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OD REDAKCJI

W lipcu i sierpniu go�cimy w Cz�stochowie najwi�cej p�tników. 
W okresie letnim przypadaj� najwa�niejsze �wi�ta Maryjne, a waka-
cje sprzyjaj� podró�owaniu. Ponadto, wspó�czesne mo�liwo�ci ko-
munikacyjne, daleko lepsze ni� kiedy�, otwarte lub prawie otwarte 
granice, pozwalaj� nam odwiedza� miejsca kultu  na ca�ym �wiecie.
Spotykamy tam tysi�ce p�tników, nap�ywaj�cych nieprzerwanie od 
wieków, jak w na Jasnej Górze czy w Santiago de Compostela. 

Ale istniej� te� sanktuaria, gdzie ruch pielgrzymkowy by� kie-
dy� znaczny, a dzi� ledwo go wida�. Prawdopodobnie te� niewie-
lu mieszka�ców naszego miasta wie, �e istnieje miejsce nazywane 
kiedy� Podolsk� Cz�stochow�.

To Podkamie�, ma�e miasteczko niedaleko Brodów, na Ukrainie. 
Stoi tam na wzgórzu dawny obronny klasztor dominikanów, s�aw-
ny z cudownego obrazu Matki Boskiej �nie�nej. Podkamie�, �wi�te
miejsce Podola i Rzeczypospolitej, przez stulecia stanowi� cel piel-
grzymek katolików, greko-katolików i prawos�awnych.

Klasztor za�o�y� podobno sam �w. Jacek Odrow��, dominikanin 
i aposto� Rusi, na pocz�tku XIII wieku. W ci�gu d�ugich dziejów by�
wielokrotnie oblegany, niszczony - i uparcie odbudowywany. Dla 
pielgrzyma Podkamie� i Jasna Góra s� do siebie bardzo podobne, 
ich dzisiejszy kszta�t powsta� w tym samym okresie historycznym.

Wzgórze, mury obronne, wysoka barokowa wie�a. Podolsk�
Cz�stochow� mia� nazwa� podkamie�skie sanktuarium król Jan 
III Sobieski, jeden z dobroczy�ców klasztoru. Wspiera� 	 nansowo 
budow� nowej bazyliki, modlili si� tu wybitni ludzie wielu naro-
dowo�ci. W roku 1727, gdy koronowano cudowny obraz koronami 
papieskimi, zgromadzi�o si� 200 tysi�cy wiernych – jak na Jasnej 
Górze 10 lat wcze�niej.

Najtragiczniejszy dla tego miejsca okaza� si� wiek XX. W roku 
1915 klasztorne wzgórze znalaz�o si� na linii frontu rosyjsko-au-
striackiego, a nieco pó
niej nadesz�y straszne do�wiadczenia tota-
litaryzmu. Wzgórze, na którego szczyt zmierza�y kiedy�  pobo�ne
pielgrzymki, sta�o si� miejscem omijanym ze strachem i boja
ni�.
Klasztor bowiem przesta� by� klasztorem – sta� si� zak�adem dla 
umys�owo chorych. Ko�ció� przesta� by� ko�cio�em – sta� si� gospo-
darstwem hodowlanym, wi�zieniem i katowni� NKWD. 

Cudowny Obraz Matki Bo�ej �nie�nej ocala� i - przez Lwów - 
tra	� do dominikanów we Wroc�awiu

Niedawno wzgórze przej�li  greko-katoliccy oo. studyci. Marz�,
by Podkamie�, dzi� pi�kna ruina, znowu sta� si� pi�knym sanktu-
arium. A do Podolskiej Cz�stochowy zaczynaj� nap�ywa� p�tnicy, 
jeszcze bardzo cieniutkim strumyczkiem.

Pielgrzymi patrz� na postrzelane z automatów �ciany bazyli-
ki,  chodz� po dziedzi�cu nasi�k�ym krwi� zbiorowych egzekucji, 
modl� si� w krypcie, w której torturowano i zabijano niewinnych 
a wiernych. Przystaj� przed kolumn�, na której szczycie znajduje 
si� 	 gura Matki Bo�ej z Dzieci�tkiem. Stoi tu od 1719 roku, prawie 
nienaruszona. Tylko te rany od kul na policzku... 

Marian Piotr Rawinis
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Ktokolwiek b�dziesz w ukrai�skiej stronie...

Ktokolwiek b�dziesz w ukrai�skiej stronie, �atwo odnajdziesz tam �lady cz�stochowskie.
Kresy dawnej Rzeczypospolitej. Historia, literatura, 	 lm. I emocje. Bardzo wiele emocji.

Kamieniec Podolski. Widok z miasta na twier-
dz�. Pan Wo�odyjowski, obl��ony tu w 1672 
roku przez wojska tureckie, wysadzi� si� w 
powietrze. „Do nieba idzie ma�y rycerz (... ) do 
nieba jest najbli�ej z Polski” (Jacek Kaczmarski)

Do katedry 
w Kamie�cu ture-
cki su�tan wjecha�
niegdy� konno.

Przed katedr� mu-
zu�ma�ski minaret. 

Pozosta� tu jako 
warunek traktatu 
pokojowego z r. 

1699, kiedy  Podole 
wróci�o do Rzeczpo-
spolitej. Na szczycie 
minaretu, dostawio-
na w po�owie XVIII 

w., z�ota 	 gura Matki 
Bo�ej.

Kamieniec Podolski

Zbara�

Odbudowywa-
ne forty	 kacje 
dawnego Zbara�a,
oblegane niegdy�
przez Kozaków 
i Tatarów. Nie 
robi� wielkiego 
wra�enia, ale 
przecie� st�d
w�a�nie pan 
Skrzetuski ruszy�
na swoj� wielk�
wypraw� ...

Historyczny ko�ció� �w. Antonie-
go w Zbara�u, widoczny z zamku, 
nie jest – jak g�osz� przewodniki 
– zdewastowan� ruin�. W ko�ciele 

zachowa�o
si� niewiele 
z oryginalne-
go bogatego 
wyposa�enia. 
Trwaj�ca 
renowacja 
pozwala mie�
nadziej� na 
przywrócenie cho� cz��ci dawnej �wietno�ci. 

Krzemieniec

Krzemieniec, miejsce urodzin 
Juliusza S�owackiego.  Widok na 
miasto z Góry Bony pozwala do-
strzec budynki, w których mie�ci�o
si� s�awne Liceum Krzemienieckie.

W ko�ciele pa-
ra	 alnym znany 
pomnik Juliusza 
S�owackiego.
Zawsze le��
pod nim �wie�e
kwiaty.

Na �cianie ko�cio�a epita	 um, 
zdobione obrazem Matki Bo-
skiej Cz�stochowskiej: Amelja 
z Tyrasów Pomorska, najlepsza córka, �ona i matka, 
wzorowa kobieta, najszlachetniejsze serce i umys�
wielki i niepospolity, zgas�a w Bogu jako o	 ara po-
�wi�cenia d. 18 lipca 1897 r. w wieku lat 33. 
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Podkamie�

Podkamie�, nazywany kiedy� Podol-
sk� Cz�stochow�. Obronny klasztor 
na górze, kiedy� cel licznych piel-
grzymek katolików, greko-katolików 
i prawos�awnych.

Drohobycz

Wie�a ko�cio�a nieprzypadkowo 
przypomina wie�� Jasnej Góry. Po-
dobnie jak jasnogórska, powsta�a
pod koniec XVII w.
Wn�trze bazyliki zdobi�y niegdy�
liczne dary polskich monarchów, 
m.in. Jana III Sobieskiego.

Klasztor by� wielokrotnie oblegany i niszczony.  �ciany ko�cio�a nosz� �lady
kul, a ziemia dziedzi�ca przesi�kni�ta jest krwi� niewinnych o	 ar.

Z�ota 	 gura na kolumnie  powsta�a przed trzystu laty w Gda�sku. Od czasu 
ostatniej wojny Matka Bo�a bole�nie przypominana Ikon� Cz�stochowsk�

– Jej twarz jest poraniona pociskami z�oczy�ców.

Drohobycz. Ko�ció� p.w. Wniebowzi�cia
Matki Bo�ej, �w. Krzy�a i �w. Bart�o-
mieja ufundowa� król W�adys�aw Jagie��o
w XV w. Dzi� �wi�tynia odzyskuje swój 
kszta�t po latach celowego niszczenia w 
okresie panowania totalitaryzmu

Witra�e znowu tu 
b�d�. Jeden z odnowi-

onych fragmentów 
- obraz Matki Boskiej 

Cz�stochowskiej.

Ktokolwiek b�dziesz
w ukrai�skiej stronie, 

w�asn� d�oni� dotknij tych 
kamieni...
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FOTOGRAFIA

Marian P. Rawinis: Czemu fotogra� a? Nie malo-
wanie albo rze�bienie?

Z prostej przyczyny. Fotogra	 a jest �rodkiem wy-
razu plastycznego, obok malarstwa czy rze
by, ale 
w fotogra	 i potrzeba niewiele czasu na zarejestrowa-
nie �wiat�em tego co nas otacza - na 	 lmie czy te� na 
kawa�ku krzemowej p�ytki. Owszem, to wszystko s�
dziedziny plastyczne, ale ró�ni�ce si� zasadniczo. Fo-
togra	 a pojawi�a si� ok. 170 lat temu, jej twórc� by�
Francuz  Louis Daguerre, st�d by�a pó
niej nazywana 
dagerotypi�. Ale ju� w �redniowieczu malarze pos�u-
giwali si� takimi urz�dzeniami jak camera obscura. 
W pomieszczeniu, w pracowni malarskiej, zas�aniano 
szczelnie okno pozostawiaj�c jedynie male�ki otwo-
rek. Przed nim umieszczano odpowiednio skonstruo-
wana skrzyni� z bia�� �ciank� i szyb� od góry. Na bia�ej 
�cianie pojawia� si� odwrócony stronami obraz, który 
za pomoc� lustra kierowany by� na szklan� ta��, na 
której k�adziono cienki papier i szkicowano dok�adnie 
obraz. Dzisiaj mo�na by nawet pokusi� si� o stwier-
dzenie, �e „fotogra	 a otworkowa” prze�ywa swoisty 
renesans. Powstaje wiele klubów, gdzie uprawia si� t�
dziedzin� fotogra	 i. S� nawet galerie, gdzie wystawia 
si� fotogra	 e, które powsta�y w�a�nie w ten sposób.

Pami�tasz swoje pierwsze fotki? Kiedy i jakim 
sprz�tem si� pos�ugiwa�e�?

Oczywi�cie, �e pami�tam. Takich rzeczy si� nie za-
pomina.  Moim pierwszym aparatem, który dosta�em 
od Ojca, by�  prosty, du�ych rozmiarów, bo przecie�
na 	 lm zwojowy 6 x 9 cm, Ami. Kolejnym aparatem 
by�a Smiena, której szcz��liwym posiadaczem sta�em 
si� w dniu pierwszej komunii �wi�tej. Ch�opcy w tam-
tych czasach dostawali albo zegarki albo w�a�nie apa-
raty fotogra	 czne. Dzisiaj dosta�bym zapewne lapto-
pa. Moje pierwsze fotki? Byli na nich przewa�nie moi 
rodzice i siostra. I mój pies. 

Jaka jest ró�nica mi�dzy fotografem a foto-
grafikiem?

W�a�ciwie �adna. Bo przecie� równie dobrze mo�-
na zapyta�, jaka jest ró�nica pomi�dzy stomatologiem 
a dentyst�. S�owa fotogra	 k, u�y� po raz pierwszy ojciec 

Zbigniew Burda – 
fotograf i fotogra� k

polskiej fotogra	 i, Jan Bu�hak. By� to wybitny artysta, 
zwolennik „fotogra	 i ojczystej”, która mia�a propago-
wa� pi�kno polskiej ziemi.  W latach 20. XX wieku by�
organizatorem �ycia fotogra	 cznego w Polsce, w tym 
wspó�za�o�ycielem i prezesem Fotoklubu Wile�skiego 
(1928) i Fotoklubu Polskiego. Niestety, podczas wojny 
sp�on��a wi�kszo�� jego prac przedstawiaj�cych pejza-
�e, architektur� i portrety. Bu�hak, u�ywaj�c s�owa fo-
togra	 k na okre�lenie fotografa artysty, mia� chyba na 
my�li rozgraniczenie pomi�dzy fotogra	� rzemie�lnicz�
i fotogra	� wykonywan� dla potrzeb wystawowych lub 
wydawnictw ksi��kowych. W�a�ciwie mo�na powie-
dzie�, �e obok fotografów i fotogra	 ków pojawi�a si�
dzisiaj trzecia forma – fotograf prasowy lub inaczej – fo-
toreporter. Ale czy fotograf rzemie�lnik lub fotoreporter 
nie mo�e by� równie� artyst�?

Jak to si� sta�o, �e fotogra� a muzyczna jest jedn�
z Twoich g�ównych  specjalno�ci?

Sta�o si� to za spraw� nie�yj�cego ju� wielolet-
niego prezesa Towarzystwa Fotogra	 cznego w Cz�-
stochowie, Edmunda Mularza. By� on swego czasu 
fotoreporterem w „�yciu Cz�stochowy”, ale rów-
nie� znakomitym dokumentalist� �ycia 	 lharmonii 
w naszym mie�cie. Pami�tam, �e zabiera� mnie, 
przysz�ego adepta sztuki fotogra	 cznej, na koncer-
ty. Mo�na by rzec, �e by�em jego asystentem. Ed-
mund, z którym pó
niej si� zaprzyja
ni�em i który 
wywar� wp�yw na mój swój styl fotogra	 czny, poka-
za� mi, w jaki sposób nale�y podchodzi� z aparatem 
fotogra	 cznym do muzyki. Nie u�ywa� on nigdy 
�adnej lampy b�yskowej, które i tak na ówczesne 
lata nie by�y doskona�e. Korzysta� ze �wiat�a, które 
by�o �wiat�em zastanym, u�ywa� tylko i wy��cznie 
	 lmów czarno-bia�ych. Wywo�ywa� je pó
niej przy 
mnie i pokazywa� efekty swojej pracy. Tak w�a�nie 
narodzi�a si� nasza wieloletnia przyja
�. Edmund 
Mularz umar� w lipcu 2000 roku, dwa miesi�ce po 
�mierci mojego Ojca. Pami�tam, �e spotka�em go na 
dzie� przed pogrzebem mojego Taty. Powiedzia� mi 
wtedy, �e idzie do szpitala, ale jak wyjdzie, to planu-
je zrobi� wielk�, zbiorow� wystaw� cz�onków To-
warzystwa Fotogra	 cznego. Niestety, ju� nie wró-
ci�. Ja dzisiaj skrz�tnie wykorzystuj� wiedz�, jak�
przekaza� mi Edmund, nie tylko przy fotografowa-
niu muzyki klasycznej, ale równie� jazzowej, wpro-
wadzaj�c oczywi�cie i swój,  wypracowany przez 
lata, warsztat i w�asne, indywidualne spojrzenie. 

Kiedy uwa�asz, �e zrobi�e� bardzo dobre zdj�cie, to 
komu je najpierw pokazujesz?

Hm, trudno odpowiedzie�. Ka�dy ma przecie�
inne spojrzenie i nie mo�na si� temu dziwi�. Zazwy-
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czaj zdj�cia ogl�dam sam. Ogl�dam je wielokrotnie. 
I czasami jest tak, �e zdj�cie, które sam odrzuci-
�em z tych czy innych wzgl�dów, zostaje ponownie 
przeze mnie dostrze�one. Tak by�o wielokrotnie. Bo 
ze zdj�ciami trzeba si� jakby zaprzyja
ni�, ogl�da�
je wiele razy. Dostrzegamy wtedy w nich to, co za 
pierwszym razem by�o ma�o istotne. Tak samo jest 
przecie� i z malarstwem. Trzeba wiele czasu sp�dzi�
przed gotowym p�ótnem, rozkoszowa� si� nim, aby 
pozna� jego ten inny plan.

Dzi� ludzie s� oswojeni z widokiem aparatu fo-
togra� cznego i chyba ch�tnie pozuj� w ró�nych sy-
tuacjach? Czy to u�atwia prac�  i daje mo�liwo��
zrobienia dobrego zdj�cia?

Ch�tnie pozuj�? No, nie do ko�ca. W mentalno�ci 
pokutuje do dzisiaj stereotyp, zapo�yczony z minionej 
epoki, �e fotograf jest wrogiem -  manipulatorem a na-
wet i „szpiegiem”, �e fotografuje po to, aby pó
niej 
oczerni�. Mo�na by w tym miejscu  polemizowa�, czy 
to prawda czy nie, jak równie� zada� pytanie, czy se-
riale brazylijskie maj� co� wspólnego z rzeczywisto�-
ci�. O tym, �e dla niektórych jestem „wrogiem” mo-
g�em osobi�cie si� przekona�, kiedy pewna grupa osób 
skupiona wokó� „jedynie s�usznej sprawy”, obrzuci�a
mnie stekiem inwektyw, nie bacz�c nawet na to, �e
znajdowali�my si� blisko miejsca znanego wszystkim 
Polakom. W tych ludziach nie by�o nic pozytywnego, 
tylko sama agresja, nie warto tego komentowa�. Opisa-
na przeze mnie sytuacja dotyczy�a ludzi w podesz�ym 
wieku. My�lisz, �e z m�odymi jest inaczej? Równie�

Fot. Zbigniew Burda
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nie do ko�ca. I u nich wyst�puje czasami niczym 
nieuzasadniona agresja, a czasami cwaniactwo. Na 
szcz��cie s� to sytuacje marginalne. Fotografowa-
�em nie tak dawno, na potrzeby katalogowe, pewne 
miasto niedaleko Cz�stochowy. Mog� powiedzie�,
�e spotka�em tam �yczliwych ludzi, którzy okazy-
wali mi pomoc, pracuj�c nawet jako staty�ci. Byli 
to m�odzi ludzie, wi�c dawna mentalno�� powoli si�
zmienia, dochodzi do g�osu zdrowy rozsadek i no-
woczesne postrzeganie �wiata. Tamto powoli b�dzie 
odchodzi� w niebyt. �wiat, nale�y pami�ta�, idzie 
do przodu, nie cofa si�. Tak te� jest i z mentalno�ci�.
To co z�e, samo si� zniszczy.

Co my�lisz o fotogra� i reporta�owej, któr� czasem 
uprawiasz? To dziennikarstwo czy sztuka?

I jedno i drugie. Fotogra	 a reporta�owa równie� jest 
sztuk�. Oczywi�cie nie mo�na powiedzie�, �e ka�dy, 
kto uprawia fotoreporta�, jest artyst�, podobnie jak nie 
mo�na powiedzie�, �e ka�dy, kto gra na gitarze, jest jej 
wirtuozem. Niemniej jednak dla takich w�a�nie fotore-
porterów, b�d�cych jednocze�nie artystami, powsta�a
we Francji w latach 40. ubieg�ego wieku Agencja Foto-
gra	 czna Magnum. Skupia�a i skupia ona najlepszych 
�wiatowych fotoreporterów w ka�dej dziedzinie. Ich 
dzie�a zdobi� �ciany najbardziej presti�owych  galerii 
fotogra	 cznych �wiata, od Nowego Jorku do Londynu. 
W�ród nich s� Francuzi, W�grzy i Rosjanie. Wiek XX 
i trwaj�ce w nim wojny i inne kon� ikty spowodowa�,
�e narodzi� si� nowy kierunek w fotogra	 i, reporta�.
Nale�y tutaj wymieni� najlepszych reporterów wojen-
nych, chocia�by Alfreda Eisenstaedta za zdj�cie „Nogi 
etiopskiego �o�nierza” z 1935 r., czy te� Dmitrija Bal-
termanca i jego fotoreporta� z Kercza z 1942 r. i chyba 
najwi�kszego z ówczesnych, Roberta Cap�, który ws�a-
wi� si� zdj�ciami z l�dowania aliantów w Normandii 
w 1944 r. Robert Capa by� z pochodzenia W�grem. 
Zgin�� �mierci� tragiczn� podczas wojny w Wietnamie 
25 maja 1954 r., kiedy jego jeep wjecha� na min� pod-
�o�on� na drodze. Przywo�uje si� tutaj równie� posta�
naszego najlepszego reportera wojennego, Waldemara 
Milewicza, zastrzelonego w Iraku 7 maja 2004 r. Tak 
wi�c dla niektórych fotograf jest nadal wrogiem. I jesz-
cze jeden fotoreporter. Brazylijczyk Sebastio Salga-
do. Niedo�cigniony. Cz�onek Magnum. Fotografuje 
ludzi opuszczonych, wyp�dzonych ze swojej ziemi, 
n�dzarzy, biedaków pracuj�cych nieludzko w odkryw-
kowych kopalniach z�ota w Brazylii, w b�ocie i wodzie. 
W miejscu, gdzie ludzie gin� tak szybko, jak szybko 
tam si� pojawiaj�. Jego czarno-bia�e fotogra	 e prze-
mawiaj� do widza jak�� niezg��bion� moc�, �wiat�em 
i cieniem  p�yn�cym z fotografowanych twarzy. S� to 
zdj�cia niezwyk�e, niepowtarzalne. Obok takich dzie�
nie przechodzi si� oboj�tnie. Mo�e to zas�uga optyki, 

jakiej u�ywa Salgado? Fotografuje on bowiem legen-
darn�, niemieck� Leic� R6.

Mia�e� okazj� zrobienia fotogra� i wybitnych, ale 
konkretne okazje Ci uciek�y? . 

Owszem, mia�em. Ale nie chc� do nich wraca� pa-
mi�ci�, aby nie przywo�ywa� smutnych chwil. Sta�o
si� to oczywi�cie z powodu zawodno�ci sprz�tu. No 
có�, wysoka technika nie idzie czasami w parze z nie-
zawodno�ci�. Mo�na by powiedzie�, �e dawniejszy 
sprz�t fotogra	 czny, ca�kowicie mechaniczny, by� bar-
dziej niezawodny.

Ile wiedzy wyniesionej ze Studium Fotogra� cznego  
przydaje Ci si� w pracy dzisiaj? Korzystasz z tamtych 
wiadomo�ci, czy  pos�ugujesz si� raczej wiedz� i do-
�wiadczeniami z praktycznej pracy z aparatem foto-
gra� cznym?

Bardzo wiele. W tamtych czasach, kiedy jeszcze 
nikt nie my�la� o aparatach z zapisem cyfrowym, fo-
tografowa�o si� zwyk�ymi aparatami mechanicznymi 
na 	 lm 35 mm. I by�y to 	 lmy czarno-bia�e. Ma�o tego, 
trzeba je by�o samemu wywo�a� i zrobi� z nich powi�k-
szenia pod powi�kszalnikiem. Oczywi�cie, chemi� do 
wywo�ywaczy zestawia�o si� samemu za pomoc� wagi 
laboratoryjnej i odpowiednich odczynników chemicz-
nych. Jeszcze dzisiaj, kiedy fotografuj� aparatem ana-
logowym z 	 lmem czarno-bia�ym wywo�uje je sobie 
sam, gdy� wiem, �e b�dzie to dobrze zrobione. To ju�
taki nawyk. A samo sk�adanie odczynników i wywo-
�ywanie uros�o do rangi jakiego� misterium tworzenia 
z „niczego”. Bo przecie� ten obraz utajony na emulsji 
fotogra	 cznej, trzeba jako� „wywo�a�”. Nie za pomoc�
magii oczywi�cie, tylko chemii. Ale czy nie ma w tym 
rzeczywi�cie troch� z magii, a sam fotograf w tym mo-
mencie nie jest magiem? Bo to wszystko mia�o i ma 
dusz�, �y�o i �yje w�asnym �yciem. Tak jak w 	 lmie 
„Powi�kszenie” Michelangelo Antonioniego. Dzisiej-
sze aparaty naszpikowane s� „po z�by” elektronik�.
I co z tego. Wystarczy bardzo prozaiczna sprawa, wy-
czerpi� si� baterie, nie mamy zapasowych i nasze cudo 
techniki mo�emy powiesi� na pasku na drzewie, gdy�
jest bezu�yteczne. Maj�c w torbie ukryty przed oczami 
kolegów aparat mechaniczny, mo�emy go ukradkiem 
wyj��, i rozgl�daj�c si� ukradkiem, dyskretnie doko�-
czy� prac�. Ale co wtedy, gdy nie mamy w naszej tor-
bie takiego „zabytku”? Pozostaje si��� i p�aka�. Roz-
wój techniki niesie równie� ze sob� i te mankamenty. 
A sam aparat staje si� bezduszn� „maszyn�” do reje-
strowania wydarze�.

Dzi�kuj� za rozmow�.
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Patrz� na pielgrzymów od ponad trzydziestu lat, 
s� cz��ci� mojej w�drówki przez czas. Spotykam ich 
ka�dego roku, w sierpniu, gdy id� po zakupy, albo 
wracam z pracy, czasem przygl�dam im si� celo-
wo, z nieco bezmy�ln� ciekawo�ci� tubylca. Kilku 
uwieczni�em na fotogra� ach, a poniewa� nic o nic 
nie wiem i nigdy si� ju� nie spotkamy, wymy�lam 
ich histori�, nadaj� w�asny sens zdj�ciom, �eby ich 
zrozumie�, �eby odnotowa� i zatrzyma� w pami�ci 
tych kilka przystanków w mojej w�drówce przez 
czas, w tej pielgrzymce.

Starszy m��czyzna w eleganckiej koszuli, ze sta-
romodnym zegarkiem na przegubie, le�y na b�oniach
pod wa�ami klasztoru, siwizna w�osów odcina si�
wyra
nie od zieleni traw. M��czyzna podpiera d�oni�
pochylon� g�ow�, zamkn�� oczy, mo�e przyby� tutaj 
ostatni raz, wie o tym, �egna si� samotnie z �yciem
w �wi�tym miejscu?

Czas pielgrzymowania
Aleksander Wierny

Czterej ksi��a w euforii przedziera si� pod szczyt, 
przepychaj� si� z porz�dkowymi, którzy si�� próbu-
j� kierowa� strumieniami p�tników i chwytaj� si�
za r�ce tworz�c kordon, ale ksi��a, niczym dawni 
rycerze, którzy szturmuj�c twierdz� pokonali ju�
pierwszy obronny szaniec, w uniesieniu nie reaguj�
na przeciwno�ci, pewni zwyci�stwa szturmuj� i nie 
zwa�aj� na przeszkody.

Hippisi �ongluj� maczugami, nie zwracaj� uwagi 
na ustawione u swoich stóp miseczki, a te szybko za-
pe�niaj� si� drobnymi monetami. I cho� o�wietla ich 
to samo s�o�ce co pielgrzymów, pochodz� z innego 
plemienia, s� odleg�ymi potomkami kontestatorów, 
którzy próbowali zmieni� �wiat, ale ugrz�
li w bag-
nie codzienno�ci a ich synowie cyrkowymi sztuczka-
mi zabawiaj� gawied
.
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M�odzi, kilkunastoletni ch�opcy, szczupli i opa-
leni, nadzy do pasa, graj� i �piewaj� w podjasno-
górskim parku religijne pie�ni. Zachwycone nasto-
latki otaczaj� ich pó�kolem, ale muzycy nie patrz�
na dziewcz�ta, pozornie ich uwag� ca�kowicie po-
ch�ania rytm, melodia i s�owa, lecz to nieprawda, 
ka�dym nerwem czuj� na sobie wzrok dziewczyn 
i cho� o tym nie wiedz� i u�ywaj� innych s�ów, 
�piewaj� Pie�	 nad pie�niami.

Kilkuletnia dziewczynka 
patrzy w niemym zdumieniu 
na le��cych na betonowych 
p�ytach p�tników, którzy, 
pogr��eni w modlitwie, od-
daj� cze�� Czarnej Madon-
nie. Nie rozumie, dlaczego 
przybrali tak� pozycj�, jesz-
cze nie wie, jak� moc ma po-
�wi�cenie dla wiary, ale ju�
budzi si� w niej empatia wo-
bec ludzi. Opiera ma�e d�o-
nie na plecach, na wysoko�ci 
nerek, rozumie, �e oddawa-
nie w ten sposób czci mo�e
sprawia� ból, zdumiewa j�
dobrowolne poddanie si�
cierpieniu i w�a�nie odebra�a
pierwsz� lekcj� doros�o�ci.

