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OD REDAKCJI

Być w rodzinie najmniejszym albo najmłodszym, to los nie do po-
zazdroszczenia. Zazwyczaj uważa się, że najmłodszy niepotrzebnie 
pęta się pod nogami, przeszkadza, marudzi i popłakuje bez powodu. 
Wszyscy go uważają za zawadę i kłopot, może poza przypadkiem, 
gdy nas odwiedzi jakaś ważna ciocia i trzeba, żeby ten najmłodszy, 
mały Jasio, powiedział wierszyk, ponieważ rodzina chce się Jasiem 
pochwalić – jaki on zdolny, jaki rozwinięty etc.

Na co dzień sprawa wygląda dużo gorzej. Mały Jasio, dlatego że 
jest najmłodszy albo tylko najmniejszy,  musi się dostosowywać do 
surowych praw rodziny i to bardziej, niż inni jej członkowie. Musi 
zaakceptować fakt, że jest najmniej ważny, co oznacza, że przypa-
da mu wątpliwy zaszczyt noszenia ubrań po starszym rodzeństwie, 
a bywa, że i jeść dają mu w drugiej kolejności.

Ofi cjalnie, mały Jasio jest dla rodziny ważny, rodzina mówi nawet, 
że jest on jej skarbem albo oczkiem w głowie. Jednakże to tylko słowa. 
W praktyce bowiem potrzeby małego Jasia zaspokajane są na szarym 
końcu. Z praktyki funkcjonowania rodziny wynika bolesne dla małe-
go Jasia doświadczenie, że komputer trzeba najpierw kupić starszym 
dzieciom, a także rower, telefon, samochód. Na zabawki dla małego 
Jasia często nie wystarcza i bywa, że na pocieszenie otrzymuje on pla-
stikowy gadżet kupiony na wyprzedaży. Jakby tego było mało, każdy 
wykorzystuje małego Jasia, bezceremonialnie grzejąc się w blasku jego 
osiągnięć w przedszkolu czy szkole. Dobrze, że chociaż zapewnia się 
Jasia o miłości, wszak jesteśmy jedną wielką i kochającą się rodziną

Jeśli w ramach protestu o nierówne traktowanie, mały Jaś ucieknie 
z domu (do parku) i zostanie szczęśliwie odnaleziony, będzie mógł zakosz-
tować pocałunków oraz licznych zapewnień, że rodzina jest ważna jako 
całość i komplet, a osiągnięcia, podobnie jak problemy, rozkładają się na 
wszystkich jej członków, odpowiednio do wieku, możliwości i zdolności. 

Rodziną w dzisiejszych czasach określamy też większe społecz-
ności, jak gmina, powiat, województwo, państwo, Unia Europejska, 
że o rodzinie ludzkiej nie wspomnę. Wszystkie elementy składo-
we tych organizmów uznajemy za jednakowo ważne i mające takie 
same prawa, ponieważ wszystkie pracują na rzecz wspólnego dobra. 
Wszyscy więc powinni korzystać z dobrodziejstw, jakimi są poczu-
cie wspólnoty, opieka, poczucie bezpieczeństwa i – dochody. 

Województwo śląskie jest rodziną. Kiedy wszystkie dzieci tej 
rodziny traktowane są równo, jednakowo, to lepiej dla rozwoju 
wszystkich. Tymczasem można odnieść wrażenie, że Częstochowa 
jest tylko małym Jasiem w woj. śląskim. Takim, co to może nosić 
buty po starszym bracie i długo jeszcze musi czekać na pierwszy 
zegarek. Ale jak trzeba się pochwalić osiągnięciami naszej wspól-
noty (województwa), rodzina skłonna jest wystawiać Częstochowę 
na krzesło, żeby zaprezentowała swój dorobek, rozumiany wówczas 
jako część dorobku rodziny, czyli województwa. 

W podziale pieniędzy z urzędu marszałkowskiego nie znalazło się 
nic dla pisma „Aleje 3”, jedynego pisma tego typu w tej części naszego 
regionu (rodziny). Nie znalazło się, ponieważ pismo jest jakoby lokal-
ne, częstochowskie. Słowem - Częstochowa jest małym Jasiem, który 
musi czekać i liczyć, że może starsze rodzeństwo coś dla niego zostawi 
na talerzu. Z punktu widzenia śląskiej, wojewódzkiej rodziny, rozwój 
Częstochowy (małego Jasia) ma zupełnie drugorzędne znaczenie.

To co, mamy powiedzieć jakiś wierszyk?

Marian Piotr Rawinis
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Urodziłeś się w Zabrzu na Górnym Śląsku, studio-
wałeś we Wrocławiu na Dolnym Śląsku. Pracujesz 
i mieszkasz na Jurze – w Częstochowie. Przypomnij 
swoją drogę do naszego miasta. 

Na egzaminach wstępnych, ponad 30 lat temu, do 
PWSSP we Wrocławiu poznałem częstochowiankę 
-  moją obecną żonę Agnieszkę. Dwa lata później by-
liśmy małżeństwem. W 1980 r. dostaliśmy - „dostali-
śmy”, jak to śmiesznie brzmi - kupiliśmy mieszkanie 
M-5 na Północy. Wiadomo, jak w tamtych czasach 
było trudno o mieszkanie. Mogliśmy właściwie wy-
bierać – albo Częstochowa albo Zabrze. Przeniosłem 
mój wkład z zabrzańskiej spółdzielni mieszkaniowej 
do Częstochowy, i tak się tu znalazłem.

Studiowałeś grafi kę we wrocławskiej Państwo-
wej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych, obecnej ASP. 
Jakich miałeś profesorów?

Najbliżej miałem do katowickiej ASP, ale chcia-
łem wyjechać ze Śląska. Wrocław zawsze podobał 
mi się, miasto i klimat w nim panujący. A dlaczego 
grafi ka? Po maturze zdawałem na inne studia. Nie-
stety, nie dostałem się. Trzeba było chronić się przed 
wojskiem.  Koniec września, poszukiwania, kiwania, 
...jest! Dodatkowa rekrutacja do Studium Nauczy-
cielskiego, kierunek: wychowanie plastyczne, w Gli-

NIECHCIANE PEJZAŻE
Ze Zdzisławem Żmudzińskim
rozmawia Marian Panek 

wicach. Jestem w Studium, a nie w wojsku. I właśnie 
tutaj zaraziłem się rysunkiem i grafi ką. Porzuciłem 
wcześniejsze plany i zdecydowałem, że tylko grafi ka 
i nic więcej. Przypadek zadecydował o moim losie. 
Byłem w pracowni dyplomowej prof. Jana Jaromi-
ra Aleksiuna i u niego też robiłem dyplom. Grafi kę 
warsztatową realizowałem w pracowni prof. Andrze-
ja Basaja, a bardzo dobrą szkołę rysunku i malarstwa 
otrzymałem w pracowni prof. Wandy Gołkowskiej 
i prof. Feliksa Podsiadłego. 

Obecnie jednak więcej malujesz, niż odbijasz gra-
fi ki. Dlaczego to malarstwo stało się Twoją domeną?

