adeli
Wiśniewskiej, inspirowany jasnogórskimi dziełami
sztuki, czy niebanalny portret Jana Pawła II Daniela
Pieluchy). Zwracają również uwagę  nasycone słońcem
południa miejskie pejzaże Tomasza Mana i słoneczne
drzewa Henryka Kmiecia, w łagodnej wędrówce
ciepłego światła i cichych cieni,  skupione, przepełnione
spokojnym zachwytem – tak charakterystyczne dla
tego artysty, laureata Nagrody Prezydenta Miasta
Częstochowy  w 2005 roku.

Związkowa galeria hołduje jednak i aktualnym
przesądom. Ponoć dobrze – ze względów finansowych
– mieć obraz przedstawiający Żyda. W tym wydaniu,
jakie można tu obserwować – Żydom, widzom i samej
galerii nie wychodzi to na dobre. Zaś sytuacja finansowa
tego przybytku kultury zdaje się zaprzeczać zasadności
owych przekonań. Warto go  utrzymać, przy życzliwości
miejskich władz, aby – gdy nadejdzie czas lepszej
koniunktury i nowych pomysłów - mieć  gotowe miejsce
w oczekiwanym częstochowskim salonie, jakim ma
być po remoncie III Aleja.

Działalnością wystawienniczą nie gardzi też opodal
cukiernia Bliklego. Właśnie pojawiła się tu kameralna
ekspozycja prac Joanny Jeżewskiej – Desperak. Nieduże
obrazy olejne, ładnie oprawione w proste ramy
z surowego drewna, przyciągają wzrok żywymi,
radosnymi kolorami. Zwyczajne, bezpretensjonalne
motywy – skraj lasu, wnętrze ogrodu w słońcu – dają
artystce okazję do  pełnego energii budowania obrazu,
gestem zamaszystym śmiałym, zdecydowanym (choć
czasem może nieco zbyt schematycznie sprowadzonym
do wydłużonych pociągnięć, jakimi jest nakładana
gęsta farba). Świeżość wrażenia czerpanego z obcowania
z przyrodą znajduje tu przekonywający wyraz przez
szkicowość, bezpośredniość i dynamizm. Te prace
odznaczają się przy tym dbałością o estetykę
przedmiotu nadającego się do upiększenia wnętrza.
Po prostu dobrze to wygląda na ścianie. Miła wystawa.

Władysław Ratusiński

1 Wystawa „ 25 lat twórczości Jolanty Rychwalskiej”,
Miejska Galeria Sztuki, lipiec 2006; słowo wstępne
na wernisażu – Karolina Ściegienny
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„Kościółek” w III Alei -
p.w.  Najświętszego Imienia Maryi

Aleja Najświętszej Maryi Panny, wytyczona
w 1818  roku, zabudowana była na całej swej długości
bardzo nierównomiernie. Najmniej domów wznoszono
początkowo w  III Alei. Tu jednak na przełomie lat
pięćdziesiątych i sześćdziesiątych XIX wieku miała
powstać  jedna z bardziej znaczących budowli,
a mianowicie klasztor i kościół sióstr   mariawitek.

Pobyt mariawitek w Częstochowie datuje się
z przerwami od 1786  roku. Początkowo  siostry opieko-
wały się  mocno  zaniedbanym siedemnastowiecznym
kościołem św.  Jakuba,  przy którym czynny był
niewielki szpital - przytułek.  W latach trzydziestych
XIX wieku mieszkały w domu ks. Lecherta,  który
stał mniej więcej  na rogu alei  i  dzisiejszej ulicy
Dąbrowskiego (Cerkiewnej).

W 1859 roku nabyły siedem działek w III alei
i przystąpiły do budowy własnego klasztoru i kościoła.
Prace postępowały bardzo sprawnie, dzięki czemu już
7 września 1862  roku biskup włocławski Michał
Marszewski konsekrował kościół. Mariawitki nie cieszyły
się  jednak długo nową siedzibą, bo już w 1864 roku
decyzją władzy carskiej zostały zmuszone  do  opuszczenia
klasztoru i  kościoła. Klasztor został zajęty przez urząd
Naczelnika Powiatu Częstochowskiego, a w części
od 1873 roku umieszczono  progimnazjum, następnie
od 1885 roku gimnazjum filologiczne.  Kościół długo
nie remontowany znajdował się w złym stanie zachowania,
na skutek czego w 1901 r. został  zamknięty.  Po czterech
latach odzyskano go i stał się kościołem szkolnym.
W budynkach klasztornych znalazło pomieszczenie
męskie progimnazjum rządowe, gimnazjum, a później
liceum im. Henryka Sienkiewicza.  Wreszcie w 1907
r. został przejęty przez parafię św. Zygmunta i pełnił
funkcję  kościoła filialnego.

Źle prowadzone  remonty nie  sprzyjały zachowaniu
świątyni w odpowiednim stanie.  Usuwano m.in.  niektóre
elementy dawnego wystroju architektonicznego fasady.
Tak się  stało  przede wszystkim ze smukłą neogotycką
wieżyczką i dwoma mniejszymi  po bokach na szczycie
fasady.

Zmiany przeznaczenia kościoła skutkowały również
drobnymi przeróbkami w jego wnętrzu. Z czasem
np. zlikwidowano przejście do kościoła z klasztoru,
m.in. zamurowano otwory drzwiowe prowadzące
na chórki po obu stronach ołtarza głównego. To samo
zrobiono chyba z oknem, po którym pozostała tylko
głęboka wnęka na ścianie północnej kościoła. O tym,
że ono tam było świadczy informacja z inwentarza

o dwóch ołtarzach bocznych (dziś nieistniejących),
stojących na tle okien.

Wygląd kościoła, przed zburzeniem wieżyczek,
pokazuje drzeworyt wykonany według rysunku
Juliana Ceglińskiego opublikowany w  „Tygodniku
Ilustrowanym” z 1862 roku, a więc pochodzący
z czasu tuż po wybudowaniu kościoła. Natomiast
na drzeworycie Władysława Dmochowskiego
w albumie Widoki Częstochowy i Jasnej Góry z opisem
z ok. 1876 roku trzy wieże  już nie istnieją, czyli
że zostały rozebrane wcześniej.

Dodatkową informację zawiera dziewiętnastowieczny
opis kościoła, z którego wynika, że wieżyczki w elewacji
frontowej były „lane z cementu”, natomiast wieża
w szczycie od strony zachodniej była drewniana i wisiały
w niej dwa dzwony i mała sygnaturka.

Kto był autorem projektu świątyni na razie nie
możemy jednoznacznie określić. Z dużym prawdopodo-
bieństwem wskazuje się na architekta warszawskiego
Henryka Marconiego (1792 - 1863), czynnego
w Częstochowie przy innych realizacjach. Dla mariawitek
zaprojektował on typ niewielkiego jednonawowego
kościoła neogotyckiego (w twórczości Marconiego
stanowiący nie jedyny tego rodzaju przykład),

Fot. Zbigniew Burda
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wbudowanego we frontowe skrzydło klasztoru.
Odrębność rozwiązania polega na tym, że dłuższy bok
kościoła jest jego elewacją frontową, zakomponowaną
osiowo. Dominantę centralną stanowi odpowiednio
wyodrębniona część środkowa ostrołukowym oknem
i szczytem pierwotnie zwieńczonym wspomnianymi
wieżyczkami. Przęsła boczne fasady ożywiają dwa
otwory wejściowe i powyżej ostrołukowo zamknięte
okna.

We wnętrzu charakterystyczne są dwa balkoniki –
chórki z dwóch stron ołtarza głównego, sugerujące
zwężenie części  prezbiterialnej. Prowadzą na nie
wtórnie zamontowane kręcone schody. Pierwotnie
schodów tych nie było i na chórki można się było
dostać wyłącznie z klasztoru.

Oprócz ołtarza głównego są dwa boczne zamykające
od strony nawy przestrzenie podbalkonowe. Ołtarze
(pierwotnie było ich pięć) wraz z dwoma rzeźbami
aniołów (obecnie są cztery) na balustradach balkonów
pochodzą z czasu budowy kościoła. Te ostatnie i rzeźby
Ewangelistów, zdobiące ołtarz główny, wykonał
Andrzej Pruszyński  z Warszawy.

W ołtarzu głównym znajduje się obraz Niepokalanego
Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, adorowanej przez
mariawitki, Rafała Hadziewicza, ofiarowany do kościoła
przez samego artystę. Darami artystów były ponadto
dwa obrazy w ołtarzach bocznych: w prawym
Przemienienia Pańskiego Januarego Suchodolskiego
(zachowany) i w lewym ss. Piotra i Pawła - Jana
Ksawerego Kaniewskiego (obecnie jest tam wyekspo-
nowany obraz Matki Boskiej Częstochowskiej, pędzla
częstochowskiego malarza Bolesława Rutkowskiego).

W 1864 roku w kościele było jeszcze kilka dalszych
obrazów znanych malarzy. Obrazy te zdobiły dwa, dziś
nieistniejące, ołtarze boczne oraz luźno wisiały na ścianach.
Dwa z nich: Św. Stanisław biskup wskrzeszający
Piotrowina Alfreda Schouppè (w ołtarzu)  i  Złożenie
do grobu Piotra Le Bruna z 1858  roku,  zachowane
są do  dziś  i należą  do  ciekawszych przykładów
dziewiętnastowiecznego malarstwa religijnego.

Kiedy w 1907 r. kościół jako filialny przejęła
parafia św. Zygmunta, postanowiono zmienić dość
zasadniczo charakter jego wnętrza przyozdabiając
ściany świątyni polichromią  złożoną z motywów
roślinno-kwiatowych i scen figuralnych. Wykonał ją
w 1908 roku Antoni M. Łazowski przy współpracy
Wiktora Strubińskiego z Warszawy. Łazowski jest
autorem innych jeszcze podobnych dzieł, m.in.
w kościele parafialnym w Bierzwiennej k. Koła (1914).

Wśród motywów figuralnych polichromii naszego
kościoła na pierwsze  miejsce  wysuwa się kompozycja
(w dużej wnęce ściany północnej),  której tytuł nadał
sam malarz  „Hołd Matce Boskiej”. Wielofiguralna
scena pokazana jest na tle stromo piętrzących się ku
górze  schodów rajskich. Wśród osób oddających hołd

Matce Boskiej są reprezentanci różnych stanów
społecznych, występują też postacie aniołów i polskich
świętych  (Stanisław Kostka, Kazimierz Królewicz,
Jadwiga Śląska, Wojciech).

To monumentalne przedstawienie bardzo mocno
tkwi w klimacie sztuki młodopolskiej. Swoistej
wymowy dodaje wyobrażenie dwóch adorujących
aniołów z kandelabrami na wschodniej ścianie
ołtarzowej oraz obfitość motywów roślinno-kwiatowych;
są też monogramy Jezus i Maria1 .

Symbolikę motywów kwiatowych zaraz po
powstaniu polichromii tłumaczył autor artykułu
zamieszczonego w „Gońcu Częstochowskim” (1908):
malwy wyrażają boleść, bratki – braterstwo, liście
dębu – siłę,  lilie – czystość,  a osty rozmieszczone
wokół okien - to  światło Ewangelii, które kole złych
ludzi. Zwrócono też wówczas uwagę na związki tej
dekoracji z polichromiami kościołów Mariackiego
i franciszkanów w Krakowie.

Ówczesny rektor naszego kościoła, ks. Michał
Ciesielski, usatysfakcjonowany poziomem artystycznym
dzieła, które znacząco wzbogaciło świątynię,
w specjalnym piśmie gorąco  polecał  usługi A. Łazowskiego
w zakresie sztuki tym wszystkim, którzy chcieliby
skorzystać z jego umiejętności.

Chyba się nie mylił, bo to co artysta stworzył
w Częstochowie, oceniane  jest przez piszących
o tej polichromii bardzo pochlebnie (W. Skrodzki).
Co więcej, są oni skłonni widzieć w niej dzieło
Włodzimierza Tetmajera czy Henryka Uziembły –
malarzy bardziej znanych. Tymczasem wszystko
przemawia za tym, że jest ona niezaprzeczalnym
dziełem A. Łazowskiego.

Bliższe przyjrzenie się zabytkowemu wyposażeniu
świątyni nasuwa myśl, że jego walory artystyczne
zasługują na szersze upowszechnienie wśród
interesujących się sztuką naszego miasta. Wydaje się,
że dotychczas zbyt mało wiedziano, jakie dzieła kryje
wnętrze “kościółka”, chętnie nawiedzanego przez
młodzież szkolną.

Aleksander Jaśkiewicz

Literatura:

1. Wojciech Skrodzki, Polska sztuka religijna 1900 -1945,
Warszawa 1989
2. Katalog zabytków sztuki w Polsce, t. VI. cz.1 Miasto
Częstochowa, cz.1 Stare i Nowe Miasto, Częstochówka
i przedmieścia, oprac. Zofia Rozanow  i Ewa Smulikowska,
Warszawa 1995
3. Aleksander Jaśkiewicz, Kilka uwag o kościele p.w. Najświętszego
Imienia Maryi w Częstochowie, “Ziemia Częstochowska”
t. XXVI, Częstochowa 1999, s. 199 - 204

1 W 1982 roku polichromię konserwowano, wtedy na ścianach
domalowano stacje Drogi Krzyżowej.
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* * *

„Kościółek” – czyli kościół Najświętszego Imienia
Maryi w III Alei Najświętszej Maryi Panny – to jedna
z najpiękniejszych świątyń w Częstochowie. Swymi
dziejami nie sięga w tak odległą przeszłość jak Jasna
Góra czy kościół św. Zygmunta. Powstał jako kościół
klasztorny sióstr mariawitek. Po kasacie klasztoru stał
się kościołem szkolnym – najpierw dla progimnazjum
rządowego, gimnazjum, a później liceum im. Henryka
Sienkiewicza.

Wiąże się z tym kościołem barwna historia z  początku
XX wieku, którą wspomnę tak, jak ją usłyszałem od
mojego dziadka.  Kościółek został przez władze carskie
zamknięty i opieczętowany z powodu – jak podano –
osłabienia stropów. Gdy w 1905 r. wybuchł strajk
szkolny w Królestwie jako protest przeciw rusyfikacji,
młodzież zerwała pieczęcie, a pierwszą mszę św.
odprawił prefekt, ks. Michał Ciesielski. Upamiętnia

go tablica wmurowana niedawno w zewnętrzna ścianę
kościoła. Zaś wewnątrz, już od dawna, jest tablica
pamiątkowa jego ojca, Pawła, artysty malarza i rolnika.

Atmosferę wnętrza tworzy piękna młodopolska
polichromia z motywami roślinnymi i dużą alegoryczną
kompozycją figuralną.

W II połowie XX wieku kościółek funkcjonował
jako kościół rektorski, siedziba duszpasterstwa
akademickiego i duszpasterstwa inteligencji, a przez
pewien czas – dopóki nie wybudowano własnego
kościoła parafialnego – także parafii św. Stanisława
Kostki. Mądre, bezpośrednie kazania głosił tu proboszcz,
ks. dr Bronisław Panek,  w ciemnozielonym gotyckim
ornacie odprawiający niedzielne msze, z pierwszymi
fragmentami liturgii już w języku polskim.

Wiąże się z kościółkiem działalność także innych
znanych postaci z częstochowskiego duchowieństwa,
jak infułat Jatowt, prałat Wincenty Kochanowski, prałat
Zdzisław Wajzner, duszpasterz akademicki, jego
współpracownik i następca, ks. Ireneusz Skubiś –
obecny infułat i redaktor naczelny „Niedzieli”. Jego
z kolei współpracownikiem i następcą został ks. Marian
Duda, obecny prałat i profesor. Wtedy już główną siedzibę
duszpasterstwa akademickiego  przeniesiono do kościoła

Fot. Eliza Kopcińska
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św. Wojciecha – i tam jest do dziś. Ale kościółek skupia
dalej gromadkę spośród częstochowskiej inteligencji
i studentów, a niedzielne msze o godz. 19.15, odprawiane
zwykle przez duszpasterza akademickiego, ks. Andrzeja
Przybylskiego, mają swój klimat skupienia, zaanga-
żowania, wspólnoty, piękna liturgii.

Rektorem kościoła jest ks. infułat Marian
Mikołajczyk, niegdyś kapelan biskupa Stefana Bareły,
sprawujący ważne funkcje w Kurii i przez lata
kontynuujący tutejsze tradycje dobrego kaznodziejstwa.
Kościółek ma szczególne znaczenie dzięki sąsiedztwu
z domem biskupów częstochowskich. W piwnicy tego
domu odbywały się zajęcia duszpasterstwa akademickiego,
a po roku 1980 znalazł tu pierwszą siedzibę Klub
Inteligencji Katolickiej.