Masywny m��czyzna na inwalidzkim wózku, 
w czerwonym t-shircie, nie widz� jego twarzy, jest 
odwrócony, wznosi ramiona w ge�cie zwyci�stwa,
jakby w�a�nie strzeli� decyduj�c� bramk� w pi�kar-
skim meczu. Przyjmuje gratulacje od jasnow�osej
dziewczynki – wygra�, ma prawo do rado�ci przyna-
le�nej królom sportu w chwili triumfu.
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UTOPIA – klub muzyczny za�o�ony w Cz�stocho-
wie przez Mariusza i Dorot� Borowików, Roberta Dy-
lewskiego i Grzegorza Soj� dzia�aj�cy od maja 2002 
do lutego 2007. Dzi�ki aktywno�ci Utopii Cz�stocho-
w� odwiedzi�o bardzo wiele zespo�ów i wykonawców 
reprezentuj�cych ró�ne gatunki muzyczne (rock, punk, 
hip-hop, metal, reggae, dancehall, jazz i in.), zarów-
no maj�cych wieloletni� renom� w kraju, jak te� tych, 
które w klubie stawia�y pierwsze kroki. By�y w�ród
nich Daab, T.Love Alternative, Lech Janerka, Po-
godno, Homo Twist, Armia, 
wietliki, Pustki, Mech, 
Coma, Cool Kids of Death, Krzy�:Kross, Zabili Mi 
�ó�wia, Kombajn Do Zbierania Kur Po Wioskach. 
Mia�o tu miejsce  ponad 400 koncertów. Odbywa�y
si� równie� spotkania literackie, imprezy taneczne, 
dzia�a�a Scena Czytania Dramatu Teatru im. Adama 
Mickiewicza. W lutym 2007 klub zamkni�to z powo-
dów prozaicznych – w�a�ciciel lokalu postanowi�
zmieni� jego przeznaczenie.

MARIUSZ BOROWIK – za�o�yciel i animator 
sceny muzycznej klubu Utopia (obecnie istniej�cego
we wspomnieniach), propaguje energi� muzyczn�, te-
atraln�, literack�, pisze proz� (na razie w ukryciu), 
kaligrafuje, pozytywnie ��czy ludzi.

Dominika Radkowska: Wykonywa�e� w �yciu ró�-
ne zaj�cia: sprzedawa�e� ksi��ki, p�yty, pracowa�e�
dorywczo, piszesz teksty, wyra�asz si� wizualnie. Jak 
zrodzi� si� pomys� prowadzenia klubu muzycznego?

Mariusz Borowik: Od wielu lat chodzimy po 
ró�nych miejscach, bo jeste�my zainteresowani ich 
energi�, muzyk�, towarzystwem ludzi. W tym miej-
scu moi znajomi mieli lokal ponad dziesi�� lat temu. 
Nazywa� si� Red Hot. Utkwi�o nam ono w pami�ci.
Pó
niej us�ysza�em, �e osoba prowadz�ca lokal chce 
sobie odpu�ci� to dzia�anie i tak, dzi�ki przyjacio�om,
tam tra	�em, zapyta�em – od tego si� zacz��o… By-
li�my szóstym pomys�em w tych pomieszczeniach. 
My�l�, �e jak�� energi� zostawili�my po sobie. Teraz 
jest tam pizzeria, wi�c wiadomo – mniej koncertów, 
wi�cej po�ywienia, zupe�nie inaczej… 

Czy inauguruj�c dzia�alno�� klubu mia�e� plany 
i �wiadomo�� tego, jakie rozmiary i rang� przybie-
rze to przedsi�wzi�cie, �e b�dzie tak du�a cz�sto-
tliwo�� imprez i taka ch�� grania ze strony grup 
muzycznych z ca�ej Polski w niewielkim klubie 
w �rednim mie�cie?

Ró�norodnie i pokojowo
czyli (mo�liwa) Utopia

Z Mariuszem Borowikiem
rozmawia Dominika Radkowska

Fot. Piotr D�ubak
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Na pocz�tku dzia�ania Utopii, w maju 2002, nie 
mieli�my jeszcze dolnej sali. Moj� ide� od samego po-
cz�tku by�o urz�dzenie estrady na dole, gdzie by�aby 
mo�liwo�� grania koncertów. Takie by�o g�ówne za�o-
�enie Utopii, �eby gra� koncerty. W naszym mie�cie 
koncertów by�o ma�o. Chcieli�my ruszy� scen� nie-
zale�n� i sprowadza� zespo�y, które w Cz�stochowie 
nigdy nie by�y albo dopiero si� przebija�y, albo istnia�y
ju� od dawna, ale nie mo�na by�o tutaj ich zobaczy�.
Kiedy we wrze�niu otworzyli�my dó�, zacz�li�my 
pracowa� na to, �eby nas w Polsce zauwa�ono i o nas 
us�yszano. Tak si� to dzia�o od kapeli do kapeli. Przez 
pierwsze dwa lata dzwoni�em po ró�nych dla mnie 
wa�nych zespo�ach i artystach, prosi�em, �eby przy-
jechali, a po jakim� czasie zaufali�my sobie, kontakty 
wzajemne by�y na tyle przyjacielskie, �e  kapele za-
cz��y chcie� przyje�d�a� do nas. To by�a taka „poczta 
panto� owa” – od zespo�u do zespo�u. Z niektórymi wi-
dzieli�my si� raz, potem drugi, potem niektóre co tra-
s� chcia�y przyje�d�a�. Zapami�tali nas i teraz, kiedy 
ju� nie ma Utopii, spotykamy si�, pami�tamy o sobie. 
My�l�, �e dalej jeszcze co� z tego si� urodzi. Szkoda 
by�oby tych kontaktów, �eby to tak zupe�nie umar�o.

Kto z Tob� tworzy� Utopi�?

Nasza Utopia to by�o bardzo rodzinne miejsce. 
Na pocz�tku nas by�a czwórka: ja, moja �ona Dorota, 
szwagier Robert  Dylewski i Grzegorz Soja, pracuj�-
cy z nami przez kilka pierwszych miesi�cy. Pó
niej
zostali�my we trójk�, bo – b�d�c miejscem nieza-
le�nym, ma�o komercyjnym – nie byli�my w stanie 
Grzesiowi p�aci� pensji. Robert wykonywa� du�o
swoich dzia�a�, mia� kontakty, zaprasza� kapele. 
Pracowa�o z nami mnóstwo zaprzyja
nionych osób, 
przy du�ych wydarzeniach wielu ludzi nam pomaga-
�o, sami nie dawaliby�my sobie rady –  i za barem, 
i jako� to wszystko ogarn��. Tak�e ch�opcy z ochro-
ny, ludzie od nag�o�nienia, wszyscy bardzo pomocni. 
Utopi� wspó�tworzy�o wiele osób i chcia�bym im za 
to serdecznie podzi�kowa�, bo gdyby nie oni – nie 
da�oby si� wielu dzia�a� wykona�.

Wiele wydarze	 zorganizowanych z powodzeniem, 
nabra�o charakteru cyklicznego. Mam na my�li np. 
Cathedral, spotkania literackie, Czytanie Dramatu, 
Slam Poetry.

Pomy�la�em na pocz�tku, �e Utopia b�dzie s�u-
�y�a bardzo ró�nym ludziom, �eby mogli swoje rze-
czy pokazywa�, przedstawia� si�, �e b�dzie skupia�a
bardzo szerokie �rodowisko. Nigdy nie nastawiali-
�my si� na to, �e Utopia b�dzie knajp� hiphopow�,
reggae’ow�, czy rockow�. Za�o�enie by�o takie, �e
przede wszystkim b�dziemy szeroko otwarci na lu-

dzi, na m�odych artystów. Generalnie chcieli�my i��
w tak� stron�, �eby ta knajpa by�a troszeczk� „arty-
stowska”, czy jak to tam nazwa�. I �eby uda�o si�
nam tam spotka� ludzi starszych i m�odszych, mog�-
cych wymieni� si� energiami, do�wiadczeniami, ch�-
ciami, to by�o najwa�niejsze. Jak patrz� na te par� lat, 
widz�, �e pocz�tkowo scena hiphopowa u nas mocno 
dzia�a�a i wysz�a w zasadzie od nas, tak�e Adrian J�-
dryka z Rub Pulse`m, z reaggae’ow� histori� tu za-
czynali, pó
niej przenosz�c si� do Rury – tam lokal 
jest wi�kszy, wi�cej mo�liwo�ci. My na sam koniec 
skupili�my si� g�ównie na koncertach, nie na impre-
zach. S� kluby, w których si� wi�cej ta�czy, u nas 
pod koniec dzia�alno�ci akcent by� bardziej po�o�ony
na prezentowanie zespo�ów, �eby m�odzi ludzie mo-
gli gra�. To, co si� przydarzy�o z teatrem, uwa�am za 
�wietn� okoliczno��, poznali�my si� z pani� dyrektor 
Deszcz, która nam zaufa�a, polubili�my si� i zrobili-
�my kup� fajnych Czyta� Dramatu. To jest jej idea, 
moim zdaniem �wietna. Ta impreza odbywa�a si� raz 
w miesi�cu, skupia�a sporo osób. Wiele z tych czyta�

Fot. Piotr D�ubak
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potem wesz�o na deski teatru do realizacji. Mieli�my
tak�e pi�� wyst�pów Teatru Gong – ze spektaklem 
„Emigranci” S. Mro�ka. Micha� Kula i Adam Huty-
ra uczestniczyli  w tym wydarzeniu. Utopia w takim 
swoim „undergroundzie” pasowa�a scenogra	 cznie 
do tego spektaklu.

Na forach zwi�zanych z Utopi� zauwa�y�am, �e
wiele osób czeka�o na kolejne  imprezy, zw�aszcza te 
powtarzaj�ce si�. Niektórzy specjalnie przyje�d�a-
li do Cz�stochowy na spotkania, powiadamiali si�
o nich wzajemnie.

Patrz�c z perspektywy paru miesi�cy, kiedy ju�
nas nie ma, widz�, �e Utopia by�a bardzo rodzin-
nym miejscem. �mieszne by�o obchodzenie Wigilii 
w Utopii, bardzo lubi�em ten czas, kiedy po pasterce 
czy przed pasterk� spotykali si� ludzie z tak strasz-
nie ró�nych bajek, �e nieraz si� obawia�em, �e to nie 
b�dzie mo�liwe, �eby tak skrajnie ró�ne charaktery, 
ró�ne pogl�dy mog�y siedzie� obok siebie, s�ucha�
muzyki. Moc� Utopii by�o to, �e by�a pokojowa, 
nie by�a miejscem wzbudzaj�cym jakie� agresyw-
ne odczucia. Przychodzi�o si� tam pos�ucha� mu-
zyki. Grali�my bardzo ró�ne koncerty, potra	 li�my 
w czwartek zagra� jaki� mocno punkowski koncert, 
nast�pnego dnia mocno reggae’owy, w sobot� moc-
no metalowy czy zupe�nie alternatywny, wi�c ka�dy, 
kto obserwowa� nasze dzia�ania, na pewno znalaz�
co� ciekawego dla siebie.

Jakie gatunki muzyczne najbardziej Ci� interesuj�?

Ja stary ch�op jestem, 1968 rocznik. My si� wy-
chowali�my na takiej hardrockowej muzyce, do dzi-
siaj strasznie lubi� mocne granie. Ale nigdy si� nie 
zamyka�em na jeden rodzaj, bardzo du�o ró�nej mu-
zyki s�ucham, czym jestem starszy, tym g�owa mi si�
bardziej otwiera. Nadal jednak bardzo ceni� sobie 
rockowe granie. Teraz si� ciesz� z koncertu Red Hot 
Chili Peppers. Czeka�em wiele lat, �eby zobaczy� na 
�ywo t� kapel�. Na pewnych koncertach zespo�ów, 
które bardzo ceni�em, nigdy nie by�em w Polsce i po-
stanowi�em, �e skoro ju� mamy te scen� i mo�liwo��,
to b�dziemy si� starali je zaprasza�. Na wiele kapel nie 
by�o nas sta�, ale z biegiem czasu okazywa�o si�, �e
zespo�y na tyle nam ufaj�, �e specjalnie przyje�d�aj�
dla nas, zaczynaj�c chocia�by o jeden dzie� wcze�-
niej na tras� koncertow�, �eby o nas zawadzi�, je�li
byli w pobli�u na �l�sku czy w Opolu. Cz�stochowa
jest korzystnie po�o�ona, w�a�ciwie wsz�dzie jest bli-
sko – do Krakowa, Katowic, �odzi, Wroc�awia, Opo-
la. Znajdowa�em jakie� zespo�y, które chcia�em za-
prosi�, dzwoni�em i mówi�em: s�uchajcie, jeste�my w 
takim ma�ym miejscu w niezbyt wielkim mie�cie, ale 

mo�e by�cie zajrzeli? I tak si� dzia�o. Teraz, jak patrz�
na scen� polsk�, to okazuje si�, �e mnóstwo zespo�ów 
maj�cych w tej chwili du�o wi�ksz� rang� i 	 nansow�,
i duchow�, i komercyjn�, gra�o w Utopii jedne z pierw-
szych swoich koncertów. By�y w�ród nich Mitch & 
Mitch, Dick4Dick czy wiele nowych alternatywnych 
kapel, które w tej chwili bior� du�o wi�cej za wyst�p
i s� bardziej znani. Tak ich powolutku wy�awiali�my 
i zapraszali�my. Ale te� starych tuzów, bo i Variete gra�
u nas, i Apteka. Po Janerk� pojecha�em do Wroc�awia, 
�eby go namówi�. Du�o gra�o legendarnych zespo�ów, 
starych  i m�odych. Dawali�my te� pogra� zespo�om 
ma�o znanym, których wcze�niej nie s�yszeli�my. Cza-
sem bywa�o tak, �e kto� do mnie dzwoni� i pyta�, czy 
by�aby szansa zagrania. Je�eli tylko by� wolny termin, 
to nie by�o problemu, starali�my si� ich ciep�o przyj-
mowa�. Bywa�o cz�sto tak, �e – wiadomo jak to jest 
z publiczno�ci� – jak jest zespó� ma�o znany, to jed-
nak trudno zape�ni� sal�. Bywa�y takie bardzo intym-
ne koncerty – Psychocukier dla kilkunastu osób, Cool 
Kids of Death czy Pustki zagra�y u nas dla czternastu 
osób, no �mieszne historie.

The Car is on Fire, w tej chwili ju� legendarny, 
zagrali trzy koncerty – te� na pierwszym nie by�o za 

Fot. Piotr D�ubak
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wiele osób. Dorastali�my z nimi do historii, które si�
obecnie dziej�. Kiedy dru�yny zagl�da�y do Cz�sto-
chowy za rok, by�o ju� po kilkadziesi�t osób. Jest taki 
pierwiastek wzrostowy. Bardzo wa�n� spraw� jest, 
�eby w ogóle zespó� gra�, pokazywa� si� bez wzgl�du
na to, �e 	 nansowo mo�e to by� kompletn� pora�-
k�. To jest praca, któr� trzeba wykona�, zespó� musi 
przejecha� Polsk�, pokaza� si�, �eby od nast�pnego
sezonu zosta� doceniony. By�em teraz na koncercie 
naszych przyjació� z Habakuka. Trwa�o wiele lat, 
sk�ad zmienia� si� kilka razy, ci��ka praca, tyle kon-
certów i wreszcie im si� to zwraca – maj� �wietnie
zorganizowany zespó�, graj� w Glastonbury na naj-
wi�kszym festiwalu w Europie. Bardzo wa�ne jest, 
�eby sobie pomaga�, je�eli mo�esz komu� poda�
r�k� i potem to owocuje, to jest bardzo fajne uczucie, 
nie do kupienia. W Utopii zawsze by�y najwa�niej-
sze kontakty mi�dzyludzkie. Zawsze rozmawiali�my
z lud
mi spotkanymi po drodze. U nas po koncercie 
nie da�o si� z Utopii uciec, nie by�o garderoby, wi�c
zespo�y po koncertach zostawa�y, rozmawia�y z fana-
mi, mieli�my czas na wymian� my�li.

Jak rodzi�y si� pomys�y na imprezy? Powstawa�y
stopniowo, czy mieli�cie precyzyjny plan tego, co b�-
dzie si� dzia�o?

Wszystko rodzi�o si� z tygodnia na tydzie�. Cz�-
stochowa jest miastem, w którym trudno zach�ci�
�rodowisko studenckie do wychodzenia, dzia�ania.
Na studentów specjalnie nie mogli�my liczy�. Musie-
li�my liczy� tylko na ludzi, których znamy i których 
co jaki� czas poznajemy. Ja swoje ca�e m�ode �ycie
sp�dzi�em „na ulicy” - zacz�li�my od sprzedawania 
na zewn�trz ksi��ek, potem w ksi�garni, ca�y czas 
wyst�powa�em gdzie� w Alejach, wi�c sporo osób 
w mie�cie znam, znam ich rodze�stwa, „wychowuj�
si�” te� z m�odszymi lud
mi. Na zasadzie takich zna-
jomo�ci wszystko si� odbywa�o. Nie da si� od samego 
pocz�tku wiele zrobi� naraz. By�y to stopniowe dzia-
�ania, pole dla m�odych ludzi, zaspokajanie potrzeby 
miejsca, gdzie mog� co� robi� swojego. Maj� wi�k-
sz� energi�, inne spojrzenie na wiele rzeczy. Przy-
k�adem s� ludzie, którzy nam zrobili �wietne graf	 ti 
na dole – �ukasz Gawron i Bartek Stypka. My�l�,
�e skupili�my �rodowisko skate`owskie,  punkowe 
i inne…Wszystkich m�odych ludzi, którzy alterna-
tywnie patrz� na �ycie, na muzyk�, sztuk�, ksi��ki.
Ciesz� si� z tego, �e sporo ciekawych osób z Uto-
pii wysz�o i jako� to wszystko si� ze sob� ��czy, tutaj 
czy tam. Naszego miejsca nie ma, zreszt� zawsze tak 
by�o na �wiecie, pewne miejsca gin�, nowe miejsca 
si� rodz�, to jest naturalne, a ludzie przechodz� z jed-
nego miejsca na drugie. Teraz rozmawiaj�c, siedzimy 
sobie u naszych przyjació� w Cafe Belg i wi�kszo��

osób, które tutaj zagl�da, to jest towarzystwo „utopij-
ne”, czy „gruszkowe”, czy z Teatru From Poland, tak 
�e wydaje mi si�, �e stworzyli�my �rodowisko ludzi 
niezale�nie my�l�cych. Dla mnie has�o „niezale�ny”
oznacza, �e kto� ma wolny umys�, w�asne spostrze�e-
nia, nie jest to obszar zamkni�ty, wybiera to, co lubi 
najbardziej. Chcia�em tu tak�e wspomnie� o pi�mie
„42-200”, które promowa�o kultur� klubow� w Cz�-
stochowie i redaguj�cym je Andrzeju Pi�kowskim,
który dzia�a� tak samo utopijnie jak my, dzi�ki swojej 
energii i kilku zaprzyja
nionym ludziom. Szkoda, �e
nie ma teraz takiego pisma dla m�odych ludzi, pisa-
nego ich j�zykiem.

Wspó�tworzy�e� te� wystrój klubu, jego wygl�d
i klimat. Przed otwarciem widzia�am, jak w�asnor�cz-
nie malowa�e� co� na �cianie.

Wystrój Utopii zacz�li�my tworzy� z Jarkiem 
Ko
mi�skim, moim serdecznym koleg�, który jest 
mocn� cz�stochowsk� postaci�, nadal niedocenion�.
Moja �ona wnios�a du�y wk�ad, jej przyjació�ka Mo-
nika. Równie� George Khouri, tworz�cy potem dla 
nas plakaty i ró�ne drobiazgi.

Sk�d pochodzi nazwa klubu?

Utopia… Od pocz�tku zdawa�em sobie spraw�,
�e b�dzie to przerwane dzia�anie, �e b�dzie to bardzo 
ci��ka praca, która prawdopodobnie nie przyniesie 
owoców („owoców morza”, jak  mówi�), czyli nie b�-
dzie z tego pieni�dzy. Utopia mia�a wiele pora�ek. D�-
�yli�my do czego�, co b�dzie bardzo trudno osi�gn��
- z�apa� marzenie. Ono si� jednak w jakim� stopniu 
zrealizowa�o, dotkn�li�my lekko brzegu utopii. Mo�e
nawet wyszli�my na pla�� utopijnej wyspy, ale po-
tem oczywi�cie wci�gn��a nas woda, jak to w Utopii. 
Pomy�la�em te�, �e stworzymy taki utopijny klimat 
ludzki. Zgromadzili�my si� w gronach osób bardzo 
ró�nych, a mieli�my tyle fajnych tematów, mnóstwo 
wieczorów przegadali�my. W lokalu nie by�o telewi-
zora ani szafy graj�cej, ani �adnej maszyny, która by 
zak�óca�a kontakt mi�dzyludzki. Takie mieli�my na-
stawienie, �eby  rozmawia�, s�ucha� muzyki, wymie-
nia� si� my�lami. My�l�, �e ten cel zosta� osi�gni�ty
– przez Utopi� mamy kilka ma��e�stw, kilka rozwo-
dów, jest kilkoro dzieci, dzia�y si� ró�ne historie.

Oko�o 5 lat istnienia, 400 koncertów. Pami�tasz
wszystkie wydarzenia, które si� u Ciebie odby�y?

Kiedy cofam si� pami�ci�, mam wra�enie, �e to 
by� jeden wielki weekend. Zmieniali si� ludzie, zmie-
nia�y si� zespo�y. W tej liczbie koncertów jest przy-
najmniej 200 naprawd� powa�nych bandów znanych 
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w Polsce, nie licz�c ju� ca�ego mnóstwa m�odych,
nieznanych za�óg ze �l�ska, �odzi, Piotrkowa. By-
wa�y takie tygodnie, w których przez cztery dni by�y
koncerty. Trzeba by�o dba� o wszystko, o bezpiecze�-
stwo, �eby wszyscy byli zadowoleni. Trudno  wszyst-
ko przewidzie�, ludzie s� ró�ni.

Taka intensywno�� przygotowa	 do imprez musia-
�a by� bardzo wyczerpuj�ca � zycznie.

Przez te pi�� lat chaosu w Utopii nie da�o si� z�a-
pa� oddechu. Nie byli�my przez te lata na wakacjach. 
Kiedy ju� wiedzieli�my, �e Utopia poma�u traci swoje 
miejsce, zacz�li�my j� �egna�, chcieli�my na ko�cu po-
kaza� jeszcze sporo rzeczy, w weekendy by�a zabawa 
do rana. Teraz mam taki okres, �e nie musz� ka�dego 
weekendu przygotowywa�. Mam czas na to, �eby po-
chodzi� w inne miejsca, popatrze�. Musz� za to wyko-
nywa� ró�ne zaj�cia, �eby prze�y�. Ostatnio wyjazd do 
spalarni �mieci – uczestniczenie w rozbiórce pieca by�o
fascynuj�cym zaj�ciem, daj�cym nowe spojrzenie na 
�ycie. Nie wszystko si� ko�czy na Utopii, na jednym 
dzia�aniu. Uwa�am, �e ka�dy cz�owiek w swoim �yciu 
powinien robi� ró�ne rzeczy, bo po latach pewne sprawy 
zaczynaj� si� nudzi�, wpada si� w rutyn�. A chodzi o to, 
�eby zobaczy� i poczu� ró�ne historie.

Czy próbowa�e� swoich si� w dziedzinie grania, 
tworzenia muzyki?

Jest to jedno z moich niespe�nionych marze�.
Jako m�ody ch�opak co� tam próbowa�em gra�, a te-
raz, kiedy patrz�, jak �wietnie technicznie graj� m�o-
dzi ludzie, to a� mi wstyd. My�l�, �e jeszcze kiedy�
dla w�asnej przyjemno�ci sobie pobrzd�kam. Potra	�
troszk� na basie, na gitarce, na b�bnach te�, powiedz-
my, utrzymam rytm.

Kilka lat temu „Aleje 3” publikowa�y Twój tekst. 
Podobno wydrukowa� Ci� te� „Raster”. Czy, poza 
prezentacj� na �cianach Utopii, Twoja proza ujrza�a
�wiat�o dzienne?

Od dawna jestem bardzo zainteresowany pisa-
niem. Od lat robi� sobie notatki, szkice, my�li, które 
mnie dr���, ca�y czas przebywam wokó� literatury. 
Tak sobie mówi�, �e jak dojad� do czterdziestki, to 
wreszcie si� zbior� i spróbuj� co� wyda�. Dot�d ni-
gdy si� o to nie stara�em, nie zabiega�em, �eby teksty 
si� gdzie� pojawia�y, wi�c nie mia�y szansy. Do pew-
nych rzeczy trzeba dorosn��. Jeszcze chyba nie je-
stem na tyle doros�y, �eby zmierzy� si� sam ze sob�
w wydanej ksi��ce. My�l�, �e przyjdzie taki czas, 
kiedy b�d�  bardziej dojrza�y, pewny siebie i wtedy 
spróbuj� pokaza� to, co si� w mojej g�owie roi.

Ksi��ki, p�yty, muzyka, koncerty, pisanie – oprócz 
tych, i tak wielu –  masz jeszcze inne �ywio�y?

Przede wszystkim �ycie, ludzie, zabawa. Chocia�
wcze�niej taniec nie fascynowa� mnie, teraz sprawia-
j� mi przyjemno�� jakie� formy ruchu, które pozwa-
laj� mi wci�gn�� si� w muzyk�. Lubi� uczestniczy�
w imprezach, wyenergetyzowa� si�, przebywa� na 
spotkaniach z lud
mi, na papierosach, na alkoholu, 
na rozmowach. Zawsze co� z tego wynika. Z wielo-
ma osobami w mie�cie mam dobry kontakt, du�o rze-
czy ze sob� robimy. Ostatnio sporo czasu sp�dzamy
z Robertem Czy�em – gitarzyst� Ra�onych Piorunem 
– fotografujemy, rozmawiamy, mo�e kiedy� spróbu-
jemy stworzy� band, mo�e z Krzysiem Nied
wieckim
z Habakuka. W Cz�stochowie jest mnóstwo zdolnych 
ludzi, w wielu dziedzinach. Nasz team, który zosta�
„wychowany” przez Utopi� – Mateusz Szkop, Kac-
per Kapsa – to s� „dzieci Utopii”. Kiedy si� u nas 
pojawili, byli bardzo m�odzi. Teraz wyrasta z nich ka-
wa� solidnej, �wiadomej energii. Noc Kulturalna, któ-
r� zorganizowali, by�a fantastycznym wydarzeniem.

Wspomnia�e� kiedy� o kaligra� i, któr� czasem 
uprawiasz. Czy to jest Twoje spojrzenie w kierunku 
kultury Wschodu?

A� tak mocno w t� kultur� „wpuszczony” nie je-
stem, nie wnikam w ni� g��biej. To jest dla mnie taka 
forma medytacyjna. Wyci�gam du�y arkusz i zape�-
niam go jakimi� wzorkami, czy jakim� „pismem ru-
nicznym”, jak to nazywam. Ale nie robi� tego trady-
cyjnymi technikami, tylko d�ugopisami, �el-penami.
Nie zetkn��em si� z technikami malarskimi, chocia�
kiedy� niby zamierza�em by� malarzem…  Nie potra-
	� dok�adnie powiedzie�, sk�d si� to wzi��o. Hmm, 
jest to jaka� forma odpoczynku. B�d�c z jednej stro-
ny cz�owiekiem kochaj�cym muzyk�, ha�as, zabaw�
i �ywio�y, z drugiej strony potrzebuj� intymno�ci, ci-
szy, samotno�ci, lubi� posiedzie� w domu z moimi 
dziewczynami. W moich zeszytach, rzadziej  na du-
�ych formatach, powstaj� czasem takie „wzorki”.

Co we wczesnej m�odo�ci Ci� kszta�towa�o, inspi-
rowa�o?

Mam bardzo zdolnego i du�o bardziej znanego 
kuzyna – Arka Borowika, z którym si� wychowywa-
li�my, nasi ojcowie przebywali razem. Z Arkiem za-
�o�yli�my pierwszy zespó�, zrobili�my audycje radio-
we. Pó
niej inni zacz�li w tym uczestniczy�, muzyka 
si� bardzo liczy�a. Kupili�my pierwsz� analogow�
p�yt� AC/DC. Je
dzili�my na koncerty, prze�ywali-
�my ka�d� now� p�yt�, gadali�my, starali�my si� gra�.
Muzyka to jest wielki nap�d, wielka mi�o��.
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A � lm? Lubisz � lm?