Rzeczywiście, od dłuższego czasu więcej malu-
ję. Ale malarstwo nie stało się moją domeną. Przez 
dwa lata w ogóle nie malowałem, tylko realizowałem 
grafi kę. Wykonałem wtedy około trzydzieści matryc. 
W latach osiemdziesiątych, jak zapewne pamiętasz, 
na wystawach w BWA prezentowałem w większo-
ści rysunki. Przez ostatnie około 20 lat maluję. Teraz 
mam w planach zająć się tylko  rysunkiem. W zależ-
ności od pomysłów – dobieram medium. Przez kolej-
ne lata na wystawach będę prezentować tylko rysun-
ki, no może czasem - jakiś obraz.

Jesteś po habilitacji. O czym pisałeś w swojej rozprawie?

Tytuł mojej rozprawy habilitacyjnej to „Ślad 
czasu”. Może pominę teraz aspekt naukowy, bo 
chodzi ci pewnie o związek rozprawy z moją dzia-
łalnością artystyczną, o rozdział z nią związany. 
Interesują mnie miejsca, które nie są powszechnie 
oglądane i podziwiane. W tym też jest piękno, choć 
innego rodzaju. Spójrzmy na zaniedbane podwór-

ka, stare obiekty i NIECHCIANE 
PEJZAŻE. I właśnie te niechciane 
pejzaże są dla mnie pretekstem do 
pokazania tego, co mnie interesuje. 
Dla jednych brzydota, dla innych 
odrębność. Inspiruje mnie to do 
szukania własnych środków wy-
razu. Poprzez kolor, fakturę, for-
mę i materię buduję to, co zostało 
już zniszczone. Jesteśmy przecież 
świadkami  i uczestnikami relacji 
zachodzących między organizmami 
a środowiskiem. Mieszkając 24 lata 
na Górnym Śląsku odbierałem to 
szczególnie dotkliwie – gigantycz-
ne monstra przemysłowe z jednej 
strony, z drugiej – skarłowaciałe 
drzewa, wypalona chemią trawa 
i widoczne gołym okiem powietrze. 
Dochodzi do tego typowy krajobraz Lwów 1980
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miejski: małe, ciasne podwórka z trzepakiem i beto-
nowym śmietnikiem pośrodku, rzędy drewnianych 
komórek i czteropiętrowe domy z czerwonej cegły. 
Idąc dalej: piękny, sielski, nieskażony pejzaż przed-
stawiam tak, jak będzie wyglądał za naście, dziesiąt 
lat, gdy fabryki wejdą na nasze podwórka, gdy cy-
wilizacja całkowicie odhumanizuje świat, w którym 
żyjemy. Kiedyś Pablo Picasso powiedział, że nie 
można sprzeciwiać się naturze. Jest silniejsza od 
najsilniejszych ludzi i wszystkim nam opłaca się żyć 
z nią w zgodzie. Możemy pozwolić sobie na trochę 
poufałości, ale tylko w drobiazgach. Będąc pełen 
pokory wobec natury, pozwoliłem sobie jedynie na 
drobną poufałość, a mianowicie na zapis ginącej 
rzeczywistości, pamięci dotyczącej przeszłości; 
jest to pamięć przetransformowana przez przeży-
cia i czas, który jest jednym z wyznaczników prze-
strzeni czterowymiarowej. W swoim malarstwie 
pokazuję moją prawdę, która jest sumą szczerości 
i rzetelności; jest to prawda mojego stosunku do 
przyrody, do człowieka, do całego środowiska. 
Jest to stosunek do mojej pracy, mojej twórczości 
i wreszcie do siebie samego. I to właśnie w mojej 
pracy habilitacyjnej opisuję, również w aspekcie 
psychologicznym i fi lozofi cznym.

Prowadzisz zajęcia z rysunku i malarstwa na 
kierunku Grafi ka. Co istotnego chcesz przekazać 
swoim studentom? 

Oprócz nauki warsztatu, przekazuję ważność okre-
ślenia własnego obszaru penetracji, skupienia uwagi 
na badaniach relacji zachodzących pomiędzy kolo-
rem, walorem, światłem, cieniem, strukturą, fakturą 
i materią, i na bazie tych relacji budowania kompo-
zycji, które są aktywne emocjonal-
nie. Przestrzegam przed spekulacją, 
a zawierzaniu intuicji, gdy podej-
mują decyzję. Uczę, jak posługiwać 
się własnym kodem malarskiego 
porozumiewania, który wywodzi 
się z tej właśnie intuicji. Przekazu-
ję studentom, że w skonstruowanej 
i zdefi niowanej płaszczyźnie nie 
ma miejsca na narrację i przesadne 
w skutkach eksperymentowania. 
Uczulam na to, by obraz był zapi-
sem uporządkowanym, podporząd-
kowanym swoim własnym rygo-
rom. Jeżeli te wszystkie warunki 
zostaną spełnione, nie mam oba-
wy, że zatrze się granica pomiędzy 
prawdą a fałszem. Z największą 
powagą studenci muszą traktować 
elementy formalne, poszukiwać od-

powiedniego „kształtu” do wyrażania nawet pozornie 
błahych spraw, bronić się przed posługiwaniem się 
konwencjami, pamiętając, że odnoszą się do rzeczy-
wistości. Uczę zdyscyplinowania wypowiedzi w celu 
uzyskania maksymalnej siły wyrazu przy użyciu ade-
kwatnych środków, czyli jak operować elementami 
sugerującymi powiązania ze „światem rzeczy”, bo 
malarstwo jest odległe od literackich skojarzeń, nie-
przetłumaczalne na żaden inny język poza wymową 
materii, światła i koloru. 

Czym dla Ciebie jest plener malarski? Często 
w nich uczestniczysz. Kiedy plener jest udany?

Rzeczywiście, ostatnio jestem częstym uczestni-
kiem plenerów. Na plenerach człowiek jest zwolnio-
ny od wszelkich innych niepotrzebnych obowiązków, 
oderwany od codzienności i wtedy można bez zakłó-
ceń zająć się twórczością, realizacją własnych pro-
jektów i poszukiwaniem nowych mediów...

Na ostatnim Plenerze Jurajskim zagrałeś tytu-
łową rolę w fi lmie Jacka Sztuki, a wcześniej, jak 
pamiętam, grałeś w fi lmie Andrzeja Żuławskiego 
„Na Srebrnym Globie”. Zrealizowałeś też własny 
fi lm ze wspaniałą muzyką Wojciecha Kilara. To są 
te poszukiwania nowych mediów?

W tym ostatnim wypadku - tak, natomiast w dwóch 
pierwszych byłem elementem medium projektów 
Jacka Sztuki i Andrzeja Żuławskiego. A doświadcze-
nia plenerowe? Poznawanie nowych ludzi, rozmowy, 
niczym nie zakłócony czas na twórczość – to dobrze 
służy realizacji własnych projektów. Wszystkie ple-
nery, w których uczestniczyłem, były udane.

Paryż 1992
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Od początku lat dziewięćdziesiątych nastąpiły 
różnorodne zmiany w naszym mieście. Które uważasz 
za najważniejsze?

Tak szczerze, czy dla oczekiwań?

Szczerze.

Oprócz tego, że wydawane są katalogi z wystaw, kolo-
rowe, dobrze zaprojektowane  i wydrukowane na bardzo 
dobrym poziomie – to żadnych zmian nie zauważyłem.

Czy Częstochowa może stać się miastem sztuki? 
Czy istnieje tu dobry klimat dla artystów? 