 W kościółku co roku miały miejsce rekolekcje
akademickie – a obecnie rekolekcje dla inteligencji –
oraz różne spotkania i wykłady. Bywały tu znane osoby,
wykładowcy duchowni i świeccy, ze świata nauki,
kultury. Cykle konferencji głosili m.in.: benedyktyn
o. Karol Meissner oraz – tak, tak! – Zbigniew

Lew-Starowicz za młodu. Był Stefan Kisielewski
i ks. Franciszek Macharski, ówczesny rektor
krakowskiego Seminarium Duchownego. Również
pełen osobistego uroku, odznaczający się znakomitym
poczuciem humoru misjonarz-jezuita, arcybiskup
Adam Kozłowiecki z Lusaki, dziś sędziwy kardynał.
Proste, nastrojowe piosenki ks. Duvala z wdziękiem
śpiewał przy gitarze ks. Stanisław Sierla. W „kościółkowym”
życiu brał czynny udział ordynariusz częstochowski,
biskup Stefan Bareła. Również obecny metropolita
częstochowski, arcybiskup Stanisław Nowak, służy
w kościółku uroczystymi celebracjami, spotkaniami,
odwiedzinami i prywatną modlitwą.

Na szczególną uwagę zasługują styczniowe msze
ekumeniczne, w Tygodniu Modlitw o Jedność Chrześcijan,
z udziałem duchownych Kościołów chrześcijańskich
oraz alumnów Seminarium Duchownego. Szkoda,
że w tak ważnych, tradycyjnych już modlitewnych
wydarzeniach ekumenicznych – tradycyjnie mały jest
udział świeckich. Warto też wspomnieć o kameralnych
koncertach – zwłaszcza chorału gregoriańskiego,
muzyki dawnej - organizowanych od czasu do czasu,
np. w programie corocznego Międzynarodowego
Festiwalu Muzyki Sakralnej „Gaude Mater”.

Już choćby te krótkie uwagi świadczą, jak ważne
to miejsce w Częstochowie. Skromna, szlachetna
w proporcjach, bez ostentacji wkomponowana w Aleje
budowla. Za zachowanym murem z ozdobną kratą
i bramą niewielki dziedziniec z wysokimi drzewami
i krzewami, wybrukowany nie tak dawno granitową
kostką, oddziela kościół od ruchliwej ulicy. Wnętrze
skłania do skupienia, ciszy, modlitwy – także tej
prywatnej, po drodze do szkoły czy pracy. Podczas
konserwacji wnętrza, którą  przeprowadzono w 1982
r., Stanisław Pospieszalski dodał wspaniały, mocny
w wyrazie witraż. Przy okazji można zauważyć, że
z pewnością jest to artystycznie najlepsze w Często-
chowie – obok rzeźby na Bramie Lubomirskich -
przedstawienie św. Michała Archanioła.

Szlachetny artyzm świątyni został niestety ostatnio
zakłócony przez usunięcie starych, ładnych drzwi.
Może pamiętały one tamten zryw polskiej młodzieży?
To, co zrobiono w ich miejsce bardziej przypomina
wejście do nowobogackiej willi. A szkoda wielka, bo
całość jest utrzymana ze starannością, troską, pietyzmem.
Zupełnie też niepotrzebnie zaczęto odtwarzać bicie
dzwonów z playbacku. Przez długi czas dzwonów
tu w ogóle nie było, a wystarczyłaby w zupełności
srebrzysta sygnaturka, współbrzmiąca z klimatem
kościółka.

 Władysław Ratusiński

Fot. Eliza Kopcińska
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PROZA

Anna Chowska

Nie mogę...

Nie mogę się skupić, nie mogę nic zrobić, w głowie
kompletna pustka...

Wszystko przez to nasycenie przeżyciami, które tak
silnie emanują, że zabijają wszelkie odruchy logicznego
myślenia.

Wprawdzie bardzo przekonywująco opowiadałeś mi
o zaletach działającej dobroczynnie racjonalizacji uczuć,
ale ja tak nie potrafię.

Tak bardzo był mi potrzebny twój telefon, twój głos
właśnie dzisiaj, wołałam cię myślami i co? I... nic. Tak,
mówiłeś o telefonie w przyszłym tygodniu i wiem,
że zadzwonisz, ale mnie on był potrzebny właśnie dziś.
Po co? Po to, bym się uspokoiła, bym na moment
rozmowy wirtualnie cię poczuła...

Cały czas staram się uspakajać zapewnieniami
o wzajemnym zaufaniu, ale moja rozgorączkowana
osobowość nie jest temu posłuszna, głowa też nie,
bo myśli kłębią się męcząco, niepewność determinuje
brak odporności...

A miało być sportowo, gładko, bez zobowiązań.
No i kłania się moje przeświadczenie, że w tych sprawach
niczego nie można przewidzieć, bo zawsze występuje
element nieprzewidzianego ryzyka.

Moje puste, wyeksploatowane wnętrze zostało nagle
rozpromienione tysiącem ciepłych, niedoznanych,
niepowtarzalnych wzruszeń. Nie chciałam myśleć, że być
może to jednostronne oszustwo, wolałam myśleć,
że jesteś mężczyzną stworzonym dla mnie, że istniejesz,
by mnie kochać...

Zobaczyłam coś, czego mój beznamiętny spokój nie
pozwolił w pierwszej chwili dostrzec, a mianowicie ile
ciepła, wrażliwości i finezji mieści się w mężczyźnie
pozornie oschłym i chłodnym...

Wiem, jak instrumentalnie mężczyźni traktują kobiety,
szczególnie te dojrzałe. Musiałam się tego nauczyć,
by przetrwać to, co zdarzyło się trzy lata temu. Dlatego
nawet nie myślałam, że kiedykolwiek będzie mi jeszcze
dany taki dreszczyk emocji z silniejszym biciem serca.
Wciąż jestem małą dziewczynką, która posiada nadmiar
naiwnej wiary w „prawdziwą miłość”, w czym nie zmienię
się nigdy. Bo miłość to coś najpiękniejszego na świecie.
Prawdziwy, niczym niezastąpiony dar życia.

I oto spotykam ciebie. I oto szok, że jest ktoś, kto
potrafi porozumiewać się tym samym językiem nie tylko
ducha, ale i ciała...

Pielęgnowałam z rozkoszą twą irracjonalną w tej

chwili bliskość, bo siła mojej wyobraźni bywa nieograniczona.
Moje milczenie zostało odnotowane przez otoczenie jako
coś nowego i dziwnego, wręcz podejrzanego. Ja
pragnęłam tylko jednego – ocalić ten kokon szczęścia.
Myślałam jak długo będzie trwał, bo rozświetlał mnie
od wewnątrz i dawał nadzieję...

No i widzisz, mój mężczyzno, wyzwoliłeś we mnie
nowe emocje, których do tej pory nie doświadczyłam,
mimo, że wzajemna przyjemność nie jest mi obca.
Spazmatyczne szczęście w nieprzytomnym uścisku,
splatanie się w sobie z obłędnym pragnieniem zespolenia
i trwania tak...

Mówiłam ci, że jestem kobietą porzucaną i że zwykle
pozostawiano mnie z rozkrwawionym sercem. Dlatego
teraz tak bardzo się boję... Korzeniami mojej osobowości
jest lęk, dlatego aby się uspokoić przerzucam na papier
potok myśli, a następnie go niszczę...

Mam nadzieję, że bezboleśnie uda mi się powrócić
do mej codzienności, biegania, załatwiania i stopniowo
będzie „po bólu”... Choć wolałabym ocalić to piękne,
niezapomniane doznanie, niż pracować nad zabijaniem
go. Ale skąd mogę wiedzieć, czy ty pragniesz tego
samego? Fascynacja powinna być wzajemna. Nie chcę
być tą, która dając serce otrzymuje kamień.

Doświadczenie uczy, że męskie emocje ulatniają się
jak bańka mydlana.

Jeżeli zachowam spokój, nie dopuszczę do wewnętrznej
histerii, mam szansę na przetrwanie. Ale jest to takie samo
myślenie życzeniowe, jak to z racjonalizowaniem uczuć.

Byłam taka pewna siebie. Wydawało mi się,
że nie przebijesz się przez ten wypalony ugór. I cóż
się okazało?

Moje zachłanne ciało zostało uspokojone, ale
dusza połechtana wyrazistością emocji – poddała
się... Ożyła niezaspokojona potrzeba akceptacji, bycia
kochanym, więc męczą mnie myśli - zadzwonisz?
napiszesz? czy po prostu pójdę w niepamięć? Jesteś
bardzo interesującym mężczyzną, a mnie, z kolekcją
moich kompleksów, trudno uwierzyć, że mogłabym
w twoim życiu wiele znaczyć.

Chciałabym, byś wiedział, że jestem monogamiczna,
nie lubię sprzedawać siebie, nawet jeżeli pretekstem staje
się dokuczliwa potrzeba rozładowania napięcia. Od
przypadkowości kontaktów wolę uczucie zniechęcenia
i frustracji. Ostatecznie wybrałam ciebie. Czekałam cały
długi miesiąc. I choć wcale nie byłam pewna słuszności
tego oczekiwania, to jednak zaklepałam w duszy nasze
spotkanie, nie mając zupełnie pojęcia o tym, jak ono się
dla mnie skończy.

Jestem oczarowana i nie umiem tego ani lepiej, ani
ładniej wyrazić, bo dziś moja ciężka, zamglona, zrozpaczona,
niepewna myśl rodzi się w bólach.

Znam zakamary mojej duszy i boję się, że za dużo
szczęścia naraz. Nie chce mi się uwierzyć, by dobra passa
miała trwać!
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Nie znam mężczyzny, który byłby tak ciepły i tak
nastawiony na dawanie, tak nie - egoistyczny... Stałeś
się kopalnią zaskoczeń i nieznanych wrażeń. Umiesz też
wspaniale formułować myśli. Masz ciekawy, obiektywny,
z dużym wyczuciem niuansów, sposób argumentowania.
Wymaga on niemałego ładunku intelektualnego
w prowadzonych rozmowach. Zatem twoja gotowość
do prowadzenia ze mną dialogu napawa mnie nadzieją
i sprawia, że czuję się lepsza...

No i wraca wspomnienie wtulonej w moje ramię
głowy i szeptanych do ucha nieodgadnionych przez
innych prawd...

Czuję się zauroczona, czuję się zawstydzona, czuję
się zakłopotana i czuję się szczęśliwa...

Aleksander Wierny

B A R B A R A

(fragment większej całości)

Przedmioty nosiły imiona jego byłych kobiet, bo
każdy z nich był pamiątką. Była więc stojąca, smukła
metalowa lampa Beata; kamionkowa, ornamentowana
(i pusta) doniczka Majka; wygodna, miękka kanapa
Edyta; prosta i ascetyczna szafka Martyna; wreszcie
obraz przedstawiający ponury, deszczowy krajobraz –
Otylia. Mariusz kupował te przedmioty w schyłkowej,
zamierającej fazie związku, kiedy już wiedział, że odejdzie,
choć otwarcie się do tego przed sobą nie przyznawał,
a tym bardziej nie wyjawiał swoich zamiarów kobiecie,
z którą akurat się spotykał. Kupowanie przedmiotów,
które w domyśle miały wypełnić ich przyszły dom – to
był ze strony Mariusza egzorcyzm, ostatnia próba
obłaskawienia rzeczywistości, pokonania demonów,
przechylenia szali zwycięstwa na stronę dogasającej
miłości. Nadawał tym transakcjom odpowiednią oprawę,
celebrował z namaszczeniem zakup w towarzystwie
Martyny czy Beaty, opatrując go czytelnymi aluzjami
co do wspólnej, szczęśliwej przyszłości. Zawsze potrafił
je też przekonać, że nowo nabyty przedmiot właśnie
w jego mieszkaniu powinien czekać na wypełnienie
swojej właściwej funkcji, czyli budulca gniazda, więc
smutne, choć na ogół funkcjonalne namiastki niespełnionej
miłości służyły mu potem całkiem nieźle w samotnym
życiu. W chwili zakupu kobiety nie wiedziały, że właśnie
wybrzmiewają ostatnie akordy ich związków z Mariuszem,
więc kiedy najdalej kilka tygodni później oświadczał im,
że odchodzi, wylewały morze łez i pretensji. Związki
Mariusza kończyły się zawsze wtedy, gdy zbliżał się czas
podejmowania decyzji sankcjonujących wspólne życie.

Dręczyły go wyrzuty sumienia, bo nie potrafił w sobie
wyzwolić wystarczającej dawki bezkrytycznego
egoizmu i po prostu zapomnieć o tych kobietach, ale
nie umiał też – tak po prostu – żyć z nimi. Żył więc
z doniczką, lampą, kanapą, szafką i obrazem.

Gdy wprowadził się do bloku przy Kościuszki, spotkał
mieszkającą dwa piętra niżej Barbarę i musiał przedefi-
niować swój stosunek do kobiet. Do tej pory Mariusz
dominował, tworzył i niszczył wedle własnego uznania.
Barbara najpierw odpowiedziała na jego zaloty
(uśmiechnęła się, kiedy przytrzymał drzwi windy
i przepuścił ją przed sobą, nie zwlekając podjęła rozmowę
o pogodzie i przejęła inicjatywę opowiadając o swoim
kocie, który uwielbiał patrzyć z okna na padający deszcz
i śnieg, co pozwoliło Mariuszowi wyrazić nadzieję,
że kiedyś zobaczy to niezwykłe zwierzę, a ona nie
zaprzeczyła, nie zmieniła tematu, tylko zaprosiła go
do siebie na wieczorną lampkę wina, bo „przecież my,
sąsiedzi, musimy się lepiej poznać.”, potem regularnie
spotykała się z Mariuszem, ale nie chciała z nim wiązać
jakichkolwiek planów. Gdyby kiedykolwiek miał
potraktować ją tak, jak poprzednie kobiety, na pożegnalny
zakup udałby się po lodówkę wyprodukowaną przez
dobrą firmę: błyszczącą, zgrabną bryłę z wieloma zmyślnie
skonstruowanymi przegrodami i pojemnikami w środku,
z wieczną zimą panującą wewnątrz. Barbara ściśle określiła
swoje wymagania, dokładnie wytyczyła ścieżki, po których
się poruszali: oprócz zakazu niespodziewanych, nie
poprzedzonych telefonem wizyt, limitowała Mariuszowi
czas, który mógł z nią spędzić i nie pozwalała mu na nic
poza seksem. Nie odpowiadała na pytania dotyczące
pracy, rodziny, przyjaciół, mężczyzn poprzedzających
Mariusza. Kiedyś, idąc ulicą Dąbrowskiego, tym
szarym, jednokierunkowym korytarzem łączącym Aleje
z sądami i prokuraturą, zobaczył wśród wielu innych
szyldów notariuszy i adwokatów tabliczkę z jej imieniem
i nazwiskiem, ale nie był pewien, czy na pewno ta właśnie
Barbara jest właścicielką niewielkiej kancelarii notarialnej,
pamiętając bowiem o jej niechęci do dzielenia się
prywatnością, ominął bramę, w której być może
znajdowało się miejsce pracy kobiety, z którą sypiał.
Mijał potem tę kancelarię wielokrotnie, ale nie odważył
się wejść do środka, nigdy też nie zdecydował się, żeby
zagadnąć o nią Barbarę. W rewanżu demonstracyjnie
ignorował pytania o jego źródło dochodów, mamę, tatę
i całą resztę. Kiedy po seksie wstawała z łóżka i odwracała
się do niego plecami (a zawsze podnosiła się pierwsza
i zawsze spieszyła się do łazienki), patrzył na jej plecy
i pośladki, na ciało obarczone lekką nadwagą, ale mimo
to kształtne i proporcjonalne, i mógł myśleć tylko o wspaniałej
lodówce, którą wstawi do swojej kuchni zakończenie
ich znajomości. Na razie jednak to ona używała go jak
poręcznego sprzętu, będącego zawsze pod ręką, sprawnego
i niezawodnego.
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Janusz Piernikarski

Człowiek z groźną miną

Zdarzyło się to parę lat temu w pewnym mieście
powiatowym, mniejszym od Częstochowy; miało
burmistrza, a nie prezydenta.

Po południu burmistrz przeglądał dokumenty,
którymi musiał się niedługo zająć. Weszła sekretarka,
dziwnie blada.

- Panie burmistrzu, ktoś do pana – zapowiedziała
grobowym głosem.

- Niech pani mu powie, że o tej porze nie przyjmuję
– odparł samorządowiec, nie podnosząc wzroku znad
papierów.