Lubi�. Ale nie przywi�zuj� takiej wagi do wiedzy 
o 	 lmie. Nie mam w tej dziedzinie pami�ci do na-
zwisk, tak jak pami�tam sk�ady zespo�ów. Ogl�dam
du�o 	 lmów, mam swoich idoli – Seana Penna czy 
Johnny Deppa. Ale nie jest to dla mnie dziedzina, któ-
r� uwa�am za ciekawsz� od rzeczywisto�ci. Zawsze 
uwa�a�em, �e to ja tworz� 	 lm, �e ka�dy mój dzie�
to jest opowiadanie i to z niego tworzy si� 	 lm. Na 
obejrzenie 	 lmów przyjdzie jeszcze czas na staro��.
Mo�e sami nakr�cimy kiedy� 	 lm…

Pami�tasz jak�� imprez�, która samego Ciebie za-
skoczy�a swoim przebiegiem?

Takich koncertów i imprez jest wiele. Na przyk�ad
koncert Apteki, Kodym gra� go dwie i pó� godziny tyl-
ko dlatego, �e przyszed� pan Stefan zabra� jego piec 
Riviery, za który nie zap�aci�. Koncert by� genialny. 
Przy wi�kszych koncertach, kiedy by�y roztopy czy 
deszcz, wychodzi�a woda ze �cian, które by�y nie zai-
zolowane. Na koncertach pot��nych gwiazd – Tymo-
na, Male�czuka, Acid Drinkers – woda pojawia�a si�
intensywniej. Same polskie s�awy tapla�y si� w wo-
dzie. Przez to te� by� niesamowity klimat tego miej-
sca. Pierwszy koncert,  jaki si� w Utopii odby�, wy-
kona�a legendarna ju� grupa Krzy�:Kross. Ch�opaki
zagrali u nas par� nieprawdopodobnych koncertów. 
Dzi�ki  Krzy�akowi by�y u nas Mikrowa� e i Super 
Girl&Romantic Boys, ca�a ferajna sceny alternatyw-
nej. Ciesz� si�, �e Krzy�:Kross narodzi� si� w Utopii, 
ch�opaki te� b�d� to pewnie pami�ta� do ko�ca swo-
ich lat, kiedy b�d� siedzie� w bujanych fotelach.

Na pewno wielu ciekawych planów nie zd��yli�cie
zrealizowa�…

�a�uj�, �e nie odby�o si� u nas jeszcze par� histo-
rii. Marzy�em, �eby zagra�a u nas Formacja Nie�ywych 
Schabuff, ale z Jackiem Pa�uch�. Albo Mariusz Kopi�-
ski, którego uwa�am za jednego z najlepszych cz�sto-
chowskich gitarzystów. Z Yanin� �artowa�em – kiedy 
u nas zagra wreszcie Maanam? Mamy du�o archiwi-
zacji, zrobimy mo�e kiedy� taki mix wydarze� zareje-
strowanych. Mam nadziej�, �e jeszcze co� uda nam si�
zrobi�, b�dziemy si� stara� gdzie� pokaza� czy koncer-
towo, czy ksi��k� mo�e si� uda wyda�, mo�e zaczniemy 
robi� happeningi…dopóki tu b�dziemy. Coraz cz��ciej 
zadaj� sobie pytanie, czy damy rad� tutaj �y�. W Polsce 
si� �yje bardzo ci��ko, w Cz�stochowie si� �yje jeszcze 
ci��ej. Ostatnio zaj��em si� byciem robotnikiem budow-
lanym, nie wiem, na ile wytrzymam t� satysfakcje 	 nan-
sow�, a na ile wyko�czy mnie to psychicznie. Ale lubi�
to miasto, nie chce mi si� st�d wyje�d�a�.

Czy s� jakie� dzia�ania w kierunku poszukiwania 
dalszej drogi dla istnienia Utopii? To by�o miejsce, 
dzi�ki któremu zespo�y zauwa�y�y Cz�stochow�, na-
nios�y j� na swoj� map� imprez.

Na samym pocz�tku by�em bardzo energetycznie 
nastawiony do tego, �eby znale
� nowe miejsce, a te-
raz dochodz� do wniosku, �e chyba nie ma to sensu. 
Przede wszystkim dlatego, �e mnóstwo m�odych ludzi 
wyjecha�o z tego miasta, jad� na studia na zewn�trz
albo do pracy. Zaczyna mnie to przera�a�. Nie mówi�
– nie, nie mówi� – tak. Nie mamy takiego miejsca, 
gdzie mo�na by to kontynuowa�, czynsze s� wysokie, 
na razie tego nie widz�. My�l�, �e b�dzie mo�liwe
organizowanie imprez w powstaj�cych klubach. Teatr 
From Poland Kowalskiego ma swoje miejsce w daw-
nej siedzibie Paradoksu z wi�ksz� scen�, tam niegdy�
zrobili�my par� du�ych koncertów, nied�ugo otwar-
ta zostanie Zach�ta – Piotr G�owacki zaprasza mnie 
do wspó�pracy, jest niedawno otwarte miejsce Carpe 
Diem. Pomimo tego, �e nie ma Utopii, my�l�, �e te 
zespo�y, dzia�ania z nimi zwi�zane, na pewno nie zgi-
n�. Jak nie zrobi� tego ja, moi przyjaciele, to zrobi�
to inni ludzie. Teraz mamy lato, martwy sezon na wy-
darzenia klubowe – ludzie wol� wyje�d�a� za miasto. 
Ale my�l�, �e jesieni� znowu trzeba b�dzie co� robi�.
Na razie jestem troch� zm�czony i malkontencko na-
stawiony, ale pewnie niebawem zacznie mnie co� we-
wn�trznie mobilizowa�, �eby si� znowu gdzie� ujaw-
ni�. Ciesz� si�, �e Mateusz i Kacper sobie �wietnie
radz�, maj� coraz lepsze kontakty. Teraz jad� po raz 
kolejny na Off Festival i na Open`er Festival. Szkoda, 
�e Cz�stochowa nie ma w�asnego festiwalu. B�dzie-
my si� starali mo�e zrobi� co� troch� przypominaj�-
cego mys�owicki Off Festival. Nie mo�emy marzy�
o jakich� wielkich, powa�nych festiwalach, ale my-
�l�, �e mamy na tyle kontaktów, �e mo�emy spróbo-
wa�. Kwestia jest, jak na to spojrzy prezydent i czy 
znajdziemy sponsorów. S�dz�, �e spróbujemy podj��
jak�� rozgrywk�, mo�e za rok, bo w tym roku jest ju�
za pó
no. Noc Kulturalna pokazuje, �e takie przygo-
towane wydarzenia, dobrze rozwi�zane logistycznie, 
opatrzone plakatem, mocno nag�o�nione maj� sens. 
Du�e wydarzenie w Cz�stochowie ma szanse powo-
dzenia – ludzie tutaj s� w stanie wyda� par� z�otych
na bilet – je�li chodz� na �u�el, to przypuszczam, �e
na stadionie za 20-25 z� da�oby si� zrobi� festiwal, na 
który tak�e przyjd�.

Bardzo dzi�kuj� za rozmow�.

Ja równie� dzi�kuj� za ten utopijno-wspomnienio-
wo - halucynogenny wieczór.
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Co sk�oni�o Was do interpretacji piosenek Jacka 
Kaczmarskiego?

Pod wieloma wzgl�dami uznali�my, ze to dobry 
pomys�. Twórczo�� Jacka Kaczmarskiego jest bardzo 
interesuj�ca, inspirowana wieloma dziedzinami �ycia 
i sztuki, wiec i dla nas równie� sta�a si� inspiruj�ca. Na 
pozór dwa odlegle od siebie gatunki mog�y zaistnie� ra-
zem jako jedno��. Muzyka powinna ��czy�, nie dzieli�.

Teraz bujnie rozwija si� karie-
ra Habakuka. Co o tym my�licie
i jakie jest Wasze podej�cie do 
tego, co dzieje si� na polskiej sce-
nie muzycznej?

Nagranie przez nas p�yty
z piosenkami Jacka Kaczmarskie-
go mia�o zwróci� uwag�, g�ównie
mediów, zarówno na twórczo��
Kaczmarskiego, jak i równie� na 
scen� reggae. Bo nie ma co ukry-
wa�, ze i wykonawcy reggae, jak 
i pie�ni Jacka nie by�y cz�stymi
go��mi   stacji radiowych. I cho�
reggae ostatnimi czasy pojawia�o si� cz��ciej, oba te 
nurty by�y traktowane bardzo po macoszemu.

Na nowej p�ycie jest wielu go�ci i nie s� to osoby, 
które czynnie uczestnicz� w polskiej muzyce reggae. 
Co sk�oni�o Was do zaproszenia ich i czy planujecie 
dalsz� wspó�prac�?

W Habakuk od pocz�tku panuje familijna komi-
tywa, granie z tzw. go��mi to rzecz bardzo natural-
na. Dlatego zaprosili�my Mateusza Pospieszalskiego, 
Ziuta Gralaka, Piotra Wolskiego, Ani� Mro�ek, Zuzi�
Iwa�sk�, Mercedesa, gdy� z nimi wspó�pracowali�my 
ju� wcze�niej, i w studiu i na koncertach. Podobnie 
by�o z Mu�kiem. Jarka Bestera, Ani� Witczak i Patry-
cj� Kaczmarsk� poznali�my dzi�ki Paw�owi Potoro-
czynowi, producentowi i pomys�odawcy p�yty. W mia-
r� mo�liwo�ci staramy si� koncertowa� z nimi, cho�
nie jest �atwo zebra� wszystkich w jednym miejscu, to 
s� bardzo aktywni arty�ci, maj�cy swoje projekty.

Historia Habakuk jest bardzo d�uga i skompliko-
wana. Czy móg�by� j� przybli�y�?

POMYS�ÓW
NAM NIE BRAKUJE
Z Wojciechem „Brodim” Turbiarzem,
liderem zespo�u HABAKUK, 
rozmawia Weronika Jakubowska (debiut)

Gramy ju� 17 lat, wi�c nie�atwo jest j� w kilku s�o-
wach przybli�y�. W ka�dym razie, od �adnych kilku 
lat gramy w sta�ym sk�adzie, pracujemy do�� inten-
sywnie, sporo koncertuj�c, w mi�dzyczasie pracuj�c
nad nowymi utworami. Marzy mi si� koncert, a na-
wet p�yta, gdzie mogliby�my zagra� z lud
mi, którzy 
wspierali wcze�niej zespó�, ale aktualnie, z ró�nych
przyczyn, nie s� ju� w podstawowym sk�adzie.

Czemu akurat muzyka reggae, przecie� jest tak 
wiele innych ciekawych gatunków muzycznych?

Ale reggae jest najciekawsze! A tak powa�niej, to 
po prostu wibracja i brzmienie tej muzyki sta�o si�
nam bliskie. Od lat zreszt� nie ukrywamy, ze reggae 
jest dla nas g�ównie inspiracj�, staramy si� wychodzi�

poza ten kanon, czerpa� z innych 
stylistyk. Folk, hip-hop, jazz, 
pop, rock, itd. Mam nadziej�, �e
to s�ycha� w naszej muzyce i �e
jest to strawne dla s�uchaczy.

Teraz jest bardzo dobry czas 
dla zespo�u. Macie w zwi�zku 
z tym jakie� konkretniejsze pla-
ny na przysz�o��?

My�l�, ze czas zawsze jest do-
bry, je�li bardzo si� czego� prag-
nie, robi si� to szczerze a przede 
wszystkim konsekwentnie. Dla-
tego, niezale�nie od tego, jakim 

echem odbi�yby si� nasze ostatnie p�yty, to pewnie 
plany wygl�da�yby podobnie. Nadal b�dziemy kon-
certowa� i nagrywa� kolejne albumy. Poszukiwa�
swojego miejsca, przestrzeni. Pomys�ów nam nie bra-
kuje, wi�c zapewne nie b�dziemy si� nudzili.

Gracie teraz do�� du�� tras� koncertow�...

Od kilku lat w zasadzie jeste�my non-stop w trasie, 
gdy� jeste�my zespo�em g�ównie koncertowym. Na 
szczegó�y zwi�zane z tras� zapraszam na nasza stron�
internetow� (www.habakuk.art.pl). Ca�kiem niedawno 
pojawi�a si� na rynku p�yta „A  ty siej” i dlatego plany 
koncertowe s� bardzo p�ynne, pojawiaj� si� coraz to 
nowsze propozycje koncertowe. To bardzo buduj�ce. 
Zagramy sporo koncertów w Polsce, tzw. juwenalio-
wych, mamy wiosn�, zbli�amy si� do lata, wi�c b�dzie 
czas koncertów plenerowych, festiwalowych, których 
b�dzie na pewno sporo. Zagramy na przyk�ad na naj-
wi�kszym festiwalu w Europie, w Glastonbury.

Dzi�ki za rozmow� i pozdrawiam serdecznie.
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M.P. Rawinis: Jak dzia�aj� zmys�y muzyka? Jak odbie-
rasz zapachy? Czy przechodz�c przez miasto w godzinach 
szczytu, s�yszysz ten ha�as w taki sam sposób jak inni?

Janusz „Yanina” Iwa�ski: Od czasu, kiedy przesta-
�em pali� papierosy,  bardzo dawno temu, rzeczywi�cie
w�ch mój bardzo powa�nie si� wyostrzy�. Jak kiedy�.
Do tego stopnia, �e �ona czasami mówi: Czy ty musisz 
wszystko w�cha�? Ale mo�e zanim 
o s�yszeniu, powiem ci o smaku. 
Pewnego dnia, my�l�, �e tak gdzie�
oko�o 15-16 roku �ycia, id�c ulic�
jad�em jab�ko. Doszed�em do tzw. 
�wiate� - �wiat�a to by�o skrzy�owa-
nie  Wolno�ci i Ko�ciuszki z Aleja-
mi - i u�wiadomi�em sobie, �e nie 
pami�tam drogi, któr� przeszed�em,
natomiast pami�tam smak i zapach 
jab�ka. Ca�y inny �wiat przesta�
istnie�, smak i zapach  prowadzi�y
mnie t� drog�. W dzieci�stwie bar-
dziej zastanawia�y mnie sztuki pla-
styczne. Nie zdawa�em sobie spra-
wy z tego, �e d
wi�k, który mnie 
otacza, jest tak silnie i organicznie 
ze mn� zwi�zany. By� czym� tak 
oczywistym, jak chleb powsze-
dni. Cz�owiek nie zastanawia si�
nad tym, �e oddycha. Cz�owiek
si� nie zastanawia nad tym, �e pa-
trzy. Miejsce, gdzie si� wychowa-
�em, ��ki z ty�u ulicy Nadrzecznej, 
wzd�u� rzeki, wa�y, to by�o miejsce, 
gdzie mo�na by�o du�o czasu sp�-
dza�. Widzia�em s�o�ce, drzewa, 
ro�liny, obserwowa�em je, a potem wszystko rysowa-
�em. To by�o co�, co mnie intrygowa�o, inspirowa�o i co 
zreszt� szybko wy�owiono w przedszkolu. Moje obrazki 
wisia�y  te� na wystawach w szkole podstawowej, by�em
punktowany, my�la�em oczywi�cie o liceum plastycznym. 
Ale tak naprawd� równolegle interesowa�em si� muzyk�.
Od dziecka by�em wielkim fanem muzyki, z czego sobie 
kompletnie nie zdawa�em sprawy. U�wiadomi�em to so-
bie w momencie, kiedy nie przyj�to mnie do liceum pla-
stycznego. Ale pami�tam, �e zawsze jak szed� pogrzeb i za 
pogrzebem orkiestra d�ta, to bieg�em po schodach szybko 
z drugiego pi�tra, �eby wyj�� na ulic� i s�ucha�, jak drga 
powietrze. By�o to fascynuj�ce.  Rodzice kupili mi radio, 
mia�em 3 lata. W��cza�em, kr�ci�em ga�k� i nagle okazy-
wa�o si�, �e s� ludzie, którzy mówi� j�zykiem dla mnie 
niezrozumia�ym. S�ysza�em, �e cz�owiek mówi, i s�owa,
których nie rozumiem. Ale w�a�ciwie bardziej s�ysza�em
w tym melodi�. Tak samo by�o z muzyk�: kr�ci�o si� ga�k�
i nagle si� okazywa�o si�, �e jest muzyka, która jest inna, 

O ZMYS�ACH
I SUKCESACH
Rozmowa z Yanuszem „Yanin�” Iwa�skim

ni� orkiestry d�te, które id� za pogrzebem, a które zna�em, 
czy muzyka, która leci w Polskim Radiu. Bywa�o te� tak, 
�e jako ch�opiec, przed 10 rokiem �ycia,  wychodzi�em 
z domu, zatrzymywa�em si� w centrum miasta, sta�em tam 
i s�ucha�em szemrania ludzi, s�ucha�em d
wi�ku miasta. Nie 
by�em �wiadomy, �e to mo�e mie� jakikolwiek wp�yw na 
pó
niejszy mój rozwój muzyczny.

A teraz, kiedy jeste� �wiadomy sposobu, w jaki funkcjo-
nuj� zmys�y, jak z tego korzystasz w swojej muzyce?

Zdarza si�, �e na przyk�ad jad� autobusem i s�ucham, 
jak ludzie rozmawiaj�. J�zyk polski ma pewn� melodi�. Do-
póki jeste� �wiadomy s�owa i dopóki je rozpoznajesz, nie 
jeste� w stanie wy�apa� melodii. Ja to z�apa�em pierwszy 
raz, jak by�em za granic�: jecha�em �rodkiem komunikacji 
miejskiej, ludzie rozmawiali, nie wiedzia�em, o czym roz-

mawiaj�, s�ysza�em tylko melodi�
– to wi��e si� z melodi�, z rytmik�.
Postanowi�em to zrobi� w autobusie 
miejskim u nas, i s�uchaj – uda�o mi 
si� nie rozumie� j�zyka polskiego, 
jak gdyby wy��czy� rozumienie. To 
jest bardzo ciekawe do�wiadczenie, 
poniewa� nagle s�yszysz w�asny 
j�zyk, którego nie rozumiesz, nie 
rozpoznajesz s�ów, natomiast s�y-
szysz ten d
wi�k, tak jak d
wi�k
kosmosu, d
wi�k ziemi, d
wi�k j�-
zyka polskiego. Wymaga to pewnej 
koncentracji i pewnej umiej�tno�ci, 
ale my�l�, �e ka�dy móg�by  spró-
bowa�. My�l� te�, �e tak jak ka�dy 
twórca nas�uchuj� zwierz�t, szcze-
kania psów albo �piewu ptaków 
– to jest w�a�ciwie nic nowego, to 
jest rzecz tak prozaiczna i prosta… 

Ten moment, kiedy jest ju� spo-
kój na sali, a jeszcze nie ma d�wi�-
ku na scenie: jak Ty to s�yszysz?
Czy wiesz, jak b�dzie wygl�da� ten 
pierwszy d�wi�k?

Nigdy tego nie wiem. Oczywi�cie, ka�dy koncert si�
przygotowuje, mimo �e gra si� te same utwory. Jest wyci-
szenie, to, co si� nazywa koncentracj� i skupieniem przed 
koncertem. Namawiam do tego moich m�odszych kole-
gów, bo ze starszymi mamy do�wiadczenie, bo�my robili 
ró�ne eksperymenty z koncentracji. My�l� tu ca�ej szkole 
Tie Breaku, ale i przenosz� to dalej, bo zawsze wiedzia-
�em, �e koncentracja i skupienie jest wa�ne. Nie mog�
pój�� do ciebie byle jak. Musz� przyj�� do ciebie specjal-
nie. Ka�de spotkanie z drugim cz�owiekiem jest wyj�tko-
we. W przypadku, kiedy dajesz koncert, gdzie ludzie ku-
puj� bilet i przychodz�, ono jest w dwójnasób wyj�tkowe,
poniewa� oni po�wi�caj� swój czas na to, co ty masz do 
zaproponowania. Ma�o tego, wydaj� jeszcze swoje pieni�-
dze. Natomiast koncentracja i skupienie polega na tym, 
�e przy pewnym kierunku wiadomo, �e gramy te utwory 
i idziemy st�d. Dok�d dojdziemy, nie wiemy, ale zak�ada-
my, �e idziemy st�d dot�d. Wchodz� na scen� w milczeniu, 
pierwszy d
wi�k powoduje otwarcie. W momencie, kiedy 
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wchodz� w �wiat�o sceny, znika trema i ja przestaj� istnie�.
Wyobra
 sobie: to tak, gdy zasypiasz i znikasz. To co� takie-
go, �e kiedy wchodz� na scen�, przestaj� istnie� jako ja. I nie 
wiem, co si� zdarzy.

Stan�li�cie na scenie w Atenach. W którym momencie 
si� zorientowa�e�, �e jeste�cie w tak dobrej formie? Kiedy 
wiesz, czy to b�dzie koncert udany?

Nigdy nie wiesz, czy dostaniesz do r�ki melodi�, któr�
si� mo�esz podzieli�. Pierwszy koncert grali�my w naszej 
ambasadzie, dla Polonii, dla zaproszonych go�ci. Ze dwie 
setki ludzi tam przysz�o. Wychodz�c na scen�  niepotrzeb-
nie zerkn��em na publiczno�� i zobaczy�em prawie same 
kobiety. Powiem ci, �e wystraszy�em si�: w�a�ciwie same 
niewiasty dojrza�e. I mówi�: Jezu, co ja im zagram? Muzy-
ka, któr� proponuj�, by� mo�e jest nie z ich �wiata, a ja nic 
innego nie zagram. Pierwszy utwór to by�a walka z materi�.
Grali�my jak zwykle, grali�my najpi�kniej, jak to jest tylko 
mo�liwe. W drugim utworze, w po�owie, poczu�em ssanie. 
To jest to, co jak zapytasz jakiegokolwiek muzyka, to ci 
odpowie: nagle jest co� takiego, �e pojawia si� sprz��enie
zwrotne, �e publiczno�� wesz�a w to, co jej proponujesz. 
I wtedy mo�esz zrobi� wszystko: mo�esz stan�� na g�owie,
mo�esz mrugn��, mo�esz ka�dy d
wi�k zagra�, i ludzie si�
jakby poddaj�, poniewa� ci zaufali. Przed g�ównym kon-
certem festiwalowym w Metropolis  oczywi�cie wcze�niej
zrobili�my prób�, bo zawsz� ci�gn� muzyków, �eby po-
czuli przestrze�,  zapach, �eby poczuli miejsce, w którym 
b�d� gra�, �eby pó
niej, jak wyjd� na scen�, si� nie wystra-
szyli. Ja to do�wiadczenie mam, oni s� m�odsi ode mnie. 
I by�o tak, �e gdy weszli�my, od pierwszego d
wi�ku by�a
akceptacja. By�em zdziwiony, bo widzia�em ludzi, którzy 
stoj� i s� po prostu w amoku – inne s�owo nie przycho-
dzi mi do g�owy. Nikt mnie tu nie zna, nikomu Yanina nie 
kojarzy si� ani z Sojk�, ani z „Wielkim podzieleniem”, 
ani z Maanamem, ani z  czymkolwiek. Ponad 6,5 tysi�ca
ludzi na tym koncercie i nagle oni wszyscy ci� akceptu-
j� z muzyk�, któr� grasz. Sta�em na scenie i w pewnym 
momencie, jakby prowadz�c ten koncert, zatrzyma�em
basist�, zatrzyma�em saksofonist�, zatrzyma�em siebie, 
zosta� tylko saksofonista i perskusista. Sta�em i by�em na 
koncercie tych dwóch muzyków, którzy grali, czu�em si�
jak s�uchacz i widzia�em ludzi oczarowanych. Gra� Marek 
Pospieszalski z Przemkiem Pacanem. Wiedzia�em, �e oni 
we dwójk� dopal� jeszcze, po czym dosz�a reszta zespo-
�u i ludzie oszaleli. Sta�em i nie mog�em uwierzy�, �e jest 
to mo�liwe, �e muzyka, któr� proponuj�, mo�e poch�on��
tak� ilo�� par uszu. By�em szcz��liwy, sta�em jako s�uchacz
na scenie i  y�em szcz��liwy, s�uchaj�c m�odych muzyków, 
którzy graj� ze mn�. By�em szcz��liwy, �e ich tam zawio-
z�em. By�em szcz��liwy i mia�em tak� re� eksj� stoj�c tam, 
�e przesta�em by� muzykiem, sta�em si� s�uchaczem.  Sta-
�em i s�ucha�em moich kolegów, którzy graj�. Po prostu 
p�on��em z rado�ci. Ja ich tu przywioz�em.

Wyst�p w Atenach by�  udany, gazety pisa�y o tym w bar-
dzo pochlebny sposób, w internet jest pe�en zachwytów....

Rzeczywi�cie, do�wiadczy�em czego� bardzo przyjem-
nego, bo to s� mi�e chwile, kiedy  organizator koncertu 
wychodzi i podaje ludziom twoj� stron� internetow�. Nie 
zabra�em ze sob� p�yt, bo nie jestem handlowcem. Zabra-

�em kilka p�yt promocyjnych, które zostawi�em i o które 
si� ludzie bili; publiczno�� pyta�a gdzie mo�na kupi� moj�
p�yt�. To jest du�a przyjemno��. Nie ukrywam, �e w swo-
im �yciu jazzowym nie do�wiadczy�em czego� takiego. 

Opowiedz o tych ch�opakach, z którymi gra�e� w Ate-
nach i z którymi  ostatnio Ci� wida�.

10 lat temu by�em zaproszony do jury festiwalu jazzo-
wego na wsi w okolicach Cz�stochowy. Pojawi� si� tam 
zespó�, w którym wyst�powali Przemek Pacan, Marcin 
Lamch i �ukasz Kluczniak. Bardzo m�odzi muzucy. Wy-
punktowa�em ich, uzna�em, �e jest to najlepszy zespó�,
i postara�em si� o to, �eby zebrali g�ówn� nagrod�. Mieli 
wytyczony swój kierunek muzyczny, wiedzieli, gdzie i��.
Tak si� z�o�y�o, �e kierunek, w którym zmierzali, by� bar-
dzo bliski temu, co i mnie jest bliskie. Podrzuci�em im tro-
ch� materia�ów muzycznych, potem si� z nimi spotyka�em
od czasu do czasu. Przyszed�em do nich po roku czy po 
dwóch latach na prób�. Troch� jeszcze szarpali czasem, nie 
bardzo potra	�em z nimi gra�, ale chwil� potem okaza�o si�,
�e fajnie ju� graj�. Mieli po 17-19 lat. Zaproponowa�em im 
wyjazd. Byli do�� dojrzali jako instrumentali�ci, mieli wy-
tyczony kierunek, w którym konsekwentnie graj� do dzi-
siaj. Zaryzykowa�em, wzi��em ich na koncert w Szczecinie, 
byli gotowi gra� na zawodowej scenie. Po drodze zebrali 
laury na Jazz Juniors, wa�nym festiwalu jazzowym, zaj�li
trzecie miejsce, to  du�y sukces. Od tej pory nagra�em jed-
n� p�yt�, drug�, sporo koncertów zagrali�my, grali�my te�
za granic� w kilku miejscach. Teraz przygotowuj� kolejn�
p�yt� „Yanina Free Wave”, nowy sk�ad, poniewa� pojawi�
si� w moim zasi�gu Marek Pospieszalski. Marek ma w tej 
chwili 19 lat, ale obserwuj� go od pewnego czasu, idzie 
w t� sam� stron�, czyli jemu i mnie jest po drodze, i nam 
wszystkim jest po drodze, bo to ten sam kierunek. Ja to 
nazywam szko�� tiebreakowsk�, bo te studia tiebreakowe 
wytyczy�y pewien freejazzowy kierunek, który w�a�ciwie
jest konsekwencj� tego, co robi� Komeda, i w prostej linii 
tego, co robi� kwintet Sta�ki. Zaprosi�em Marka, czyli po-
wi�kszy�em sk�ad. I jeszcze jest jeden perkusista. On nie 
by� ze mn� w Atenach, bo zaprosi�em tych ludzi, którzy ju�
nagrali ze mn�  materia� na p�yt�. B�d� jeszcze miniatury, 
nagrane z innym perkusist�, poniewa� to jest zespó�, który 
b�dzie mia� tzw. sta�y sk�ad ruchomy: zmienni perkusi�ci,
zamienni saksofoni�ci, zmienni basi�ci. Czyli jak gdyby 
dwa zapasowe sk�ady. Wszyscy ci muzycy b�d� na jednej 
p�ycie. Mam nadziej�, �e pewnego dnia uda mi si� zacz��
gra� koncerty na dwa zestawy perkusji, dwa saksofony, 
kontrabas, gitara basowa i gitara, czyli taki… Nie wiem, 
jak to nazwa�, po prostu pe�ny sk�ad.