Może, ale to zależy tylko i wyłącznie od władz mia-
sta i od funduszy przeznaczonych na ewentualne impre-
zy. Wielu artystów ma bardzo dobre pomysły na rekla-
mę Częstochowy w dziedzinie sztuki, ale bez wsparcia 
fi nansowego nie da się nic zrealizować. Klimat dla arty-
stów w Częstochowie jest bardzo dobry. Jest nas w ca-
łym okręgu chyba niewiele ponad 100. Wielu skupiło 
się wokół Instytutu Plastyki Akademii im. Jana Długo-
sza, mamy więc ze sobą stały, dobry kontakt. Naprawdę 
można by zrealizować wiele nowych cyklicznych im-
prez podobnych do „Jurajskiej Jesieni” – najdłuższej cy-
klicznej imprezy plastycznej w kraju, ale na przeszko-
dzie stoi, jak już wspomniałem, brak funduszy.

Miałeś szereg indywidualnych wystaw za granicą. 
Jaka jest różnica między wystawami w kraju a wysta-
wami za granicą?

Znowu wychodzi ta proza życia... Na wystawach za 
granicą polscy artyści są naprawdę docenieni – właści-
ciele galerii, władze miasta, zaproszeni na wernisaż go-
ście dokonują zakupów dzieł. Artysta ma motywację do 
tworzenia. W Polsce: wernisaż, wystawa i prace wracają 
do pracowni. I kolejne, kolejne, kolejne. W takim wy-
padku albo trzeba pracować na etacie, albo poszukiwać 
zleceń projektowych lub ewentualnych nabywców swo-
ich prac. Jest nam wszystkim wstyd, że taki jest polski 
rynek sztuki, że jest taki brak zainteresowanie sztuką 
współczesną. Zadajemy sobie często pytanie, czy w ta-
kim razie jesteśmy potrzebni jako artyści. Nie oszukuj-
my się – taka jest prawda. Zobaczmy, co dzieje się w ga-
lerii ZPAP w III Alei. Te same, naprawdę dobre obrazy 
i grafi ki, od lat czekają na nabywcę. Ceny są bardzo ni-
skie. I co? I nic. Dalej wiszą na ścianach galerii. Ale to 
nie tylko u nas. Tak jest w całej Polsce. A my na przekór 
temu wszystkiemu tworzymy, tworzymy, tworzymy... 
Może dlatego, że chcemy pozostawić coś po sobie...No 
nie,. koniec, bo zaczynam wkraczać w niebezpieczne 
rejony... Przecież jeszcze żyjemy... JESZCZE.

Dziękuję za rozmowę.

Plener Jurajski 2006
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XXXIII Ogólnopolski Plener Malarski „Juraj-
ska Jesień”, którego komisarzem był Jacek Sztuka, 
po raz kolejny przedstawił swój artystyczny doro-
bek w Miejskiej Galerii Sztuki. Ten najdłużej kulty-
wowany w Polsce związkowy, ZPAP-owski plener, 
pt. „Podróż w czasie” 
odbył się w Hucisku na 
Jurze Krakowsko-Czę-
stochowskiej jesienią 
2007. Koncepcja cało-
ści zakładała twórczy 
malarski dialog z pre-
historią tego regionu, 
malarstwem naskal-
nym, rzeczywistością 
czy też wyobrażeniem 
życia człowieka pier-
wotnego. Najważniej-
szym dziełem spotka-
nia artystów stał się 
jednak film. Powstał 
interesujący pod wie-
loma względami obraz 
filmowy z uczestnika-
mi pleneru w zbiorowej 
roli głównej, przedsta-
wiający opis obycza-
jów artystów współcze-
snych przeniesionych 
w czasy prehistoryczne. 
Film, sprawnie zmonto-
wany jako fantastyczna 
opowieść o człowieku 
pierwotnym – mala-
rzu naskalnym Jurasie 
i uczestnikach pleneru, 
pokazał, że artyści pla-
stycy, niezależnie od 
swoich zdolności aktor-
skich, kondycji fizycz-
nej czy psychicznej czy 
też tak zwanych wa-
runków emocjonalnych 
i intelektualnych, lubią 
uczestniczyć w zbio-
rowym akcie kreacji, 

Truchcikiem po galeriach

kiedy zapragnęli podróży w czasie. Wszystkie te 
filmowe akty twórcze reżyserował Jacek Sztuka. 
Trochę gorzej było z twórczym malarskim dialo-
giem z prehistorią naszej Jury, co dało się zauwa-
żyć na samej wystawie. Chwilowy eksperyment 
i zmianę plenerowej optyki z klasycznego pejzażu 
na inaczej pomyślany i realizowany obiekt ma-
larski wprowadzili do swej twórczości Elżbieta 
Chodorowska, Włodzimierz Karankiewicz, Ma-
ria Ogłaza a w instalacjach Jacek Sztuka. Reszta 
uczestników poprzestała na lepszych lub gorszych 
pracach pejzażowych.
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W Galerii Ośrodka Promocji Kultury „Gau-
de Mater” odbył się wernisaż wystawy „One” 
(8 marca). Swe prace malarskie zaprezentowała 
profesor Akademii im. Jana Długosza, Magda-
lena Snarska. Obrazy, będące wyłącznie kobie-
cymi portretami osób współcześnie żyjących, 
w konwencji malarskiej nawiązują w zasadniczy 
sposób do renesansowego sfumato – miękkiego 
malarskiego konturu oraz związanej z tym zjawi-
skiem perspektywy powietrznej i kolorystycznej. 
Delikatnie rozwibrowany aktywny kolor, a także 
uduchowione jego świetlistością portretowane 
postaci, wyrażają nostalgiczne emocje unieru-
chomionego w kompozycyjnym kadrze indywi-
dualnego istnienia i trwania. Są wyrazem emana-
cji chwili oraz wzniosłego piękna.

Łukasz Kolman, absolwent Instytutu Plastyki 
Akademii im. Jana Długosza, zaprezentował w mar-
cu w Miejskiej Galerii Sztuki na swojej kameralnej 
indywidualnej wystawie malarstwa kilka dobrych 
i interesujących obrazów, mocno wypracowanych 
w kolorze i wręcz tektonicznej reliefowej fakturze, 
zagęszczonej i układanej precyzyjnymi warstwami. 
Tematyka prac, związana jednoznacznie z życiem 
oraz męką Chrystusa na krzyżu, nawiązuje w ukła-
dach kompozycyjnych do sztuki romańskiej i bizan-
tyjskiej. Na wystawie znalazły się również wyobra-
żenia malarskie wychodzące poza te rozwiązania; 
prace bardzo osobiste, wyciszone w kolorze i mniej 
dekoracyjne, jak na przykład „Zmartwychwstanie”, 
utrzymane w ciepłej tonacji różnorodnych ugrów 
podbudowanych czerwienią.
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Jakub Jakubowski w Galerii Krypta u Pijarów 
w Krakowie prezentował w lutym i marcu swoją in-
dywidualną wystawę malarstwa, składającą się z po-
nad trzydziestu obrazów, zwykle o wydłużonych 
kompozycyjnych osiach pionowych czy poziomych. 
W swoim malarskim przekazie młody artysta, absol-
went Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, 
a obecnie jej pracownik, poszukuje poprzez znaki 
i symbole współczesnych konotacji sakralnych te-
matów, religijnego ich wymiaru. Kontekst sakralny 
wyciszonych kolorystycznie większości obrazów, 
podbudowanych świetlistością materii i zgeometry-
zowanymi podziałami płaszczyzny, przywołuje na-
strój skupienia i uwagi, ale również mistycznego na-
pięcia ekspresji malarskiej zawartej w obrazie.