- Eee… lepiej, żeby pan go przyjął – wygląd i głos
sekretarki wskazywał, że sprawa należy do poważnych.

- Dobra, niech wejdzie.
Do gabinetu wszedł człowiek, który niczym szczególnym

się nie wyróżniał, poza jednym. Burmistrz oblał się
zimnym potem zobaczywszy, jak groźną minę miał
gość. Ściślej mówiąc, była to mina galwaniczno-
uderzeniowa. Nieznajomy pchał ją na poskrzypującym
wózku.

- Proszę siedzieć spokojnie – zapowiedział.
Burmistrz nie był specem od broni morskiej, ale

postanowił nie stawiać oporu. Tymczasem gość
zaciągnął minę w kąt, przysunął sobie krzesło i usiadł.

Przez dłuższą chwilę panowało milczenie, które
przerwał burmistrz.

- Mogę zadzwonić? – zapytał.
- Proszę bardzo. Tylko bez żadnych numerów.
Burmistrz zadzwonił na dół, do recepcji, aby

powiadomić, że siedzi u niego człowiek wyposażony
w minę morską i nie zamierza wychodzić. Zadzwonił
też do żony, informując, że przyjdzie później.

Ledwo wieść o niezwykłym petencie rozniosła się
po Urzędzie Miasta, wybuchła panika. Pracownicy
przekazywali sobie historie o terroryście, który wziął
burmistrza jako zakładnika. Przyjechała policja, straż
miejska, straż pożarna i pogotowie ratunkowe.
Ewakuację budynku przeprowadzono wzorcowo:
poważnie ranna została tylko urzędniczka, która złamała
obcas, uciekając po schodach i została podeptana przez
kolegów. Gdy w urzędzie pozostali jedynie burmistrz
i miner, tłum zgromadzony wokół wrzał od domysłów,
co dalej. Pogłoski o zamachu roznosiły się; aresztowano
arabskiego lekarza, który pechowo znalazł się w pobliżu.

W radiu i telewizji przerwano audycje, by nadać
program specjalny. Na różnych kanałach, w różnych
programach, różni eksperci podawali w wątpliwość
krajowy system bezpieczeństwa mówiąc, że oni już
dawno przewidywali akty terroru w Polsce. Niektórzy
stwierdzali, iż człowiek z miną nie jest terrorystą, tylko
samotnym desperatem. Gdzie indziej wypowiadał się
ważny oficer Marynarki Wojennej.

- Mina kontaktowa – wyjaśniał – umieszczona jest
na specjalnym wózku, który po zrzucie pełni funkcję
kotwicy.

- Czy można przez nieuwagę doprowadzić do
eksplozji? – spytała prezenterka.

- Teoretycznie nie. Wybuch następuje po zgnieceniu
jednego z ołowianych czopów zawierających zapalnik,
normalnie przykrytych żeliwnymi osłaniaczami. Są
one zrzucane, gdy mina wpadnie do wody, ale jeśli
nasz napastnik ma umiejętności, może pozbyć się
czopów wcześniej.

Należało podjąć jakieś działanie, najlepiej odbić
zakładnika i rozbroić minę. Policja i straż miejska
ciągle zrzucały odpowiedzialność na siebie nawzajem.
Strażacy mieli specjalistów i sprzęt pirotechniczny,
ale nie zaryzykowali. Rzecznik prasowy jednostki
uznał, że nikt się tego nie podejmie – mina może
wywalić dziurę w pancerniku, więc nawet kevlarowa
zbroja nie zagwarantuje bezpieczeństwa technikowi.
Były próby zastosowania robota, ale nie potrafił
pokonać schodów, a do windy się nie mieścił.

Wkrótce wytworzyły się dwie koncepcje działania.
Jedni chcieli generalnego szturmu na Urząd Miasta.
Grupie tej przewodził zastępca burmistrza, który
popierał pomysł z prostego powodu. Sprawna
i zdecydowana akcja pomogłoby mu zdobyć popularność
przed wyborami samorządowymi, a może przy okazji
pozbyłby się najważniejszego rywala – samego
burmistrza. Drudzy chcieli pertraktować, ale nikt nie
wiedział, jakie są żądania napastnika. Ten wreszcie
odezwał się następnego ranka.

- Przynieście mi jedzenie – zażądał. – Inaczej burmistrz
umrze. (Nie dodał, że z głodu.)

- Czego pan chce? – spytał negocjator.
- Dużą pizzę, pół kilo żółtego sera, bochenek chleba,

butelkę caberneta. I jeszcze dzisiejsze dzienniki.
Zespół interwencyjny postanowił wykorzystać

szansę. Za posłańcem z żywnością posuwali się dwaj
policjanci. Zapukali do drzwi. Rozległo się skrzypienie.

- Drzwi otwierać ostrożnie – ostrzegł desperat. –
Mina jest teraz za nimi.

Ekspedycja odstąpiła więc od próby ataku, zostawiając
minerowi żywność i gazety.

- W jakim stanie jest burmistrz? – zapytał posłaniec.
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- Wszystko w porządku, tylko zgłodniałem! –
zawołał zakładnik. – Powiedzcie żonie, że jutro wrócę!

Ale nie wrócił ani jutro, ani pojutrze. Siedział
przywiązany do fotela, gdy terrorysta przebywał
w kącie obok miny.

Negocjatorzy próbowali wygrać trochę czasu,
spełniając żądania. W ciągu najbliższych dni człowiek
z miną otrzymał nie tylko prowiant i gazety, ale także
telewizor. Specjaliści nadal opracowywali plan
ataku, analizując postępowanie przeciwnika.

- Na razie dajemy wszystko, co zechce – mówił
komendant policji. – W ten sposób uśpimy jego czujność.

- Fakt, że tak zwany „miner” domagał się gazet
i telewizora może oznaczać, że chce on wiedzieć, co
o nim piszą. To wskazuje na egocentryzm, co jest
cenną wskazówką – tłumaczył na odprawie zespołu
interwencyjnego uznany psycholog.

Minęło półtora tygodnia. Urząd Miasta musiał
pracować, korzystał więc z gościny władz powiatowych.
Jedno z najsilniejszych ugrupowań Rady Miasta stworzyło
uchwałę, o której było wiadomo na sto procent,
że burmistrz ją poprze. Szef opozycyjnej formacji
postanowił jednak wpłynąć na minera, obiecując
mu prezent w zamian za nakłonienie burmistrza
do zablokowania uchwały. Desperat zgodził się i słowa
dotrzymał. Uchwała utknęła, a radny posłał do gabinetu
ogromne pudło czekoladek.

Ten precedens otworzył nową epokę w dziejach
miasta. Od tej pory każdemu konfliktowi o uchwałę
w Radzie Miasta towarzyszyły podarki – rzeczowe
lub gotówkowe – dla minera, który miał nakłonić
burmistrza do odpowiedniego potraktowania danego
aktu. Wygrywał ten, kto się postarał. Jedno z najmniejszych
ugrupowań dwukrotnie przechyliło szalę na swoją
stronę: raz, gdy kurier przywiózł straszliwemu
rezydentowi tort Sachera prosto z Wiednia, a potem,
kiedy terroryście ofiarowano alegorię 12 miesięcy
wyrzeźbioną przez jednego z radnych w kle morsa.

Z czasem mieszkańcy miasta uznali człowieka
z miną za lokalną atrakcję i byli nawet z niego dumni.
Przed urzędem stał strażnik, pilnując, by do budynku
nie wchodzili ciekawscy. Burmistrz też się przyzwyczaił,
a nawet dwukrotnie uzyskał u „protektora” zgodę
na wizytę żony. Sława minera osiągnęła wymiar
ogólnopolski: plotkarskie tygodniki prześcigały się
w odgadywaniu, kim on może być. Nie dysponowały
fotografią, ale zdjęcie miny się znalazło.

Wszelkiej maści eksperci zmienili ton, twierdząc,
że desperatowi z miną należy współczuć i próbować
go zrozumieć. Niewielka grupa przebąkiwała w na
wpół pustych salach o konieczności interwencji.
Zwolennikiem szturmu był oczywiście zastępca
burmistrza. Tym niemniej okupant Urzędu Miasta był

najpopularniejszym człowiekiem w mieście i nikogo
nie zdziwiło, gdy przed wyborami zaproponowano
mu, aby kandydował.

Nadeszła kampania wyborcza. Ostro promował się
zastępca burmistrza, obiecując „rozprawę z bandytą,
który trzyma miasto w szachu, i jego marionetką”.
Jego pryncypał także brał udział w wyborach, choć
uwięziony nie mógł uczestniczyć w kampanii bezpo-
średnio. Sztab minera przygotował się najsolidniej,
choć sam kandydat się nie pojawiał i sprawiał wrażenie,
jakby go to nie obchodziło. Pojawiały się plakaty,
billboardy, koszulki z miną. Piosenka o minie.
Spotkania wyborcze w centrach handlowych, pubach
i na świeżym powietrzu, gdzie obowiązkowo
pojawiały się balony w kształcie min, przymocowane
do wózków. Sondaże od razu dawały terroryście szanse
na zwycięstwo.

Po wyborach okazało się, że tym razem miały rację.
Człowiek z miną otrzymał ponad 70 procent głosów.
Rezultat spowodował spontaniczne demonstracje
radości w całym mieście.

Drugi był zastępca burmistrza, ale nie uznał się za
przegranego. Podjął z nową siłą temat usunięcia
zagrożenia. Jakimś cudem udało mu się poderwać
do walki zespół interwencyjny, który opanowało
całkowite rozprzężenie. Nie obawiał się niczego –
drugi z rywali, burmistrz, miał tylko garstkę głosów,
a zwycięstwo nad minerem dostarczyłoby poparcia,
przy którym nie liczą się koszty renowacji gabinetu.

Nocą grupa komandosów dostała się do siedziby
burmistrza. Dowódca jednym ciosem powalił kogoś,
kto stanął mu na drodze. Zapalili światło i okazało
się, że to stary burmistrz. Desperata nigdzie nie było
widać, tak jak i wszelkich drogich prezentów. Tylko
mina została.

Co się stało później? Burmistrz wrócił do żony,
lecz zastępca oskarżył go o symulację uwięzienia
w celu manipulacji wyborców. Ostatecznie wybory
trzeba było powtórzyć. Człowiek od miny jakby się
rozpłynął i nikt go już nigdy nie spotkał. Nie dało się
nawet odtworzyć jego wyglądu, bo wszyscy zwracali
uwagę tylko na minę.

Ta ostatnia została z ogromną ostrożnością wywieziona
za miasto, gdzie pod okiem pirotechników miała zostać
zdetonowana. Okazało się, że w środku zamiast
trotylu był tylko piasek.

- Ale jaja! – powiedział rzecznik prasowy policji,
zagadnięty przez pierwszego dziennikarza.

Tak przynajmniej ludzie powiadają. Może co innego
powiedział. Może w ogóle ta historia inaczej
wyglądała, a może to wszystko nieprawda.
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Altea Leszczyńska

Samochód
opowiadanie grozy

Usiądź wygodnie, przymknij oczy. Nie myśl o niczym
szczególnym. Czy czujesz się ociężale? Czy twoje powieki
stają się coraz cięższe? Nadchodzi sen, z którym nie wygrasz.
Lepiej od razu się poddaj i zamknij oczy. Chwila
odpoczynku dobrze ci zrobi. Niezliczone myśli przewijają
się przez twoją świadomość, nie możesz się skupić na żadnej
z nich. Usypiasz. Jest ciepło, jest miło. Jest bezpiecznie.
Poddajesz się.

Próbujesz się jeszcze skoncentrować, ale sen przejmuje
kontrolę nad twoim umysłem i prowadzi cię tam, gdzie sam
chce, a nie tam, dokąd ty chcesz. Barwy i obrazy wirują
w twojej głowie. Jakiś kształt zaczyna się wyłaniać. Nie jesteś
w stanie dostrzec, co on przedstawia, bo gdy tylko się na nim
skoncentrujesz, budzisz się i już nie jest tak przyjemnie. Nie
koncentruj się więc. Pozwól się unieść. Pozwól się poprowadzić.
Znowu jest miło, ale czy bezpiecznie? Poddajesz się. Śpisz.

Widzisz drogę prowadzącą donikąd. A może wiedzie
ona do celu, którego nie jesteś w stanie sobie wyobrazić?
Droga i drzewa. To podmiejska dwupasmówka. Po jednej
stronie las, po drugiej pole, a za nim daleko na horyzoncie,
znowu las. Nie patrz tam. I tak tam nie pójdziesz. Jest ciepło.
To lipcowy dzień. Chmury zakryły niebo, zaraz może
zacząć padać. W taki pochmurny duszny dzień lepiej nie
wędrować tylko skryć się gdzieś, ale gdzie? Przecież nie
pójdziesz do lasu, bo mogłaby zaraz rozpętać się burza.
Kroczysz wzdłuż pobocza drogi. Po prawej lasy, po lewej
pola. Czy na pewno idziesz w dobrym kierunku? Może
należałoby spróbować w odwrotnym? A dokąd tak w ogóle
podążasz?

Droga, asfalt, pochmurne niebo gdzieniegdzie jeszcze
błękitne, ale przeważnie już szare. Jest duszno i gorąco,
powietrze pachnie deszczem. To znak, że za chwilę będzie
burza. Rozejrzyj się wokół. No tak, nie możesz, przecież
śnisz. Możesz oglądać tylko to, co sen ci ukaże. To jego
tajemna władza nad tobą. Poddaj się. Nie walcz, bo i tak
nie masz szans. Lepiej zwróć uwagę na to, na co pozwala
ci sen. Wszystko spostrzegasz takie wyraźne, całkiem jak
na moment przed burzą. Zielone liście pokryte cieniutkimi
żyłkami tkwią bez ruchu. Widzisz je bardzo dokładnie,
nawet te, które są daleko od ciebie. I jeszcze ciemnozielony
mech porastający pobocze. Gdyby to od ciebie zależało,
byłaby dzisiaj ładna, słoneczna pogoda. Na tyle ładna, aby
wejść do lasu i rozkoszować się świeżym powietrzem
nasiąkniętym żywicą. Ale zupełnie nie masz na nic wpływu.

Zauważasz, że poboczem tej drogi ktoś wędruje. To
kobieta. Jest mocno opalona, wysoka, dobrze zbudowana,
a nawet odrobinę otyła. Zaczekaj chwilę, niech sen pozwoli
ci ujrzeć jej twarz. Jest bardzo mocno opalona sztuczną
opalenizną z solarium, a może raczej to samoopalacz. Jej
włosy są ufarbowane na nieokreślony kolor. Jasny z dużą
ilością pomarańczowych, żółtych i białych pasemek. Ma
wąskie, odrobinę skośne oczy barwy szaroniebieskiej, mocno
umalowane, ale jej usta nie są uszminkowane. Idzie
pewnie, jakby nie bała się niczego, nawet burzy. Ale czy

na pewno? Co chwilę ogląda się do tyłu, czy nie nadjeżdża
jakiś samochód. Na pewno wolałaby złapać stopa, niż tak
wędrować poboczem drogi wzdłuż lasu w czasie niepogody.
Na nogach ma białe sandały na koturnach, a paznokcie
u jej stóp są niepolakierowane. Kobieta ta ma na sobie białą
bluzkę z krótkim rękawem i ciemnogranatową dżinsową
spódnicę do kolan. Jest zbyt otyła na taki strój, ale widocznie
sen jej o tym nie powiedział. Pociemniało wokół. Za chwilę
pewnie da się słyszeć pierwsze uderzenie pioruna,
przeczuwasz, że poprzedzi je błysk. Powiał silniejszy wiatr.
Na piersi kobiety dostrzegasz zarys tatuażu. Odczuwasz
bezwiedną pogardę do tej młodej dziewczyny, wędrującej
tak beztrosko poboczem i odwracającej się co chwila, aby
sprawdzić czy nie nadjeżdża samochód, który mógłby ją
uchronić przed burzą i zawieźć... właśnie gdzie?

Ona nadal wędruje, a ty jesteś coraz bliżej niej. Czujesz
zapach jej perfum wymieszany z wonią potu. Widzisz
wyraźnie każdy jasny włos na jej głowie. Dostrzegasz jej
bluzkę, tatuaż, dżinsową spódnicę i masywne, niewydepi-
lowane powyżej kolan nogi. Widzisz ją całą. Zaraz, zaraz,
chwileczkę... przecież to ty. Jesteś nią. Nie chcesz tego,
ale sen nie pytał cię o zgodę, wcale nie musiał, ma prawo
uczynić z tobą, co tylko zechce. To jesteś ty w tej białej
bluzce i dżinsowej spódnicy. To ty jesteś tą wysoką, tęgą
dziewczyną. Idziesz i spieszysz się. Chcesz złapać stopa
przed burzą. Co kilka minut przejeżdża drogą jakiś samochód,
ale kierowcy najwyraźniej nie zwracają na ciebie uwagi,
bo nie zatrzymują się. Po co im pasażerka, w końcu sami
też się dokądś śpieszą, chcą gdzieś zdążyć przed spodziewaną
nawałnicą.