Kiedy wyjdzie nowa p�yta?

P�yta jest nagrana w 80 procentach. W�a�ciwie w tej 
chwili mam ju� materia�, z którego móg�bym wyda� p�y-
t�, ale chc� odczeka� chwil�, pos�ucha� tego, mo�e zro-
bi� jeszcze jedn� sesj� nagraniow�. My�l�, �e si� uporam 
z ca�ym materia�em do ko�ca wakacji, materia� który pój-
dzie pod miks, i my�l�, �e jesieni� powinien si� ukaza�. Na 
pewno w tym roku. 

Dzi�kuj� za rozmow�.
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Co przedstawiaj� zdj�cia?

Gdzie si� znajduje ten malowniczy zabytkowy obiekt?

Wakacyjna zagadka

Tzw. Willa Hoffmanów przy ul Dembi�skiego W�adys�aw Ratusi�ski
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Wystawa pokonkursowa 4. Mi�dzynarodowego
Biennale Miniatury w Cz�stochowie, prezentowana la-
tem 2006 r. w OPK Gaude Mater, w�druje po Polsce. 
Wzbudzi�a wielkie zainteresowanie w Pile, Tarnowie 
i Kaliszu. Bardzo dobrze wypad�a w Warszawie. B�dzie
pokazana w niemieckim Pforzheim.

Mi�dzynarodowa Wystawa Miniatury zorganizowa-
na w Cz�stochowie w 2000 roku, ju� po pierwszej edy-
cji sta�a si� imprez� cykliczn�. Dwa lata pó
niej w bien-
nale wzi��o udzia� dwukrotnie wi�cej uczestników i ten 
poziom (ponad tysi�c prac) stale si� utrzymuje. Zwi�k-
sza si� natomiast zasi�g konkursu, z 22 krajów, przez 
39, 45 do tegorocznych 49. Wzrasta tak�e ilo�� miejsc, 
w których prace uczestników konkursu s� prezentowa-
ne. Oznacza to coraz wi�ksze zainteresowanie imprez�
poza granicami kraju, ale i tak�e w Polsce, gdzie pub-
liczno�� pragnie zapozna� si� z rzadko prezentowan�
form� miniatury.

Konkursowe prace musz� zamkn�� si� w  wymiarach 
10 x 10 cm. Dla wi�kszo�ci autorów, którzy na co dzie�
nie paraj� si� uprawianiem miniatury, udzia� w cz�sto-
chowskim biennale jest sporym wyzwaniem. Zmusza do 
intensy	 kacji �rodków wyrazu, ograniczenia rozmachu 
kompozycyjnego, cz�sto do odej�cia od wypracowanych 
indywidualnych kanonów (cho� wielu znanych lub wie-
lokrotnie bior�cych udzia� w cz�stochowskim biennale 
autorów, pozostaje wiernych wypracowanemu pismu). 
Stresuje wizj� ogromnych porówna�. We wszystkich 
konkursowych edycjach, tak jak we wspó�czesnej sztu-
ce w ogóle, dominuj� dwa nurty: abstrakcyjny i przed-
stawiaj�cy. Dlatego cz�stochowska wystawa nie jest ani 
inna, ani szczególnie reprezentatywna. Jednak na pewno 
jest ciekawa, a dzi�ki nagromadzeniu w jednym miejscu 
tak wielu propozycji autorskich, tak�e inspiruj�ca.

Przy ca�ej plejadzie zastosowanych przez artystów 
technik, ogromnej ró�norodno�ci tematycznej i nieco 
mniejszym zró�nicowaniu kolorystycznym (dominuj�-
ca biel i czer� oraz po�rednia szaro��), prawie niemo�-
liwe jest poszukiwanie jakichkolwiek cech wspólnych. 
Dlatego logiczn� wydaje si� próba analizy stosunku au-
torów do ograniczono�ci przestrzeni, któr� przysz�o im 
wype�ni�. Najogólniej mo�na wskaza� kilka sposobów 
potraktowania owych 100 cm2: �wiat przedstawiony 
pokrywa si� idealnie z przestrzeni�; wype�nia t� prze-
strze� maksymaln� ilo�ci� spraw, wyobra�e�, znaków; 
temat zajmuje miejsce centralne, a wszystko wokó� sta-
nowi jego mniej znacz�ce otoczenie; praca jest tylko 
fragmentem wi�kszej ca�o�ci czy sekwencj�, która mo-
g�aby ci�gn�� si� nieomal�e w niesko�czono�� (barwne 
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reliefy: W. Dudy, M. Jarosz, J. Winklera); przestrze�
wzywa do wype�nienia czy wr�cz zape�nienia siatk�
znaków, rzadziej barw (V. Moncayo) ) i to ona decydu-
je o ostatecznym temacie pracy. W nielicznych przy-
padkach autorzy wprowadzaj� dodatkowe samoogra-
niczenie powierzchni, tak by �wiat przedstawiony sam 
zakre�li� po��dane kontury (unerwiona dwudzielna 
bry�a (M. Waszczak), twarz Indianina (A. Badoloni), 
ko�o (A. Brzegowy) lub kolisto�� mandali (M. Go��b), 
wielobarwny fresk o zawirowanym rytmie czy frag-
ment innego).

Egzempli	 kacj� pierwszego z wymienionych sposo-
bów jest praca D. Krysty (Grand Prix). Zarysy dawno 
nieu�ywanego wrzutu drzwiowego czy skrzynki na li-
sty. Temat doskonale przylega do przestrzeni. Nie tylko 
szczelnie j� wype�nia, lecz wr�cz wszystko zdaje si� opo-
wiada� jedn� histori�. W podwójnie zamkni�tym kwa-
dracie S. Góreckiego ciemno�� wi�zi w g��bi spojrzenie 
patrz�cego. Obna�one pi�kno splotów mózgu, nerwów 
i krwioobiegu (E. Ludwig) spycha, nie tylko pro	 l ko-
biecej twarzy na plan dalszy, lecz tak�e czyni z mózgu 
dominant�, zarówno kompozycyjn�, jak i interpretacyj-
n�. E. Radzikowska podda�a twardo�� kamienia dzia�a-
niu czerwonej wst��ki, która nada�a mu kszta�t bu�ki.
Dar serc oboj�tnych. Intryguj� prace b�d�ce czy na�la-
duj�ce zapiski z podró�y. Stos br�zowych tekturowych 
walizek (J. McKeown) opatrzony kierunkami, tropami, 
informacjami o odkryciach. Prywatne historie zamkni�-
te w tekturowych wn�trzach. A. Markiewicz swoje za-
piski lokalizuje w Kremnicy. Macewa – druga po�owa
kamiennych tablic, zwielokrotniona menora, iglasta 
kula. Momentalno�� utrwalaj�ca odleg�e i bardzo odle-
g�e przesz�o�ci. Collage H. Matthisen zbudowany jest 
z cytatów. Motyl zu�yty przez �ycie, dzieci ze starej fo-
togra	 i, po�ó�k�y wielowarstwowy papier tworz� now�,
nigdy nie zaistnia��, cho� postarzon� opowie��. W g�-
sto�ci niektórych prac �atwo si� zagubi�, jak na ulicy 
w Hong Kongu (K. Hidaka) czy egzekucji (A. „Graba” 
Grabowiecki) dokumentów przemielanych w maszynce 
na pieni�dze (?), skazuj�cych na �mier� przez powie-
szenie (?) z wizj� ostatniego papierosa. Korea�ski relief 
K Hye-Jeonga ukazuje pl�tanin� bezg�owych zwierz�t
patrz�cych tu�owiem. S. Dackeviciute mno�y smutek 
zm�czonych twarzy dojrza�ych m��czyzn. Siatki i li-
nie biegn�ce w ró�nych kierunkach naci�gaj� rysunek 
na niewidoczne ramy, oddzielaj�c go od g�adkiego i nic 
nieznacz�cego t�a (M. Rylewicz-Butryn, A. Salamon, 
J. Wiszniewska-Doma�ska, A. W�g�owski).

Na biennale nades�ano 1058 prac wykonanych przez 
355 autorów z 49 krajów. Na wystaw� zakwali� kowano 
191 prac, 42 autorów z 27 krajów. Komisja konkursowa 
przyzna�a Grand Prix konkursu (Daniel Krysta), trzy 
kolejne nagrody (Ewa Ludwig, El�bieta Radzikowska, 
Jill McKeown) oraz 10 wyró�nie	 honorowych. 

     
Beata Anna Symo�on
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Mimo lata, ruch w galeriach du�y. O�ywienie
wielkie, a to m.in. za spraw� dyplomów artystycz-
nych studentów Instytutu Plastyki Akademii im. Jana 
D�ugosza. W O�rodku Promocji Kultury „Gaude Ma-
ter” Zak�ad Malarstwa i Rysunku przedstawi� prace 
z pracowni profesorów Wernera Lubosa, W�odzimie-
rza Kuleja, Leona Macieja oraz adiunktów Mariana 
Panka i Dariusza S�oty. Bez w�tpienia wyró�nia�y si�
prace Artura Gierlicha, Sony Hayrapetyan, Karoliny 
Dziurki, Jaros�awa Pawlaka, Moniki Pluskoty.

Wystawa malarstwa i rysunku Jolanty Winiszew-
skiej w galerii Rue de Foch, w ramach prezentacji ar-
tystycznych Cz�stochowskiej Nocy Kulturalnej. Sam 
wernisa� artystka zaplanowa�a jednak na kilka dni 

wcze�niej. Na ekspozycji mogli�my zobaczy� dwa-
dzie�cia prac malarskich i rysunkowych z ró�nych
cykli i z ró�nych okresów  twórczo�ci. Tytu� wysta-
wy „�lad istnienia” dope�nia� i skierowywa� uwag�
na warto�ci zawarte w tej nietuzinkowej prezentacji, 
która jak si� okazuje, jest wst�pem do planowanej 
du�ej jubileuszowej retrospektywy, zwi�zanej z trzy-
dziestoleciem pracy twórczej artystki.

Truchcikiem po galeriach
W galerii Rue doe Foch na prze�omie czerwca i lip-

ca pokaza�a swoje debiutanckie prace Dominika Grzy-
bowska, studentka Wydzia�u Architeltury Politechniki 
w Krakowie. Maluje od niedawna poszukuj�c swoje-

go malarskiego �wiata w  domenie surrealistycznego 
widzenia. Kilka obrazów a zw�aszcza „Niebieski”, 
„Autoportret” „Dziura w bucie” czy „S�o� w s�o�cu 
sk�pany” zaskakuje swoim wysmakowanym i zara-
zem odwa�nym kolorytem przypominaj�cym wczes-
ne dokonania Hansa Arpa i p�ynn� ekspresyjn� form�
Stanis�awa Ignacego Witkiewicza. Jak na debiut – in-
teresuj�ce.

W Miejskiej Galerii Sztuki bronili swoich prac 
dyplomowych studenci pracowni gra	 ki warsztato-
wej profesorów Ewy Zawadzkiej, Krystyny Szwaj-
kowskiej, Katarzyny Winczek, Zdzis�awa Wiatra. Za-
ciekawi�y swoj� kreacyjn� jako�ci� odbitki gra	 czne 
Magdaleny Piwo�skiej, Agaty �mudzi�skiej oraz �u-
kasza Szewczyka.

28 czerwca zaprezentowa� w Miejskiej Galerii 
Sztuki – ponownie po 15 latach – przegl�d swojej 
twórczo�ci prof. W�odzimierz Kulej. W MGS zawis�y
prace stare i nowe b�d�ce podsumowaniem 25 lat pra-
cy twórczej. Wystawa pt. „Przestrze� indywidualna” 
uderza dobr�, wysmakowan� aran�acj�. List gratula-
cyjny wystosowa� na r�ce jubilata prezydent Cz�sto-
chowy. Pechowe by�o natomiast wyst�pienie wpro-
wadzaj�ce dyrektora MGS, Czes�awa Tarczy�skiego.
Pope�ni� kilka b��dów merytorycznych dotycz�cych 
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autora wystawy 
i jego osi�gni��.
Nagród i osi�g-
ni�� prof. Ku-
lej ma niema�o. 
Zw�aszcza Grand 
Prix na festiwalu 
malarstwa Pol-
skiego w Szcze-
cinie w 1991, 
które wyra
nie 
wskazuje, ze 
jego malarstwo 
wzbudzi�o uzna-
nie niezale�nej 
zewn�trznej kry-
tyki.

Prace Kuleja 
pora�aj� z�o�on� struktur� obrazu oraz wewn�trzn�
spójno�ci�. Zasadnicz�  odmienno�ci� tego malarstwa 
jest bardzo �wiadome dysponowanie kolorem jako 
no�nikiem nie tylko barwnego widzenia, ale i zasadni-
czych malarskich tre�ci. Materializowanie si� �wiat�a
z ciemno�ci, czasami jako szczelina, o�, konstrukcja 
w sumie architektonika tego �wiat�a, uj�ta jest zwykle 
w zapis �wietlistego znaku.

Agnieszka Sandomierz pokaza�a w MGS „malar-
stwo z rzutnika”. Przedstawienia troch� jak z reklam 
telewizyjnych. Komponuje obrazy bardzo dowolnie 
tworz�c pewien kola� rzeczy i postaci wzi�tych z na-
szej rzeczywisto�ci. Tematyka obrazów troch� m�tna
z lekkim kamu� a�em – odnosi si� do naszych we-
wn�trznych potrzeb z obszaru �wiata konsumpcji. To, 
co maluje Agnieszka Sandomierz, niby nas osacza 
i jest gro
ne i tak to wygl�da na jej obrazach – w rze-
czywisto�ci jest o wiele gorzej, i tak naprawd� jest si�
czego ba�.

Po galeriach biega� Marian Panek

Otwarta na Placu Biega�skiego plenerowa wystawa 
„Aposto� w podró�y s�u�bowej” by�a po�wi�cona remini-
scencjom z podró�y Zbigniewa Herberta (w krain� sztuki 
i nie tylko). Wystawa zawiera�a teksty poety, przyporz�d-
kowane obrazom znakomitych mistrzów p�dzla oraz jego 
rysunki, które powsta�y jako ich swoiste „kopie”. Jest to 
	 lozo	 czna podró� w g��b siebie, dla której inspiracj�
sta�y si� owe dzie�a malarskie.

Trudno oceni�, jak dalece trudne i wymagaj�ce sku-
pienia teksty Zbigniewa Herberta zapisa�y si� w pami�-
ci przechodniów biegn�cych do autobusu, ale pewnie 
warto o to zabiega�.

Naczelnik Wydzia�u Kultury UM, Ireneusz Kozera, 
chcia� �wi�to Herberta w Cz�stochowie dodatkowo rozsze-
rzy� i u�wietni� go sprowadzeniem spektaklu „Powrót Pana 
Cogito” w wykonaniu Zbigniewa Zapasiewicza. Poniedzia-
�ek to wprawdzie dzie� wolny w teatrze, ale odk�d sztuka 
musi mierzy� si� z ekonomi�, znane i powa�ane spektakle 
odwiedzaj� prowincj� w�a�nie w ten dzie�.

Pomys� dobry, szczególnie w okresie przedwakacyjnym, 
ale wnet okaza�o si�, �e cz�stochowianie - jak swego czasu 
oceni� to nieod�a�owany Marek Perepeczko - na wysokiej 
sztuce si� nie znaj�. �wiec�ca pustkami sala na pewno nie 
by�a zach�t� dla aktora najwi�kszych scen sto�ecznych i ca�e-
go kraju. Na prze�omie lat 70. i 80. Zapasiewicz �wi�ci� swe 
najwi�ksze sukcesy, graj�c we wszystkich premierach Tea-
tru Dramatycznego w Warszawie, które dzi�ki nie�yj�cemu 
ju� Markowi Obertynowi, aktorowi tego samego teatru, mo-
g�am ogl�da�. Opanowany perfekcyjnie warsztat, maestria 
i rewelacyjne wyczucie budowanych ról, diametralnie si�
od siebie ró�ni�cych („Ksi�dz Marek” J. S�owackiego, „Pie-
szo” S. Mro�ka, „Przygody Kubusia Fatalisty” czy „Ope-
retka” W. Gombrowicza), sprawia�o, �e mo�na by�o �mia�o
stawia� Zbigniewa Zapasiewicza na pierwszym miejscu 
w aktorskim panteonie. Tak zapami�tany, w Cz�stochowie 
mnie rozczarowa�. Doskona�a dykcja i znakomite warszta-
towe przygotowanie nie zapewni�y wyborowej interpretacji 
na po�y 	 lozo	 cznych tekstów Herberta. Zm�czony i zbyt 
cz�sto, papierosowo kaszl�cy aktor, nie sta� si� oczekiwa-
nym mistrzem, rzucaj�cym na kolana. Poetyckie, o wysub-
limowanych tekstach pie�ni w interpretacji Olgi Sawickiej, 
b�d�ce uzupe�nieniem i udekorowaniem deklamowanych 
wersów Herberta, wprowadzi�y nieco �ycia w ten trudny 
i duszny spektakl, ale te� go nie poprawi�y. Cz�stochowska 
w�t�a publiczno�� obecna na sali nie zgotowa�a aktorom 
owacji, nagrodzi�a ich jedynie do�� d�ugimi, ale wymuszo-
nymi zbyt wolnym poruszaniem si� po scenie Zapasiewicza, 
�wiadomie przeci�gaj�cego sw� na niej obecno��.

Nie jestem pewna, czy Zbigniew Herbert i Pan Cogito 
byliby zadowoleni z tak odbytej podró�y s�u�bowej...

Joanna Grochowska

Herbert w podró�y s�u�bowej
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Dla znajomych, kolegów i przyjació� by� zawsze 
Ma�kiem. Nie stroni� od zabawy i do pokornych 
nie nale�a�. Przy ko�cu lat 50. spotykali�my si�
cz�sto w pierwszym „Filutku”, mieszcz�cym si� na 
pi�trze akademika przy ul. Kili�skiego. �eby tam 
doj�� ze �ródmie�cia, trzeba by�o pokona� m.in. 
�cie�k� mi�dzy �anami zbó�, rozci�gaj�cych si� od 
dzisiejszej Alei Jana Paw�a II do wzniesionego ju�
wówczas pawilonu Wydzia�u Budowy Maszyn Po-
litechniki Cz�stochowskiej.

Kiedy wielu z usi-
�uj�cych wówczas 
fotografowa� zagl�-
da�o do tego trudno 
dost�pnego i zaczaro-
wanego �wiata przez 
dziurk� od klucza, 
Maciek by� ju� profe-
sjonalist� ca�� g�b�.
Przypomnijmy: en-
erdowska ma�oobraz-
kowa „Praktika” 
kosztowa�a wtedy 3-
4 pensje urz�dnicze,
a �rednioformatowy
„Praktisix” dwa razy 
tyle. Maciek praco-
wa� na etacie foto-
grafa w „Miastopro-
jekcie”, dysponowa�
sprz�tem i laborato-
rium. Odwiedza�em
go tam nie tylko po 
to, aby nacieszy� oko 
urz�dzeniami niedo-
st�pnymi dla mojej 
�azienkowo-rodzin-
nej ciemni, ale równie� po nauk�. Dla Niego wa�ne 
by�o zachowanie czysto�ci przy pracy w ciemni i w�a�-
ciwych temperatur przy wywo�ywaniu 	 lmów. W dal-
szej kolejno�ci wszelkie „czary-mary” czynione przy 
powi�kszaniu, czyli przys�anianie i do�wietlanie ró�-
nych partii zdj�cia, aby powsta�a dobra technicznie fo-
togra	 a. Tamte Jego uwagi towarzysz� mi nieprzerwa-
nie do dzisiaj, cho� to – bagatela – blisko pó� wieku!

Kiedy nieco pó
niej wysy�a�em zdj�cia na impre-
zy fotogra	 czne, cz�sto najpierw zasi�ga�em opinii 
Ma�ka. Przewa�nie okazywa�y si� trafne.

Jana „Ma	ka” Kukli�skiego
wspomina Janusz Mielczarek

Nie by�o wi�c dzie�em przypadku, �e gdy po mojej 
blisko osiemnastoletniej przerwie w fotografowaniu, 
w sierpniu 1993 roku z po�yczonymi pieni�dzmi wy-
biera�em si� na zakupy sprz�towe na gie�d� fotogra	 cz-
n� w warszawskiej „Stodole”, towarzyszy� mi Maciek. 
Kilka dni pó
niej sprezentowa� mi któr�� ze swoich 
toreb fotogra	 cznych, a za jaki� czas wydobyty z piw-
nicy powi�kszalnik. W tych gestach musia� by� spory 
�adunek dobrej energii, skoro w kilka miesi�cy pó
-
niej, w kwietniu 1994 roku w BWA w Cz�stochowie, 
w Galerii „Kameleon” uda�o mi si� pokaza� wystaw�
„Galernicy”. Cieszyli�my si� wspólnie z Ma�kiem.

Maciek by� osob� potra	�c� zachowa� dystans do 
tego, co robi i z pokor� podchodzi� do niespodzia-
nek ukrytych w fotogra	 cznym obrazie. Maj�c du��
wiedz� praktyczn�, do�wiadczenie i dziesi�tki tysi�-
cy zrobionych zdj��, nigdy nie rozmawia� o fotogra-

	 i z pozycji mistrza 
�wiata, jakich pe�no
by�o i jest wokó�,
zw�aszcza dzisiaj 
w erze cyfrówek. 
Kilka lat temu, na 
skutek z�o�liwo�ci
rzeczy martwych 
nie zrealizowa� za 
pierwszym podej-
�ciem redakcyjnego 
tematu. Sporo trudu 
i zabiegów po�wi�-
ci�, aby to napra-
wi�. Opowiadaj�c
mi o tamtej wpadce, 
powiedzia�: „Mog�
spieprzy� ró�ne rze-
czy, byleby to nie 
by�y fotogra	 e”.

Praktycznie móg�
ju� od jakiego� cza-
su nie prze�ywa�
stresów redakcyjnej 
krz�taniny, zdj��
robionych na przed-
wczoraj albo na 

gwizdek jakiej� bardzo wa�nej osoby. Móg� to porzu-
ci�, ale nie móg� si� rozsta� z tak wa�nym dla Niego 
„�wiatem obrazków”, które mówi� wi�cej ni� potoki 
wyp�ukanych z tre�ci s�ów.

P.S. Do katalogu mojej wystawy „Fotogra	 e” 
(1998) wpisa�em Mu dedykacj�: „Ma�kowi Kukli�-
skiemu, z podzi�kowaniem za niegdysiejsz� eduka-
cj� fotogra	 czn� i z najlepszymi �yczeniami – Janusz 
Mielczarek.”.
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Pisz�c o ko�ciele pw. �w. Jakuba warto chyba przy-
pomnie�, �e jest to trzecia �wi�tynia na tym miejscu. 
Trzeba sobie równie� uzmys�owi�, �e dwie pierwsze 
powsta�y na terenie, który nie by� wówczas jeszcze za-
budowany i rozci�ga� si� jako wolna przestrze� mi�dzy 
klasztorem jasnogórskim i osad� zw. Cz�stochówk�
(prawa miejskie od 1717 r.) z jednej strony, a miastem 
Star� Cz�stochow�, po�o�on� nad Wart�, z drugiej.

Pierwszy ko�ció� drewniany pw. �w. Jakuba wraz 
z przytu�kiem dla ubogich i chorych pielgrzymów 
wzniós� w 1586 r. Jakub Zalejski, a drugi, murowany, 
wraz z przytu�kiem-szpitalem, prowincja� paulinów 
o. Andrzej Go�donowski w 1642 r. Wygl�d drugiego 
z nich pokazuje sztych Jana Bensheimera, przedsta-
wiaj�cy obl��enie Jasnej Góry przez Szwedów w 1655 
r. Ko�ció� ten utrwali� równie� na swym rysunku zas�u-
�ony dla Cz�stochowy artysta malarz Adrian Miko�aj 
G��bocki w latach sze��dziesi�tych XIX w. Do�� trud-
no jednak stwierdzi�, czy by� to ko�ció� zbudowany 
na planie centralnym czy pod�u�nym. Rysunek G��bo-
ckiego móg�by raczej przemawia� za drugim rozwi�-

KO�CIÓ� �W. JAKUBA

zaniem. Na sztychu Bensheimera zwraca natomiast 
uwag� cz��� centralna �wi�tyni, mocno wyci�gni�ta 
w gór� i nakryta barokow� kopu�� z latarni�.

W pó
niejszych czasach los nie by� �askawy dla 
tego ko�cio�a. W 1771 r. zosta� on spustoszony przez 
wojska rosyjskie, a od 1862 r., zw�aszcza za� po ka-
sacie Zgromadzenia Sióstr Mariawitek (1864), które 
si� nim opiekowa�y, ca�kowicie opuszczony. W czte-
ry lata pó
niej (1866) tak o nim pisa� wspomniany ju�
Adrian M. G��bocki:

Ko�ció�ek �w. Jakuba stoi na uboczu
Wie�yczka si� k�pie w b��kitu prze�roczu
W niej sygnaturka skrzywiona, sercem nie poruszy
Z dachu �d�b�o za �d�b�em si� kruszy
Wróble tylko �wiergoc�, bo od dwóch lat prawie
Zamkni�ty – i odt�d cicho w �wi�tej nawie
Pami�tam go otwartym, a nawet w jesieni

wi�ty Kosma z Damianem bywali tu czczeni
Dawno za Szwedów by� otoczon murem
Rajtary blu�nierstwa wywodzili chórem
S�ali kule ku górze – Ko�ció� zosta� ca�y
Teraz jak starzec, co z obliczem �zawym
Wygl�da nieruchomy – rych�o czasu prawem
Skona, a na jego mogile, chocia� jeszcze stoi
Dawno przeznaczono odbywa� tu targi
Drzewa go s�oni�, a on �mierci si� nie boi
Wzbudza lito�� przechodniów, nie podnosz�c skargi

Ko�ció� rzeczywi�cie wkrótce doczeka� si�
rozbiórki. W 1869 r. wyburzyli go sami Rosjanie 
przeznaczaj�c to miejsce, jako ich zdaniem najod-
powiedniejsze (naprzeciw siedziba w�adz), pod 
budow� cerkwi ��. Cyryla i Metodego. Jej pro-
jekt zatwierdzony do realizacji podpisa� w 1869 
r. Aleksander Lie, architekt powiatu cz�stochow-
skiego. Niestety, autor projektu nie jest znany. 
Zwraca si� tylko uwag�, �e za wzór pos�u�y�a
cerkiew �w. Marii Magdaleny w Warszawie, na 
Pradze, zbudowana w latach 1867-1869 przez Ni-
ko�aja A. Syczewa.

Cerkiew cz�stochowsk� wzniesiono w latach 
1870-1872 w stylu rusko-bizantyjskim. Znalaz�o
to wyraz zarówno w rozplanowaniu �wi�tyni, jak 
i w sposobie ukszta�towania bry�y oraz rodzaju 
u�ytych elementów architektonicznych i zdob-
niczych. Za podstaw� rozwi�zania przyj�to plan 
centralny równoramiennego krzy�a greckiego 
z czterema kaplicami w naro�ach, prezbiterium 
od strony wschodniej i trzema wej�ciami. W bry-
le elementami, które jednoznacznie okre�li�y styl 
�wi�tyni, by�y kopu�y, pierwotnie nakryte he�ma-
mi cebulastymi. I wreszcie detal architektoniczny, 
na który z�o�y�y si� trzy monumentalne portale, 
bli
niacze otwory okienne, fryzy arkadkowe, �uki

Aleksander Ja
kiewicz

Fot. Zbigniew Burda



26 aleje III

�WI�TYNIE CZ�STOCHOWY



27aleje III

�WI�TYNIE CZ�STOCHOWY

Fo
t. 