Marian Panek

„Paryż” Joanny 
Stępień to wysta-
wa zaprezentowana 
w Konduktorowni - 
Galerii Regionalne-
go Towarzystwa Za-
chęty Sztuk Pięknych 
w Częstochowie. Wy-
stawa artystowska, 
przywołująca miasto 
Paryż z jego architek-
turą, atmosferą, trady-
cją i obyczajem. Wiele 
prac przekłada się na 
ten dekoracyjny pokaz, 
choć niektóre z nich 
nie są zbyt efektowne, 
zwłaszcza te z zasto-
sowaniem brokatowej 
folii czy samego bro-
katu. Artystka stara 
się tworzyć współ-
czesne znaki, pop-
ikony słynnego miasta 
sztuki, kultury zbyt-
ku, beztroski, zabawy 
– uwodząc nas róż-
nokolorowymi reflek-
sami popkulturowych 
zjawisk, nawiązując bez wątpienia do myśle-
nia Andy Warhola w sztuce. Jednak sens tego 
malarskiego przekazu Joanny Stępień, oparty 
o istotę glamour, jest ograniczony przesadną 
dekoracyjnością. Chociaż taka praca jak „Wieża 
Eiffela dniem” czy „Luwr” oraz „Fontanny przy 
Centrum Pompidou”, różnorodnie rozważają-
ce przestrzeń w obrazie, są stanowczo godne 
uwagi. Zwłaszcza „Luwr” ze swoim klimatem 
kolorystycznym i skomplikowaną przestrzenią 
malarską mówi o olbrzymim potencjale twór-
czym artystki. Mimo wszystko dalej prawdziwe 
i wiecznie żywe w różnorodnych kontekstach 
jest powiedzenie, że… i w Paryżu nie zrobią 
z owsa ryżu…
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Kolejny – XXI Plener Miejski…

Od lat Związek Polskich Artystów Plastyków – 
Okręg Częstochowski jest organizatorem Plenerów 
Miejskich. Jest to przedsięwzięcie artystyczne, w któ-
rym biorą udział artyści plastycy zrzeszeni w często-
chowskim ZPAP. 

W ubiegłym roku (dwudziesty raz z rzędu) odbył 
się Plener Miejski, w którym przyjęliśmy nową for-
mułę, zaproponowaną przez komisarza (wyłonionego 
w drodze konkursu) - Urszulę Łyko - Katus.

Odbył się on pod hasłem „XX Plener Miejski, 
czyli podglądanie Częstochowy przez dziurkę 
od klucza”.

Plener miał charakter retrospektywny, sięgnęliśmy 
bowiem do indywidualnych wątków biografi cznych 
artystów, co wzmocniło wzajemne relacje, wróciły 
również wspomnienia związane z osobami, których 
już nie ma wśród nas.

Wernisaż wystawy poplenerowej, który od-
był się 18 stycznia 2008 roku w Miejskiej Gale-
rii Sztuki, utwierdził nas o trafności podjętych 
zmian, gdyż prace prezentowane na wystawie 
wywołały żywe wspomnienia wśród odbiorców 
sztuki, którzy prowadzili z artystami niekończące 
się  rozmowy o mieście, dzielili się także osobi-
stymi uwagami i przeżyciami.

Tak życzliwy odbiór wystawy przyczynił się do po-
nownego spotkania artystów, podczas którego twórcy 
postanowili kontynuować temat w następnej edycji 
pleneru, pod ponownym „przywództwem” Urszuli 
Katus. Artystka zaproponowała nowy temat plene-
ru „Klucz–ymy” po Częstochowie, którego ideą jest 
ukazanie „miejskich faktur” podlegających ingerencji 
czasu i historii, przedstawienie liryki przedmiotów, zna-
ków, ludzi oraz uwzględnienie symboliki klucza i otwie-
rania. Dzieła artystów obejmą różne techniki malarskie, 
obejmą również instalacje, grafi kę, ceramikę, rzeźbę. 

W programie tego pleneru są też cykliczne spotka-
nia i wycieczki po zaułkach miasta, po muzeach i ko-
ściołach. Już teraz zapraszamy na wystawę poplene-
rową wiosną przyszłego roku – będzie eksponowana 
w Miejskiej Galerii Sztuki w Częstochowie.

Za Zarząd Okręgu ZPAP
Prezes Okręgu Czesław Tarczyński
Wiceprezes Okręgu Maria Ogłaza

„Bez pointY”

W OPK „Gaude Mater” Jakub Szyma, artysta 
fotografi k, zaprezentował kilkanaście swoich znako-
mitych prac. 

Jakuba Szymę fascynuje taniec nowoczesny, 
który udatnie rejestruje w ruchu pełnym wysiłku, 
skupienia, artystycznego wyrazu i zindywiduali-
zowanej interpretacji. Artysta podkreślał podczas 
otwarcia wystawy fakt fotografowania tancerzy na 
żywo, podczas występów.

Jednak oglądając prace, niełatwo oprzeć się wraże-
niu statyczności tańczących, bowiem robią wrażenie 
zamarłych, uchwyconych w granych pozach, wcale 
nie dynamicznych, w ruchu. Fotografi e zniewalają 
barwą, wibrującym światłem, zatrzymanym w kadrze 
pięknem ruchu, niecodziennym, niszowym tematem. 
Estetykę i elegancję prac podkreśla wykonanie ich na 
autentycznym papierze fotografi cznym (mimo duże-
go formatu), tym samym czyniąc z nich małe dzieła 
sztuki, niepowtarzalne obrazy ludzkiego piękna.

Komisarz wystawy, Robert Sękiewicz, stwier-
dził, że monotematyczne prace Szymy robią wra-
żenie reportażu, z czym sam artysta się nie zgodził, 
mówiąc, że dla niego jest jeszcze za wcześnie na 
etap reporterski.

J. GrochowskaFot. Leszek Pilichowski
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Fot. Zbigniew Burda

Rzeki naszego miasta

Warta, rzeka pierwszego rzędu w Królestwie Pol-
skiem, bierze początek w blizkości osady Kromołowa 
w pow. Olkuskim, na wyżynie Łysogórskiej (29 me-
trów), i płynie ku północy aż pod Częstochowę, odkąd 
zwraca się ku wschodowi, następnie ku północy (pod 
Działoszynem), od Koła do Szremu płynie w kierunku 
zachodnim, znowu zwraca się ku północy, by wresz-
cie przybrawszy wschodni kierunek, wpaść do Odry 
koło Kistrzynia. Długość całkowita W. wynosi 712 
klm, szerokość 80-94 metrów (...) Płynąc od Często-
chowy przez jednostajną równinę w brzegach nizkich, 
posiada bieg bardzo powolny i rozdziela się na wiele 
ramion. Co wiosna wylewa (...)

Encyklopedia Orgelbranda, 1903

klm
ch
po
ram
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„O, cóż jest piękniejszego, niż wysokie drzewa!” – 
zachwycał się Leopold Staff. Niestety, nie wszyscy po-
dzielają jego zachwyt.