Z wielkim trudem i powoli idziesz dalej, ponieważ
sandały na koturnach obcierają twoje stopy, a spódnica jest
zbyt ciasna, aby móc w niej stąpać większymi krokami.
Na moment zrobiło się bardzo jasno wokół, ale to nie słońce
wyszło zza chmur, o nie. To był błysk. Za chwilę da się
słyszeć grzmot, ale na razie jeszcze wszystko jest ciche
i wyraźne. I znowu kolejny samochód przejeżdża drogą.
Nawet nie zwolnił! Idziesz zrezygnowana, te koturny są
takie niewygodne i tak daleko do tego miejsca, do którego
chciałaś dojść. Odwracasz się. Na horyzoncie widzisz
sylwetkę samochodu. Jest biały. Jedzie powoli. Nie możesz
iść dalej, koturny zbytnio obcierają cię, więc zatrzymujesz
się. Teraz możesz się lepiej przyjrzeć przybliżającej się
sylwetce białego, dużego i błyszczącego samochodu.
Ciekawe, kto w nim jedzie? Może rodzina z małymi dziećmi.
Nie, wtedy wszystkie miejsca byłyby zajęte i samochód
nawet by nie zwolnił przejeżdżając obok ciebie. No to może
para. Tak, młode małżeństwo, albo po prostu para, która
spieszy się do najbliższego motelu. Nie, oni też by się nie
zatrzymali. Nie jesteś piękna, ale większa część mężczyzn
może cię uznać za atrakcyjną, towarzyszka kierowcy nie
będzie więc ryzykować. Jej mąż czy kochanek mógłby
zwrócić na ciebie uwagę. Nie pozwoli mu się zatrzymać
i podwieźć cię. Jeśli któraś z was miałaby być przez niego
zerżnięta w najbliższym motelu, to na pewno nie ty.

Widzisz, jak samochód się zbliża. Dostrzegasz jego
markę i kolor, to biały mercedes z przyciemnianymi szybami.
Duży i pewnie drogi model. Zresztą ty się nie znasz zbyt
dobrze na samochodach. Gdyby to jechał samotny męż-
czyzna pewnie chętnie wziąłby taką pasażerkę jak ty -
młodą, zdrową, opaloną, o masywnych udach i włosach
ufarbowanych na blond. Gdyby był przystojny, gdyby
okazał się miły, może pozwoliłabyś mu, aby dotknął twych
potężnych ud. Może pozwoliłabyś się zawieźć do motelu,
albo nie musiałby nawet jechać do żadnego motelu.
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Skręciłby po prostu w najbliższą boczną drogę do lasu.
Mogłoby być nawet miło, jemu i tobie. Dałabyś się posuwać
na skórzanych siedzeniach białego mercedesa z przyciem-
nianymi szybami.

Jak ten samochód powoli jedzie. A może za kierownicą
siedzi stary i obleśny mężczyzna. Pewnie będzie się do
ciebie przystawiać, o tak, zdajesz sobie doskonale sprawę,
że jesteś w typie również takich facetów. On wie, że na
niewiele go już stać. Chciałby tylko cię dotknąć i móc
poczuć gorąco twoich masywnych opalonych ud. Dotknąć
niewydepilowanej skóry powyżej twych kolan. Wsunąć
rękę pod twoją spódniczkę i sprawdzić czy nosisz majtki...
Nie, nie, śmiejesz się. Lepiej, żeby to nie był stary napalony
facet. Chyba masz prawo mieć jakieś preferencje we śnie.

A może kierowcą jest kobieta. Młoda albo starsza.
Jedzie i czuje się wolna. Biały mercedes z przyciemnianym
szybami daje jej poczucie nieskrępowania i swobody. Czy
zatrzyma się powodowana kobiecą solidarnością, aby cię
podwieźć do najbliższego miasteczka? A może zostawi cię
tutaj na poboczu, abyś zmokła. I będzie się cieszyć w skrytości
ducha, bo jej mąż lub ukochany odszedł właśnie z taką,
jak ty.

Nie, nie, na pewno się zatrzyma, a ty wsiądziesz.
Po drodze opowie ci, dlaczego jedzie sama i na kim się
zawiodła. Będzie potrzebowała słuchaczki. Tak naprawdę
to ty tylko udasz, że słuchasz jej narzekań ciesząc się,
że jesteś już w tym samochodzie, gdy wokół pada deszcz
i szaleje burza. Przez szybę będziesz obserwować drzewa.
Zauważysz wtedy, że wszystko wygląda tak, jakby uciekało.
Stoisz, a raczej siedzisz w miejscu, a wszystko pędzi
z zawrotną szybkością. Drzewa, znaki drogowe, strachy
na wróble. Zabawne.

Nie śmiej się przedwcześnie, pamiętaj, że nie siedzisz
jeszcze w tym w samochodzie. Ciągle stoisz na poboczu
w tych swoich niewygodnych koturnach i przyciasnej
spódnicy. Biały mercedes podjeżdża do ciebie. Może się
wcale nie zatrzyma, może cię minie i właśnie wtedy rozlegnie
się pierwszy grzmot. Wiedz, że niebezpiecznie jest tak
wędrować w czasie burzy blisko lasu, gdyż może cię trafić
piorun. A twoje zwłoki znajdą jutro rano okoliczni
mieszkańcy na poboczu drogi.

Nie, nie. Machasz nerwowo ręką, aby zatrzymać
mercedesa, który jest już bardzo blisko. Wszystko jedno,
kto siedzi za kierownicą, byleby cię zabrał ze sobą.
Mercedes jedzie powoli, ale zwalnia jeszcze bardziej.
Zatrzymuje się tuż przed tobą. Pochylasz się, zdając sobie
doskonale sprawę, jak atrakcyjny jest ten tatuaż na twojej
piersi. Zapominasz na chwilę o nadciągającej burzy. Jesteś
ciekawa, kto siedzi za kierownicą. Czy miałaś rację w swoich
przypuszczeniach. Uśmiechasz się. W końcu czy to takie
ważne, skoro mercedes się jednak zatrzymał i będziesz
mogła wsiąść? Nie zmokniesz, nie zginiesz od uderzenia
pioruna. Przednia szyba, ta od strony pasażera, obniża się
powoli, a ty pochylasz się nieco bardziej. Już za chwilę
dojrzysz kierowcę i będziesz go mogła poprosić o podwie-
zienie. Jak strasznie wolno ta szyba się obniża...

Nie, to przecież niemożliwe! Tego nie brałaś pod uwagę
w swoich domysłach. Twoja twarz przybiera wyraz
bezgranicznego przerażenia. Okrągłymi ze strachu oczami
wpatrujesz się w siedzenie kierowcy. W miejsce gdzie miał
siedzieć mężczyzna, którego sobie wyobraziłaś. W miejsce,
na którym miała siedzieć kobieta, z której w głębi duszy
już kpiłaś. To miejsce kierowcy... jest puste.

Przednia szyba po stronie pasażera zaczyna wędrować
teraz coraz wyżej. W tej przyciemnianej szybie odbija się
las i zachmurzone niebo. Nagle słychać grzmot, a na
mercedesa zaczyna kropić deszcz. Pada coraz silniej i zrywa
się ulewa. Samochód szybko odjeżdża. Tylko ktoś o bystrym
spojrzeniu mógłby dostrzec, że przednie drzwiczki, te od
strony pasażera, są trochę czymś wysmarowane. Jakby ktoś
ich dotknął umorusaną ręką, aby złośliwie ubrudzić
nieskazitelną biel samochodu. Przez chwilę dał się zauważyć
czerwony odcisk czyjejś dłoni.

Samochód jednak już odjechał, więc nie ma sensu
zgadywać, czyja to ręka została odciśnięta. Może zresztą
to nic takiego, zwidziało ci się tylko. A właśnie. Gdzie
jesteś? Rozejrzyj się dookoła. No tak, to są prawa snu, już
nie jesteś korpulentną dziewczyną o jasnych włosach. Ale
co się z nią stało? Spójrz w dół, tam, gdzie powinny
znajdować się twoje stopy. Na ziemi coś leży. Białe koturny,
teraz już nie wydają się tak niewygodne, a masywne nogi
już nie są prowokujące. Biała bluzka odsłania tatuaż na
piersi, który teraz sprawia żałosne wrażenie. Tak, to ona.
To jej jasne włosy z żółtopomarańczowymi pasemkami.
Jest w sumie całkiem brzydka. Może ma na imię Karolina,
może Joanna, a może Agnieszka. Kogo to właściwie
obchodzi? Te koturny były chyba bardzo niewygodne, więc
położyła się na poboczu, bo nie udało jej się w końcu wsiąść
do tamtego mercedesa. I tak sobie leży, uśmiechając się
bardzo szeroko. Zbyt szeroko. Pewnie szminka jej się
rozmazała. Ale przecież jej usta nie były wcale umalowane.
Próbujesz wytężyć wzrok, na ile ci tylko sen pozwoli.
Koncentrujesz się. Ona leży tak nieruchomo na tym poboczu
i dziwnie szeroko się uśmiecha. Ale to nie uśmiech. Ma
poderżnięte gardło. I to nie szminka, tylko krew. Leje się
na białą bluzkę, i już spłynęła na tatuaż na jej opalonej
piersi. I wsiąka w mech. Nie możesz na to patrzeć. Nie
chcesz widzieć krwi cieknącej na jej masywne opalone ręce.
Już wiesz, skąd się wziął czerwony odcisk dłoni na drzwiach
tamtego samochodu, prawda? Jej oczy, przymglone już
nieco, ale ciągle możesz dostrzec w nich strach, lęk, panikę.
Nazywaj to zresztą, jak chcesz. Odsuwasz się. Ale sen nie
pozwala ci zdjąć wzroku z jej przerażonych oczu i obficie
krwawiącego gardła.

Nie, nie. Próbujesz ruszyć ręką. Zrobić głęboki wdech.
Budzisz się. Więc to był tylko sen. Jak dobrze! Przez chwilę
nie możesz sobie przypomnieć tego, kim jesteś, ani gdzie
jesteś. Otwierasz oczy. Przeciągasz się. Prostujesz kark.
Potem ręce. Na końcu starasz się wyprostować nogi.
Niewygodnie. Poruszasz stopami. Buty cię obcierają.
Patrzysz w dół, na swoją nieskazitelnie białą, choć
wygniecioną bluzkę. Na dżinsową przyciasną spódnicę do
kolan. Na białe koturny. Patrzysz w prawo. Przez szybę
widzisz, że wszystko wygląda tak jakby uciekało. Stoisz,
a raczej siedzisz w miejscu, a wszystko mknie w zawrotnym
tempie. Drzewa, znaki drogowe, strachy na wróble. Coraz
prędzej i prędzej. To nie one uciekają tylko samochód,
w którym jedziesz, przyspiesza. Patrzysz przed siebie, przez
przednią szybę. Biała maska i kółeczko – znak mercedesa.
I jeszcze pozostaje ci tylko spojrzeć w lewo. Nie musisz,
bo już wiesz, kogo zobaczysz, a raczej, kogo nie zobaczysz
na siedzeniu kierowcy...

Utwór ten został opublikowany w periodyku internetowym
„Fahrenheit”, w numerze z listopada 2004. Tekst nie był
dotąd publikowany na łamach pism papierowych.
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Tomasz Sętowski

WYZNANIA  HAZARDZISTY

Magiczna gra, fascynująca swym barokowym
pięknem. Ruletka! Niesamowicie logiczna w swoich
zasadach i regułach. Mimo, iż jest to gra losowa,
wymaga od gracza myślenia i podejmowania decyzji.
Niegdyś gra dworska, dostępna tylko dla elit, dziś
nieco populistyczna, skupiająca wszystkie grupy
społeczne, od emerytów po wysoko postawionych urzęd-
ników państwowych. Nazywana „diabelskim kołem”,
kusząca magią liczb, których suma na kole wynosi 666.
O zasadach stwarzających graczom iluzję łatwej
wygranej. Gra niebezpieczna, potrafiąca zachwycić,
oczarować i wreszcie uwieść na całe życie. Historia
pokazuje, że na przestrzeni wieków urokowi tej gry
uległy największe umysły i osobowości.

Zdarzenia i przemyślenia, które zdecydowałem się
opublikować, są efektem moich doświadczeń kasynowych
na przestrzeni kilku lat. Są uporządkowanym zbiorem
moich zapisków ruletkowych, które spisywałem w formie
pamiętnika. Pomysł zebrania owych notatek w całość
zrodził się z zamiaru pomocy lub też udzielenia wsparcia
graczom, którzy w tę grę zabrnęli podobnie jak ja.
Podjąłem próbę znalezienia dystansu, który pozwolił
mi tę grę ujarzmić, okiełznać. Stało się to możliwe
dopiero po głębokiej analizie moich zachowań, wreszcie
po stworzeniu dekalogu ruletkowego, którego staram
się przestrzegać. Jako artysta, czerpię z tej gry
również korzyści pozafinansowe, które można nazwać
natchnieniem. Nierozerwalnie traktuję malarstwo
i ruletkę jako proces twórczy.

Zwycięstwo fantazji nad rozumem

Zbliżała się godzina 17, co oznaczało, że za kilka
minut będę siedział wygodnie w swoim ulubionym
kasynie sopockim, przy swoim ulubionym stole,
naprzeciw krupiera.

Dzień miałem udany, dużo spacerowałem po plaży,
zjadłem niezły obiad, bo wiedziałem, że do godziny
czwartej nad ranem nie będzie na to czasu. Miałem
nawet czas pomyśleć o swoim najnowszym obrazie –
„Zwycięstwo fantazji nad rozumem”. Bez problemów
wypłaciłem z banku 30000 zł i od razu poczułem się
pewniej. Nic tak nie cieszy, jak gotówka w kieszeni,
pieniądze w banku są pieniędzmi wirtualnymi i zasta-
nawiam się, jak niektórzy mogą się podniecać rachunkiem
bankowym, a na dodatek żyć tak oszczędnie, żeby nie
powiedzieć skąpo, jak bohater „Opowieści wigilijnej”
Ebenezer Scrooge...

Rytuałem, poprzedzającym wejście do kasyna, jest
dobranie odpowiedniego stroju; zarówno pod względem

praktycznym, jak i estetycznym. Mam już wypracowany
strój zwycięzcy, w którym czuję się komfortowo,
z przekonaniem, że strój przynosi również szczęście.
Spodnie posiadają głębokie kieszenie, co nie jest bez
znaczenia, ponieważ w każdej kieszeni mają być
ulokowane pieniądze, a przewiduję, że niebawem
zapełnią się sztonami o wysokich nominałach. Strój
ma być połączeniem elegancji i ekstrawagancji, aby
podkreślić, że hazard jest dla mnie również sztuką.
Wiedziałem także, że grupa młodych kelnerek i trochę
starszych krupierek, żywo reaguje na moje wejście,
więc nie mogłem zawieść ich oczekiwań. Zadbałem
o siebie dzisiejszego dnia jak o dzieło sztuki. Chciałem
zrobić wrażenie nie tylko swoją grą. Każdy szczegół
mojego ubioru miał uzasadnienie.

Wejście nastąpiło po godzinie 17,30, ponieważ nie
lubię wchodzić do kasyna jako pierwszy, żeby nie być
podejrzanym, że jestem nałogowym hazardzistą. Wchodziłem
na salę z miną, która nie wskazywała, że poprzedniego
dnia przegrałem 20 000 zł; zresztą zawsze staram się
zachować twarz  i przekonać wszystkich, że jest to
tylko zabawa.

Czekał już na mnie pan Stanisław, którego zrobiłem
parę dni wcześniej swoim asystentem. Należało do niego
pilnowanie sztonów podczas moich przerw w grze,
wymiana sztonów na gotówkę, wreszcie najbardziej
odpowiedzialna funkcja: pilnowanie, abym nie przegapił
pewnych posunięć podczas gry. Wymaga to oczywiście
znajomości mojej taktyki gry, a także wiedzy ogólnej
na temat układu liczb na kole.