Zb
ign

iew
 B

ur
da



28 aleje III

�WI�TYNIE CZ�STOCHOWY

i szczyty w kszta�cie kokoszników (m.in. nad �cia-
nami naro�nych kaplic), pó�kolumny z kapitelami 
kostkowymi. Nie zabrak�o te� dekoracji o motywach 
antykizuj�cych w typie bizantyjskiej plecionki, wy-
st�puj�cej na kapitelach i fryzach.

We wn�trzu najokazalsz� cz���, naw�, nakryto o�-
mioboczn� kopu�� na pendentywach, wyznaczaj�c�
cz��� centraln� �wi�tyni. Spocz��a ona na czterech 
pot��nych arkadach 	 larowych, z których wschod-
nia stanowi przej�cie do prezbiterium. Kopu�ki mia�y
równie� pierwotnie naro�ne kaplice.

Dope�nieniem wn�trza �wi�tyni prawos�awnej
by�o jej bogate wyposa�enie sk�adaj�ce si� z ikono-
stasu sprowadzonego z Petersburga, malowide� �cien-
nych, licznych ikon, lamp, kryszta�owych �wieczni-
ków, naczy� liturgicznych i ksi�g. Do dzi� w ko�ciele
zachowa�y si� tylko pojedyncze obiekty, m.in. neoro-
ma�ska chrzcielnica i kielich z ok. 1872 r.

Bieg wydarze� politycznych sprawi�, �e cerkiew 
��. Cyryla i Metodego w czasie pierwszej wojny �wia-
towej, po wyj�ciu Rosjan z Cz�stochowy, najpierw 
opustosza�a, a pó
niej Niemcy odprawiali w niej na-
bo�e�stwa dla wojska. Wreszcie w 1918 r. przej��a
j� para	 a rzymskokatolicka, jako ko�ció� 	 lialny �w. 
Zygmunta, nadaj�c mu wezwanie �w. Jakuba., ja-
kie mia�y dwa wcze�niejsze ko�cio�y stoj�ce na tym 
miejscu. Pierwsz� msz� �wi�t� wówczas odprawion�
upami�tnia napis na stopie restaurowanego w 1918 r. 
kielicha, sprawionego zapewne oko�o 1872 r.

Od 1918 r. zacz�to te� stopniowo adaptowa�
�wi�tyni� do potrzeb kultu katolickiego. Z wydanych 
w 1937 r. w drukarni Wilkoszewskiego „Dziejów 
ko�cio�a �w. Jakuba w Cz�stochowie” wynika, �e
sprawiono najpierw potrzebne urz�dzenie wn�trza:
o�tarz, ambon�, aparaty liturgiczne i niezb�dne sprz�-
ty. W 1930 r. przeprowadzono gruntowny remont 
ca�ego wn�trza oraz wybudowano �elbetonowy chór 
muzyczny. Równocze�nie zacz�to my�le� o zmia-
nie zewn�trznego wygl�du �wi�tyni. Chodzi�o, aby 
usun�� „…ra��ce oznaki panowania moskiewskiego 
i przekszta�ci� ko�ció� �w. Jakuba na symbol zmar-
twychwsta�ej katolickiej Polski”.

Pierwsz� o	 ar� na ten cel z�o�y� sam premier Rz�-
du Polskiego gen. S�awoj Sk�adkowski w czasie po-
bytu w Cz�stochowie. Wobec jednak innych pilnych 
potrzeb przebudow� odk�adano na pó
niejszy czas. 
Wreszcie, kiedy w 1937 r. utworzono przy ko�ciele sa-
modzieln� para	�, powo�ano specjalny komitet prze-
budowy ko�cio�a. Opracowanie projektu powierzono 
krakowskiemu architektowi Zygmuntowi Gawlikowi. 
Pierwsz� jednak przygotowan� przez niego wersj�
(z zachowaniem cerkwi jako prezbiterium nowego 
ko�cio�a) komitet zakwestionowa� z powodu nadmier-
nie wysokich wie� (45 m) w elewacji frontowej. Reali-
zacj� za� drugiego, zmienionego projektu Gawlika (za-

�o�enie fundamentów) przerwa� wybuch drugiej wojny 
�wiatowej. Po wojnie w 1948 r. postanowiono zmieni�
przynajmniej he�m g�ównej kopu�y, przekszta�caj�c
dotychczasowy cebulasty w pó�kolisty, a boczne nad 
kaplicami zast�piono sto�kowatymi daszkami.

Dziewi�� lat pó
niej (1957) og�oszono ogólnopol-
ski konkurs na kolejny projekt budowy nowej �wi�-
tyni. Jego realizacja spotka�a si� jednak z odmow�
ówczesnych w�adz. W latach 1969-1974 przyst�pio-
no wi�c do nast�pnego etapu przekszta�cania �wi�-
tyni istniej�cej. Tym razem skoncentrowano si� na 
jej wn�trzu. Usuni�to dawne wyposa�enie, a ca�o�ci
nadano charakter �wi�tyni starochrze�cija�skiej. Au-
torem projektu by� miejscowy architekt Stanis�aw
Pospieszalski, za� prace artystyczne wykona�y Ma-
ria Antonina Koz�owska i Zo	 a Szczerba. �ciany
ozdobiono dekoracj� sgraf	 tow� o motywach orna-
mentalnych i 	 guralnych. W absydzie przedstawio-
no Chrystusa na majestacie i dwunastu aposto�ów
(pó�postaci), natomiast ni�ej obraz Matki Boskiej 
Nieustaj�cej Pomocy. Czasz� kopu�y i pendentywy 
ozdobiono chórami anio�ów (na pendentywach – se-
ra	 ny) z odpowiednimi tekstami: Sanctus, Sanctus, 
Sanctus… Na �cianach bocznych i na 	 larach w tech-
nice sgraf	 ta wykonano 14 Stacji Drogi Krzy�owej.

W tematyk� i charakter dekoracji wn�trza, pe�ne-
go umiaru i powagi, harmonijnie wpisuj� si� witra-
�e z ca�opostaciowymi przedstawieniami proroków 
(Izajasz, Daniel, Dawid, Jeremiasz), sygnowane 
przez Mari� Antonin� Koz�owsk�.

Jakkolwiek budowla ta po przeprowadzonych pracach 
adaptacyjnych nie do ko�ca przesta�a si� nam kojarzy�
z trudnym okresem naszych dziejów, to równocze�nie 
mo�e ona �wiadczy� o trwa�o�ci tradycji kultury katoli-
ckiej, zapocz�tkowanej na tym miejscu ju� w XVI w.

Aleksander Ja�kiewicz
Muzeum Cz�stochowskie
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- J. Zwi�zek, ks., Cerkiew prawos�awna pod wezwaniem ��. Cy-
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*   *   *
W sercu miasta, naprzeciw Ratusza, przez pnie 

i korony pot��nych lip, kasztanowców, brzóz, robinii 
i klonów przeziera ko�ció� �w. Jakuba  W dzie� �ciany 
odbijaj� �wiat�o s�o�ca, noc� �wiec� �wiat�em re� ek-
torów. Jasna bry�a ko�cio�a wraz ze starymi drzewami 
tworzy niezwykle pi�kn� ca�o��. Bizantyjsk� architek-
tur� uobecnia, cho�by w skromny sposób, bogactwo du-
chowo�ci, kultury, sztuki chrze�cija�stwa wschodniego. 
I przywo�uje histori�. Bolesn�, pe�n� kon� iktów.

W latach 1870-1872, na miejscu zniszczonego 
ko�ció�ka �w. Jakuba, zbudowano cerkiew pod we-
zwaniem ��. Cyryla i Metodego. �wi�tych niepodzie-
lonego Ko�cio�a, Aposto�ów S�owian, przez Jana Pa-
w�a II og�oszonych patronami Europy.

Ale w owych latach nie by� to bynajmniej gest 
ekumeniczny – raczej przejaw carskiego samodzier-
�awia i w�adzy zaborczej. Wokó� cerkwi, jak opowia-
da� mój dziadek Adam, na cmentarzu pochowano car-
skich o	 cerów, „usmiritielej polskogo miatie�a”.

Z tego samego czasu pochodzi kamieniczka na 
pocz�tku III Alei Naj�wi�tszej Maryi Panny - daw-
na siedziba duchowie�stwa prawos�awnego, zwana 
popularnie „Popówk�”; dzi�, po remoncie – Muzeum 
Pielgrzymowania, wcze�niej – Galeria Malarstwa 
i Gra	 ki Muzeum Cz�stochowskiego.

Bóg pisze prosto na krzywych liniach ludzkiej 
historii. Przecie� jedno z najpi�kniejszych za�o�e�
urbanistycznych, nie tylko w skali polskiej – Alej�
Naj�wi�tszej Maryi Panny, zawdzi�czamy carskim 
urz�dnikom i carskiemu  projektantowi. Podobnie i ta 
�wi�tynia na trwale wros�a w krajobraz Cz�stochowy. 
Zmieni�y si� tylko kopu�y. Znik�y cebule, kojarzone 
z rosyjsk� architektur� cerkiewn�.

Musia�y jednak up�yn�� lata, by ko�ció� �w. Jakuba 
sta� si� �wiadectwem chrze�cija�skiej jedno�ci – wraz 
ze wznoszon� niedaleko cerkwi� Ikony Cz�stochow-
skiej Matki Bo�ej. Przyk�adem tego by�a zbiórka prze-
prowadzona w ko�ciele �w. Jakuba na budow� cerkwi, 
za co proboszcz para	 i prawos�awnej, ks. kan. Miro-
s�aw Drabiuk, dzi�kowa� na falach Radia Jasna Góra.

�wi�ty Jakub to para	 a mojego dzieci�stwa. By�
moim ko�cio�em para	 alnym a� do powstania para	 i 
Bo�ego Cia�a. W czasach, gdy byli�my „ca�� rodzin�
jeszcze, to znaczy sprzed pogrzebów” – jak to okre�la ks. 
Twardowski. O ile wi�c z ko�cio�em i para	� �w. Krzy�a
��cz� mnie ciep�e wspomnienia lat szkolnych – �w. Jakub 
do moich szczególnie ulubionych nie nale�a� i kojarzy�
si� smutno. Tu bowiem, w pa
dziernikowy dzie�, by� ten 
pierwszy pogrzeb: babci Zo	 i z Szeligowskich Ratusi�-
skiej. A dzia�o si� to w czasach, gdy jeszcze kondukty 
pogrzebowe chodzi�y pieszo Wa�ami Dwernickiego na 
cmentarz Kule, za� ozdobny karawan ci�gn��y konie.

Odt�d nie lubi�em chodzi� do �w. Jakuba. Innym 
powodem, dla którego rzadko uczestniczyli�my tu we 

mszy �w., by�y by� mo�e przeci�gi, powstaj�ce przez  
drzwi  otwarte na trzy strony �wiata.

Mimo tych lu
niejszych zwi�zków z para	�, pa-
mi�tam postaci proboszczów od �w. Jakuba. Pierwszy 
z nich to ks. Wojciech Mondry. Nie wiedzia�em wów-
czas o jego wcze�niejszym zaanga�owaniu w walk�
o polsko�� i o redagowaniu „Niedzieli”. Dla mnie by�
to staruszek w kanonickich 	 oletach, który przyszed�
do nas po kol�dzie akurat  gdy uderzy�em si� mocno 
i mama przyk�ada�a mi zimny ok�ad.

A para	 anka �w. Jakuba, p. Irena Soluch tak go 
wspomina: „kiedy pa�stwo Janczakowie otworzyli 
zautomatyzowan� piekarni�, Lucyna, Tadek Janczak  
i ja przyszli�my po ksi�dza i ksi�dz poszed� piechot�
na Czarnieckiego po�wi�ci� piekarni�.”

Po ks. Mondrym proboszczem by� ks. Tadeusz 
Ojrzy�ski. Ksi�dz – in�ynier, jak mówi� o nim mój 
dziadek Adam. Charakterystyczna szczup�a posta�
w czarnej sutannie uwija�a si� przy ko�ciele. Nie by�
mówc�. Kazania mówi� g�osem cichym, monoton-
nym, pokas�uj�c, mia� k�opoty z p�ucami. A przecie�
swoj� bezpo�rednio�ci� i trosk� zyska� wielki szacu-
nek. Opowiada pani Irena.: „Ks. Tadeusz Ojrzy�ski
by� znany w Cz�stochowie jako bardzo ludzki ksi�dz.
Przed przyj�ciem do �w. Jakuba zbudowa� ko�ció�
na Kamieniu. Gdy para	 anie kupili mu samochód 
– sprzeda� go na potrzeby ko�cio�a. Gdy mu kupiono 
materia� na now� sutann� – te� go sprzeda�. A kiedy 
widzia�, �e nowo�e�cy s� biedni – obdarowywa� ich.

Nast�pny proboszcz  to ks. Henryk B�bi�ski, 
wcze�niej ojciec duchowny Seminarium, bardzo do-
brze wspominany przez wychowanków. W relacji 
pani Ireny – by� prawdziwym ojcem para	 i. Z ca�ego 
miasta ludzie przychodzili do niego do spowiedzi. Ser-
deczny, wyrozumia�y, umia� rozmawia�, lubi� opowia-
da� o swoich podró�ach, by� �wietnym gaw�dziarzem. 
Ciekawie prowadzi� spotkania grup para	 alnych, �y-
wego Ró�a�ca. Ks. B�bi�ski  wraz z ks. Stanis�awem 
doprowadzi� do uregulowania w�asno�ci ko�cio�a i do 
jego konsekracji, której dokona� abp Józef Nowak.

Po przej�ciu na emerytur� pozosta� w para	 i. 
Mieszka� na plebanii, pracowa� duszpastersko, pisa�
ksi��ki, materialnie pomaga� potrzebuj�cym, rozda-
j�c swe dochody. Znali go �ebrz�cy bezdomni, któ-
rych nie mija� bez datku. Gdy zmar�, �egna� go wraz 
z biskupami cz�stochowskimi arcybiskup metropolita 
lubelski Józef �yci�ski, jego wychowanek, wspomi-
naj�c czasy seminaryjne, gdy ks. B�bi�ski podarowa�
mu buty. Ks. Henryk B�bi�ski zrobi� wiele dobrego 
jeszcze w jednej dziedzinie: opanowa� �wietnie j�-
zyk migowy i przez wiele lat s�u�y� g�uchoniemym.
Pozna�em si� z nim u  p. Ireny Soluch, córki Adama 
Pe�ki, bliskiego kolegi mojego dziadka Adama.

Nie by�o dane ks. Mondremu ani ks. Ojrzy�skie-
mu wznie�� nowy ko�ció� �w. Jakuba. Pomys� takiej 
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budowy si�ga czasów przedwojennych. Realizacji pro-
jektu Zygmunta Gawlika przeszkodzi� wybuch wojny. 
Do sprawy wrócono po latach. Rozpisano ogólnopolski 
konkurs, wybrano projekt do realizacji. Ale i teraz do 
budowy nie dosz�o. Z opowiada� rodzinnych pami�tam 
tak� wersj�, �e w�adze komunistyczne za��da�y, aby naj-
pierw rozebra� stary ko�ció�, na co inwestor nie chcia�
si� zgodzi�, s�usznie obawiaj�c si�, �e mo�e to spowo-
dowa�, i� nie b�dzie �adnego. W ka�dym razie w�adze 
pozwolenie na budow� cofn��y. Mo�e to zreszt� b�ogo-
s�awiona wina? Nie mieliby�my zabytkowego ko�cio�a
malowniczo prze�wiecaj�cego przez korony drzew. Nikt  
nie móg� te� wtedy przewidzie�, �e wcale  nie b�dzie tu 
potrzebna du�a �wi�tynia, bo  powstanie wiele nowych 
ko�cio�ów i para	 i, a �wi�ty Jakub nie b�dzie musia�
s�u�y� ca�ej dzielnicy bloków na Tysi�cleciu.

Wobec 	 aska budowy nowego ko�cio�a – postano-
wiono przetworzy� wn�trze starego, aby zyska� troch�
miejsca – a tak�e nada� mu nowy, trwa�y wystrój. Pisze o 
tym obszerniej  dr Aleksander Ja�kiewicz. Zwróc� tylko  
uwag� na  szczególnie pi�kne anio�y otaczaj�ce kopu��
– oraz na szlachetne w wyrazie i niespotykane pod wzgl�-
dem programu ikonogra	 cznego witra�e. Przedstawiaj�
one bowiem biblijnych proroków: Izajasza, Daniela, Je-
remiasza oraz króla  Dawida z ksi�g� Psalmów.

Opowiada p. Irena Soluch: „Moje pierwsze ze-
tkni�cie  ze �w. Jakubem by�o takie: wujek Ksawerek 
Pe�ka, brat  tatusia, mieszka� w Ksi�cia Domu. Lala 
by�a chrzczona u �w. Jakuba. Jechali�my bryczk�
wojskow� z Domu Ksi�cia.”

Ko�ció� �w. Jakuba pe�ni� funkcje ko�cio�a garnizo-
nowego. Tu te� �egnano ochotników udaj�cych si� na 
wojn�, gdy bolszewicy zagrozili Warszawie w 1920 r.

Obecny proboszcz, ks. Józef Franelak, bardzo du�o
ju� zrobi� dla utrzymania ko�cio�a we w�a�ciwym, wprost 
wzorowym stanie. Troska o Dom Bo�y, wyczucie, sza-
cunek dla formy architektonicznej i artystycznego wy-
stroju sprawiaj�, i� �wi�tynia jest godn� wizytówk�
miasta na g�ównym szlaku pielgrzymów na Jasna Gór�.
A przy tym proboszcz potra	  tworzy� dobr� atmosfe-
r� liturgicznych zgromadze�, co mo�na stwierdzi� na 
przyk�ad uczestnicz�c we mszach z udzia�em dzieci. Pa-
ra	 a ma ju� – jako jedna z nielicznych w Cz�stochowie 
– �wieckiego nadzwyczajnego szafarza komunii �w.

Nie sposób pomin�� dzia�aj�cych na terenie para	 i 
zgromadze� zakonnych. Siostry zmartwychwstanki prowa-
dz� gimnazjum i szko�� podstawow�, a siostry nazaretanki 
przedszkole (dawniej mia�y gimnazjum i liceum handlowe). 
Do zmartwychwstanek i nazaretanek chodzi�a te� (w mun-
durku) moja mama. A pani Irena opowiada, jak by�o u zmar-
twychwstanek przed wojn�. Siostra Dorota hodowa�a hia-
cynty, tyle ile uczennic (to by�y szko�y �e�skie), na imieniny 
prowincja�ki. W ogrodzie ule mia� ks. Soba�ski...

Dzia�a w para	 i zespó� synodalny, Akcja Katolicka 
i ró�ne grupy. Na podkre�lenie zas�uguje kaplica adora-

cji Naj�wi�tszego Sakramentu. Panie pe�ni� modlitewne 
dy�ury, co dzie� modlitw� do Ducha �wi�tego otaczaj�
swych ksi��y Jest te� odmawiana koronka do Mi�osier-
dzia Bo�ego. Przechodnie mog� wst�powa� na chwil�,
w cisz� i ch�ód kontrastuj�cy z upa�em ulicy.

Trzeba jeszcze wspomnie� zmar�ego niedawno ks. 
Wojciecha Pazer�, pochodz�cego z tej para	 i, profesora 
Uniwersytetu Kardyna�a Stefana Wyszy�skiego w War-
szawie, autora m. in. zapadaj�cych w pami�� cyklów au-
dycji o sanktuariach maryjnych w Radiu Fiat. Prowadzi�
te� archidiecezjalne nocne czuwania na Jasnej Górze.

�yciu intelektualnemu i artystycznemu powinien sprzy-
ja� fakt, �e na terenie para	 i  mie�ci si�  Teatr im. Adama 
Mickiewicza, Instytut Plastyki Akademii Jana D�ugosza, 
Zespó� Szkó� Muzycznych, Muzeum Cz�stochowskie, 
O�rodek Promocji Kultury „Gaude Mater”. Ko�ció� �w. 
Jakuba s�u�y co roku koncertom Mi�dzynarodowego Fe-
stiwalu Muzyki Sakralnej „Gaude Mater”. W tym ko�ciele 
równie�, za spraw� ks. Grzegorza U�amka, odbywa�y si�
kilkakrotnie rekolekcyjne spotkania artystów. Ciekawe ini-
cjatywy kontynuuje obecny duszpasterz �rodowisk twór-
czych, ks. Piotr Zaborski, organizuj�c rekolekcje w Teatrze, 
sk�adaj�ce si� ze spektaklu oraz komentarza i rozmowy 
z biskupem Antonim D�ugoszem.

Skoro mowa o dzi� istniej�cych instytucjach i placów-
kach kultury, warto przypomnie�, �e w pierwszych latach 
powojennych, w kamienicy przy Alei Naj�wi�tszej Maryi 
Panny 35, dzia�a� Salon Sztuki W�adys�awa Ratusi�skie-
go, mojego ojca, który wraz ze swoim ojcem, Adamem, 
organizowa�  wystawy wybitnych artystów polskich.

Para	 a �w. Jakuba u�ycza�a kaplicy w domu pa-
ra	 alnym powstaj�cej para	 i �w. Wojciecha, a obec-
nie, od lat, spotyka si� tu i ma siedzib� cz�stochowski
Klub Inteligencji Katolickiej.

W tym roku para	 a �w. Jakuba obchodzi siedem-
dziesi�ciolecie. Oby ten ko�ció� trwa� nadal we wspa-
nia�ej oprawie starych drzew, o których stan powinno 
si� dba� z ca�� pieczo�owito�ci�. Nie wolno pod �adnym 
pozorem niszczy� oazy zieleni w mie�cie, fabryki tlenu, 
oczyszczalni powietrza. Te wszystkie tak wa�ne funk-
cje najlepiej spe�niaj� stare, pot��ne drzewa. Oby niko-
mu nie przysz�o do g�owy „ods�ania�” �wi�tego Jaku-
ba! Takie ogo�ocenie by�oby wielk� szkod� dla miasta 
– i dla samego ko�cio�a, �wiadczy�oby  te�  jak najgorzej 
o osobach, które tak� decyzj� by podj��y. Niech powra-
caj�cy od czasu do czasu (ostatnio przy okazji konkursu 
na kszta�t Alej) ten niefortunny pomys� odejdzie w nie-
pami��, a ko�ció� �w. Jakuba nadal  urzeka tajemnic�
w�ród bujnej zieleni lata, bogactwem w z�ocie, czer-
wieni i br�zach jesiennych li�ci, elegancj� w koronkach 
oszronionych ga��zi, skrz�cych si� w zimowym s�o�cu. 
Tak jak  by�o w XIX wieku - i jest dot�d. 

W�adys�aw Ratusi�ski
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Aleje by�y sk�pane w bladym �wietle jesien-
nego s�o�ca. Ludzie mijali si�, nie zwracaj�c na 
siebie wi�kszej uwagi; prawie ka�demu si� gdzie�
spieszy�o, tylko nieliczni spacerowali w celach re-
kreacyjnych. Typowy urok g�ównej ulicy i arterii 
komunikacyjnej miasta. W powietrzu mo�na by�o
wyczu� pragnienie awansu i zawodowego spe�nie-
nia, wygrania konkursu czy dostania jak najlepszej 
oceny, ale równie� ch�� jak najszybszego po�o�e-
nia si� w �ó�ku b�d
 zjedzenia czego� ciep�ego. 
Po twarzach i sylwetkach �atwo by�o pozna�, kto 
czego chce, dok�d zmierza, a u niektórych nawet 
- co czuje. Jedno by�o pewne - wszystkim by�o
zimno. O siódmej rano wszystko wskazywa�o na 
to, �e s�o�ce dumnie wstanie, znajdzie jakie� wy-
godne lokum na niebosk�onie i tak b�dzie trwa�o
do momentu, w którym stwierdzi, �e wystarczy 
tego dobrego i schowa si� za horyzont. Ju� oko�o
dziewi�tej zasz�o za chmury, w tym samym cza-
sie zacz�� d�� nieprzyjemny, zimny i przenikliwy 
wiatr. Irytacja pieszych by�a du�a i wyra
nie wi-
doczna - twarze wykrzywia�y si� atakowane dro-
binkami niesionymi przez wiatr, cia�a kuli�y si�
pod wp�ywem zimna, a d�onie ociera�y si� o siebie 
w celu wykrzesania chocia� odrobiny ciep�a. Ale, 
poza tymi drobnymi niuansami, by� to zwyk�y, naj-
zwyklejszy cz�stochowski dzie�, w którym jedni 
si� ciesz� z sukcesów, a inni martwi� pora�kami 
(w tym samym czasie) - co jest niepokoj�ce tylko 
dla tych, którzy zdadz� sobie spraw� z owego bru-
talnego symultanizmu. Jedn� z osób, ci�gn�cych 
Alejami w ten ch�odny jesienny poranek by� Jacek 
- m�ody, zdolny i obiecuj�cy prawnik. Zazwyczaj 
chodzi� t�dy do pracy, lecz bywa�y dni, kiedy wy-
biera� inn� tras� - czasami stwierdza�, �e ma do��
Alei i musi od nich troch� odpocz��. Odetchn��
od ich przepychu i gwa�towno�ci - co zw�aszcza 
odnosi�o si� do kierowców, których prze�ycia by�y
znacznie zintensy	 kowane od momentu, w którym 
zacz�to remont i dost�pny dla samochodów by� tyl-
ko jeden pas jezdni. Jacek by� dobrym kierowc�,
do tego umia� bezb��dnie rozpozna� s�abych auto-
mobilistów i w chwilach du�ego nagromadzenia 
emocji potra	� odnosi� si� do nich z naprawd� nie-
wielk� doz� szacunku. Tego dnia akurat, co rzadko 
si� zdarza�o, nie musia� obrzuci� �adnego kierow-
cy niemi�ymi epitetami, co go bardzo zdziwi�o. Na 

Cz�stochowa to dobre miasto
Jakub Kasperkiewicz

podstawie tego stwierdzi�, �e ma dobry humor i �e to 
b�dzie udany dzie�. Dzisiaj musi korzysta� z tego, 
�e fortuna u�miechn��a si� do niego tak szeroko.

Kiedy znalaz� si� na skrzy�owaniu Alei z ulic�
D�browskiego, skr�ci� w lewo. Pod��a� do swojej 
kancelarii adwokackiej, która mie�ci�a si� w niewiel-
kiej kamienicy. Okolica by�a swoistym prawniczym 
zag��biem - kilka budynków obok siebie wynajmo-
wali prawnicy, którzy urz�dzali tam swoje kancela-
rie. Dzia�o si� tak dlatego, gdy� w pobli�u znajdowa�
si� s�d, co pozwala�o na szybkie przemieszczanie si�
mi�dzy sal� s�dow� a kancelari�, nawet bez zdej-
mowania togi. Przechodnie, ucz�szczaj�cy ulic� D�-
browskiego, przyzwyczaili si� ju� do bardzo du�ej
ilo�ci tabliczek z napisem „kancelaria adwokacka”, 
przypadaj�cych na kilometr kwadratowy. Jacek, po 
przemierzeniu trzystu metrów, wszed� do jednego 
z budynków, mieszcz�cych si� nieopodal skrzy�owa-
nia z ulic� Jasnogórsk�. Nie lubi� w nim trzech rzeczy 
- skrzypi�cych drzwi, stromych schodów i naprzyk-
rzaj�cych si� s�siadów. Ale nie mia� wyj�cia, musia�
to jako� codziennie znosi�, w miar� mo�liwo�ci nie 
okazuj�c swojej irytacji. Przecie� zawsze lepiej pozo-
stawa� w dobrej komitywie ze wspó�mieszka�cami.
Wbieg� szybko po schodach na drugie pi�tro i stan��
przed solidnymi drewnianymi drzwiami, prowadz�-
cymi do jego kancelarii. Wyci�gn�� z kieszeni p�k
kluczy i ju� mia� jeden z nich w�o�y� do zamka, kiedy 
z góry, z pó�pi�tra, us�ysza� nieco skrzekliwy g�os:

- Panie Jacusiu! Dzie� dobry! Mam problem 
z kuchenk� gazow�, czy mog�abym pana prosi�
na momencik?

To by�a pani Wiesia, emerytka mieszkaj�ca na 
trzecim pi�trze, sympatyczna i raczej lubiana przez 
prawie wszystkich.