Otwarto zrewaloryzowane parki podjasnogórskie im. 
Staszica i 3 Maja. Sporo szarego granitu, trochę żwiro-
wych alejek, odrestaurowane pawilony wystawowe. 
Dużo roślin cebulkowych i różnych bylin; zobaczymy, 
jak zakwitną wiosną. Dał się jednak słyszeć głos, że 
wszystko tu piękne z wyjątkiem... drzew (!) Tak, tak, po-
tężnych drzew w Alei Sienkiewicza. Przykro, gdy ktoś 
zacny i mądry korzysta ze swego autorytetu i wywiera 
psychiczny nacisk, publicznie opowiadając podobne  rze-
czy. I to nie pierwszy raz. Takie zaangażowanie w walkę 
z drzewami budzi zdziwienie. 

Mówił kiedyś profesor Wiktor Zin na spotkaniu pod-
czas pielgrzymki akademickiej na Jasnej Górze o pew-
nym jegomościu, który kazał wyciąć piękne drzewa, bo 
mu zasłaniały widok na wieżę jego nowobogackiej wil-
li-pałacyku. Tutaj wieża inna, ale rozumowanie jakby 
podobne. Odsłonić i już.

Źle pod tym względem wróżyły zeszłoroczne publikacje 
i wypowiedzi prasowe uzasadniające, iż trzeba drzewa usunąć 

WYSOKIE DRZEWA

z tej alei, a nowych sadzić  nie warto, bo po paru latach znów 
będzie problem. Na skraju parku bowiem korony kształtują 
się nierównomiernie, ku wolnej stronie. Idąc tym tropem ro-
zumowania trzeba by powycinać wszystkie drzewa w parku, 
bo przecież zawsze któreś będą na skraju. Zresztą, drzewa ro-
snące w Alei Sienkiewicza nie potwierdzają tych opinii, bo 
z ich koronami jest akurat odwrotnie. A jakie piękne są dęby 
na skraju lasu, choćby w Kuźnicy Kiedrzyńskiej!

Przeszkadzać miały także wyrośnięte kilkunasto-
letnie kasztanowce, które chciano by przesadzać! Co 
prawda jesienią pojawiły się w Alei Sienkiewicza mło-
de, opalikowane drzewka, uzupełniające rzędy. Wyglą-
dało na to, że jednak rozsądek zwyciężył. Ale już ich nie 
ma. Aleja bez drzew, cóż za absurd!

Drzewa chore wycięto w zeszłym roku; pozostałe po-
winny być starannie pielęgnowane - to oczywiste, by nie 
stwarzać zagrożeń - a nie usuwane  Powstałe luki trzeba 
uzupełnić nowymi drzewami, a nie niskimi krzaczkami! 
Przecież drzewa decydują w dużym stopniu o pięknie 
tego miejsca. I tak jest od wielu lat. Wystarczy obejrzeć 
stare zdjęcia, pocztówki. Jasna Góra w oprawie potęż-
nych drzew ma swój charakter. Pielgrzym, po przejściu 
Alei Sienkiewicza, gdzie może znaleźć wytchnienie od 
upału w cieniu wysokich drzew, wychodzi na plac zala-
ny słońcem. A idąc - widzi jasną wieżę i szczyt bazyliki; 
po zbudowaniu na wiszącym podium, w osi alei, ołtarz 
na szczycie jest dobrze widoczny  z każdego jej miej-
sca. Drzewa w najmniejszym stopniu nie ograniczają tej 
widoczności. Chyba że chodzi o pokazywanie trybun, 
zasłaniających - wbrew pierwotnym założeniom - ele-
wację. Ale to chyba nie jest najważniejsze, na czym po-
winna się skupiać uwaga uczestników liturgii.

Przy okazji przebudowy nawierzchni I i II Alei Naj-
świętszej Maryi Panny wraz z placami Biegańskiego 
i Daszyńskiego, warto zwrócić uwagę na piękne stare Władysław Ratusiński

Fot. Leszek Pilichowski
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drzewa stanowiące oprawę kościoła św. Jakuba. W cią-
gu ponad wiekowej historii obecny plac Biegańskiego 
również zmieniał swój wygląd. Na starych pocztówkach 
widać ratusz wśród drzew. Jeszcze w latach sześćdzie-
siątych ubiegłego wieku rosły tu potężne kasztanowce. 
Przy okazji budowy wysokiego pomnika wdzięczności 
Armii Czerwonej, plac poddano przebudowie, wycinając 
większość drzew po stronie rausza. Natomiast po stro-
nie północnej zabrano część terenu należącego do ko-
ścioła św. Jakuba, zachowując jednak rosnące tam drze-
wa. I tak jest do dziś. Od paru lat pojawiają się jednak 
pomysły „odsłonięcia” kościoła. Pomysły nieopisanie 
szkodliwe. Wszak wyjątkowy urok tej budowli polega 
na tym, że jasna bizantyńska bryła świątyni, oświetlona 
nocą refl ektorami, przeziera przez korony drzew, świeci 
w słońcu w złocie i brązach jesieni i wśród bujnej zie-
leni lata. Pozbawienie lub tylko zubożenie tej oprawy, 
obdarcie z bogatej szaty natury, byłoby niepowetowaną 
stratą  i dla samego kościoła, i dla krajobrazu miasta. 

Dość podobnie o potrzebie zachowania starych drzew 
myślą architekci Marek Chmura i Paweł Korzewski, lau-
reaci, konkursu 
na przebudowę 
Alei Najświęt-
szej Maryi Panny, 
przygotowujący 
projekt do realiza-
cji. Przewidują oni 
zachowanie drzew 
– szkoda że nie 
wszystkich – choć 
otoczonych grani-
tową nawierzch-
nią placu. Szkoda 
też dużych cisów 
i wyjątkowo ład-
nie rozrośniętej 
kosodrzewiny, dla 
których na placu 
braknie miejsca. 

Wolno żywić 
nadzieję, że oso-
by, które podej-
mują decyzje nie 

ulegną ewentualnym dalszym  naciskom „odsłania-
czy”, zaś echa nieszczęsnego odsłaniania nie będą się 
już obijać o czcigodne mury świętego Jakuba i nie bę-
dziemy zmuszeni w niedalekiej przyszłości chodzić po 
ogołoconym placu. Znam opinie na ten temat osób ze 
środowisk naukowych i artystycznych. Nie kryją zdzi-
wienia i oburzenia takimi pomysłami. Myślę, że nie są 
w tym odosobnieni. Tu można przytaczać dalsze argu-
menty z dziedziny ekologii, historii, estetyki. Warto też 
zwrócić uwagę na taki „drobiazg”, że w czasie procesji 
Bożego Ciała jest to jedyne miejsce na placu, gdzie się 
można schronić przed upałem, w cieniu drzew.

Podobny problem dotyczy Alej Najświętszej Ma-
ryi Panny i Placu Daszyńskiego. W II Alei drzewa są 
chore i trzeba je wymienić. Ale można by zachować 
największą, rozłożystą lipę naprzeciw „Merkurego”. 
A nie mechanicznie wycinać wszystko. Podobnie z du-
żym drzewem u wylotu ulicy Piłsudskiego. Wątpliwo-
ści budzi też przyjęte założenie konserwatorskie, że 
drzewa w Alei muszą mieć korony stożkowe, by nie 
zasłaniać widoku na Jasną Górę. Taki warunek nie ma 
uzasadnienia historycznego, a drzewa z koronami roz-
łożystymi, tworzące parasol nad deptakiem, dają cień, 
tak upragniony przez wędrujących w spiekocie pątni-
ków. Zaś  stopniowe, w miarę wędrówki, ukazywa-
nie się jasnogórskiej wieży w bogatej oprawie drzew, 
może dostarczać wędrowcowi głębszych przeżyć, niż 
gdy cały widok ma on od razu przed sobą.