Pan Stanisław miał wieloletnie doświadczenie
w grze w ruletkę, co nie przeszkadzało mu w kompletnym
spłukaniu się. Dla niego jedyną formą uczestnictwa
w kasynie była okazja nawiązania współpracy z kimś
takim jak ja. Mógł też wybrać inną drogę: podkradanie
sztonów pijanym graczom, uczenie nowicjuszy czy
żebranie u tych, którym się powiodło. Pan Stanisław
miał swoją godność, chciał zarabiać uczciwie, rzetelnie
służąc swoją wiedzą i doświadczeniem. Miałem
słabość do niego też z tego powodu, że przypominał
mi trochę mojego dziadka, zarówno z imienia, jak
i z zachowania.

Siadając przy stole upewniłem się, czy moje
aktywa są rozlokowane odpowiednio po kieszeniach.
Wymieniłem 5000 na krążki o wartości 25 zł każdy,
zamówiłem podwójną wódkę z sokiem, aby mieć
większą odwagę podejmowania umiarkowanego ryzyka.

Zaczynam ostrożnie i pilnuję, abym nie wpadł
w amok nerwowego obstawiania i zwiększania stawek,
czego już doświadczyłem, a co skończyło się szybkim
odejściem od stołu. Ja chciałem grać długo i czerpać
przyjemność taką samą, jak z gry w tenisa czy z oglądania
filmów. Gra nie może być  zbyt długa, bo - według
dekalogu gracza - dochodzi do znużenia i stopniowego
zwiększania się szans kasyna. Gra stała się dość
monotonna, przypominająca momentami grę w „tysiąca”
w zaprzyjaźnionym towarzystwie. Niskie stawki (25 zł),
krupier zbierał sztony lub wypłacał wygraną, nikt nie
mógł uzyskać przewagi.
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Podczas gry doszły mnie słuchy o pewnym graczu,
który pojawił się właśnie w Trójmieście; podobno miał
dzisiaj odwiedzić sopockie kasyno. Gra wysoko i ma
możliwości finansowe, które mogą pozwolić mu ograć
kasyno na dużą sumę. Kilku przegranych z kasyna
w Grandzie, którym pozostało tylko delektowanie się
takimi sytuacjami, rozprawiało w kuluarach, dorabiając
legendy na jego temat. Grając czekałem na owego gracza,
aby skonfrontować moje umiejętności z jego stylem gry.

Zawrzało. Niczym wieloryb, wokół którego
gromadzą się małe ryby, wkraczył w otoczeniu gawiedzi
kasynowej ktoś o przeciętnym wyglądzie: długie włosy
związane w kitkę, twarz psa pekińczyka. Stado
przydupasów, pochlebców i kibiców, zachowujących
się jak małe zwierzątka, które żyją z dużymi w pewnym
rodzaju symbiozy, czerpiąc korzyści dla siebie
(bardziej odpowiednio byłoby porównanie do pasożytów).

Pekińczyk, bo tak go nazwałem, zachowywał się
oszczędnie, nie rozmawia z nikim, tylko kieruje się do
stołu, przy którym gram ja. Staje za moimi plecami,
tak jakby chciał przyjrzeć się mojej grze. W jednym
momencie robi się ciasno przy stole, mimo ze grą
zainteresowanych jest tylko dwoje ludzi.

W pewnym momencie słyszę lakoniczny rozkaz do
krupiera: rzucaj! Pekińczyk nawet nie wymienił
gotówki na sztony. Kiedy kulka zatoczyła okrąg
wygłosił szybko: „Tiery do maksimum, ósemka splity
po pięćset, mała seria po dwieście”. Wypowiadając
to, rzucił 10 000 zł, nie zdejmując nawet banderoli
bankowej. Wypowiedział zaś to tak szybko, że musiałem
się chwilę zastanowić, by zrozumieć dostawianie.

Kulka ląduje na 30, co oznacza, że Pekińczyk
trafił; nie centralnie ale za jakieś 20 tysięcy. Krupier
nerwowo wymienia gotówkę na sztony i ustawia
w porządku zgłoszonym przez pekińczyka.

Robię przerwę, ponieważ sytuacja przy stole staje
się coraz bardziej zagęszczona. Tym samym zdaję
sobie sprawę, że facet jest mocno osiodłany w arkanach
gry i jest zawodowcem.

W dwóch obstawieniach zaznacza się spora różnica
między mą – amatorem i pasjonatem a wyrafinowanym,
zimnym w obyciu rekinem kasynowym, który bezlitośnie,
bez zmrużenia oka dyktuje warunki gry.

Oczywiście, taka sytuacja nie mogłaby się zdarzyć
w Las Vegas, gdzie pieniądze muszą być wymienione
przed grą, a poza tym krupierzy nie zapamiętaliby
anonsów, wypowiedzianych tak szybko. Łatwość gry
w polskich kasynach jest większa z kilku innych
powodów, ale jest to zbyt obszerny temat, by się nad
nim rozwodzić w tym momencie.

Klimat przy stole zaczyna przypominać szulernię,
gdzie kibicuje się walce kogutów. Pekińczyk obdarowuje
swoją świtę sztonami, ale nadal nie jest zbyt wylewny
w rozmowie. Odchodzi, a przebijając się przez otaczający
go krąg, szuka czegoś po kieszeniach. Nerwowym
krokiem, jak tygrys w klatce, krąży pomiędzy stołami.
Nagle podchodzi do sąsiedniego stołu – sytuacja się
powtarza: rzut krupiera, wypowiedziana szybko
regułka, z tą różnica, że nie na tiery tylko orfeleny
do maksimum, splity na dwudziestkę po 300.

Pada 20, co oznacza wypłatę około 30 tysięcy złotych.
Podnosi się wrzawa, gratulacje, poklepywania i sępienie
sztonów. Ale jest się czym dzielić. Krupier dostaje 300.
Człowiek z kitką wymienia wygraną na gotówkę
i w otoczeniu nieudaczników kasynowych wychodzi.

Odetchnąłem z ulgą wiedząc, że jest po wszystkim;
jednocześnie byłem pod wrażeniem. Pomyślałem,
że dawno nikt mnie nie przytłoczył w kasynie śmiałością
gry, oszczędnością gestów i słów. Od razu podniosłem
stawki, zacząłem grę na anonsy, nie zapominając o liczbach,
o które gram. Była niedziela, kasyno opustoszało,
zostałem tylko ja, wierny mi pan Stanisław i Bajdi, który
w spokoju popijał herbatę.

Obudziłem się mocno skacowany. Zmęczenie
i złe samopoczucie było tak wielkie, że nie pozwalało
mi to odtworzyć nocnych wydarzeń. Nerwowo
zacząłem przeszukiwać kieszenie, z nadzieją, że coś
w nich znajdę. Niestety. Została jeszcze jedna szansa
– portfel. Jeżeli nic w nim nie znajdę, sytuacja może
być  mało optymistyczna. Ostrożnie uchylam
zakamarki i schowki portfela, nie natrafiam jednak
na jakiekolwiek banknoty, nie mówiąc już o sztonach,
które skrupulatnie zwykłem przechowywać na czarną
godzinę. W tym momencie zdałem sobie sprawę,
że wczorajszej nocy znów fantazja musiała wziąć
górę nad rozumem. Złamanie pierwszej zasady
dekalogu ruletkowego (czyli ograniczenie picia
alkoholu podczas gry) okazało się brzemienne
w skutki. Jest niedziela, co oznacza brak szans na
uzyskanie pieniędzy z banku. Nie jestem pewien, czy
nie zadzwoni za chwilę któryś z kasynowych lichwiarzy,
pytając o zwrot długów. Ci panowie, którzy z uśmiechem
i życzliwością deklarują pomoc finansową w przybytku
hazardu, następnego dnia niechętnie wysłuchują
kłamliwych wymówek na temat zamkniętych banków
czy chwilowego braku środków płatniczych. Na
wszelki wypadek postanowiłem nie odbierać telefonów.

Jedyną rzeczą, która mogła mi poprawić samopoczucie,
był piękny widok morza z mojego przestronnego
pokoju. Jest piękny, słoneczny dzień, rześkie powietrze,
które pochłaniam łapczywie, przywraca mnie powoli
do życia. W ustach czuję jeszcze smak dymu, który
wdychałem przez kilkanaście godzin w kasynie.

Zmęczenie powoduje, że myślenie o czymkolwiek
staje się niemożliwe. Jest tylko lęk i wyrzuty
sumienia. W myślach powtarzam sobie: po co mi
to wszystko? Aby skrócić cierpienia, sięgam
do lodówki po alkohol. Zejście na śniadanie do
restauracji, w takim stanie, jest ponad moje siły,
mdłości i torsje nie ustają, ale wiem, że stojąc obok
butelka wyborowej pomoże mi się z tym uporać.

Rozpoczynam natychmiastową kurację. Nie
trzeba było długo czekać, uspokoiłem nerwy i trochę
przestałem się bać. Moja pamięć powoli wracała.
Szczątkowo odtwarzałem wydarzenia nocne,
poszukując bardziej optymistycznych wątków.

W ręku trzymam karteczkę, na której zapisany jest
jakiś numer. Ten kawałek papieru to była jedyna rzecz,
jaką znalazłem w portfelu. Domyśliłem się, że chodzi
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o numer telefonu, zagadką pozostawało tylko, kto go
napisał i w jakim celu. W pierwszym odruchu chciałem
sięgnąć po słuchawkę, aby to sprawdzić, ale miałem
za mało odwagi, więc poprawiłem swoją śmiałość
następną szklaneczką wyborowej. Domyślałem się,
że skoro numer nie jest opatrzony imieniem ani nazwi-
skiem, może pochodzić od kobiety, która dyskretnie
mi go przekazała.

Fantazjowanie, podsycone alkoholem, narastało.
Ładnie wykaligrafowane cyferki pozwalały mi
przypuszczać, że moja wyobraźnia zmierza we właściwym
kierunku. Sięgam po słuchawkę telefonu, ale szybko
moja ręka zmienia decyzję i chwyta za szklaneczkę.
Czuję się lepiej, ale nie na tyle dobrze, aby wykonywać
poważne zadania, związane z dzwonieniem do kogokolwiek.
Wpatruję się w niebo i wydaje mi się, że obłoki
z błękitnego nieba za chwilę wfruną do mojego pokoju.

Apartament, który zajmuję, pozwala mi na komfort
obcowania z naturą bez ruszania się od stolika. Duże
okna, otwarte szeroko, ukazują panoramiczny pejzaż
morski. Nastraja mnie to doskonale i widzę, że moje
starania o poprawienie samopoczucia nie idą na marne.
W oddali widzę statek i wyobrażam sobie, że jestem
na jego pokładzie – zawsze marzyłem o podróżach
morskich.

Czuję się lekko i o wiele sprawniejszy. Zachwycam
się spokojem i jego nieograniczonymi możliwościami.
Wszystko tutaj jest na swoim miejscu. Mogę siedzieć,
patrzeć na morze, a za chwilę mogę się położyć, nie
tracąc kontaktu z pięknym widokiem. Mikroklimat, jaki
panuje w pokoju, jest dla mnie wymarzony. Fascynacja
tymi tak prostymi sprawami uświadamia mi, że życie
na naszej planecie jest piękne.

Na wysokości mojego balkonu fruwają mewy
i przez chwilę wydawało mi się jakby chciały mnie
podejrzeć. Fruwały bardzo blisko. Kiedyś zastanawiałem
się, czy chciałbym być rybą czy ptakiem. Wolność,
aerodynamika i nieograniczona przestrzeń, jaka panuje
w powietrzu, jest czymś, co mnie zachwyca.

Jest tak fajnie, że nie zaprzątam sobie głowy niczym
tylko rozwijam swoje wizje, które być może namaluję.
Pomysłów jest mnóstwo, kłębią się w nieuporządkowanej
kolejności, jak nakładające się obrazy filmowe. Prześladuje
mnie motyw lecącego ptaka. Jest w zasięgu ręki,
za nim mnóstwo rekwizytów, zupełnie niepasujących
do siebie. Niektóre z nich są mi bliskie, gigantycznie
kości do gry, karty z finezyjnie wymalowanymi
jokerami, śmiejącymi się szyderczo. Czuję, że odlatuję.

Butelka opustoszała. Powoli opuszcza mnie
natchnienia, moje ruchy stają się powolne, zsuwam
się na łóżko, które jest w tym momencie najbardziej
pożądanym rekwizytem.

Cieszę się, że dzisiaj nic nie przegram. Jest to możliwe
tylko dlatego, że nie mam pieniędzy. Żeby przegrać,
trzeba je posiadać.

Dzień spędzam pożytecznie, intensywnie pracując
nad wrażliwością. Teraz, kiedy natchnienie mnie
opuściło, mogę w spokoju oddać się rozmyślaniom
o prozie życia. Zaczynam od wyrzutów wobec samego
siebie. Przecież to, co robię w Sopocie, rujnuje mnie
psychicznie i ekonomicznie. Powinienem być
szczęśliwym – mam ładną żonę (mam skrytą nadzieję,
że kochającą), syna, który imponuje mi swoją
niezależnością i talentem sportowym, warunki miesz-
kaniowe godne człowieka zamożnego, nie mówiąc już
o pasji malarskiej, która daje mi najwięcej satysfakcji
i radości. Malarstwo daje również więcej możliwości
zarobkowych niż kasyno. Jednakże nie chcę być
groszorobem, który każdy swój obraz, zamieniony na
gotówkę, zanosi do banku po to, by delektować się
świstkiem papieru, który oznajmia, ile narosło. Wolę
te czasem ciężko zapracowane pieniądze poświęcić na
hazard. I w ten oto sposób znajduję się w ciągłym uniesieniu
i podnieceniu. Zostaje zachowana równowaga pomiędzy
zarabianiem a wydawaniem.

Elementem łączącym malarstwo i ruletkę jest etap
przejazdu pociągiem do sal gry. Podczas  podróży
poświęcam się rozmyślaniom związanym z tymi
dwoma dziedzinami. Czasem przychodzi zwątpienie,
rozczarowanie i niechęć do mojej ulubionej gry.
Właśnie dzisiaj opuszcza mnie wiara w to, że mogę
odwrócić losy tych kilku ostatnich dni. Zadaję sobie
pytania, czy zabrnąłem za daleko i jakie mogą być tego
konsekwencje. Moje rozterki wynikają również ze
stanu poalkoholowego zwanego kacem. Powstrzymuję
się przed tym, by ulżyć sobie, wypijając kieliszek wódki
czy butelkę piwa. Dość już tych uległości i kompromisów
wobec siebie. Jestem bliski postanowienia szybkiego
wyjazdu z Sopotu. Skończyć z tym przynajmniej na
jakiś czas... Ale tak już sobie mówiłem wiele razy i nic
z tego nie wynikało. Jest to chwilowa pokazówka przed
samym sobą. Rozsądnie byłoby wyjść na spacer,
pochodzić nad morzem, wdychając wieże powietrze.
Ale co dalej?

Myślę o rodzinie, która do końca nie zdaje sobie
sprawy, jak mocno jestem uwikłany w grę. Nie grozi
mi, oczywiście, zastawienie domu, sprzedaż samochodu
czy pożyczanie pieniędzy tu i tam. Ale niebawem może
nadejść początek takich sytuacji. Nie ma nic gorszego,
jak chęć odegrania się. Widziałem wielu graczy snujących
się po sali, którym wydawało się, że dzień następny
przyniesie przerwanie złej passy. Nie chciałbym skończyć
jak oni, więc zadaję sobie szereg pytań, na które
odpowiadam, jak mi jest wygodnie.

To, że jest niedziela i nie mogę udać się do banku,
chyba ma związek z Opatrznością Bożą. Zła passa
została przerwana tylko dlatego, że nie mogę zejść na
dół. Zachowując spokój i zimną krew mówię sobie:
przecież jestem wziętym malarzem, o którego obrazy
zabiegają osobistości. Ciekawe, co te osobistości,
płacąc bajońskie kwoty za moje płótna, teraz by
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powiedziały, widząc mnie przegranego, wymizerowanego,
skacowanego, na dodatek bez grosza przy duszy.
Wystarczyłoby podnieść słuchawkę, wykonać parę
telefonów a środki finansowe spłynęłyby wartkim
strumieniem. Nie lubię rozwiązywać trudnych sytuacji
finansowych w ten sposób, bo mogłoby to zaszkodzić
moim interesom w przyszłości. Ale to, co mnie najbardziej
wkurwia, to to, że jest niedziela i że trwa wiecznie.
Dlaczego nie mogą ustalić dyżurów tym urzędasom,
do których nic nie mam poza tym, że nie pracując
w niedzielę? Skoro kasyno jest otwarte w niedzielę,
to dlaczego nie bank? Przecież te dwie instytucje mają
ze sobą duży związek.