„Kurwa ma�...”- pomy�la� Jacek. Bardzo nie lu-
bi�, kiedy mu si� w czym� przeszkadza�o. Jednak jego 
my�li drastycznie kontrastowa�y z tym, co po krótkiej 
chwili odpowiedzia�:

- Dzie� dobry, kochana pani Wiesiu! Ale� oczywi-
�cie, ju� do pani id� – kiedy by�o trzeba, potra	� by�
nies�ychanie mi�y.

Z lekkim oci�ganiem uda� si� po schodach na 
gór�. Jego s�siadka ju� zd��y�a wróci� do mieszka-
nia, zapewne bardzo ucieszona faktem, �e Jacek zde-
cydowa� si� po�pieszy� jej z pomoc�. Wszed� przez 
otwarte drzwi i znalaz� si� w korytarzu - na wiesza-
ku wisia�a stara jesionka, zmechacony sweter i beret 
z antenk�. Wszed� do pomieszczenia, znajduj�cego
si� po lewej stronie, które stanowi�o kuchni�. Kiedy 
si� tam znalaz�, pani Wiesia zacz��a przedstawia� mu 
swój problem:

- Widzi pan, panie Jacku, nie mog� podpali� pod 
mlekiem. Co� si� chyba sta�o z moj� kuchenk�, czy 
móg�by pan sprawdzi�, co si� sta�o?

II Nagroda
w konkursie „Z Cz�stochow� w tle”
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- Ale� oczywi�cie, ju� patrz� - rzek�, zagl�daj�c za 
relikt g��bokiego PRL-u. Po krótkich ogl�dzinach 
wiedzia�, w czym problem. Jego s�siadka po pro-
stu zapomnia�a odkr�ci� butli z gazem. Zirytowa�
go ten fakt, wyg�osi� w g�owie kilka uwag na temat 
jej pami�ci i pobytu w domu opieki, na który jego 
zdaniem pani Wiesia powinna si� uda�.  „Na pewno 
bym jej to s	 nansowa�, gdybym nie mia� ciekaw-
szych wydatków” - skonkludowa� swoje rozmy�la-
nia. Nieco zez�oszczony, przekr�ci� kurek do oporu 
silnym ruchem r�ki, a� zaskrzypia�. Wyprostowa�
si�, otrzepa� r�ce i powiedzia�, u�miechaj�c si� naj-
milej, jak tylko potra	�:

- Zrobione.
- Ju�? - zapyta�a staruszka ze zdziwieniem.
- Owszem. Po prostu trzeba by�o odkr�ci� butl�

z gazem. Przepraszam, ja ju� musz� i��, mam wa�ne
sprawy na g�owie. Do widzenia.

Szybkim krokiem opu�ci� mieszkanie, zszed�
na ni�sze pi�tro, przekr�ci� klucz w zamku i wkro-
czy� do swojej kancelarii. Za drzwiami us�y-
sza� wolno stawiane kroki, a po chwili rozmow�
dwóch kobiet, starszej i m�odszej. To pani Wiesia 
chcia�a po�yczy� troch� soku malinowego od in-
nej s�siadki. Us�yszawszy to, wzruszy� ramiona-
mi i pomy�la�, jak bardzo du�� rozpi�to�� ma skala 
ludzkich problemów. Potem zdj�� z siebie p�aszcz 
i po b�yszcz�cej glazurze przeszed� do pomieszcze-
nia, w którym pracowa�. Wygodnie rozsiad� si� na 
obracanym krze�le i za�o�y� nogi na biurko. Prze-
gl�da� druki zwi�zane ze spraw� jednego z jego 
najwa�niejszych klientów. Po kilkunastu minutach 
co� podra�ni�o jego nozdrza. Po chwili zorientowa�
si�, �e czuje gaz, który musi si� gdzie� ulatnia�. Tyl-
ko gdzie? Sekund� pó
niej dozna� ol�nienia:  „No 
tak, Wiesia”. Postanowi� interweniowa�. Lekko za-
niepokojony od�o�y� dokumenty i ruszy� w stron�
mieszkania na trzecim pi�trze. Skoro u siebie czu�
gaz, to na górze musia�o go by� znacznie wi�cej. 
Wbieg�szy na gór�, wszed� bez pukania do miesz-
kania - tutaj zapach gazu sta� si� niezno�ny. Pokona�
korytarz i skr�ci� w lewo, do kuchni. Pani Wiesia, 
jak si� okaza�o, mocno zakatarzona, sko�czywszy 
w�a�nie dmucha� nos w chusteczk�, powita�a go 
z radosnym u�miechem na twarzy.

- Och, to znowu pan, jak mi�o! Nie ma pan         
ochoty na budy�? Ju� podpalam pod mlekiem.

Mówi�c to, wcisn��a przycisk trzymanej 
w r�ku zapalarki.

Jakub Kasperkiewicz -  tegoroczny absolwent 
I LO im. Juliusza S�owackiego w Cz�stochowie. 
Mi�o�nik ludzi, s�ów, obrazów i d�wi�ków.

Od d�u�szego czasu obserwuj� relacje mi�dzy
moj� kole�ank� Hank�, a jej córk� Al�, którym �a-
godnie i bez szwanku uda�o si� przej�� przez trudny 
okres dorastania dziewczyny, rozstania Hani z m�-
�em, ojcem Ali i usamodzielniania si� ju� doros�ej
córki. Wtedy s�dzi�am, �e nic nie zak�óci spokoju 
w tym niemal wzorowym, opartym na mi�o�ci i tole-
rancji uk�adzie. Jednak los wyra
nie nie sprzyja zbyt 
d�ugo trwaj�cemu spokojowi, bo od pewnego czasu 
Ala diametralnie zmieni�a swój stosunek do matki, 
stawiaj�c Hank� poza nawiasem swoich wyborów.

Ostatnio nawet my�la�am, �e oto nast�pi� kres 
oczekiwania matki na zmiany w zachowaniu córki, 
�e wreszcie, po okresie buntu, i to wcale nie buntu 
nastolatki, tylko osoby doros�ej, nawet nieco do-
�wiadczonej, nast�pi okres spokoju, wzajemnego 
zrozumienia i szacunku. Nadzieja okaza�a si� jednak 
p�onna, bo tylko Hanka wychodzi naprzeciw proble-
mom Ali, stara si� nie by� drobiazgowa, nie daje na 
ka�dym kroku do zrozumienia, �e wie lepiej. Tym-
czasem Ala staje si� coraz bardziej arogancka, zaro-
zumia�a, przem�drza�a, czasem prostacka, niepokor-
na, z nieskrywanym poczuciem wy�szo�ci i wyra
n�
sugesti� zamiany ról. Wielekro� czyta�am, �e córki 
silnych matek pozostaj� w opozycji do nich. Mnie to 
jednak pachnie kompleksami, bo to nie jest opozycja 
jako sztuka dla sztuki, ale zdecydowane, pe�ne de-
terminacji przekonanie Ali o s�uszno�ci swojego po-
st�powania i wyrzucaniu Hanki na aut, spychania do 
roli, czasem po�ytecznego, przedmiotu. To nie Han-
ka powinna szuka� fachowej pomocy, tylko Ala, co 
ta druga sugeruje. To córce brakuje pewno�ci siebie 
i ów brak pokrywa nonszalancj� i zarozumialstwem. 

Pocz�tkowo s�dzi�am, �e spolegliwa postawa Han-
ki, jej nieustaj�ce wybaczanie, za�atwi spraw� i wy-
tr�ci dziewczynie argumenty z r�k. Ala i jej hu�tawka
nastrojów, ci�g�e zmiany zachowa�, ich chwiejno��,
to taki zespó�, który nie pozwala na normalny, co-
dzienny kontakt bez zgrzytów. Brak pewno�ci siebie 
i nadmierna pewno�� siebie w jednym. Gdzie tkwi 
problem i jak go rozwi�za�? �adne próby rozmów 
mi�dzy nimi nie odnosz� skutku, bo zwykle nast�pu-
je nerwowa reakcja ze strony Ali, znacz�ca brak go-
towo�ci do dialogu. Dziewczyna zreszt� dyskutowa�
nie umie, a je�li ju� próbuje, to niczym marny o	 cer 
w wojsku, wyrzuca z siebie jedynie rozkazy i po-
zostaje g�ucha na argumenty. Poza tym zbyt cz�sto

Skomplikowane relacje
(Fragmenty wi�kszej ca�o�ci)

Anna Chowska
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identy	 kuje si� z tymi, którzy s� oponentami Hanki. 
Zupe�nie nie umie wypo�rodkowa� ró�nicy mi�dzy
tym, do czego jako córka jest zobowi�zana, a tym, 
co jest pokr�tnym i mami�cym podszeptem pseudo-
przyjació�. Nieustaj�co robi z siebie m�czennic�, lecz 
tylko w oczach osób �yczliwych sobie. Z satysfakcj�
urabia matce opini� potwora, zalety zamieniaj�c na 
wady. Wszystko, czego nauczy�a j� Hanka przypisuje 
innym, których czyni swoimi miernymi autoryteta-
mi. Chyba nie umie si� przyzna� przed sob�, �e jest 
o matk� zazdrosna i nie umie sobie z tym poradzi�.
Wzoruje na niej swoje zachowania, g�osi jej pogl�-
dy, ale jednocze�nie si� od nich ostentacyjnie odcina. 
Woli o�miesza�, przedrze
nia� i drwi� z Hanki. Ala 
umie si� te� pi�knie popisywa� postaw� kochaj�cej
córki, ale tylko przed cz�onkami rodziny, których opi-
nii si� boi. Taki Dr Jekyll i Mr Hyde.

Dziewczyna przera�a swoim zimnym, bezwzgl�d-
nym, oboj�tnym zachowaniem, sprawiaj�c wra�enie
jakby w miejscu serca mia�a kamie�. Odporna na pró-
by u�wiadomienia jej niebezpiecze�stw p�yn�cych
z uruchamiania mechanizmów takiego post�powania.
Ala, uczona przez Hank� umiej�tno�ci wychodzenia 
naprzeciw �yciowym dylematom, uczona tolerancji 
i wyrozumia�o�ci, jest nietolerancyjna i niewyrozu-
mia�a, ale tylko wobec matki, której z satysfakcj� za-
daje ciosy w ramach owego wychodzenia naprzeciw.

Nauczona bycia pokrzepianym, wzmacnianym, 
chronionym, nie odwzajemnia tego, za to bardzo 
ch�tnie czyni to wobec innych, najlepiej obcych. 
Pewno�ci siebie i przekonania o w�asnych racjach 
dodaje Ali partner, z którym mówi jednym g�osem,
ale tylko dlatego, �e on mówi jej g�osem. M��czyzna
stanowi dla Ali mocne wsparcie, z którym Hanka nie 
ma szans, bo Ala bez jego obecno�ci nie podejmuje 
z matk� rozmów, a je�li ju� - to jest to  samouwielbia-
j�cy, pozbawiony uwagi i zrozumienia dla argumen-
tów drugiej strony, monolog.

Obserwuj� je od dawna, od Ali niemowl�ctwa.
Wtedy gdy Ala by�a ma�a, Hanka piel�gnuj�c j�, ra-
do�nie czeka�a, a� dziewczynka uro�nie i stanie si�
jej przyjació�k�. Sama nigdy nie mog�a liczy� na 
swoj� matk�, osob� o toksycznej osobowo�ci, przede 
wszystkim skupion� na swoim ego, wi�c my�la�a, �e
w relacjach z córk� znajdzie to, czego nie do�wiad-
czy�a w relacjach z w�asn� matk�. Do pewnego czasu 
wprawdzie tak by�o, ale gdy Ala wychodzi�a za m��
co� si� zmieni�o, co� p�k�o, chocia� to Hanka, a nie 
jej m��, który tego zwi�zku nie pochwala� i nie znosi�
przysz�ego zi�cia, sekundowa�a decyzji córki. Hanka 
post�powa�a tak, by nie straci� Ali i do niczego jej nie 
przekonywa�. Wiedzia�a, �e sama te� by nie znios�a
nacisków, wi�c pozostawi�a córce swobod� wyboru. 
Ala pocz�tkowo by�a z matk�, by – z nie wyja�nio-
nych dla mnie przyczyn – przej�� na pozycj� przeciw 

Hance. I niestety tak zosta�o, cho� krótko po �lubie
Ala przysz�a powiedzie�, �e jej ma��e�stwo jest nie-
porozumieniem, �e chce si� rozwie�� i wprowadzi�
z powrotem do matki, a Hanka przyj��a ten wybór 
z dobrodziejstwem inwentarza, natychmiast oferuj�c
pomoc. Gdy rych�o okaza�o si�, �e kolejnym wybran-
kiem serca Ali jest du�o starszy m��czyzna, o po-
kr�conym �yciorysie, Hanka zacisn��a z�by, znów 
okaza�a daleko id�c� wyrozumia�o��, znów zupe�nie
odwrotnie ni� ojciec Ali. (cdn)

Jacek Frackiewicz
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Moja nostalgia

I znowu
jesie� przysz�a
nic mi o tym
nie powiedzia�e�
widz� jeszcze twój cie�
gin�cy we mgle
osnuwaj�cej o zmierzchu
Doliny Minionego Czasu
i ju� nie pobiegn� za tob�
i nawet mnie to nie dziwi

I znowu
po deszczu
ziemia pachnie
li��mi mdlej�cymi
w ognistych kolorach
potem wiatr
rozdmucha je zalotnie
po ogrodzie paruj�cym
w leniwych promieniach s�o�ca

A ja uciekam
przed ha�asem ulicy
do wybuja�ego parku
ze starym domem
co wznosi si� zapomniany
w�ród karminowych
p�omieni dzikiego wina

Mijam omsza�� biel
alabastrowej Ofelii
lekko pochylonej nad fontann�
a woda tryskaj�ca
z d�oni Hylasa
sp�ywa po jej twarzy
jak �zy

Ismena Gallagher
(debiut)

Akbar

Spogl�dam na drog�
co wije si� w�ród
gajów oliwnych i lasów pinii
aby odnale
� Akbara
i jego twarz jak asyryjska mozaika
pociemnia�� od pustynnych wiatrów

A on zbiega ze wzgórza
ko�ysz�c si� dumnie z cyprysami

Siadam pod
ró�anym drzewkiem i
wyci�gam d�o�
po jego u�miech

Ismena Gallagher – malarka i poetka. Urodzona w Cz�stochowie, studiowa�a sztuk� w Birnimgham, gdzie 
wystawia�a swoje obrazy. Podró�niczka, odwiedzi�a m.in. Indie i Afryk�.
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w moim mie
cie

moje miasto
ma zapach �wi�conej wody
z tabernakulum
czuje oko ojca i matki
�ypie na krzy�ow� drog�
ci�gle czuj� w ustach
smak palonej �wiecy
blask latarni
spala aleje

a na górze
panienka w bia�ej sukience
twarz wyciera od p�aczu
parzy si� od �wiecy
wybiega z ko�cio�a –
jej modlitwa ju� nie pomog�a

moje miasto mówi noc�
krzy�em
dzwonem
gniecion� puszk�
wyciem psa...

Kolacja

Cz�owiek cz�owiekowi
talerzem
no�em w r�ku mordercy �wi�
zaj�tym krzes�em na wigilii
krzy�em pa�skim
judaszem

a na kolacji w czy��cu
w bia�ych r�kawiczkach
podajemy sobie nawzajem
do ust
starannie przygotowanego
„baranka” w zio�ach
i nabieramy wina w usta

Anio�owie przeszli na wegetarianizm.

Ma�gorzata Raszewska

mycie r�k ma zawsze jakie
 konsekwencje

kiedy Pi�at my� r�ce
faryzeusze rozdawali z�ote my�li
w systemie argenty�skim
sprzedawali mieszkania
i rozprowadzali haszysz
do domów pielgrzymów

do tych
co
z Mekki do Medyny
nie mieli kolei i musieli pieszo
spala� kalorie w pal�cym s�o�cu

kiedy Pi�at umy� r�ce
nie by�o czu� myd�a
z Brzezinki
tylko wo� przenaj�wi�tszej krwi
spadaj�cej kaskadami z czo�a

Judasz

Przez Judasza
Bóg obserwowa� ludzi
A oczy �zawi�y nieustannie...

Judasz wyj�tkowo pali� dusz�.
Niewinni mogli popa�� w duszno�ci
gdyby nie otwierali okna.

(Na szcz��cie – bywali i tacy – wybujali �yciowo
Pokonawszy drog�,
Przyst�pili do
Stowarzyszenia Podgl�daczy Przez Dziurk� Od Klucza)

Przez Judasza Bóg podpatrywa� �wiat
A oczy mu krwawi�y niemi�osiernie...

Judasz wyj�tkowo pali� dusz�!
Pali� i pali�, a� pewnego dnia serce mu p�k�o
Srebrniki uciek�y z kieszeni
A Bóg zszed� na ziemi�...

Ma�gorzata Raszewska – ur. 1984 w Blachowni, studentka polonistyki Akademii im. Jana D�ugosza w Cz�stochowie. 
Laureatka Turniejów Jednego Wiersza w OPK „Gaude Mater”. Wspó�pracuje z wyd. internetowym Allarte, gdzie pub-
likuje i komentuje ró�norodne teksty literackie. Interesuje si� tak�e fotogra�� oraz ta	cem nowoczesnym.
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Poniewa� lek-
turze fraszek i afo-
ryzmów Barbary 
��giewki – opubli-
kowanych dotych-
czas w tomikach: 
Z „rymskich” wa-
kacji (1992), Krót-
ko mówi�c (1995),
Nieczu�e s�ówka
(2002), Wywar 
z przywar (2006) 
– towarzyszy naj-
cz��ciej sponta-
niczny �miech,
mo�na by s�dzi�,
�e priorytetowym 
celem tej twór-

czo�ci jest ubawienie czytelnika. W�tpliwo�� rodzi 
si� z chwil�, gdy u�wiadomiwszy sobie, �e poka
na
cz��� utworów pobudza do ca�kiem innych reakcji, 
a nie brakuje i takich „wyzna�”, które je�li nawet 
sprowadzaj� na twarz u�miech, to raczej gorzki, pe-
�en wspó�czucia i politowania. Co wi�c naprawd� jest 
istot� intencji Autorki? Wbrew pozorom ogólna od-
powied
 na to pytanie wydaje si� prosta: ��giewka
rzeczywi�cie chce bawi�, ale tak jak m�drzec, który 
doskonale wie, �e inteligentnie pomy�lana zabawa 
b�d
 gra ma zawsze pewien walor poznawczy. Nie 
potrzeba dowodzi�, �e z takiej wiedzy mog� p�yn��
ró�norakie korzy�ci, trzeba natomiast zastrzec, i�
nie bezpo�rednio na nich koncentruje si� niniejszy 
komentarz; chodzi w nim nie tyle o analiz� „prze-
s�ania” wpisanego w to dzie�o, zawarte w wymie-
nionych zbiorkach, ile raczej o skupienie si� na 
pewnych dystynkcjach, zdobyczach i wynalazkach 
warsztatu poetyckiego fraszkopisarki, o prób� wnik-
ni�cia w tajniki „sztuki wyrobu” owych rozmiarami 
skromnych, lecz misternych, z jubilersk� precyzj�
doszlifowanych „precjozów”.

Na górn� pó�k� rega�u z dobr� poezj� powinny tra-
	� m.in. te utwory, w których pojawiaj� si� wyj�tko-
wo pomys�owe „neologizmy semantyczne”. Zespó�
ten �atwo podzieli� na dwie grupy. Jedna z nich skupia 
fraszki wykorzystuj�ce podobie�stwo lub to�samo��
fonetyczn� s�ów czy wyra�e�, które w stosownych 
kontekstach opalizuj� zaskakuj�c� wieloznaczno�ci�;

BARBARY ��GIEWKI
FRASZKOWE POLIFONIE

Waldemar Skrzypczyk
przyk�adowo: w czterowierszu O schlebianiu tytu�o-
we okre�lenie nabiera nie tylko nowego sensu, ozna-
czaj�c codzienne dostarczanie chleba, ale w�a�nie 
pod wp�ywem owej wolty znaczeniowej urasta do 
rangi istotnego przejawu mi�o�ci ma��e�skiej, je�li 
zwa�y�, �e przys�ug� t� wy�wiadcza m�� �onie; 
w W�dkarzu s�ówko „zw�dzi�”, czyli potocznie – 
„ukra��”, nabra�o „neologicznego” znaczenia („z�o-
wi�”) dzi�ki pokrewie�stwu z wyrazem tytu�owym 
(korelacje te generuj� w�a�ciwy sens obu fraszek); 
niekiedy, na odwrót, znaczenie jakiego� sk�adnika 
tytu�u zostaje przenicowane przez tekst, czego przy-
k�adem „Ujmuj�ca pani”:

Od lat czaruje �wiat
ujmuj�c sobie lat

W drugiej grupie (mieszcz� si� w niej tak�e pisane 
proz� sentencje) nie wspó�brzmienno�� �rodków j�zy-
kowych jest wa�na, lecz odpowiedni kontekst, który 
sprawia, �e proste s�owa graj� podwójnym znacze-
niem, jak w b�yskotliwej fraszce „Dobrze urodzony”:

To z arystokracji? 
Czy bez komplikacji?

w znakomitej „Pociesze dla trzydziestolatków”: 

Przy setce 
trzydziestka
to pestka 

czy równie udanej „Striptizerce”:

W�ród wszystkich kobiet 
do rozbiórki obiekt

oraz – wedle tej zasady – w paru innych, w których 
mowa o �ebraku jadaj�cym obiady proszone, elektryku 
dobrym w kontaktach, oddanych m��ach – by� mo�e
wcze�niej „wypo�yczanych”, pedagogach pracuj�-
cych za ma�o, cho� pragn�cych „za... wi�cej”, „s�u�bie 
zdrowia” wrogiej podda�stwu i dlatego opornej wo-
bec pa	stwa czy o ma	kutach – zwolennikach lewicy,
gdy za� chodzi o aforyzmy, to w nich m.in. o dzienni-
karzach wietrz�cych sensacje, bo one cz�sto nie�adnie 
pachn� lub o tym, �e pacjentowi po operacji rozryw-
ka nie jest wskazana. Za majstersztyk w tej kategorii 
utworów wypada uzna� fraszk� „Zakochani”:

Zakazów nie szanuj�
i wsz�dzie parkuj�

gdzie zadziwiaj�cy migotliwo�ci� semantyczn� wy-
raz wyspacjowany, nie utraciwszy ca�kowicie zwi�z-
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ku z „parkowaniem” w podstawowym znaczeniu, tj. 
pozostawieniem na pewien czas samochodów w prze-
znaczonym do tego miejscu, oznacza jednak przede 
wszystkim charakterystyczne zachowania m�odych
ludzi trawionych mi�osnym ogniem, którzy dawniej 
obdarzali si� czu�o�ciami zwykle na �aweczkach par-
kowych, a obecnie, lekcewa��c „zakazy” obyczajowe, 
czyni� to wsz�dzie, przy czym fraszkowi zakochani 
„parkuj�” w podwójnym sensie, bo raz, �e w�a�nie
nie w ustroniach parku, cho� na mod�� „parkow�”,
a dwa, �e parkami, bo i taki odcie� znaczeniowy zda-
je si� ogarnia� swym zakresem ów „neologizm”.

W ogóle frazeologia to domena Autorki – tu po-
rusza si� najswobodniej, tu jest ekspertk�. Nic wi�c
dziwnego, �e si�ga nie po s�ownictwo „wykwintne”, 
ekskluzywne, ale w�a�nie z zasobów mowy potocz-
nej, nasi�k�ej ró�norodnymi „frazeologizmami”, po-
tra	  wydoby� niezwyk�e bogactwo znacze� – takich, 
które w jej spostrze�eniach i re� eksjach zaczynaj�
l�ni� zupe�nie nowym blaskiem. Jak ró�ne mog� by�
sposoby twórczej eksploatacji „tre�ci” drzemi�cych w 
mniej czy bardziej utartych zwi�zkach wyrazowych 
– to niech zilustruj� krótkie omówienia kilku fraszek 
z Wywaru z przywar. Okazuje si�, �e niekiedy j�drem
zamys�u artystycznego jest igranie przeno�nym i do-
s�ownym znaczeniem ca�ych wyra�e� frazeologicz-
nych, których wzajemn� relacj� okre�la antynomia, 
co ma miejsce we fraszce „Do�� cz�sto”:

Czysty zysk, 
jak wida� w kr�g,
ma posiadacz 
brudnych r�k

(analogicznie – „W s�downictwie”, gdzie „[...] mokra
robota / uchodzi na sucho”); dowcipnej mody	 kacji 
uleg�a owa przeciwstawno�� w utworze „Mo�na”:

Mo�na powiedzie�
m�odym osobom -
wszystko przed nimi, 
gdy s� za sob�

– w tym wypadku wspomniana relacja nie dotyczy 
ca�ych zwrotów, lecz wy��cznie ich elementów przy-
imkowych, które zreszt� pod naciskiem kontekstu 
pozosta�y wobec siebie antynomiczne ju� tylko for-
malnie. Inny zabieg jest 
ród�em humorystycznego 
efektu we fraszce „Stra�nikom prawa”: 

S�dziom te� si� zdarza 
przymkn�� oko, 
zamiast przymkn�� kogo�,
kto stoi wysoko

– tutaj igra si� dwuznaczno�ci� czasownika „przy-
mkn��”, b�d�cego trzonem dwóch ró�nych zwi�zków 
frazeologicznych. W jeszcze inny sposób zreaktywowa-
na zosta�a pewna „martwa” zbitka w „Spostrze�eniu”:

Konkluzja wobec
sprzecznych przepisów:
w obliczu prawa
jest wiele rysów

– skutkiem ingerencji w sam mi��sz frazeologizmu 
niespodziewanie „o�y�a” jego skostnia�a cz�stka, tzn. 
forma „w obliczu” przez przywrócenie jej znaczenia 
podstawowego dzi�ki wyrazowi, który logicznie do 
niej si� odnosi, czyli dzi�ki „rysom”. Za jeszcze je-
den przyk�ad eksperymentowania w tym stylu niech 
pos�u�y fraszka „W�ród przest�pców”:

O pewnych typach 
mo�na powiedzie�,
�e sta� ich na to, 
�eby nie siedzie�

– tu, dla odmiany, wykorzystano splot antynomii do-
s�ownego znaczenia wyrazów „sta� – siedzie�” z an-
tynomi� ich znaczenia frazeologicznego: „sta� kogo�
na co�” – „nie siedzie� w wi�zieniu”.

Pewnym urozmaiceniem odznaczaj� si� fraszki epa-
tuj�ce „dociekaniami” z zakresu quasi-etymologii, czyli 
etymologii na weso�o. Ironi� w dystychu „Donosz�ce-
mu” wzmacnia puenta z „etymologicznym” �artem: 
Donos winien brzmie� dono�nie; pomys�em „przewrot-
nych” dedukcji, b�d�cych próbk� swoistej „lingwistyki” 
poetyckiej, zadziwia i bawi fraszka „Pytanie”: 

Czy by�aby w tym logika:
górnika nazwa� - >dolnikiem<,
a górnikiem – taternika?

we wdzi�cznym drobiazgu pt. „Wiadomo” ma�o szla-
chetny trunek, powszechnie znany pod nazw� „czy�-
ciocha”, znajduje swój „etymologiczny” ekwiwalent 
w... symbolu chemicznym (którego artykulacja daje 
w dodatku rym!): „C2H5OH”; zapewne wi�cej ni�
tynfa trzeba by zap�aci� za oryginaln� „w�tpliwo��”
i takie� jej „rozwi�zanie” we fraszce „Jak to jest?” 

Czy ma zwi�zek z Kurdem
nasze swojskie >kurde<?
Bo ja si� pocieszam,
�e to od kurde (sza)

w pere�ki poetyckie przemienia dwie fraszki z naj-
nowszego tomiku w�a�nie zaskakuj�co humory-
styczne „etymologizowanie” – w pierwszej „Po 
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miczna” – rozszczepialno�� pewnych wyrazów, 
mo�liwa tak w wariancie �cis�ym (literalnym), jak 
i przybli�onym; egzempli	 kacjami pierwszego s�
np. fraszki: „O Ikarze”:

Mit Ikara: 
wzlot i... kara

„Rezygnacja w ostatniej chwili”: Odwrót / od wrót,
„Najlepsze mi�sa”: Zwierzynka / z Wierzynka, drugie-

przejedzeniu” marne trawienie skojarzone zosta�o
z... marnotrawc�, w drugiej „O porz�dkach” walk�
z molami zaproponowano nazwa�... demolowaniem.