Niekorzystne dla rozwoju drzew jest umieszczenie ich 
wyżej od poziomu nawierzchni, wymuszone wcześniej-
szym planem nasadzenia. Zwracał na to uwagę – jak dotąd 
bezskutecznie - wybitny autorytet w dziedzinie dendro-
logii,  profesor Janusz Hereźniak. Plan ten powinien być 
dostosowany do projektu całej Alei. Jest to ważne także ze 
względów estetycznych i pozwoliłoby uniknąć tak agre-
sywnych granitowych obramień, jakie są w III Alei.

Fot. Zbigniew Burda

Pocztówka, początek XX w.
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 Jeśli chcesz poznać wartość pieniędzy,
  spróbuj ich trochę od kogoś pożyczyć.
                                          Benjamin Franklin

„Mały światek Sammy Lee” Kena Hughesa jest 
sztuką nie tylko o człowieku, który pożyczył pieniądze 
od bukmachera i musi oddać dług, a jeżeli tego nie zro-
bi w określonym czasie zostanie pobity i oszpecony. 
Tekst ten, w postaci dobrze skrojonego monodramu, 
jest przeznaczony dla bardzo dobrego aktora i dużo 
może powiedzieć o jego umiejętnościach, a ostatecz-
nie je weryfi kuje. Ten, kto podejmuje się takiego sce-
nicznego zadania, jest świadomy swoich możliwości 
aktorskich i aby wyjść obronną ręką z pojedynku z tek-
stem monodramu, musi stworzyć ewidentną kreację.

Sztukę napisał Ken Hughes, zmarły w 2001 roku 
brytyjski scenarzysta i reżyser. W 1958 roku przygo-
tował on scenariusz telewizyjny pt. „Sammy”, który 
cztery lata później wykorzystał do fi lmu fabularnego, 
zmieniając pierwotny tytuł na „Mały światek Sammy 
Lee”. Sammy’ego grał w polskim teatrze telewizji Zbi-
gniew Cybulski (1962) oraz Roman Wilhelmi (1990). 

W częstochowskim Teatrze im. Adama Mickie-
wicza w rolę spryciarza, kombinatora i hazardzisty 
wcielił się Piotr Machalica. Na premierze, która od-
była się na małej scenie 1 marca - w reżyserii i sce-
nografi i Anny Kękus-Poksy – znany aktor, a zarazem 
dyrektor artystyczny naszego teatru, zagrał szereg 
etiud aktorskich na różne tematy, nawet zgrabnie i in-
teresująco. I tak od początku pokazał: jak Sammy śpi, 

SAMMY LEE I TELEFON

budzi się, kaszle, pali papierosa, nastawia radio, czeka 
na transmisję radiową z wyścigów konnych, słucha re-
lacji z gonitwy, przeżywa ją, kombinuje w pośpiechu w 
kilkunastu rozmowach telefonicznych, jak zdobyć pie-
niądze na łączonych transakcjach z różnymi hurtowni-
kami, sklepikarzami i restauratorami, by w końcu, nie-
stety nie zdobywszy wymaganej sumy pieniędzy, stanąć 
oko w oko z egzekutorem długu. 

Świetny tekst monodramu Ma-
chalica może zbytnio porozbijał na 
wypunktowane części i rytmy. Bez 
wątpienia zagrał przekonywująco 
i z werwą w biznesowych rozmowach 
telefonicznych, poza rozmowami 
z młodą przyjaciółką, oczekującą na 
bohatera w pobliskim barze. 

Interesująca sama w sobie jest scena 
relacji radiowej z hipodromu w wykona-
niu reportera sportowego Włodzimierza 
Szaranowicza (po mistrzowsku przygo-
towane nagranie). 

Myślę, że Piotr Machalica jeszcze 
„dociera się” do roli Sammy’ego, by 
wejść w jego skórę.      

Marian Panek

Fotografi e: Piotr Dłubak
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Dyrektor teatru mówił przed premierą, że reżyser  
nadał starej sztuce nowe tempo. Reżyser Grzegorz 

Warchoł oznajmił, że tempo jest szybkie, po-
nieważ komedię należy grać dwa razy szyb-
ciej niż dramat. W efekcie częstochowska in-
scenizacja „Zemsty” dzieli się na dwie części 
- po 38 minut. Razem daje to 76 minut, łatwo 
więc zmieści się podczas dwóch szkolnych 
lekcji języka polskiego. Pytaliśmy  reżysera, 
czy zastosował jakieś skróty w tekście. Nie, 
nie zastosował, sztukę możemy oglądać tak, 
jak ją napisał Aleksander Fredro. Oszczędno-
ści czasu uzyskano zaś właśnie dzięki szyb-

albo nasza nowa „Zemsta”
CO KOŃ WYSKOCZY

Marian P. Rawinis

kiej grze aktorów - 76 minut to rzeczywiście tempo 
ekspresowe (znana „krakowska” inscenizacja Olgi 
Lipińskiej trwa około 100, tyleż liczy sobie fi lm 
Andrzeja Wajdy).

Innowacyjność nowej inscenizacji „Zemsty” po-
dziwialiśmy na przedstawieniu premierowym. Przez 
pierwszą część spektaklu, trwającą jak wspomnieli-
śmy ok. 38 minut, publiczność siedzi wbita w fote-

le, ze wzrokiem utkwionym w usta aktorów, 
z uszami maksymalnie nastawionymi ku słu-
chaniu. Ze sceny płynie tekst, a wszyscy są 
tak bardzo skoncentrowani na jego odbiorze, 
że nie mają czasu (i możliwości) na jakie-
kolwiek reakcje. Przez owe 38 minut prawie 
nikt się nie śmieje, bo nie ma kiedy. Słowo 
leci za słowem, gag za gagiem - nie można 
się śmiać z czegoś, co właśnie miało miejsce, 
bo biegną już następne słowa i następne. Nie 
czujemy point, nie słyszymy dowcipów, więc 
nie mamy szansy się roześmiać. Jesteśmy 
skupieni na tym, żeby dowiedzieć się, jakie 
relacje zachodzą pomiędzy bohaterami i o co 

w ogóle w tej sztuce chodzi. Aktorzy tak się 
spieszą, aby wypowiedzieć cały tekst, że zu-
pełnie nie zostawiają nam czasu na zabawę. 
Pierwszy raz widziałem takie zjawisko - „Ze-
mstę”, która nie rozśmiesza. 

W drugiej części jest trochę lepiej - pu-
bliczność otrzymała kilka okazji roześmiania 
się i skwapliwie z nich skorzystała. 

Być może reżyser wyszedł z założenia, że 
„Zemstę” zna każdy i nie ma potrzeby poka-
zywać na scenie, o co chodzi bohaterom, kto 
się mści, na kim i z jakiego powodu. Ale jeśli 
takie było założenie reżysera, to szkoda, że 
nie poszedł dalej. Bo jeśli rzeczywiście nie Fotografi e: Piotr Dłubak
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ma sensu przedstawiać całego „mięsa” sztuki, może 
wystarczyłoby zademonstrować sam afi sz teatral-
ny? Patrzymy na afi sz, kojarzymy numer dowcipu - 
i śmiejemy się do rozpuku. 