Chciałbym wreszcie zasnąć, by ukrócić rozterki. Nie
jest to łatwe, bo cierpię tutaj na bezsenność i jedynie
udaje mi się przespać najwyżej 3 godziny w ciągu doby.
Mógłbym wypić płyn na sen, ale mam dość uległości
wobec siebie i chodzenia na skróty. Chcę cierpieć,
odpokutować za grzechy, a rano ubrać się elegancko
i udać się do banku po gotówkę.

Jest trzecia nad ranem i mimo że jestem sam w pokoju
doskonale odczuwam, na odległość, atmosferę parę pięter
niżej. Przeżywam męki, nie mogąc być w samej
końcówce gry. Zdarzało się, że kiedy krupier wygłaszał
swoje magiczne: „ Trzy ostatnie rzuty”, wstępował we
mnie demon i koncentrowałem się jak bokser przed
ostatnią rundą, w której musi rozstrzygnąć się los walki.
Desperacja popychała mnie do tego, aby postawić
wszystko na trzy ostatnie spiny i często kończyło się
to tym, że nie dość, że odegrałem się, to jeszcze
wychodziłem ze sporym kapitałem zysku. Ale dzisiaj
mogę tylko pomarzyć. Moja ambicja nie pozwala mi
zejść na dół i dołączyć do całego grona frustratów, których
tylko stać na obserwowanie graczy. Byłoby poniżej
mojej godności tłumaczenie się przed kimkolwiek, dlaczego
nie gram. Senti, jeśli schodzi do sali gry, zawsze gra,
a jeżeli przegra, szybko lecz z pogodną miną wychodzi.
Nie dzisiaj, Senti ani wygrał ani przegrał, jest remis.
Rzadko zdarzają się remisy w ruletce, ale dzisiaj jest to
możliwe, tylko dlatego, że mnie tam nie było.

Jest wreszcie godzina 10, poniedziałek. Jestem
dziwnie spokojny i nawet się nie spieszę. Jem, w hotelowej
restauracji, śniadanie. Dokładna poranna toaleta i elegancki
strój przydają mi pewności siebie. Kolejnym punktem
programu jest bank, później spacer wzdłuż linii brzegowej
trasą wytyczoną kiedyś przez Bajdiego, od sopockiego
Grandu aż do Gdynię Orłowo. Później pozostaje mi
oczekiwanie na godzinę 17.

Zapragnąłem, aby jak najszybciej znaleźć się tam,
w gdzie w tak szybki, skuteczny sposób moje pieniądze
zmienią właściciela. Nie wiem, dlaczego pragnąłem
tego bardziej, niż kiedykolwiek. Być może chciałem
się odegrać, a może chodziło tylko o czystą formalność
pozbycia się leżących w kieszeni banknotów.

Wchodząc na salę od razu poczułem się swojsko
i bezpiecznie. Ukojony spojrzeniami kelnerek i krupierek,

które być może patrzyły na mnie ze współczuciem
a może z uwielbieniem. Wolałem o tym nie wiedzieć
do końca, ponieważ wystarczało mi to, że moja osoba
zwraca uwagę. Nic bardziej by mnie nie zabolało
w tym momencie, jak obojętność. Kiedy zasiadłem przy
stole, poczułem się jak u siebie. Teraz wiem, że jestem
domatorem, z tym, że mój ulubiony pokój powiększył
się o jakieś 700 m2 i są w nim stoły, przy których można
się zatrzymać i zanurzyć bez reszty w grze. Mimo,
że w tym pomieszczeniu jest więcej osób, traktuję je
jako rodzinę, bo przecież znam je dobrze, zwierzenia,
opowieści i wspólne śniadania, jedzone nad ranem za
ostatnie pieniądze. Jednak, po wejściu i kurtuazyjnych
powitaniach, wyobcowuję się, skupiając jedynie na
wyborze stołu i jak najszybszym rozpoczęciu dialogu
z krupierem poprzez stół, na którym jest koło z trzydzie-
stoma siedmioma liczbami. Mam nadzieję, że stół będzie
dzisiaj bardzo życzliwy. Nie mam z góry zaplanowanej
koncepcji gry, ale wiem, że moja gra oparta na czystej
improwizacji i intuicji, przyniesie w końcu efekty.

Zaczynam jak zwykle od sześciu numerów,
obstawionych centralnie, żetonami po 25 zł. Trafiam,
co pozwala mi na podwojenie stawki i dalsze obsta-
wianie, przez kilka kolejek. Na tym etapie gry pozwalam
sobie na drobne żarty, dowcipy i komplementy skierowane
do krupierki, która niekoniecznie mi się podoba. Ale
jest to forma oswojenia z moją osobą. Może nawet próba
hipnozy, aby krupierka, w transie spowodowanym moją
obecnością, wyrzuciła moje ulubione numery. Oczywiście,
jest to życzenie każdego gracza i dlaczego akurat jak
miałbym być uprzywilejowany. Jednak każdy tutaj czuje
się wyjątkowo i wydaje mu się, że to właśnie on dostąpi
radości z wygranej. Ale los jest sprawiedliwy, wszyscy
mają te same szanse. Jak w życiu, liczy się tylko to,
czy zostajesz w grze czy nie. A ja postanowiłem zostać
jak najdłużej, czyli jak zwykle aż do zamknięcia kasyna.
Ponieważ dla gracza liczy się sama obecność w grze
i nie dopuszcza myśli, że to może się nagle skończyć.
Ze zwierzęcym instynktem broni się przed porażką,
choćby miał sporządzić cyrograf na duszę. Ta walka,
unoszący się w powietrzu dreszcz emocji i groźba
przegranej udzielają się wszystkim.

Jednym z nich jestem ja, ale dzisiaj mam większą
niż kiedykolwiek wolę walki i chęć wygranej. Nie chodzi
tu o zadowolenie się paroma tysiącami złotych, które
odpowiadają wartości jednego małego obrazka.
Tu walka idzie o większą stawkę, być może o wszystko,
co udało się zgromadzić na koncie w tym roku. To już
nie jest zabawa, jak zwykłem mawiać. To jest szkoła
przetrwania. Walka jest bardzo uczciwa, po jednej stronie
kasyno z zastępem krupierów, po drugiej ja, gracz, który
nie jest osamotniony w walce, bo mam grupę wiernych
kibiców, którzy mnie nie opuszczą aż do momentu,
kiedy przegram. Jestem w ich oczach tym, który
pomści ich straty, a w przypadku wygranej obdaruje
żetonami. Nigdy nie żałuję nagród dla kibiców,
chociaż często się zdarza, że to oni a nie ja wychodzą
nad ranem z żetonami w kieszeni.   (...)
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Małgorzata Nowakowska-Karczewska

ZŁOTE  CYFERBLATY

„Złote cyferblaty” to fragment nowej książki
Małgorzaty Nowakowskiej – Karczewskiej, przezna-
czonej dla dzieci i dorosłych. Bohaterką książki - pod
planowanym tytułem „Bliżej drugiego nieba” – jest
dziewczynka Antosia, zmuszona spędzać wakacje
w domu dalekich krewnych. Ilustracje Autorki.

Antosia minęła młodnik sosnowy i znalazła się tuż
przy płocie niedużego domu, zbudowanego z grubych
bali. W ogrodzie, między słonecznikami, uwijała się
jakaś kobieta, która rozwieszała na sznurkach pięknie
wykonane serwetki, wszystkie w żółtym kolorze.

- Witaj – ucieszyła się kobieta, przerywając zajęcie.
- Jestem Marianna z Bamszczyńskich Bimrelochowa -
powiedziała z wyraźnym odcieniem dumy w głosie.

- A ja jestem Antosia – dygnęła grzecznie
dziewczynka - niedawno przyjechałam do Sordowa,
do ciotki Reginy.

- Franiu! - zawołała kobieta w stronę domu - mamy
miłego gościa!

Żółta firanka w oknie uniosła się lekko i ukazała
się zza niej uśmiechnięta twarz młodego mężczyzny.

- Mój mąż, Franciszek Izydor Bimreloch - przedstawiła
go pani Marianna.

Franio, życzliwie przyglądający się dziewczynce,
zaprosił:

- Wejdź do środka, chcą cię poznać nasze zegary.
Tik... tik...tik... – zaśpiewały na powitanie piękne

zegary kominkowe. Cyk... cyk...cyk... - wtórował
miarowo stary zegar stojący ze złotym cyferblatem.

- Och... identyczny jest w gabinecie wuja Stefana
- szepnęła Antosia, jak urzeczona wpatrując się
w połyskujące za kryształową szybą wahadło - ale
tamten milczy.

- Domyślam się, dlaczego - powiedziała pani
Marianna, stanąwszy obok dziewczynki. - Zasnął -

PROZA
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ciągnęła z przekonaniem - bo nikt go nie kochał, ale
nie martw się, pomożemy ci go obudzić, nieprawdaż
Franiu? - zwróciła się do męża, który zajęty był jakąś
misterną robotą.

- Tak... tak... tak... - potwierdził Franio, nie podnosząc
wzroku znad przedmiotu, który wykonywał.

- Ród Bam...szczyń....skich... - cedząc  sylaby
powiedziała pani Marianna

- ... i Bimrelochów – wtrącił szybko Franio
- ... od pokoleń wie wszystko o zegarach - skończyła

kobieta, dumnie unosząc głowę.
Antosia wodziła wzrokiem od Marianny do Frania,

zachwycona perspektywą naprawienia zegara wuja
Stefana.

- Co muszę zrobić? - pytała. - Czy potrafię?
- Tak... tak... tak... - usłyszała dobiegające ze

wszystkich stron tykanie i roześmiała się uszczęśliwiona.
Marianna Bimrelochowa wyciągnęła tymczasem

z szuflady wytwornej komody żółtą serwetkę,
podobną do tych, jakie suszyły się wśród słoneczników
przed domem.

- Szyję je z najcieńszego muślinu - wyjaśniła
dziewczynce - służą do pielęgnowania zegarów.
Nasycone złotym światłem słońca w ogrodzie, nabierają
szczególnej mocy - dodała.

Podeszła do zegara i przywołała Antosię skinieniem
dłoni.  Przekręci ła maleńki kluczyk tkwiący
w drzwiczkach bogato zdobionej drewnianej obudowy
i odsłoniła wnętrze.

- To twarz zegara - szepnęła do Antosi, która
w skupieniu obserwowała jej ruchy i delikatnie
musnęła serwetką tarczę.  - A to serce - dodała i równie
lekko przetarła wahadło. - Każde dotknięcie musi być
jak najczulsza, najsubtelniejsza pieszczota - pouczała,
wręczając Antosi muślinową serwetkę. - Pamiętaj
o tym, gdy będziesz budzić zegar wuja.

- Tak... tak... tak... - słychać było miarowe tykanie.
- Dziękuję, zapamiętam - cichutko mruknęła dziewczynka,
ostrożnie wsuwając delikatną materię do kieszeni
kombinezonu.

- Potrzebna ci jeszcze będzie szczoteczka do czesania
wąsów zegara - niespodziewanie odezwał się Franio,
który właśnie ukończył swoją misterną robotę.

- Tak... tak... tak... - potwierdziła Marianna
z Bamszczyńskich Bimrelochowa, która kołysała się
jednocześnie, wybornie naśladując miarowy ruch
wahadła.

Franio tymczasem rozchylił dłoń i podał Antosi
maleńki przedmiot.

- Och, dziękuję - ucieszyła się dziewczynka - jaka
śliczna żółta szczoteczka!

Teraz wiem, co Franio cyzelował w takim skupieniu
- pomyślała, ostrożnie podnosząc cacuszko. Pan
Bimreloch uśmiechnął się serdecznie, rad, że gustowny
drobiazg spodobał się Antosi.

- Tak... tak... tak... - mrugnął porozumiewawczo
do dziewczynki - wykonałem ją z trzydziestu trzech
kawałków najcieńszego włosia.

- Jak czesze się wąsy zegara? - spytała Antosia,
która pilnie słuchała wywodów Franciszka Izydora.

- Zdradzę ci - szepnął konfidencjonalnie mężczyzna
- tajemnicę rodu Bimrelochów...

- ... i Bamszczyńskich, tak, tak, tak – wtrąciła
natychmiast kobieta.

- Kiedy wskazówki zegara ustawione są trzy
kwadranse na trzecią - ciągnął Franio - wyglądają
jak wąsy na złocistym cyferblacie. Wtedy wystarczy
leciutko przesunąć po nich szczoteczką, w lewo...
w prawo... w lewo... w prawo... w le...

- Rozumiem - domyśliła się Antosia - wuj Stefan
nie pielęgnował wąsów swojego zegara. Muszę
kiedyś... może którejś nocy - deliberowała - dostać
się do gabinetu wuja i obudzić zegar.

- Czas... czas... czas... - szepnęli Franio i Marianna,
kołysząc się miarowo - każdy ma swój czas...

- Za... pa... mię... tam... - równie cicho i do taktu
odrzekła Antosia. - Przeżyłam tu niezwykłe chwile,
dziękuję!  Może dlatego musiałam przyjechać
do Sordowa - przemknęło jej przez myśl.

Bim... bim... bim... - zaśpiewały piękne zegary
kominkowe.

Bam... bam... bam... - głośno rozdzwonił się zegar
stojący.

- Wiem, wiem - odgadła dziewczynka  - muszę
wracać na ścieżkę wijącą się wśród wapiennych skał.

- Tak... tak... tak... - szepnęli znowu Franio
i Marianna.

- Prześliczne pożegnanie - roześmiała się perliście
Antosia, kłaniając się zegarom i tajemniczym gospodarzom.
Wyszła, mając przed oczyma złociste cyferblaty.

PROZA
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KSIĄŻKA

JURAJSKIE SZLAKI

Jura Krakowsko – Częstochowska („wymarzona
kraina dla osób lubiących piesze wędrówki, stare za-
mczyska, malownicze wapienne, ostańce i jaskinie”)
staje się coraz atrakcyjniejszym regionem turystycznym
Polski, więc nie dziwią ukazujące się kolejne
przewodniki. Obok kilku już istniejących publikacji
wydawnictw „Agencja TD” i Pascal  na sezon
wakacyjny chciałbym polecić cztery nowe pozycje.

„Szlakami Krainy Orlich Gniazd” (wyd. Muza
S.A.) - to druga książka z serii przewodników
turystycznych tego wydawnictwa (pierwsza – „Szlakami
Zamków Krzyżackich”). Ładnie wydany, w twardej
oprawie, w poręcznym formacie mini album, szczegółowo
opisuje atrakcje Jury, dzieląc ją na dwie części: trasę
Szlaku Orlich Gniazd i Szlaku Warowni Jurajskich.

Osobny rozdział opisuje trasę zwiedzania dla osób
niepełnosprawnych. Wiele ciekawych informacji
historycznych (także legend) i przyrodniczych, część
praktyczna jest trochę słabiej wyeksponowana. Duży
rozdział poświęcono Częstochowie, unikając błędów,
jakie były np. w przewodniku Pascala w ub. roku.
Można się zgodzić z autorem Ryszardem Jakubowskim,
że szlak wzdłuż muru przy hucie jest wyjątkowo
brzydki i lepiej go omijać, skręcając na Złotą Górę,
skąd można zobaczyć wspaniałą panoramę miasta.
Stan chodników w centrum miasta trafnie określił:
„turystów może spotkać przykra niespodzianka”.
Są też rozdziały osobno opisujące parki krajobrazowe,
wszystkie szlaki piesze oraz biografie najbardziej
znanych postaci i rodów związanych z regionem.
Dużym walorem przewodnika są rekonstrukcje
warowni jurajskich, plany jaskiń i zamków, wiele
pięknych fotek, staranne przygotowanie. Minusem
mała ilość mapek oraz cena – 44,90. Książka bardziej
do czytania, niż do podróżowania.
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KSIĄŻKA

 „Jura Krakowsko - Częstochowska” w wersji
kieszonkowej (wyd. Pascal). Jest to jedna z 15
książeczek w serii wypuszczonej tuż przed sezonem
w atrakcyjnej cenie 19,90 (seria Przewodniki po
Polsce kosztuje 20 zł więcej). Podręczny format
sprawia, że można ją zabrać ze sobą do plecaka.
Informacje są tu podane w dużym skrócie, ale jest
wszystko, co być powinno, nawet top największych
atrakcji, które trzeba zobaczyć. Przewodnik proponuje
takie ciekawostki jak np. galerie planet w Piasku,
zorbing w Olsztynie, czy zabytkowe stodoły w Mstowie.
Także ładnie wydany,  przypomina nieco czerwoną
serię o miastach Europy, dużo kolorowych ilustracji,
seria map w skali 1:132 tys. Przewodniki po Jurze
mają jedną wspólna cechę: zaczynają się w Krakowie,
a kończą  w Częstochowie. Ten chyba jako pierwszy
opisuje też fragment między Częstochową a Wieluniem,
słabo dotąd reklamowany. Co ciekawe, obydwa
przewodniki podają różne daty założenia cmentarza
żydowskiego na Rakowie (9 lat różnicy). Obok informacji
praktycznych jest też wykaz najważniejszych imprez
kulturalnych na cały rok.