Nierzadko czynnikiem „unerwiaj�cym” zawarte 
we fraszkach my�li jest d��enie do nietuzinkowego 
skrótu w nazywaniu rozmaitych stanów, zjawisk, 
przyj�tych „zasad”, zwyczajów czy nawyków. Przy-
k�adów – �wietnych – jest mnóstwo, wypadnie wi�c
poprzesta� na drobnym wyborze z dwóch pierwszych 
tomików: w „Nieromantycznym wyznaniu” roz-
brzmiewa g�os kogo� zaiste niewybrednie szczerego: 

Kiedy ci� zobacz�...
ci�nienie mi skacze

tytu�owy Malkontent

Ma ochot�
na... zgryzot�

„Zasada m�odych” g�osi, �e Grunt /to bunt!, dostrzega-
nie przez kobiety w ich dzieciach znamion wyj�tkowo-
�ci to Omamy / mamy, pod adresem ��dnych wra�e�
nastolatek kieruje si� wymowne przypomnienie: 

�adna nie zbrzyd�a
 od u�ycia myd�a!

poprawianie urody za pomoc� „Maseczek upi�ksza-
j�cych” zostaje skwitowane umy�lnie kolokwialn�
formu��: Opryski / na... pyski, a „Wymalowana pi�k-
no��” doczekuje si� utrzymanego w podobnej tona-
cji stylistycznej i zarazem powalaj�co lakonicznego 
podsumowania – „Pic / lic”; trudno przy tej okazji 
pomin�� fraszk�, która w�ród kiedykolwiek napisa-
nych bije wszelkie rekordy zwi�z�o�ci – nosi tytu�
„Przywódca” i brzmi: As / mas.

Nie pozbawione wdzi�ku... „wyd
wi�ki” maj�
utwory – by tak rzec – „homofonizujace”. W�ród 
nich do stosunkowo najprostszych nale�� fraszki 
z homonimami czasownikowymi i rzeczowniko-
wymi w klauzulach, jak w „My�liwym”, w którym 
tytu�owa posta�

Zawsze si� zwierza
z taaakiego zwierza!

i kilku z „Wywaru..”.: „Malarzowi X”, „Na pew-
no”, „Niekiedy”, oraz w kuriozalnie ma�os�ownym 
„L�ku”, gdzie ca�o�� tworz� wy��cznie dwa homo-
nimy: Szcz�k / szcz�k. O zaistnieniu osobnej grupy 
tekstów, mieszcz�cych si� jednak w tym typie ka-
tegorialnym, zdecydowa� posiadany przez ��giew-
k� s�owotwórczy „dzielnik” w oku, dzi�ki któremu 
ujawniona zosta�a osobliwa – w�a�nie „homoni-
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go – niew�tpliwie bardziej wyra	 nowanego, cho�by
z uwagi na wi�ksz� trudno�� odkrycia walorów ho-
mofonicznych, warunkuj�cych jednoczesne „wymu-
szenie” transakcentacji – takie klejnociki literackie, 
jak: „M�ska decyzja”: 

Rozstanie:
ju� ta nie

„Smutna prawda”: 

�ycie mija
a z nim i ja...

b�d
 „W zespole”: 

Po twym nietakcie 
chc� ju� nie tak ci�;

Warto doda�, �e przenikliwa wyobra
nia j�zykowa 
��giewki u�atwi�a jej sformu�owanie zabawnego pyta-
nia w zwi�zku z tytu�em „Turek”: Miniatura / tura?

Ostatni przyk�ad troch� ju� koresponduje z nie-
co odmienn�, acz w niewielkim stopniu, form� gry 
s�ownej – z paronomazj�, de	 niowan� w S�owniku 
terminów literackich jako „zestawienie podobnie 
brzmi�cych s�ów, zarówno spokrewnionych ety-
mologicznie, jak i niezale�nych, uwydatniaj�ce 
ich znaczeniow� blisko��, obco�� lub przeciwie�-
stwo”, z chwytem, który „bywa 
ród�em �artów j�-
zykowych”. Istotnie, bywa, co potwierdzaj� fraszki: 
„Zwolennik teleterapii”:

Kiedy niedomaga,
maga si� domaga,

„Na majówce”: 

Dodasz smaku potrawie, 
trawi�c straw� na trawie 

lub „O zalecaniu”: 

Zalecanie zalecam,
gdy si� zaleca Leca

a w sposób szczególny – ��cz�ce „technik�” parono-
mazji i homonimizacji – wynalezienie niemal iden-
tycznie brzmi�cej, ale bardzo ró�nie znacz�cej (za 
spraw� jednego znaku diakrytycznego!) dwuwyra-
zowej pary, która wype�ni�a oba wersy fraszki „Do 
docenta antyfeministy”: 

Panie docencie! 
Panie doce	cie.

Dar wy�awiania brzmieniowo-znaczeniowych niuan-
sów w j�zyku i lotno�� skojarze� po��czona z poczu-
ciem humoru zaowocowa�y pi�kn� etiud� onomato-
peiczn� pt. „S�siedzi”:

Cz�sto sobie gruchaj�,
jak mnie nie zmyli s�uch.
Albo ona jego, 
albo on j�... gruch!

oraz zgrabnie zrymowanymi obserwacjami „niespo-
dzianek” ukrytych w zwyczajnych s�owach, co wi-
da� m.in. w „Dobrej radzie” (z cyklu Ró�ne w tomie 
Z „rymskich” wakacji):

Odwró� sylaby
w wyrazie >z�oto<,
a spojrzysz na nie 
z mniejsz� ochot�!

czy w „Ministrze”: 

Cho� by� najlepszy 
wiele nie uczyni, 
skoro nawet w nazwie
jego ster jest... mini.

Odnotujmy na koniec obecno�� fraszek „z cytatem” 
– przej�tym z literatury, 	 lozo	 i, popularnych piose-
nek, z nazw programów telewizyjnych, a nawet z re-
klam – arcydzie�ek tyle� pociesznych, co kunsztow-
nych, spo�ród których godzi si� przytoczy� chocia�
„Szczególny �piew”:


piew zakochanych partaczy:
„Mi�o�� ci wszystko wypaczy”

a obok nich zwró�my uwag� na zawarto�� kapitalne-
go „aneksu” w „Nieczu�ych s�ówkach” pt. „Nowo�ci
wydawnicze” z takim dla przyk�adu anonsem: >Ma-
�orolni<. Biogra� e aktorów graj�cych ma�e role.

Niniejszy rejestr uwag, pomy�lany jako próba 
posegregowania omawianych tekstów wed�ug kryte-
rium pewnych rodzajów „dzia�a� twórczych”, zosta�
sporz�dzony g�ównie po to, by zaostrzy� czytelniczy 
apetyt, a nie z my�l� o jakiej� specjalnej rekomen-
dacji fraszkowo-aforystycznego dorobku Barbary 
��giewki, takowej on bowiem nie wymaga, sam si�
– by sparafrazowa� styl jednej z zacytowanych fra-
szek – swymi zaletami zalotnie zaleca.

Waldemar Skrzypczyk
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Dziorga, dzierga, dzier�awa – ch�opi�ce wyprawy 
do cudzych ogrodów - poci�ga�y za sob� wielkie ryzy-
ko.  By�y nie tylko sztuback� zabaw�, narusza�y obo-
wi�zuj�cy porz�dek prawny i w�asno�� prywatn�, (cho�
ta nie by�a w tamtych czasach specjalnie chroniona).

Czas dziorgi nastawa� równo z czasem pierwszych 
owoców i trwa� a� po jesienne orzechy. Cel wypra-
wy by� g��boko przemy�lany – cudzy ogród otoczony 
zwyk�ym, niezbyt wysokim p�otem, za którym ros�y
czere�nie, wi�nie lub papierówki. Takie same, a mo�e
nawet lepsze owoce by�y w naszym i innych znajomych 
ogrodach, do których kto inny przychodzi� na dzierg�.
Wyprawa na dziorg�, po zakazany owoc, smakowa�a
inaczej, lepiej.

Wypuszczali�my si� zwykle pod wieczór, zawsze 
w grupie kilku ch�opców, oczywi�cie na rowerach, te 
dodawa�y pewno�ci i zwi�ksza�y mobilno�� w potrzebie 
pilnej ewakuacji. Czere�nie i wi�nie by�y owocem naj-
bardziej atrakcyjnym, a ich zbiór nie nastr�cza� wi�k-
szych trudno�ci. Podje�d�a�o si� pod p�ot, za którym 
ros�y, opiera�o o� rower, potem wystarczy�o stan�� na 
ramie i rwa�. Oczywi�cie nie wystarczy�o naje�� si� do 
syta, rwa�o si� i chowa�o „na za�”. Najlepszym schow-
kiem by�a w�asna koszula, wpuszczona w spodenki, 
dawa�a ogromne mo�liwo�ci, wrzuca�o si� za ni� ca�y
„urobek”. Jedyne niebezpiecze�stwo kry�o si� w nie-
uwadze lub potrzebie nag�ego opuszczenia stanowiska 
pracy, wtedy za koszul� - tak jako� samoistnie – po-
wstawa�a pulpa owocowa, szczególnie trudna do ukry-
cia w przypadku wi�niowego surowca. Niejeden narazi�
si� przez to na domowe przykro�ci, co da�o si� zauwa-
�y� nast�pnego dnia, gdy nie móg� opu�ci� domowego 
aresztu, a je�eli ju�, chodzi� jaki� smutny, unika� wszel-
kich podwórkowych zaj�� maj�cych w programie nor-
malne i przyrodzone ka�demu cz�owiekowi siedzenie, 
za przeproszeniem, na...

Równie zdradliwe by�y wszelkiego rodzaju gruchy, 
te� p�ka�y, plami�y g�stym s�odkim sokiem, na dodatek 
by�y przysmakiem jesiennych os. Te pr��kowane czarno-
�ó�te bestie nie by�y tolerancyjne, k�sa�y czy tam ��dli�y
bezlito�nie i bole�nie, odnosi�o si� wra�enie, �e broni�
dost�pu do owocowego skarbca lepiej ni� najwy�sze p�o-
ty czy spuszczone z �a�cucha gro
ne psy. Niejeden z mo-
ich kolegów (zreszt� ja te�) narazi� si� tym z�o�liwym 
owadom, bola�o, szczypa�o, sw�dzi�o, wokó� miejsca 
uk�ucia powstawa� czerwony obrz�k – osy by�y jedynym 
postrachem dla nas, „nieustraszonych”. Gruchy mia�y te�
swoj� gruszkow� tajemnic�, mimo �e dorodne, urodzi-
we, nie zawsze nadawa�y si� do spo�ycia, a je�eli ju� to 
z gwarantowanym rozwolnieniowym efektem. Kto z nas, 
niedo�wiadczonych mi�o�ników cudzych sadów, móg�
przewidzie�, �e bywaj� takie odmiany jak zimówki, któ-
re przed spo�yciem nale�y przechowywa� przez pó� zimy 
i to w odpowiednich warunkach.

K�opotów nie by�o z jesiennymi �liwami. Z�otozielon-
kawe renklody, w�gierki z niebieskawo-granatowym na-
lotem, który znika� w zetkni�ciu z przewa�nie brudnymi 
r�kami, pó
nojesienne drobne damachy, soczyste i bardzo 
s�odkie, te trwa�y na drzewach do pierwszych przymroz-
ków. Wszystkie smakowa�y jak ka�dy zakazany owoc, 
jednak najlepsze jakie jada�em, pochodzi�y z ogrodu sióstr 
Zmartwychwstanek. W tym przypadku nie poczuwam si�
nawet do winy, by�em za ma�y do sforsowania wysokiego 
kamiennego muru, a pocz�stunku przez starszych kolegów 
nie mog�em zlekcewa�y�, nie przyj��.

Jesienne orzechy by�y przysmakiem z najwy�szej
pó�ki, zw�aszcza wtedy, gdy zada�o si� samemu sobie 
tyle trudu, aby po wydobyciu ze skorupy s�odkiego j�-
dra obedrze� je z cieniutkiej gorzkawej skórki. Orzecho-
wym minusem by�y zielone �upiny, te nie wiedzie� cze-
mu brudzi�y na brunatno d�onie i to tak, �e w przypadku 
wi�kszej uczty d�onie stawa�y si� czarne, na dodatek 
czerni� absolutnie niezmywaln�, a to z kolei nie bardzo 
podoba�o si� rodzicom i nauczycielom. Dzi� s�dz�, �e
takie niewinne orzechy prowadzi�y do kon� iktu pokole�
(w rodzinie) i do trwa�ych podzia�ów mi�dzy uczniami 
i nauczycielami, a te by� mo�e mi�y wp�yw na kszta�-
towanie si� przysz�ych postawy rewolucyjnych i leg�y
u podstaw ideologicznej walki klasowej. Orzechy, poza 
uczernionymi r�kami, mia�y same plusy, mo�na je by�o
bezkarnie nosi� i przechowywa� w kieszeniach, ukry�
przed kolegami w zakamarkach znajomej piwnicy lub 
komórki. Niektóre zakamu� owane zapasy odnajdowa�y
si� dopiero na wiosn�, do innych dobiera�y si� bez zgo-
dy w�a�ciciela piwniczne myszy, jeszcze inne czekaj�
dalej na (mam nadziej�) sensacyjne odnalezienie  (po 50 
latach mo�na b�dzie je uzna� za zabytek).

Absolutnie niewarte wspomnienia by�y letnie wy-
prawy (przez dziur� w p�ocie) po marchewk�, bo co 
to za zdobycz, warta najwy�ej podniebienia królika, 
a o ziemniaki do pieczenia w jesiennym ognisku �a-
twiej by�o z maminej piwnicy. Przyznaj�, �e i te trze-
ba by�o czasami w trudzie niema�ym „organizowa�”. 
Najmniej ciekawe by�y jednak efekty naszego przyrz�-
dzania tego popularnego przysmaku. Z ogniska niemal 
z nara�eniem �ycia (no, mo�e raczej osmalonych brwi 
i nadpalonej czupryny) wyci�ga�o si� albo twarde na 
wpó� surowe, jeszcze niejadalne, lub ju� czarne, zw�-
glone kulki, które przy du�ej dozie wyobra
ni da�o si�
skojarzy� z ziemniakami. Smakiem nie przypomina�y
niczego znanego w kuchni polskiej i  nawet najbar-
dziej egzotycznej, nam jednak smakowa�y lepiej ni�
najbardziej wymy�lne frykasy. Próbowali�my te� piec 
inne p�ody ziemi, ale ani marchew, ani buraki nie sma-
kowa�y, a pieczone jab�ka trudno zaliczy� do p�odów 
ziemi, raczej nieba.

Przy okazji pieczenia, a w�a�ciwie przy paleniu og-
nisk, dopuszczali�my si� powa�nego przest�pstwa, pali-
li�my tyto�. Co to by�o za palenie: skr�ty – sporz�dzone
ze starej gazety (tytu�u nie pomn�), „nadziane” pierw-
szymi jesiennymi suchymi li��mi. Jeszcze bardziej wy-
ra	 nowane by�y wysuszone s�onecznikowe �odygi, roz-
�arzone w ognisku, te po wcze�niejszym wyd�ubaniu ze 
�rodka bia�ego mi��szu, da�y si� „ci�gn��”. Sztachni�-
cie czym� takim zwala�o z nóg i zar�czam: nie prowa-
dzi�o do uzale�nienia.

„DZIORGA”
Zbis�aw Janikowski
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Arkadiusz Zaj�c
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Niemal �elaznym punktem ogniskowego programu 
by�y skoki przez ogie�. Suche jesienne badyle i li�cie
- jak ju� si� rozpali�y - dawa�y wspania�y wysoki p�o-
mie�. Rozp�dzony �mia�ek przeskakiwa� nad p�omie-
niem, a w�a�ciwie przelatywa� przez niego. Wcale to nie 
bola�o, cho� gor�co zatyka�o oddech, ale ten nale�a�o na 
czas skoku wstrzyma�. Traci�o si� co najwy�ej na uro-
dzie, bo opalone brwi i rz�sy odrasta�y powoli, w�osy na 
g�owie znacznie szybciej. Oczywi�cie nasze wyczyny 
by�y tajemnic�, nikt nie �mia� o nich wiedzie�, wszyst-
ko jednak jako� si� wydawa�o. Odnosz� wra�enie, �e
musieli w�ród nas by� jacy� tajni informatorzy lub inne 
kontakty operacyjne, czyli po prostu donosiciele, a co 
najmniej skar�ypyty.

Obok naszego domu by� wielki, rozleg�y ogród. 
W ogrodzie panowa�a niepodzielnie moja mama, ale 
z mamami tak zwykle bywa, �e maj� na g�owie szereg 
ró�nych zaj�� i obowi�zków. Wtedy ogród przechodzi�
w ca�kowite moje w�adanie, stawa� si� miejscem zabaw, 
czasami musia�em wykonywa� jakie� zlecone ogrodo-
we prace, odczuwa�em te� bole�nie skutki dzia�alno�ci
przychodz�cych na dzierg� nieproszonych go�ci. Nie-
wa�ne, �e oberwali kilka jab�ek - za bardzo nie mieli 
co, bo jab�onka by�a tylko jedna i chocia� mia�a owoce 
wspania�e w smaku, to by�y bardzo robaczywe. Cze-
re�nia te� rodzi�a ob	 cie i dawa�a wyj�tkowo smaczne 
owoce, by�a jednak twierdz� nie do zdobycia; jej stare 
kruche ga��zie nie dopuszcza�y �adnego �mia�ka (za wy-
j�tkiem szpaków), dodatkowo rós� pod ni� nieprzebyty 
gaj agrestów,  które te� umia�y si� broni�. Nawet mnie 
to towarzystwo nie akceptowa�o i niejednokrotnie po-
traktowa�o bardzo brutalnie. To, �e spada�em z od�ama-
n� ga��zi� prosto w k�uj�cy krzak agrestu, by�o niczym 
w orównaniu z prób� wydostania si� z tej pu�apki. Czer-
wone pr�gi po zadrapaniach na r�kach i nogach znika�y
dopiero po kilku dniach, za to szczypa�y niemi�osiernie
przy ka�dym myciu. 

Naj�cia nieproszonych go�ci na ogród skutkowa�y
te� pó
niejszym �ataniem dziur w p�otach. W miejsce 
oderwanych sztachet przybija�em nowe (te by�y te�
stare) gwo
dzie mia�em z odzysku (prostowa�em je 
z uporem godnym lepszej sprawy), jedynie m�otek by�
narz�dziem z prawdziwego zdarzenia, cho� odkszta�ce-
nie obuszka wskazywa�o, �e pami�ta czasy pierwszych 
Piastów, a potop szwedzki na pewno.

Najwi�ksze spustoszenia amatorzy cudzej w�asno�ci
wyrz�dzali wiosn�, rabuj�c bezlito�nie kwitn�ce ob	 cie 
bzy i ja�miny. �cinane przeze mnie ki�cie kwitn�cego
ró�nokolorowych kwiatów zapewnia�y jak�e po��dany
strumie� (a raczej  strumyczek) �ywej gotówki. Po te 
pi�kne kwiaty  (bzy by�y w kilku kolorach, w wi�kszo-
�ci „dubeltowe”), przychodzi�y s�siadki, tra	 ali si� pa-
nowie udaj�cy si� na randk� z wybrank� lub skruszeni 
m��owie wracaj�cy do domów.

 Ogród by� te� miejscem wspania�ych zabaw. W za-
ro�lach i krzakach oraz starej drewnianej altanie znaj-
dowa�y si� „partyzanckie” skrytki i bunkry, zbudowa-
ne z ga��zi, po�amanych desek i ch�opi�cej wyobra
ni.
Zrozumia�e jest, �e z partyzantów zmieniali�my si�
w z�odziei i policjantów. �wiczyli�my i doskonalili 
przeró�ne sprawno�ci, od zwyk�ego rzutu kamieniem 

przez strzelanie z procy (nieskuteczne) do siedz�cego
wysoko na ga��zi ptaka, pluciu do celu i inne.

Sam te� znajdowa�em wspania�e zaj�cia. Wystarczy�o
tylko wspi�� si� na wysoki jesion si�gaj�cy ponad dach 
s�siedniej dwupi�trowej kamienicy. Najtrudniejszy by�
pierwszy etap, oko�o trzech metrów nagiego pnia. Usta-
wiona pod drzewem piramida ze sto�ków i innych rupie-
ci si�ga�a co najwy�ej jednego metra. Wy�ej wymagana 
by�a ju� niema�a sprawno��, nale�a�o g�adki pie� obj��
r�kami i nogami (to nie by�o najprzyjemniejsze, jako 
�e nosi�o si� na co dzie� krótkie spodenki), a nast�pnie
podci�gaj�c si� i pe�zn�c w gór� ruchami podobnymi 
do pe�zania g�sienicy, dotrze� do pierwszych konarów. 
Wy�ej by�o ju� �atwiej i wygodniej. To, �e konary by�y
coraz cie�sze i bardziej wiotkie, nie przeszkadza�o. Wi-
dok na okolic� z tej wysoko�ci rekompensowa� wysi-
�ek a adrenalina (szczególnie w wietrzne dni) pozwa-
la�a zapomnie� o l�kach i niebezpiecze�stwie. Jak�e
wspaniale wygl�da� niedost�pny zwykle dach naszej 
kamienicy, na którym wylegiwa� i wygrzewa� si� kocur 
s�siadów zamieszkuj�cych facjatk�. Interesuj�ca by�a
te� rozmowa (prowadzona na tak wysokim poziomie) 
z sp�dzaj�cym czas na balkonie schorowanym s�siadem
– panem Franciszkiem. W tamtych czasach najwy�sze
domy �ródmie�cia nie przekracza�y trzech pi�ter wy-
soko�ci, nie psu�y wi�c widoku. Z wysoko�ci drzewa 
mo�na by�o uczy� si� topogra	 i miasta, zapami�tywa�
na zawsze charakterystyczne sylwetki budynków. Drze-
wa w niezbyt odleg�ych parkach by�y du�o ni�sze, nie 
zas�ania�y widoku na klasztor, widoczny z tego miejsca 
w pe�nej krasie, jego czerwone wa�y, szare pod zielo-
nymi dachami budynki, strzelist� wie��. Wida� by�o
szklany zegar na poczcie przy �l�skiej, Katedr�, ko�-
ció� �w. Zygmunta i nowy w tych czasach ko�ció� �w. 
Antoniego na Groszu, ponadto las dymi�cych fabrycz-
nych kominów. Jak�e odmiennie ni� dzisiaj wygl�da�a
wie�a miejskiego ratusza, wtedy Magistratu i cerkiewne 
cebulowate kopu�y na �w. Jakubie. Jak wspaniale na tej 
wysoko�ci d
wi�cza� wieczorny dzwonek sygnaturki 
u Nazaretanek, a w zachodz�cym s�o�cu l�ni� blaszany 
dach teatru. W dali, niemal na horyzoncie, biela� w��
budynków dawnych koszar Zawady i kamienio�omy na 
Z�otej Górze. �le tylko wygl�dali moi rodzice, którym 
jako� niezbyt podoba�y si� moje podniebne eskapady.

Dzi� nie mog� si� nadziwi� m�odym ludziom, któ-
rzy owoc znaj� tylko ze straganów, a je�eli ju� tra	� do 
ogrodu, to dla zerwania kilku czere�ni lub wi�ni posi�-
kuj� si� drabinami i wymy�lnymi obrywarkami, a jak 
smakuje prawdziwie zakazany owoc – nie wiedz�.

Z. Janikowski

Od Redakcji:   Z poprzedniego numeru „Alej” cho-
chlik drukarski wyjad�  informacj�, �e autorem rysun-
ków do wspomnie	 Z. Janikowskiego jest Arkadiusz
Zaj�c. Przepraszamy Pana Arkadiusza i Czytelników.  
Zapewniamy, �e chochlik zosta� pouczony. 
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W czerwcu br. go�cili na plenerze fotogra	 cznym 
w Podlesicach fotografowie z ró�nych stron Polski. 
Odwiedzaj�c ich, nas�ucha�em si� komplementów 
na temat uroków krajobrazu bliskich nam stron. Sam 
doceni�em je wiele lat temu i ciesz� si�, �e poszerza 
si� kr�g osób oczarowanych krain� osta�ców. Martwi 
mnie natomiast fakt, �e przybywa „murów fortecz-
nych” okalaj�cych pot��ne po�acie terenu skrywaj�-
cego prywatne posiad�o�ci. W dodatku ma si� to nijak 
do ochrony jurajskiej przyrody. Prywatn� posiad�o�-
ci� jest od jakiego� czasu zamek obiekt w Bobolicach, 

Janusz Mielczarek

Jura AD 1962

niedawno sta�o si� podobnie z zamkiem w Mirowie. 
Czy wyjdzie to na dobre zamkom i turystyce, prze-
konamy si� niebawem. W Bobolicach sporo ju� zro-
biono przy rekonstrukcji murów a ekipy speleologów 
próbuj� odnale
� podziemne po��czenia obiektów, 
o których od dawna g�o�no w legendach.

Sk�d w czasach automobilizmu fotka z piaszczyst�
drog� i liche koniska z furmank�? Ano z Jury, z trasy 
pomi�dzy Ostr��nikiem a Mirowem – w roku 1962. 
By�o to w czasie pierwszego rajdu studenckiego zor-
ganizowanego przez Politechnik� Cz�stochowsk�.
Rozebrany facet przy wozie, to jeden z organizato-
rów - ksywa „John”. Z pojazdu korzystaj� najbardziej 
zm�czone s�uchaczki ówczesnego cz�stochowskiego
Studium Nauczycielskiego. Na furze beczka z wod�,
bo t� w niektórych cz��ciach Jury dowozi�o si� nawet 
kilka kilometrów. Op�otki przydro�ne i strzechy na 
cha�upach nie wymagaj� komentarza.
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Sumowanie znaków : (wspomnienia, ma�e pro-
zy, szkice) / El�bieta Cichla-Czarniawska. – Lub-
lin : ”Polihymnia”, 2006.  – 355 s.; 21 cm

El�bieta Cichla-Czarniawska, poetka, prozaik, 
badacz literatury, przygotowa�a tom b�d�cy praw-
dziwym rarytasem dla badaczy literatury regional-
nej.  I cho� we wst�pie Autorka twierdzi, �e lenistwo 
i niech�� do anga�owania ludzi w swoje sprawy 
osobiste uniemo�liwia jej napisanie autobiogra	 i 
z prawdziwego zdarzenia, to jednak ten tom szkiców 
posiada walory autobiogra	 czne. Jest z pewno�ci�
bardzo dobrze napisanym obrazem Cz�stochowy lat 
50. i 60. S� ludzie, klimaty, stare zdj�cia, to, co czy-
telnik lubi najbardziej.

POLECAMY CZYTELNIKOM

Po
wiatowska, Marja�ska, Cichla-Czarniaw-
ska : Trzy szkice typu ziemia-ziemia / Arkadiusz 
Frania. – Cz�stochowa : ”E-Media”, 2007. – 87 s.; 
16 cm

Szkice Arkadiusza Frani o najs�awniejszych poet-
kach z Cz�stochowy rodem to publikacja niepozorna, 
ale z ca�� pewno�ci� niezb�dna w biblioteczce ka�-
dego, kto literatur� regionaln� si� interesuje. Autor, 
ceniony poeta i krytyk, doktor nauk humanistycznych 
w zakresie literaturoznawstwa, przyzwyczai� nas ju�
do tego, �e pisze zwi�
le, w sposób interesuj�cy i nie-
w�tpliwie bardzo kompetentny.  Niewielkie rozmiary 
tej publikacji na szcz��cie s� w odwrotnej proporcji 
do przekazu autora.
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Powroty : wiersze z lat 1956-1964 / Lech Sza-
raniec. – Katowice : Drukarnia Archidiecezjalna, 
2006. – 152 s.: il.; 21 cm

Autor tego tomu wierszy, profesor Lech Szaraniec 
(urodzony w Iwanowicach ko�o K�obucka), to posta�
znana szeroko w �wiecie nauki, zw�aszcza Górnego 
�l�ska. Dyrektor Muzeum �l�skiego w Bytomiu, autor 
szeregu monogra	 i z zakresu historii �l�ska. Niewie-
le osób pami�ta, �e prof. Szaraniec w m�odo�ci wiele 
czasu po�wi�ca� poezji, i to z niez�ym skutkiem. Na 
szcz��cie poeta – profesor od�o�y� na chwil� nauko-
we zaj�cia i zebra� swój rozproszony dorobek w tomie 
o znamiennym tytule „Powroty”. Przypominamy, �e
niema�a cz��� tego dorobku publikowana by�a w cz�-
stochowskim miesi�czniku „Nad Wart�”

W poszukiwaniu ducha / Barbara Rosiek. – 
Warszawa : ”Mawit Druk”, 2007. – 122 s.; 21 cm 

Kolejny tom prozatorski Barbary Rosiek jest 
utrzymany w nastroju poprzednich – bardzo oso-
bisty, na granicy ekshibicjonizmu. Autorka wci��
jest zdecydowana na eksploracj� �wiata dozna� ok-
rutnych, bo jakie� mog� by� doznania w sali szpi-
talnej i okolicach. 