To są uwagi starego malkontenta? Zawiedzionego, 
ponieważ spodziewał się czegoś innego? Aha, tak wła-
śnie. Każdy przecież wie, że  gdy na scenie występuje 
kabaret, to nawet marny artysta kabaretowy daje czło-
wiekowi szansę, żeby ten zrozumiał dowcip i roześmiał 
się, w odpowiednim momencie. Po to przecież  napisano 
tekst w taki sposób a nie w inny: tu pointa, tam pointa. 
Słyszymy, widzimy, rozumiemy - śmiejemy się.  

Zbyt szybko podawany tekst „Zemsty” oznacza ka-
rygodny brak możliwości śmiania się. Stanowi zresztą 
także i poważną przeszkodę w odbieraniu tzw. meri-
tum. Aktorzy strzelają jak z karabinów maszynowych 
i w wielu wypadkach po prostu nie daje się usłyszeć, 
co mają do przekazania. Fredro jest trudny, tekstu spo-
ro, czasu mało, więc i nie dziwota, że kompletnie nie 
rozumieliśmy, co mówią niektórzy bohaterowie (para 
najmłodszych,  najsłabszy duet aktorski w tej sztuce).

Reżyser, każąc aktorom ekspresowo podawać tekst 
sztuki, najwyraźniej zorientował się, że tekst stał się 
przez to mniej śmieszny. A że sztuka Fredry jest kome-
dią, zaproponował nam coś w zamian – scenki kabare-
towe, rodem z burleski i fi lmów slapstikowych – pra-
cujący mularze, pijany kucharz albo panna domowa 
- poświęcono im wiele czasu i miejsca.  Udała się więc 
reżyserowi sztuka nie lada jaka: zamiast komedii słow-
nej, mieliśmy spory kawał komedii sytuacyjnej.

W drugiej części spektaklu poszło lepiej. Scena 
pisania listu, kto wie, czy nie najśmieszniejsza scena 
w polskiej dramaturgii, wypadła poprawnie. Jest tak 
śmieszna, że bawi nawet w średnim wykonaniu, a to 
wykonanie okazało się  dobre. Niezły był Waldemar 
Cudzik i jego Papkin, choć wobec tempa sztuki mało 

się różnił od innych postaci – wszystkie ubra-
no w tę samą, pośpieszną konwencję. Michał 
Kula nie zawiódł w swojej kreacji krewkie-
go szlachcica, biegającego po scenie, rzu-
cającego się w pasji i gniewie (Cześnik); 
nie zawiódł też rejent Milczek (Adam Hu-
tyra). Rozbawiła nas  Podstolina (Iwona 
Chołuj) i nawet postacie drugoplanowe, bo 
kto nie lubi filmów z Chaplinem.

Warto poświęcić nieco uwagi scenografi i. 
Nie bardzo wiemy, dlaczego w takim  małym  
stopniu wykorzystano przestrzeń sceniczną 
dużej w końcu sceny. Rzecz rozgrywa się na 
podeście zajmującym tylko kawałek tej prze-
strzeni i aktorzy rzadko wychodzą na prosce-
nium, tłocząc się na małej powierzchni, z po-

wodów do końca dla nas niezrozumiałych. Scenografi a 
jest silnie umowna – kawałek muru, stół podzielony na 
połowę i niewiele więcej. Tak to zostało wymyślone, 
„Zemsta” jest przecież tak znana, że nie ma potrzeby 
stawiać rozbudowanych dekoracji, najważniejsza są 
relacje między ludźmi – mówili realizatorzy.

Zaciekawiło nas białe tło, za aktorami. Dzięki 
oświetleniu powodowało ono, że widzieliśmy cienie 

Fotografi e: Piotr Dłubak
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bohaterów. Jednakże 
trudno nam określić, 
czy był to celowy 
zabieg. W pierwszej 
części, gdy to zoba-
czyliśmy, nawet nam 
się podobało, nadawa-
ło bowiem dodatkowy 
wymiar wszystkiemu 
co obserwowaliśmy 
na scenie. Szkoda 
tylko, że reżyser nie 
wykorzystał do koń-
ca tej niespodzie-
wanej możliwości 
– przecież scena, gdy 
Papkin biega z drew-
nianą podstawką pod perukę (jak się nazywa taki re-
kwizyt?), na białej ścianie widzimy cienie żywcem 
z Szekspira – oto Hamlet z czaszką Yorricka. To do-
piero byłaby komedia! 

Parę słów o kostiumach i rekwizytach. „Zemstę” 
można pokazywać na rozmaite sposoby, oczywiście. Za-
prezentowano nam stroje z epoki – kontusze, wysokie 
skórzane buty, pas słucki, trójgraniasty kapelusz, perukę 
Papkina, szable u boku itp. Ale z wyraźnymi odniesienia-
mi do współczesności:  pod rozpiętym kontuszem Cześni-

ka widzieliśmy współ-
czesny pasek do 
spodni, pod surdutem 
Wacława współcze-
sny krawat, a mularze 
paradowali w takich 
samych wysokich 
skórzanych butach 
jak panowie szlachta. 
Niby drobna rzecz, ale 
z drobiazgów składa 
się nie tylko sztuka, 
ale i życie. 

Być może, że po 
wyjeździe reżyse-
ra, aktorzy zwolnią 

tempo i tekst będzie podawany nieco wolniej. Uła-
twi to percepcję młodej widowni, do której przecież 
jest adresowany, zaś wszystkim widzom umożliwi 
śmianie się tam, gdzie śmiać się powinni. Kilka 
minut luzu i pauzy w pierwszej części, kilka minut 
w drugiej, a będzie z tego zupełnie dobry, przyzwo-
ity spektakl klasycznej sztuki. Pójdą na nią ucznio-
wie szkół częstochowskich, pójdą mieszkańcy mia-
sta i wszyscy będą bawili się jak najlepiej. Czego 
sobie i Wam życzymy.

Fotografi e: Piotr Dłubak
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Z inicjatywy Ośrodka Promocji Kultury „Gaude 
Mater”, przy współudziale Teatru im. Adama Mickie-
wicza, Muzeum Częstochowskiego, Ośrodka Kultury 
Filmowej i Biblioteki Publicznej im. dr. Władysława 
Biegańskiego, odbył się w dniach 15-17 lutego Festi-
wal Dobrej Piosenki im. Kaliny Jędrusik pod nazwą 
„Kalinowe noce, Kalinowe dni”. Wokół konkursu, 
do którego zakwalifi kowano 25 uczestników, odby-
ło się wiele imprez towarzyszących, m.in. projekcje 
fi lmów z udziałem K. Jędrusik (OKF), koncert Grze-
gorza Turnaua i Jacka Królika, recital Magdy Umer 
– chrześnicy artystki, wystawy (biblioteka, muzeum). 
Grand Prix festiwalu zdobyła częstochowianka Anna 
Andrzejewska. Organizatorzy zapowiadają, że impre-
za wejdzie na stałe do kalendarza kulturalnego. 

Kalina Jędrusik urodziła się 5 lutego 1931 r. 
w podczęstochowskim Gnaszynie (wówczas jeszcze 
nie będącym w granicach miasta) w rodzinie na-
uczycielskiej. Toteż już w domu odebrała staranne 
wykształcenie. Była skoligacona z rodziną Witol-
da Lutosławskiego. Od najmłodszych lat marzyła 
o aktorstwie. W liceum urzekła ją proza Stanisława 
Dygata. I dopięła swego. Została aktorką (PWST 
w Krakowie) i żoną Dygata.