„Warta. Przewodnik dla kajakarzy” Marka
Lityńskiego (wyd. Pascal) jest adresowany do turystów
wybierających ten środek podróżowania. Wygląda
troszeczkę inaczej, bo trasa (spływ) jest opisany
kilometr po kilometrze, od źródeł koło Zawiercia do
ujscia Warty do Odry, w sumie 808 km. Na przepły-
nięcie tej odległości potrzeba około miesiąca, ale
można pływać tez wybiórczo, na niektórych tylko
odcinkach. Tak naprawdę,  szlak zaczyna się
w Częstochowie, przy ujściu Kucelinki do Warty, bo
w górnej części rzeki można zniszczyć pojazd. Mniej
doświadczeni pływacy mogą zacząć w Mstowie, gdzie
istnieje przystań i wypożyczalnia kajaków (tel.
510416351). W przewodniku jest dużo szczegółowych
informacji praktycznych (spadek rzeki, możliwość
wyjścia na ląd, noclegi, bary, zapory wodne, mielizny
itp.), 32 mapy w skali 1:100 tys. z naniesionymi
odległościami, a także opisy mijanych atrakcji
turystycznych. O Częstochowie znalazłem np.
następujące opisy: „Ujście Stradomki. Koryto Warty
poszerza się, lecz brzegi rzeki pozostają zarośnięte
trzcinami i krzakami. Aż trudno uwierzyć, że to centrum
Starego Miasta!”, „Most na ul. Strażackiej. Wreszcie
widać trawniki i uporządkowane brzegi rzeki. Z prawej
strony mija się budynek więzienia.”, „Most na al.
Wojska Polskiego. Przed oczami roztacza się charak-
terystyczny widok: duża figura pomnika Chrystusa

Braterstwa Między Narodami naprzeciwko McDonalda!”.
Zwiedzanie kraju z żabiej perspektywy może się
okazać ciekawym doświadczeniem. W przewodniku
zastosowano papier wodoodporny i plastikowe okładki,
więc spokojnie można go zabrać ze sobą do wody.
Cena 25,90.

„Jura Krakowsko – Częstochowska na rowerze”
Mateusza Nowaka także należy do serii przewodników
„dla aktywnych”. W tej serii opisano już prawie cały
kraj i trochę sie obawiałem, w jaki sposób wydawca
(Pascal) potraktuje Jurę, ale niepotrzebnie, bo wybrane
trasy wydają sie być bardzo ciekawe. Autor zaznacza,
że szlaki jurajskie są dosyć trudne, bo jest sporo gór,
stromych podjazdów, piaszczystych ścieżek, dlatego
przygotował dwa warianty każdej trasy: trudniejszą
i łatwiejszą dla mniej doświadczonych rowerzystów.
Trasy opisywane są podobnie jak poprzednio według
kilometrażu, alę językiem żywym, jędrnym, nieco
luzackim, takim jak sie odbiera przygody na szlaku
(„lajtowa przejażdżka”, „Niemiecki turysta gdyby sie
tutaj znalazł, z pewnością krzyknąłby Wunderschoen!”).
Okolice Częstochowy opisano bardzo dokładnie
(ok. 10 tras do wyboru), także tych na północ, w stronę
Działoszyna i Wielunia (m. in. Załęczański Park
Krajobrazowy). Rozdział wieluński nosi tytuł
„Na krańcu świata”, ponieważ autor ostrzega w nim,
że ten region jest dzikszy i czasami trudno będzie tam
otrzymać pomoc techniczną lub znaleźć nocleg.
Jak na poradnik rowerowy przystało, znajdziemy tutaj
informacje na temat pierwszej pomocy, techniki jazdy,
przygotowania sprzętu, ekwipunku, odzieży, szybkich
napraw w terenie oraz mapy i podstawowe namiary
na bazę noclegową. Książka na sprężynkach, więc
długo nie wytrzyma. Cena 29,90.

Z 15 map dostępnych w księgarniach (m. in.
wydawnictw Compass, Ekograf)  polecałbym
dwuczęściową wyd. ExpressMap. Może nie jest
bardzo dokładna (skala 1:52 tys.  przy dokładniejszych
"dwudziestkach"), ale ma podstawowy walor – jest
laminowana, w związku z czym nie zniszczy się od
ciągłego otwierania, nie przemoknie, nie potarga,
wytrzyma kilka sezonów, jest zgodna z GPS. Część
pierwsza obejmuje południe (stronę krakowską), część
północna okolicę częstochowską.

Po lekturze proponuje przejść od teorii do czynów.
W drogę!

  Sławomir Burszewski
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SENTYMENTY

Zbisław Janikowski

TU SIĘ SPRZEDAJE,
TU SIĘ HANDLUJE...

Tu się sprzedaje, tu się handluje,
odejdźta szczeniaki bo was opluję.

Taką mowę wiązaną można było usłyszeć czasami
na niektórych straganach. Pod Jasną Góra była ona
rzadkością, pochodziła z innego świata handlowego,
z targowisk, tu trafiała tylko w największe zjazdy, gdy
swój towar oferowali nawet ci bez odpowiedniej klasy,
przypadkowi, nie tutejsi.

Codzienny podjasnogórski handel był spokojny,
stateczny. Sprzedawcy przy swoich straganach
dostosowywali się do powagi miejsca, do charakteru
usługi handlowej, sakralnej, półświętej, uduchowionej.
Mało kto domyślał się, że prawdziwym motorem był
zysk, a ich usłużna, uduchowiona postawa tylko
doskonale maskowała, przy tym oferowany towar
dodatkowo uwiarygodniał, miał przecież charakter
kultowy, religijny. Święte obrazy, figurki, krucyfiksy,
książeczki do nabożeństwa, szkaplerze, ryngrafy,
różańce... Świeckość też się trafiała, ogromne
rzeźbione z rozpostartymi skrzydłami orły, łosie
z rozłożystymi łopatami rogów, jelenie...

Zanim ucywilizowano handel, wtłaczając go w szereg
ustawionych szpalerem jednakowych estetycznych
kramów przy ulicy Św. Barbary, rozlewał się  żywiołowo
po niemal całym  podjasnogórskim placu, sadowił
wzdłuż wszystkich ciągów komunikacyjnych, zajmował
bramy kamienic, parapety klasztornych murów.
Wystarczyły dwa drewniane koziołki i kawałek blatu,
a już stragan był gotowy do „świadczenia usług”.
Od palącego słońca lub deszczu  punkt handlowy
osłaniał daszek przymocowany do drewnianych
żerdzi, reszty dopełniał towar.  Sprzedawca chronił
się sam, raz słomkowym kapeluszem, innym razem
ciepłymi chustami, pelerynami, każda epoka była inna.
Dziś wyposażeni w „komóry”, za ciemnymi okularami
w modnych ciuchach, tatuażach są już zupełnie inni.
Nie zmienił się charakter  oferowanego towaru, są
to przecież dalej pamiątki spod Jasnej Góry, z wizyty
w Klasztorze u Panienki.

Klientelę podjasnogórskich straganów stanowili
w ogromnej większości pielgrzymi przybyli ze wsi,
z małych miasteczek i wielkomiejskich osiedli
robotniczych. Inteligencja kupowała w sklepach,
głównie Veritasu i Ars Christiany (choć prywatnych
nie brakowało), te „państwowe” budziły większe zaufanie.

Wśród klienteli ogromną choć niesamodzielną grupę
stanowiły dzieci. Dziewczynki ustrojone w odświętne
sukienki, na głowach wywiązane ogromne kolorowe
kokardy, warkocze (często były to cieniuteńkie mysie
ogonki) zdobne takimiż kokardami, na gołych stopach
przeważnie za ciasne paradne buciki. Chłopcy w jakiś
fatalnie uszytych niby - garniturach, topornych
buciskach, cierpieli nieludzkie męki, bo nie uchodziła
nieelegancja.

Ta dziecięca część wielkiego odpustowego tłumu
żądna była jak nikt inny straganowych cudowności.
Czekała na nich wspaniała oferta, od kolorowych
celuloidowych wiatraczków i wiklinowych kółek

Autor wspomnień z pamiątkową laską, zakupioną pod Jasną Górą
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dla najmłodszych, poprzez drewniane motyle trzepoczące
wymalowanymi skrzydłami, lub drewniane figurki
umocowane na dwukołowym wózeczku i cała seria:
drwali rąbiących drewno, niedźwiedzi pijących miód,
chłopów piłujących drewniane bale – wszystko
ruchome, napędzane drewnianym dyszelkiem
przesuwanym przez właściciela zabawki.

Każdy ze straganów oferował drewniane rzeźbione
laseczki, bardzo często z pamiątkowym napisem
i datą, ponadto fujarki, cymbałki, bębenki, trąbki, małe
dziecinne harmonie i organki. Niejedna wielodzietna
rodzina mogła skompletować całą orkiestrę (kto
wie czy czasem w ten sposób nie powstała kapela
Pospieszalskich).

Przy licznych wizytach przeróżnych wujów i ciotek
często trafiałem na to podjasnogórskie targowisko
i niejednokrotnie obdarowany byłem tymi wspania-
łościami. Nie najlepiej wspominam bączki, prymitywne
a zarazem przemyślne urządzenie. Drewniany,
wrzecionowaty bączek, wysokości 5 do 7 centymetrów,
posiadał w swej górnej części kilka rowków, wokół
których owijało się umocowany na biczysku małego
bacika sznurek. Płynnym szarpnięciem (a nie było to
łatwe) wprawiało się bączek w ruch wirowy, następnie
uderzeniami-podcięciami nadawało wirującemu bączkowi
przyspieszenie  a on, bazując na prawach fizyki,
wirował bez końca. Mistrzowie osiągali perfekcję,
moje wyniki były co najwyżej na poziomu stanów
nieco więcej niż niskich.

Na każdym straganie można było kupić kalejdoskop.
Tekturowa krótka rura oklejona kolorowym papierem,
zawierała w swym wnętrzu zaczarowany, świat ułudy.
Szczypta kolorowych szklanych okruchów  trzy wklejone
lusterka i czary! Żywot kalejdoskopów był na ogół
bardzo krótki, bo ciekawość zmuszała do rozbebeszenia
całości i odnalezienia owych przepięknych kolorowych
figur. Niestety, pozostawał garstka bezużytecznych
papierków, szkiełek i kawałki lusterek.

Niemniej atrakcyjnymi zabawkami były wszelakie
urządzenia strzelające. Maluchom oferowano pukawkę,
czyli drewnianą rurkę z tłoczkiem, zatykaną uwiązanym
na sznurku korkiem. Wpychany tłoczek sprężał
powietrze w rurce i PUK, korek wylatywał. I znowu
od siły i zręczności strzelca (pukacza) zależała efekt
czyli głośność, a jeśli do tego dodać celny strzał
uwolnionym ze sznurka korkiem (na przykład w ucho)
zabawa była wyśmienita.

Dopóki nie zabroniono handlu artykułami
pirotechnicznymi (a jakaż była to pirotechnika !),
wszystko co strzela cieszyło się największym powo-
dzeniem. Pistolety „korkowce” były marzeniem, dla
zrealizowania którego warto było ponieść największe
ofiary – przyrzec poprawę, obiecać dobre świadectwo
szkolne a nawet wyrzec się wagarów. Najwspanialszym
strzelającym cudem była CKM-ka, blaszany pistolet
z odciąganym zamkiem. Korek (lepsze były te drewniane,
papierowe częściej się rozsypywał przy długim
noszeniu w kieszeni), ładowano do lufy i już tylko
pociągnąć za „cyngiel”, by gruchnęło i to wcale
donośnie. Zdarzały się przypadki, że korek wpychano
do lufy gdy iglica było zwolniona i niejeden porządnie
oberwał w rękę, ale cóż - stara prawda mówi, że każdy
karabin strzela sam raz do roku. Zrozumiałe, że pisto-
leciki na kapiszony były pogardzanymi dziecinnymi
zabawkami wobec CKM-ek.

Przebogatą ofertę towarową przygotowywali
(w większości nielegalni) producenci artykułów
spożywczych. Koronnym podjasnogórskim produktem
były sznury obwarzanków, posypanych czymś tam,
zdobnych w niebieskie dla chłopców i różowe dla
dziewczynek wstążeczki. Te obrzydliwe gnieciuchy
o żadnym smaku, zanim trafiły do brudnych dziecięcych
rączek wisiały na straganach, wystawione na słońce
lub deszczyk, były przysmakiem dorodnych much
i prążkowanych żółto-czarnych os.

Super specjałami były kolorowe lizaki i szklane
laseczki,  wype łnione drobnymi kolorowymi
cukiereczkami – groszkami, a ponadto iryski, krówki,
miętówki, dropsy...

Na wielkich drewnianych stołach leżały stosy
puszystych pączków, osypanych cukrem pudrem,
obok na maleńkich stołeczkach siedziały (raczej zwisały
na boki stołka) równie puszyste, przepasane białym
fartuchem sprzedawczynie. Te przeogromne (niczym
jaśki)  pachnące specjały wabiły tyle latającego,
brzęczącego i bzyczącego tałatajstwa, że niejeden
entomolog mógł śmiało zrobić doktorat z gatunków
podjasnogórskich owadów. Kiedyś uległem pokusie,
spróbowałem, bez żalu oddałem wałęsającemu się
w pobliżu bezpańskiemu  psu, on też wzgardził.

Nieustającym (do dziś) podjasnogórskim hitem jest
cukrowa wata. Próbowano ją wprawdzie zachwalać
i w innych regionach np. „atrakcja Bałtyku, wata
na patyku”, ale to nie było to! Nasza wata była i jest
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obrzydliwie słodko-mdła, czasem z białej zmienia się
w różową, zawsze potwornie się lepi, zawsze jest
pożądana przez maluchów.

I wreszcie „ogóry, ogóry spod Jasnej Góry”!
Ogromne ich beczki stały między straganami, kusiły
swą żółtawą zielonkawością, wabiły ostrym, przeni-
kliwym zapachem kopru, jędrnością ,  słonym
smakiem. „Ogóry, ogóry”, nawet woda od nich
znajdowała chętnych nabywców.

Cały ten przeogromny handel nie uzyskał by
dziś wymaganych certyfikatów, nie spełniłby norm,
nie sprostał... Wtedy żyła z niego niemała część
mieszkańców dzielnicy.

Pierwsze moje zetknięcie z podjasnogórskim
handlem miała miejsce jeszcze za okupacji. Mieszkał
wtedy z nami mój Dziadek, wysiedlony przez Niemców
z sieradzkiej ziemi, przekształconej w niemiecki
Wartegau. W Dziadku miałem orędownika, który
rozumiał i pobłażał, sam zaś korzystał z mojego
towarzystwa, w którym pełniłem bierną rolę słuchacza
i towarzysza długich wędrówek. Niespostrzeżenie
wprowadzał mnie w swój antyczny (jak dziś to
oceniam) świat.

Wędrowaliśmy (komunikacji, poza konnymi
dorożkami, w tych czasach nie było) na rynki
Wieluński i Zawodzie, do znajomych ogrodników,
fryzjerów a czasem do kuzyna Dziadka, Grubego Józia,
mieszkającego za Jasną Górą na ulicy Św. Teresy.
Po drodze mijaliśmy nieliczne kramy w klasztornych
murach (gdzie dziś Claramontana). Towaru, tak jak
i klientów, było niewiele, mimo to pamiętam kolorowo-
złote wnętrze i stojaki pełne różnej wielkości, kształtu
i koloru lasek. Dziadek miał tam jakiegoś znajomka –
którego mimo tylu minionych lat doskonale pamiętam.
Ubrany w coś, co było kombinacją wojskowego munduru
i carskiego surduta, czapkę maciejówkę i wąs a la
Piłsudski (taki jaki codziennie widziałem  na dziadkowej
twarzy) zdobiący ogorzałą (chyba dosłownie) gębę.
Panowie gadali, oczywiście o polityce, o wojnie a ja
cierpliwie czekałem, przecież szliśmy do Grubego
Józia, gdzie wcale nie chudsza Józiowa częstowała
wojennym ale bardzo smakowitymi bułeczkami
z dyni. Cierpliwość moja została w końcu doceniona,
uradzili że wędrowcowi potrzebna jest laska. Dostałem!