Studia Claromontana. T. 24 / red. zespó�. – War-
szawa :  Wydawnictwo OO. Paulinów, 2006. – 551 
s.; [40] s.tabl. il.; 24 cm

Dwudziesty czwarty tom jak�e zas�u�onego
dla Cz�stochowy periodyku zawiera 21 publikacji. 
W cz��ci pierwszej tomu dominuje tematyka dziejów 
najnowszych konwentu jasnogórskiego – artyku�y
Jozafata Mozgi, Zachariasza Jab�o�skiego, Bernadet-
ty Mi�, Katarzyny Ciemiegi, Eustachego Rakoczego, 
Sabiny Bober. Na specjaln� uwag� zas�uguje publika-
cja francuskiego historyka Damiena Thirieta o walce 
PZPR z fenomenem jasnogórskim w latach 1950-
1956, oraz wywiad prezydenta Ryszarda Kaczorow-
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skiego na temat „Solidarno�ci”.  Polecamy tak�e
bardzo ciekawy artyku� Barbary Furs na temat parku 
klasztornego na Jasnej Górze. Drug� cz��� tomu sta-
nowi� materia�y z sesji naukowej z okazji 600-lecia 
fundacji ko�cio�a i klasztoru Paulinów w Wieruszo-
wie. Pozycja ze wszech miar godna polecenia, abso-
lutnie niezb�dna mi�o�nikom historii regionu.

Pami�tnik z lat okupacji hitlerowskiej / Fran-
ciszek Czekajewski; wst�p Jana Czekajewskiego. 
– Warszawa : Wydawnictwo Kobieta, 2006. – 185 
s.; 22 cm

Pami�tnik Franciszka Czekajewskiego to publika-
cja bardzo ciekawa, cho� autor nie by� postaci� wybit-
n�, czy te� szczególnie zas�u�on�. To pami�tnik cz�o-
wieka, który prze�y� koszmar wojenny. Jest to zapis 
szczególnie cenny dla tych, których interesuj� realia 
�ycia okupacyjnej Cz�stochowy i codzienne zmaga-
nia szarego cz�owieka z upiorn� rzeczywisto�ci�.

Nowo�ci ze zbiorów Biblioteki Publicznej w Cz�-
stochowie poleca�

Zbigniew Sta�czyk

„Polscy �l�zacy oskar�aj�”

Wydawnictwo Akademii im. Jana D�ugosza wy-
da�o ksi��k� prof. Franciszka Antoniego Marka, pra-
cownika AJD, by�ego pierwszego wybranego demo-
kratycznie rektora Uniwersytetu Opolskiego, przez 
jedn� kadencj� s�dziego Trybuna�u Stanu - „Polscy 
�l�zacy oskar�aj�”.

Ksi��ka dotyka bardzo delikatnego problemu pol-
sko�ci �l�zaków, znanego Profesorowi z autopsji, 
pozwala czytelnikowi pozna� prawd� o dziejowych 
perturbacjach ludzi zamieszkuj�cych �l�sk, ich wy-
borach, postawie, moralno�ci i honorze, a tak�e praw-
d� o ich losach, pogl�dach i historycznych uwarunko-
waniach i zawi�o�ciach.

Autor przywo�uje do �ycia poj�cie patriotyzmu, 
obiektywizmu dziejowego, m�dro�ci politycznej, 
zwyk�ej przyzwoito�ci, chrze�cija�skiej cywiliza-
cji, a tak�e wierno�ci idea�om. Pisze o duchowych 
przywódcach regionu �l�skiego pochodzenia, tj. 
Wojciechu Korfantym, prymasie Augu�cie Hlondzie 
i kardynale Boles�awie Kominku, ich niew�tpliwych
zas�ugach na trudnej drodze do pojednania narodów 
polskiego i niemieckiego.  Ksi��ka zawiera bolesn�
konstatacj�, �e - zdaniem ignorantów - polscy �l�za-
cy nie istniej�, co udowadniaj� metod� o�mieszania
i przemilczania. Profesor szuka odniesie� do szero-
ko poj�tej polityki dnia dzisiejszego, nastawionej nie 
na wy�sze warto�ci, a na partykularne interesy ludzi 
sprawuj�cych w�adz�. Stawia te� wprost gorzkie py-
tania tym, którzy nie chc� uzna� historycznych fak-
tów. Ujawnia ciekawe losy �l�skich urz�dników, ich 
narodowe przeistoczenia, i z tego powodu oraz ze 
wzgl�du na pewn�  hermetyczno��, limitowan� ma-
�ym nak�adem, ksi��ka jest godn� polecenia.

Joanna Grochowska
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Ostatnia premiera na scenie kameralnej Teatru 
im. Adama Mickiewicza, „Wariacje Bernhardow-
skie” Przemys�awa Fiugajskiego w re�yserii Gabriela 
Gietzky’ego, by�a wi�cej ni� kameralna. By�a wr�cz
minimalistyczna. Mo�na nawet powiedzie�, �e na 
scenie „nie by�o niczego”. Poza dwojgiem aktorów. 
Okaza�o si� jednak, �e tyle wystarczy�o.

Przyznam, �e id�c do teatru, mia�em niejakie 
obawy ze wzgl�du na awangardowo�� materia�u. 
„Wariacje” nie s� sztuk�. Jest to monolog pi�t-
nuj�cy zwyczaje polskich akademii muzycznych 
(a w szerszym sensie – tak�e innych uczelni): 
mia�ko�� profesorów, niech�tnie patrz�cych na 
zdolnych wychowanków, zawi��, równanie stu-
dentów w dó�, nikomu niepotrzebne wyk�ady, na 
których nie mo�na si� niczego nauczy�, a tylko 
„pan profesor mówi, a studenci pisz�! (…) Pisz�,
bo wypada pisa�, pisz�, bo wszyscy pisz�” itd. 
Nowo�� polega na potraktowaniu tekstu. Wida�,
�e autor jest tak�e kompozytorem, cho� przed-
stawienie obywa si� bez muzyki, je�li nie liczy�
pojedynczych akcentów. Tekst bowiem zosta�
rozpisany, niczym partytura, na dwie osoby. I nie 
jest to proste wypowiedzenie �alów pod adresem 
szkolnictwa muzycznego. Ulega mianowicie prze-
kszta�ceniom, �eby nie powiedzie� – zniekszta�-
ceniom, zgodnie z zasadami wariacji w muzyce. 
Zmienia si� intonacja, rytm s�ów, ich kolejno��,
i cz�sto uzyskane d
wi�ki odbiegaj� w absurdal-
ny sposób od komunikatu wyj�ciowego.

Dwójka aktorów bierze udzia� w „Wariacjach 
Bernhardowskich”: Adam Hutyra oraz Iwona Cho-
�uj. Asystowa� im powinien Robert Rutkowski jako 
dyrygent, który oczywi�cie nic nie mówi, tylko 
kontroluje, �eby wszystko by�o w porz�dku. Jed-
nak w dniu premiery przygotowywa� si� on do in-
nego przedstawienia i w dyrygenta wcieli� si� sam 
Gietzky. O ile jednak aktorzy strojami przypominali 
�piewaków operowych, to re�yser, w bia�ej koszu-
li i cyklistówce, wygl�da�, jakby w�a�nie przyszed�
na chwil� z daczy. Bardziej markowa� ni� gra�; jego 
rola polega�a g�ównie na dawaniu znaków obs�udze 
sceny oraz �wiat�u i d
wi�kowi.

Aktorzy, moim zdaniem, wspinaj� si� na wy�y-
ny. Gdyby nie ich interpretacja, to przedstawienie 
by�oby zwyk�ym be�kotem. Tymczasem w zastoso-
wanej metodzie wariacji objawia si� muzyczno��
mowy. Mówcy wzajemnie si� uzupe�niaj�. Cz�-

sto bywa tak, �e mówi� jednocze�nie, a mimo to 
komunikat pozostaje zrozumia�y; a to dlatego, �e
jedno z aktorów mówi g�o�niej, a drugie stanowi 
dla niego jakby akompaniament. Iwona Cho�uj 
mo�e krzykn��, a mo�e te� popa�� w to, co nazy-
wam „interpretacj� 	 zjologiczn�” – z mamrota-
niem, j�kaniem si� itp., co widzieli�my na przyk�ad 
w „O�enku”, a co niekoniecznie musi si� podoba�.
Hutyra za� interpretuje tekst ca�ym cia�em – trz�sie 
si�, skr�ca i podskakuje, frenetycznie i obsesyjnie 
wyrzucaj�c kolejne partie tekstu.

Nie b�d� si� rozwodzi� nad scenogra	�, bo ta 
praktycznie nie istnieje. Za jedyne rekwizyty s�u��
pulpity nutowe, na których le�y… tak jest! partytura. 
Pod koniec spektaklu, gdy Hutyra z pasj� wykrzyki-
wa�: „Koniec! Koniec!”, Gabriel Gietzky odwróci�
si� do publiczno�ci i pokaza� jedn� z kartek party-
tury, zapisan� od góry do do�u s�owem „Koniec”. 
�eby nikt nie pomy�la�, �e to improwizacja. W tym 
kontek�cie pewn� dezorientacj� stanowi plakat, na 
którym wida� oboje aktorów wykonuj�cych ró�ne 
gesty z u�yciem papieru nutowego, a tak�e np. Iwo-
n� Cho�uj wo��c� Adama Hutyr� na plecach, tego 
ostatniego z lornetk� itp. Na scenie wykonawcy 
zachowuj� si� jak �piewacy, to jest stoj� w miejscu 
i nie stykaj� si� ze sob�.

Dawno ju� nie zdarzy�o mi si� s�ysze� takiego 
�miechu publiczno�ci, jak na „Wariacjach Bernhar-
dowskich”. Bywa�y momenty, kiedy w taki sposób 
reagowa�a ca�a sala. Zapewne po cz��ci dlatego, �e
widzowie znaj� z autopsji problemy poruszane przez 
Fiugajskiego; cz��ciowo za� z powodu nieodparcie 
zabawnego efektu, jaki daj� wariacje dokonywane 
nie na muzyce, lecz na materiale s�ownym. Maj�c
w pami�ci „O�enek” w re�yserii Gietzky’ego, do-
chodz� do wniosku, �e gdyby dawa� mu do zrobie-
nia tylko awangard�, to teatr cz�stochowski bardzo 
dobrze by na tym wyszed�.

P.S.  Przed rozpocz�ciem przedstawienia na sce-
n� wyszed� dyrektor teatru Robert Doros�awski i za-
cz�� przemow�, mi�dzy innymi na temat: „Co planuje 
nasz teatr w najbli�szym czasie”. Dyrektor uprzedzi�,
�e przedstawienie jest krótkie, wi�c on mo�e mówi�
nieco d�u�ej. �ywimy lekk� obaw�, �e je�li tak dalej 
pójdzie, to w przysz�o�ci spektakle b�d� coraz krót-
sze, a przemowy dyrektora coraz d�u�sze. A st�d ju�
tylko krok do popisów solowych zwanych „stand-up 
comedy”. Oby�my nie do�yli czasów zupe�nego zani-
ku przedstawie	 teatralnych na rzecz  ameryka	skie-
go sposobu rozbawiania publiczno�ci.

CO� Z NICZEGO
Jakub M. Rawinis
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Po Nocy Kulturalnej

Co najmniej 7 tysi�cy cz�stochowian wzi��o
udzia� w tegorocznej edycji Nocy Kulturalnej, zorga-
nizowanej pod has�em „Bezsenno��... w Cz�stocho-
wie”. Ponad 80 ró�nych imprez podczas jednej nocy 
to zas�uga OPK „Gaude Mater”, Stowarzyszenia 
POTO, instytucji kultury, pubów, restauracji i kawiar-
ni. Wed�ug organizatorów, sprzedano rekordow� ilo��
kart wst�pu (5500, a by�y po 8 z�), uprawniaj�cych do 
wej�cia na wszystkie imprezy. 

Trwaj� prace nad przygotowaniem kolejnej 
edycji Nocy Kulturalnej, która znajduje coraz 
wi�cej zwolenników tak�e w�ród przebywaj�-
cych w naszym mie�cie turystów i pielgrzymów. 
Poniewa� Noc odb�dzie si� dopiero w czerwcu 
2008 roku, do tego czasu b�dziemy zmuszeni 
chodzi� na imprezy w ci�gu dnia. Podobnie jak 
w innych miastach. 

Podpisanie umowy przekazuj�cej Zach�cie budynek Konduktorowni. Na fotogra� i, od lewej: 
Panowie Prezydenci: Tadeusz Wrona i Zdzis�aw Ludwin oraz Panowie Prezesi: Piotr G�owacki, 
Szymon Para� niak, Jacek �yd�ba

Zach�ta

Regionalne Towarzystwo Zach�ty Sztuk Pi�knych w Cz�stochowie otrzyma�o od miasta sta�� siedzib�.
Budynek dawnej Konduktorowni wyremontowano pi�knie  - a� si� �wieci. Towarzystwo Zach�ta �wieci za�
obietnicami organizowania tu licznych imprez o charakterze artystycznym. Inauguracja ju� wkrótce - podczas 
Dni Cz�stochowy.



49aleje III

Z MIASTA

Nasz� uwag� zwróci�a kampania promocyjna 
prowadzona na lotniskach po�o�onych niedaleko 
Cz�stochowy (Katowice–Pyrzowice, �ód
, Kra-
ków–Balice, Warszawa).

Pomys� wydaje si� dobry, cho� nieco wyprzedza tzw. 
realia – samoloty l�duj� w Cz�stochowie raczej rzadko. 
Cz��ciej przyje�d�aj� tu poci�gi. Mo�e wi�c warto pro-
mowa� si� na dworcach i stacjach kolejowych.

Alejami

„Konkurs na koncepcj� architektoniczn� zago-
spodarowania Placów Daszy�skiego i Biega�skiego 
w  Cz�stochowie wraz z ��cz�cym place odcinkiem 
Alei Naj�wi�tszej Maryi Panny” zosta� rozstrzygni�ty.

S�d konkursowy wybra� (wi�kszo�ci� g�osów)
koncepcj� przedstawion� przez zespó� projektowy w 
sk�adzie Pawe� Korzewski i Marek Chmura z pracow-
ni Architektury „Forma” Sp. z o.o. z Cz�stochowy.

Zwyci�ski projekt okre�la si� jako „kontrowersyj-
ny”. B�d� podobno nowe rozwi�zania komunikacyj-
ne, architektoniczne i wodne!

Radio, kawa i herbata 

Lato okaza�o si� w Cz�stochowie bardzo ludne 
i rozrywkowe. W naszym mie�cie m.in. rozpocz�-
�y swoje wakacyjne wydania popularne programy 
ogólnopolskie: telewizyjna „Kawa czy herbata” oraz 
„Lato z radiem”.

100 lat S�owackiego

Na po�ow� pa
dziernika zaplanowano obchody stu-
lecia I Liceum Ogólnokszta�c�cego im. Juliusza S�o-
wackiego. Dyrekcja szko�y zaprasza wszystkich Ab-
solwentów i Przyjació� na uroczysto�ci rocznicowe.

Dotacje dla zabytków

Radni przyznali 500 tys. z�. z� na prace konser-
watorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy 
obiektach zabytkowych w naszym mie�cie. Samo-
rz�d  zach�ca w�a�cicieli wa�nych dla Cz�stochowy
zabytkowych budynków do ich odnowienia i remon-
towania. Dotacje otrzymali:
- Czes�aw Soluch – 70 tys. z� na remont elewacji fron-

towej kamienicy przy Alei NMP 71
- Rzymskokatolicka Parafia Archikatedralna p.w. 

�wi�tej Rodziny – 100 tys. na remont i konserwacj�
Archikatedry przy ul. Krakowskiej 18

- Klasztor Ojców Paulinów p.w. �wi�tej Barbary – 35 
tys. na konserwacj� o�miu rze
b kamiennych zdo-
bi�cych elewacj� ko�cio�a �w. Barbary

- Klasztor Ojców Paulinów na Jasnej Górze – 50 tys. 
na prace konserwatorskie przy Bramie Matki Bo-
skiej Bolesnej na Jasnej Górze

- Ryszard Kociszewski – 40 tys. na remont elewacji 
frontowej kamienicy przy ul. Kili�skiego 16 

- Para	 a Rzymsko-Katolicka �w. Zygmunta – 130 
tys. na remont elewacji frontowej ko�cio�a

- Mieczys�aw Jezierski, Tadeusz Jezierski, Izabela 
Jezierska-Kisiel – 23 tys. na remont elewacji fronto-
wej kamienicy przy Alei NMPanny 28

- El�bieta Woszczyk, Adam Woszczyk, Jacek Fatyga 
– 52 tys. na remont zniszczonej elewacji frontowej 
budynku przy Alei Wolno�ci 10 

To bardzo dobry kierunek dzia�ania miejskiego sa-
morz�du. Ka�dy z mieszka�ców mo�e pój�� i spraw-
dzi�, jak id� prace remontowe. A id�.

Stypendia twórcze i artystyczne 

Prezydent Cz�stochowy wr�czy� stypendia twórcze 
i artystyczne za rok 2007. Przyznano je w 4 katego-
riach - teatr, taniec, muzyka, sztuki plastyczne. Przy-
znano 40 stypendiów – na 82 zg�oszone wnioski.

Stypendia cykliczne dla uczniów - od 150 do 200 
z�otych – wyp�acane s� przez 10 miesi�cy. Stypendia cy-
kliczne dla studentów - 300 z�otych – przez 9 miesi�cy. 
Stypendia jednorazowe wynosz� od 1600 do 3000 z�otych 
(w zale�no�ci od zakresu programu stypendialnego).

Gratulujemy  i czekamy na widoczne oznaki wzro-
stu si� twórczych m�odych artystów.

Dla turystów

W zwi�zku z sezonem pielgrzymkowo-turystycz-
nym Wydzia� Komunikacji Spo�ecznej UM zrealizo-
wa� kilka inicjatyw promuj�cych Cz�stochow�.

Centralny plac miasta jest dobrym miejscem do orga-
nizowania imprez. �eby jeszcze nie by� tak ha�a�liwy!
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DO WOJA MARSZ!
W armii polskiej przyszed� czas na zmiany. Mówi si� to o powo-
�aniu Polskiej Legii Cudzoziemskiej, to o przekszta�ceniu wojsk 
specjalnych w osobny rodzaj si� zbrojnych. W ramach tego ostat-
niego przedsi�wzi�cia mjr Jacek Deuteroteleutos, wyk�adowca
presti�owej Szko�y Broni Plebejskiej w Baraktown, wyst�pi�
z inicjatyw� sformowania ochotniczego Batalionu Specjalnego 
�rodowisk Twórczych (na wzór angielskiego Artists’ Ri� es). 
Preferowani b�d� twórcy o wysokiej kondycji 	 zycznej, jako to 
rze
biarze, tancerze i aktorzy, ale dla innych te� znajd� si� etaty. 
Mjr Deuteroteleutos liczy na szeroki odzew, gdy we wrze�niu po-
jawi si� z b�bnem werbunkowym na Placu Biega�skiego.

STRZE� SI, MECENASIE!
Jeden z cz�stochowskich biznesmenów postanowi� wykaza� si�
smakiem. Zamówi� wi�c u artysty malarza Andrzeja Kadurka 
dwa portrety – swój i �ony – by zawiesi� je w biurze. Niestety, 
nie wzi�� pod uwag�, �e ma do czynienia z artyst� awangardo-
wym, i nieco si� zdziwi� na widok portretów. Malarz „zapomnia�”
namalowa� naszemu biznesmenowi g�ow� powy�ej nozdrzy, za 
to sportretowa� go w brudnym podkoszulku. �ona biznesmena 
trzyma�a za� na r�kach, niczym „Dama z �asic�”, wielk� ropuch�,
która odgryza�a jej ucho. Mecenas troch� si� zdenerwowa� i od-
mówi� wyp�acenia honorarium, za co mistrz Kadurek poda� go do 
s�du. Apelujemy: z artystami lepiej uwa�a�!

NOWINY URBANISTYCZNE
Od czasu do czasu pojawiaj� si� mody na okre�lon� dziel-
nic� miasta. Specjali�ci przepowiadaj�, �e ju� wkrótce po-
pularny stanie si� Mirów i Z�ota Góra, a w szczególno�ci
kamienio�omy. Postanowi� to wykorzysta� prof. Juho Yh-
tola, 	�ski architekt nazywaj�cy siebie „niezrozumianym 
geniuszem”. Po tym, jak odrzucono jego projekt umiesz-
czenia w Alejach pawilonów w stylu neoturpistycznym, 
wpad� na pomys� wybudowania na cz�stochowskim wa-
pienniku kopii piramidy Cheopsa w skali 1:1. Profesor 
oczekuje na decyzj� w�adz i oczywi�cie na 	 nanse. My 
jednak s�dzimy, �e piramida Chefrena w zupe�no�ci wy-
starczy (do Mykerinosa, jako do mitycznego za�o�yciela,
ro�ci sobie prawo Mykanów).

NA W�A�CIWYM MIEJSCU
Nareszcie mianowany zosta� nowy dyrektor Operetki Cz�stochow-
skiej. Zostanie nim Józef Cudzo�ek-Bachleda, lat 51, aktor szeks-
pirowski (gra� Drugiego Morderc� w „Makbecie” i „Ryszardzie 
Trzecim”). Cudzo�ek-Bachleda jest, jak sam powiada, cz�owiekiem 
g��boko zanurzonym w kulturze. Jego pierwsza sztuka, napisana 
w wieku lat siedmiu, wzbudzi�a nawet gor�c� dyskusj�, jej bohate-
rami byli bowiem nauczyciele ze szko�y autora. Pó
niej, w wojsku, 
pe�ni� funkcj� podo	 cera kulturalno-o�wiatowego w 6. Dywizji 
Powietrznodesantowej. W sytuacji, gdy wreszcie Operetka ma dy-
rektora z prawdziwego zdarzenia, pe�ni�cy dotychczas jego obo-
wi�zki Wies�aw Magyar mo�e wróci� na poprzednie stanowisko: 
kierownika Miejskiego Przedsi�biorstwa Prasowania Hyzopu.

OPRAWA W�ADZ
W modzie, prócz szk�a i metalu, jest ostatnio wystrój tradycyjny. 
Wzi�li sobie to do serca nasi radni. Jeden z nich zamówi� ju� do sali 
posiedze� Rady Miasta su	 t kasetonowy jak w Sali Poselskiej na 
Wawelu. Nie zabraknie tak�e, jak w Krakowie, g�ów umieszczo-
nych w kasetonach. Zestaw 112 g�ów powstaje w�a�nie w pracowni 
rze
biarskiej Grzegorza Samusia. – W pierwszej kolejno�ci wzi�-
�em pod uwag� obecnych radnych, potem poprzednie kadencje 
– t�umaczy artysta. ¬– Zrobi�em te� par� g�ów na wypadek, gdy-
by któremu� ze znanych cz�stochowian zdarzy�o si� przypadkiem 
dosta� do rady. G�owy maj� by� wymienne stosownie do sytuacji 

politycznej, powstaj� wi�c specjalne kufry do przechowywania �e-
petyn chwilowo nieaktywnych. 

NOWA GALERIA
Nasze miasto wzbogaci si� o nast�pn� galeri�, a mianowicie – 
o Galeri� Sztuki Powstaj�cej. Jej twórc� i kuratorem jest Jac�aw
Tantni�. Ten przybytek sztuki odznacza si� pewn� specjalizacj�.
Przy�wieca mu idea, by zachowa� dla potomnych i ró�nych ba-
daczy histori� tego, jak powstaj� dzie�a sztuki. W zwi�zku z tym 
Jac�aw Tantni� chcia�by gromadzi� w galerii szkice, studia, obra-
zy niedoko�czone, wczesne wersje, a nawet dzie�a nieudane lub 
zepsute. Prócz tego zamierza przeprowadza� z plastykami cz�sto-
chowskimi rozmowy na temat metod tworzenia, które opublikuje 
w wersji ksi��kowej. Zapewniamy, �e Galeria Sztuki Powstaj�cej
oferuje artystom bardzo przyst�pn� cen� za kilogram malarstwa.

TORERO POD LASKIEM ANIO�OWSKIM
Prawie ka�dy kraj Europy do�o�y� si� w jaki� sposób do �wiatowej 
rozrywki. Grecy maj� teatr, Irlandczycy puby, Hiszpanie corrid�.
O ile teatr i puby zakorzeni�y si� ju� na dobre w naszym kraju, o tyle 
walki byków jako� nie mog�y si� przyj��. Antek Kalong-G�sieni-
ca, Podhalanin studiuj�cy w Cz�stochowie, postanowi� to zmieni�,
przystosowuj�c corrid� do polskich realiów. Innowacja polega na 
zast�pieniu byka baranem, za� matador w stroju góralskim, zamiast 
w szpad�, uzbrojony jest w no�yce do strzy�enia owiec. Popyt na 
podhala�sk� corrid� ma przy okazji zahamowa� spadek zaintereso-
wania hodowl� owiec.  Kalong-G�sienica planuje zbudowa� pierw-
sz� aren� przy Promenadzie, nieopodal SP 54.

ROCZNICE
21 lipca 1969 – Louis Armstrong i Glenn Miller wyl�dowali na 
Ksi��ycu. 
12 sierpnia 1997 – w Wanatach w wieku 149 lat zmar� �ri Bomba-
hadur Varunaputra Abrahams, zwany Cadykiem z Bombaju. Ten 
przywódca ruchu turbochasydów zas�yn�� mi�dzy innymi opubli-
kowan� w dziele „Ein Secret Tschenstochau” teori�, �e kilkadzie-
si�t metrów pod Cz�stochow� znajduje si� druga, paralelna (zna-
na równie� pod nazw� Rzadkochowa). Koncepcja ta do dzi� ma 
w naszym mie�cie oddanych zwolenników.

JAMAJSKA INWAZJA
Ju� od prawie roku rozkwit prze�ywa cz�stochowska sce-
na reggae. Niedawno ukaza�a si� najnowsza p�yta zespo�u
Obadiah Sound System – „Obadiah �piewa M�ynarskiego”.
Jak stwierdza lider zespo�u, Krzysztof „Nygus” ��kocki,
komentuj�ce rzeczywisto�� teksty M�ynarskiego wydaj�
si� jakby stworzone dla pulsacji reggae. Na p�ycie mo�na
us�ysze� ró�ne style, od czystego reggae, poprzez wp�ywy
rockowe i dynamiczne ska, a� do dancehallu i raggamuf	 n. 
Kulminacj� stanowi za� „Jeste�my na wczasach”, gdzie ro-
otsowe granie jakby rodem ze slumsów Kingston przeplata 
si� z hipnotycznym dubem, s�owa za� s� �piewane w j�-
zyku staroetiopskim (t�umaczenie Nygusa). Klawiszowiec 
grupy, Grzegorz „Nabab” d’Arquien, twierdzi, �e gdyby 
Bob Marley spotka� si� z Wojciechem M�ynarskim, efekt 
ich wspó�pracy brzmia�by w�a�nie tak.

SPOTKANIA NA PELENGOWEJ
W najbli�szym okresie w Centrum Studiów Artystycznych „Neshoma” 
przy ul. Pelengowej 15 odb�d� si� dalsze zaj�cia dla m�odych artystów. 
Na 18 sierpnia zapowiadany jest wyk�ad Jerzego Tryptera „Jazz okru-
cie�stwa – teoria i codzienna praktyka”. Po wyk�adzie wyst�pi zespó�
Tryptera, Kappuku Quartet. Natomiast 23 sierpnia dr Jan Gogh wyst�pi 
z prezentacj� na temat „Dadaizm w rze
bie nagrobkowej”.