Po październikowej „odwilży” w 1956 roku
eksplodowała częstochowska rzemieślnicza  produkcja
dewocjonaliów.  Podjasnogórskie stragany zapełniły

się ogromną   ilością niespotykanego dotychczas
towaru. Drewno zastępowały coraz doskonalsze
„plastiki”,  druk nabierał koloru, pojawiały się pierwsze
„podróby” zagranicznych firm, rodzimi wynalazcy
dostarczali coraz coś nowego.

Utrudnienia komunikacyjne nie były w stanie
powstrzymać napływających do Częstochowy ludzkich
tłumów, które po zaspokojeniu potrzeb duchowych
przemieniały się w przeogromna klientelę, kupującą
dużo i chętnie. Cud gospodarczy był faktem!

Przebojem rynku stal się w owym czasie „panora-
miczny” święty wizerunek. Patrzący z przodu widział
Madonnę, ale z boku widać już było Chrystusa,
a z przeciwległego Św. Józefa. Ten techniczny trick
był jednym z wielu pomysłów, których nie brakowało.
Brakowało natomiast surowców, wszystko było
reglamentowane, z rozdzielnika, a taki stan wyzwalał
inicjatywy, ale i cwaniactwo; o korupcji nie wspomnę,
bo wtedy nazywała się inaczej.

Z tych czasów pochodzi ballada napisana przez
Janusza Mielczarka, śpiewana w studenckim kabarecie
„Bambino”. Cytuję z pamięci:

                  Raz dwaj cwaniacy spod Jasnej Góry
                 co mieli kram z świętościami
                 mieli oj mieli kłopotów wiele
                 ze świętymi obrazami...

tu luka w pamięci, w każdym razie chodziło o surowiec
do produkcji wizerunków świętych; problem rozwiązali
wykupując w księgarniach portrety Karola Marksa.
I dalej:

            ... dorysowali mu aureolę,
                buźkę koloru pięknego
                i sprzedawali pod Jasną Górą
                jako Józefa Świętego!

Autor zapewnił mnie solennie, że był to tak zwany
„fakt autentyczny”.

Między tym, w miarę zorganizowanym handlem,
krążyli sprzedawcy, którzy cały swój kram mieścili
w walizeczce zawieszonej na szyi, która zawierała
najczęściej różnego rodzaju grzebienie. Od damskich,
służących do przypinania misternych fryzur, przez
męskie kieszonkowe (szczytem elegancji było nosić
taki grzebień ze sobą, niektórzy super eleganci dekorowali
nim zewnętrzną kieszonkę marynarki), po wielkie
rodzinne i te najbardziej specjalistyczne – „gęste”
do wyczesywania z głów nieproszonych gości.
Sprzedawcy ci oferowali jakże potrzebne, szczególnie
na wsi, lepy na muchy (mucha złapana w taką słod-

SENTYMENTY
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kawą pułapkę wierciła się, kręciła, przylepiała coraz
dokładniej by wreszcie skonać w męczarniach).
Oczywiście znaleźli się od razu humaniści (ekologów
jeszcze wtedy nie wynaleziono), którzy rozpoczęli
batalię w obronie much, lepy przegrały, bo władza
umiała egzekwować słuszne prawa. Zastąpiły je
różnego rodzaju trutki. Okrągło tekturki nasączano
czymś śmiercionośnym, z wielką trupią główką, która
ostrzegała przed śmiertelnym niebezpieczeństwem,
chyba skutecznie albo muchy umiały czytać i nie
chciały się truć.Działało to słabo, czasem zdarzało się,
że taka podtruta mucha słabła w lucie i wpadała do
talerza z zupą. Odniesione zwycięstwo było pełne:
nie dość, że otruta, to jeszcze utopiona.

Wędrujący handlarze oferowali ponadto strudzonym
pielgrzymom, sznurowadła do butów,  cudowne płyny
na odciski, plastry na obtarte stopy, kropelki na... na
wszystko.

Komu ? Komu, bo idę do domu.
Handel podjasnogórski, to nie tylko plac i ulica

Św. Barbary ze swoimi straganami. Na Siedmiu
Kamienic zawsze dominowały sklepy z dewocjona-
liami. Tu były siedziby prywatnych  firm, tu była
handlowa elita: Ars Christiana i Veritas, tu oferowano
najlepsze i najdroższe towary, tu nawet w czasach
pełnej reglamentacji i rozdzielnictwa były w sprzedaży
naczynia liturgiczne z metali szlachetnych, a w dobie
kartkowych alkoholi smakosze przy przymkniętych na
ewidentne nadużycie oczach sprzedawczyń zaopatrywali
się w wino (oczywiście mszalne).

W połowie lat dziewięćdziesiątych miałem
przyjemność i zaszczyt poznać chyba ostatniego
prawdziwego podjasnogórskiego rzemieślnika – Pana
Antczaka. Miał swój warsztat przy 7 Kamienic,
uchował się jeszcze szyld nad drzwiami, może ktoś
zatroszczy się o jedną z ostatnich pamiątek odchodzącej
epoki. Przygadaliśmy wiele godzin, on wprowadził
mnie w  tajemnice „prawdziwego” podjasnogórskiego
handlu. Zaczynał się jesienią, gdy już przewaliła się
masowa pielgrzymkowa szarańcza, a wieś była przy
pieniądzach, po żniwach, wykopkach i jesiennych
pracach polowych. Wtedy zjeżdżali najbardziej
oczekiwani goście – elity parafialne, wielebny
w otoczeniu dostojnych zamożnych gospodarzy.
Przybywali, by złożyć u stóp Panienki intencje oddać
hołd  i zrealizować księżowskie parafialne potrzeby.
Wtedy dokonywano zakupów strojnych ornatów,
naczyń liturgicznych, obrazów, figur, bielizny kościelnej.
Zakupy finansowali z powagą i znawstwem gospodarze,

oni taszczyli pakunki, składali zamówienia do realizacji
w następnym roku. A pan Antczak miał niejedno
do zaoferowania, wytwarzał przepiękne ręcznie
haftowane ornaty, kapy, dalmatynki nie mówiąc
o stułach i innych drobiazgach.

Był poznaniakiem wysiedlonych przez Niemców
z rodzinnego miasta. Jak  wielu jego ziomków osiadł
w Częstochowie. Przed wojną miał w Poznaniu
warsztaty tkackie i produkował tkaniny liturgiczne,
które znajdowały nabywców w całej Polsce. Pod Jasną
Górą znalazł swoje miejsce, wrósł w atmosferę
i klimat dzielnicy. Tu przez pięćdziesiąt lat zaspokajał
najwybredniejsze gusta swoich klientów. Dziś pozostały
już tylko resztki szyldu jego firmy.

Obraz i atmosfera podjasnogórskiego placu nie
byłaby pełna, gdyby pominąć fotografów  upamięt-
niających wizytę na sławnych „pięciominutówkach”
(tyle czekało się na gotowe zdjęcie), żebraków,
przypinaczy medalików, złodziei. Ale to już zupełnie
inna historia...

  Zbisław Janikowski

SENTYMENTY

Ul. 7 Kamienic: zachowane drzwi do firmy pana Antczaka
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Z MIASTA

Prezydent miasta Tadeusz Wrona podczas oficjalnego otwarcia
placówki bibliotecznej wzbogacił jej zbiory o dwie cenne
pozycje.

GABINET DOKTORA

Nowa wystawa w Ratuszu - "Gabinet Doktora
Władysława Biegańskiego" - rozpoczyna cykl
przyszłorocznych obchodów 150 rocznicy urodzin
i 90 rocznicy śmierci jednego z najwybitniejszych
Częstochowian.

"MACIEK"  KUKLIŃSKI
1939 - 2006

Jan "Maciek" Kukliński przez wiele lat
fotografował Częstochowę i nas wszystkich...

NOWA BIBLIOTEKA

Filia nr 14 Biblioteki Publicznej im. Biegańskiego
w Częstochowie została przeniesiona do nowej
siedziby. Na parterze bloku przy ul. Norwida, w lokalu
liczącym ponad 300 m2 powierzchni  znajduje się ok.
20 tysięcy książek, z których mieszkańcy dzielnicy
Wyczerpy mogą korzystać codziennie od godz. 12
do 18 (w czwartki od 12 do 15).  Do dyspozycji
czytelników są także bieżące czasopisma: dzienniki
i magazyny ilustrowane.

Istniejąca od 1963 r. filia nr 14 rozpoczynała
działalność w małym lokaliku przy ul. Rząsawskiej.
Od połowy lat 90. funkcjonowała  w oddalonym nieco
od centrum dzielnicy pomieszczeniu przy zakładach
„Metalplast”, by teraz  znaleźć się w przestronnym,
dobrze oświetlonym i wyposażonym lokalu. Dzieli
się on się na pomieszczenia z literaturą dla dorosłych,
literaturą dla dzieci oraz czytelnię.

Nowa siedziba biblioteki spowodowała zauważalne
zwiększenie zainteresowania książkami wśród miesz-
kańców dzielnicy; zapisanych jest już ponad tysiąc
czytelników i stale przybywają nowi.

Wszelką pomoc w doborze literatury świadczą
panie bibliotekarki: Adela Radecka (kierowniczka)
oraz Edyta Romanowska i Urszula Siemińska.
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ZAJĄC W ANTRESOLI

Wystawą  „Widmowe ogrody” Arkadiusz Zając
zainaugurował 31. maja działalność galerii „Antresola”
w MGS (al. NMP 64). Ta „wejściówka” do Muzeum
Beksińskiego ma służyć prezentacji młodego pokolenia
częstochowskich plastyków, tu też zobaczymy debiuty.
Arkadiusz Zając debiutantem nie jest, ma na swoim
koncie kilka wystaw i nagród, a jego obrazy są sprze-
dawane w najlepszych galeriach w kraju.  Henryk
Waniek przyrównuje jego prace do sztuki Klimta,
Redona, Gaudiego i innych twórców z przełomu XIX/
XX wieku, zamykanych ogólnie terminem secesji,
a u nas Młodej Polski. Wojtkiewicz i Wyspiański też
chyba nie są Arkowi obcy. „Utracone piękno” to
adekwatne hasło do jego twórczości, gdyż obrazy
cieszą oko wysmakowaną estetyką, ciekawą kompo-
zycją, starannym rysunkiem, atmosferą rozmarzenia
i zapomnienia. Na twarzach kobiet widać smutek
i melancholię, niekiedy zagadkowo są odwrócone od
widza, jak niegdyś na obrazach C. D. Friedricha
(„Marzenie”). Kolekcja 25 prac znajdzie prawdopo-
dobnie szybko nabywców, bo są to cukierki, które
warto mieć w swoich zbiorach. Zając, pozostając
wyraźnie pod wpływem japońszczyzny („Oddalenie”,
„W ogrodzie kontemplacji”), maluje teraz kolorowe
obrazy techniką „alla prima” w coraz większych
formatach (nowe mają być wąskie i wysokie),
sprowadzając grafikę do roli szkicu, który jest tu bardzo
akcentowany. Wizje kosmicznych cyborgów zastąpiło
mocne światło, refleksy atmosfery, rozstania, baśniowe
świtezie, trwanie, uniesienia i medytacje...   (sb)

POECI EMIGRUJĄ

Wioletta Grzegorzewska, utalentowana autorka
dwóch tomików wierszy „Parantele” i „Wyobraźnia
kontrolowana” podjęła decyzje o emigracji, jak
zapowiada - na stałe. Tego lata przenosi się z całą
rodziną na wyspę Wight na Kanale La Manche, gdzie
poświęci się pracy zarobkowej w jednym z kurortów.
Prawdopodobnie przerwie też swoją działalność
literacką, choć zamierza nadal publikować wiersze
w portalu internetowym „Nieszuflada”. Jak na ironię,
tuż przed wyjazdem wygrała konkurs poetycki pt.
„Dać świadectwo”  zorganizowany przez Śródmiejski
Ośrodek Kultury w Krakowie. Ze zrozumiałych
względów dzia łalność  zawiesza też  magazyn
i wydawnictwo „Bulion”, które małżeństwo
Grzegorzewskich prowadziło przez kilka lat. Smutne
zjawisko emigracji dotyka także kultury, z tą różnicą,
że zamiast do Warszawy twórcy uciekają za granicę.
W Anglii przebywa już jej mąż, też poeta – Szymon.
Na pożegnanie Częstochowy Wioletta napisała krótki
wiersz, który prezentujemy.

Wszystkie wieczory świata

Pierwszy samotny wieczór na poddaszu,
niewyraźny jak kremowa cerkiew za oknem,
kiedy mąż przepływał Cieśninę La Manche,
musiałam pilnować dłoni; palce tęskniły.
Tam gdzie teraz na mnie czeka: w słonych
ujęciach rosną we mgle domy i białe skały;
obcojęzyczne wiersze i wszystkie wieczory,
które kiedyś zwiążą koniec z końcem.

NOWY ADRES

Uprzejmie informujemy, że zmienił się adres poczty
elektronicznej naszego pisma. Listy i propozycje
tekstów prosimy kierować na adres: aleje3@op.pl

Z MIASTA
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PRAWDA NAS WYZWOLI

Od połowy lipca czynna jest w Częstochowie
nowa, ważna wystawa. W pawilonie w Parku im. Sta-
szica można  zobaczyć prawdziwe oblicza mieszkań-
ców Częstochowy. Każdy może sprawdzić, jak na-
prawdę wygląda, a to dzięki lustrom, za ciężkie pie-
niądze sprowadzonym specjalnie z Wenecji.

ŚLADY PAMIĘCI

Podczas wakacyjnych wędrówek, odbywanych
m.in.  szlakiem Jana Pawła II, „Aleje 3” trafiły
do Wadowic. Pierwszą osobą, na jaką  natknął się
na wadowickim rynku przedstawiciel redakcji, był
oczywiście mieszkaniec Częstochowy - artysta
plastyk, Jacek Łydżba. Ja jego podpowiedzią i my
wpisaliśmy się do wystawionej na rynku wielkiej
księgi pamiątkowej.

MINĄŁ WIEK NIEMOWLĘCY

Regionalne Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych
w Częstochowie z końcem czerwca porzuciło wiek
niemowlęcy i rozpoczęło drugi rok oficjalnej działalności.

Pierwszą rocznicę istnienia „Zachęta” - będąca
alternatywną propozycją dla instytucji kultury

w mieście - uczciła, jak się należy, wielce alternatywną
uroczystością. Było to Walne Zebranie, które - choć
zwołane w Sali Toastowej  budynku USC - odbyło
się zupełnie na sucho. Panie Prezesie, Piotrze
Głowacki, prosimy o więcej  inicjatywy!
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Urodzona w 1945 roku. Studia na Wydziale Malarstwa Sztuk 
Pięknych w Gdańsku (d. PWSSP). 

Kilkadziesiąt wystaw indywidualnych w galeriach i muzeach      
w Polsce oraz za granicą (m.in. USA, Niemcy, Holandia, Grecja, 
Francja, Szwecja). Udział w ponad stu wystawach zbiorowych       
w Polsce i na świecie (m.in. USA, Kanada, Austria, Holandia, Belgia, 
Grecja, Niemcy, Hiszpania, Francja, Chile, Japonia).

Członek ZPAP od 1972 r. (w latach 1977-1980 sekretarz Zarządu 
Oddziału ZPAP w Częstochowie), członek Zarządu Okręgowego     
w Katowicach. Członek Polish American Artist Society w Nowym 
Jorku (1986-1992) oraz członek założyciel International Artist 
Association „Europa 24”, powołanego pod patronatem Sekretarza 
Generalnego Rady Europy w Strasburgu.

14 nagród i wyróżnień artystycznych na wystawach zbiorowych; 
nagrody Wojewody Częstochowskiego (1978 i 1995), nagroda 
Prezydenta Częstochowy w dziedzinie kultury za rok 1997.

Prace w zbiorach kilkudziesięciu państwowych galerii sztuki      
i instytucji kulturalnych w Polsce i na świecie, m.in.: Muzeum 
Narodowe w Gdańsku, Muzeum Górnośląskie w Bytomiu, Muzeum 
Śląskie w Katowicach, Muzeum Sportu w Warszawie, Muzeum 
Częstochowskie, Muzeum Ziemi Wieluńskiej, Stadsmuseum, 
Woerden (Holandia), Streekmuseum, Gennep (Holandia), 
Norrbottems Museum, Lulea (Szwecja), Rheinmuseum Emmerich 
(Niemcy), Museo Municipal de Bellas Artes, Valparaiso (Chile), 
Striped House Museum of Art, Tokio (Japonia).

Od roku 1994 posiada stałą 
ekspozycję autorską w Galerii Lonty Petry w Częstochowie. 

„Moje malarstwo to nieskończona przestrzeń uczuć, w której 
mogę przekraczać granice niemożliwego i podróżować w głąb 
własnej duszy…”
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