Zadebiutowała w 1953 r. na scenie Teatru Wybrze-
że w „Barbarzyńcach” Gorkiego. Jej kariera nabrała 
tempa. W 1955 przeniosła się do Teatru Narodowego, 
potem był Współczesny, Komedia, STS, Rozmaito-
ści, i u schyłku życia Teatr Polski. Zabiegało o nią 
radio, rodząca się telewizja i fi lm. Publiczność eks-
cytował jej zmysłowy głos i nade wszystko seksa-
pil. W latach sześćdziesiątych stała się uosobieniem 
seksu. Przylgnąły do niej przydomki (lub epitety) 
„wielkiej gorszycielki”, „demona zmysłów”. Jej imię 
jawiło się jako grzeszne libido, choć sama Kalina nie 
przystawała do epoki „małej stabilizacji”. Nie przy-
stawała, bo nie znosiła przeciętności, mentalnego 
uniformizmu, w który ubierała nas ówczesna władza. 
Bo obrażała socjalistyczną (nie)moralność! Mimo 
że artystka wyznała kiedyś, jakoby była „skazana na 
wieczną drugorzędność”, to jednak zmieniała polską 
obyczajowość tamtych lat w sposób pierwszorzędny. 
Do tego stopnia, że naraziła się samej Zofi i Gomuł-
kowej. Bowiem sekretarzową porażał dekolt Kali-
ny i krzyżyk pomiędzy krągłymi piersiami. Mówiło 
się, że „cycki Kaliny stały się tematem obrad Biu-

(o zjawisku Kaliny Jędrusik)
KALINOGRANIE

Wiesław Wyszyński

Laureatka Grand Prix - Anna Andrzejewska
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ra Politycznego PZPR”. Ba! 
Listy protestacyjne na ręce 
towarzysza „Wiesława” słały 
zgorszone robotnice czerwo-
nej armii zbawienia Rybnika 
i różnych zakładów im. Paw-
ki Morozowa. Zrugał Kali-
nę i przywołał do porządku 
(uniformistycznego) prezes 
Radiokomitetu. To nie pozostało bez echa. Jej biogra-
fowie wspominają o trudnych momentach i zakrętach 
artystki. Zamykała się. Wreszcie poszła w tzw. estra-
dę. A głos miała ustawiony znakomicie. Mimo to wie-
lu krytyków traktowało piosenkarstwo Kaliny jako 
ekstrawagancję. Jednak po latach łezka wciąż w oku 
staje przy jej sentymentalnych piosenkach z Kabaretu 
Starszych Panów – szczytu wokalnych osiągnięć Ka-
liny Jędrusik. Zmarła 7 sierpnia 1991 roku.

Pozostała legendą, którą trudno (a może niepo-
trzebnie) oddzielać od prawdy. Prawdą jest, że gdy-
by się urodziła w innym miejscu lub czasie, byłaby 
z pewnością gwiazdą światowego formatu. U nas 
krytyka mówiła o niej: polska Marylin Monroe, Bri-
gitte Bardot, Marina Vlady – co artystka przyjmowała 
z przymrużeniem oka, bowiem zawsze była autono-
miczna. W mojej pamięci pozostanie zwiewną mgieł-
ką z Kabaretu Starszych Panów i perwersyjną Lucy 
Zuckerową z „Ziemi obiecanej” Andrzeja Wajdy. 
Pięknie wyraziła się o niej Maja Komorowska: „Pan 
Bóg musi mieć tam w niebie dużo z nią kłopotów”. 
Życzę miastu również wielu „kłopotów” przy organi-
zacji kolejnych festiwali im. Kaliny Jędrusik. 

A swoją drogą, dlaczego mimo upływu 17 lat 
od śmierci słynnej rodaczki, nasze miasto nie 
uhonorowało jej imieniem żadnej z ulic, czy 
choćby i placyku?

Fotografi e:
Leszek Pilichowski
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Jaka jest Justyna Królak na co dzień?

Justyna Królak: Na co dzień jestem zupełnie zwy-
czajną dziewczyną, jakich wiele w tym mieście. Mój 
rozkład dnia zaczyna się o  6,30 od porannej fi liżanki 
kawy i, żeby wprawić się w dobry nastrój, zaraz po 
wyjściu z łóżka słucham muzyki, co polecam zresztą 
wszystkim, którzy mają problemy z porannym prze-
budzeniem. Poza tym, jeśli zaczyna się dzień przy 
np. „What a Wonderful World” Louisa Armstronga, 
to nie ma już znaczenia, że za oknem akurat szaleje 
wichura lub pada śnieg z deszczem. Żeby podtrzy-
mać dobry nastrój słucham muzyki również w drodze 
do pracy, gdzie następne 8 godzin poświęcam miastu 
Częstochowa i jego mieszkańcom. Od ośmiu lat pra-
cuje bowiem w Urzędzie Miasta, w tym od czterech 
lat w Wydziale Planowania Przestrzennego. Nie będę 
opowiadać szczegółowo, na czym polega moja praca. 
Powiem tylko - bo wydawać się może, że praca urzęd-
nika musi być śmiertelnie nudna - że bywa bardzo 
barwnie. Mam też w pracy radio, więc nie jestem po-
zbawiona kontaktu z muzyką.  Popołudnia zazwyczaj 
również wypełnione są muzyką – czasem jest to próba 
z Januszem Sołtysikiem, często spotkanie z Lidką Po-
spieszalską, która pomaga mi w doskonaleniu warsz-
tatu artystycznego. Lidka jest nie tylko bardzo dobrą 
wokalistką ale również wspaniałym pedagogiem. Je-
stem jej ogromnie wdzięczna, że znajduje wolną chwi-
lę, aby poprawiać moje wokalne imperfekcje. Z Lidką 
spotykam się od mniej więcej roku, a ponieważ nigdy 
wcześniej nie kształciłam głosu, praca w tym zakre-
sie wymaga wiele wysiłku i czasu; ale to ogromna 
satysfakcja, gdy po skończonym koncercie słyszysz 
od ludzi pytanie: a kiedy następny? To jest dla mnie 
najlepsza recenzja. Częstochowa to w ogóle ciekawe 
muzycznie miasto i wiele się w nim dzieje, więc jeżeli 
sama nie występuję, to z przyjemnością idę na kon-
cert kolegów. A w weekendy, jeśli nie ma koncertów, 
to można mnie znaleźć w kinie, w OKF oczywiście, 
ponieważ tam oglądam ciekawsze, ambitniejsze kino. 
Kiedy mam więcej wolnego czasu, lecę do Paryża. Od 
paru lat wyjeżdżam tam na każde wakacje. Tyle tam 
jest cudownych miejsc, gdzie można posłuchać dobrej 
muzyki, no i jest okazja, żeby porozmawiać w pięk-
nym języku francuskim.

Trzy pytania

Pani inspektor śpiewa

Parafrazując ty-
tuł przedwojen-
nego polskiego 
fi lmu „Pani mi-
nister tańczy”, 
można powie-
dzieć, że pani in-
spektor śpiewa. 
Dlaczego wła-
śnie jazz?

To była 
Tola Mankie-
w i c z ó w n a , 
pracująca, o ile 
się nie mylę, 
w Minister-
stwie Obrony 
M o r a l n o ś c i . 
Faktycznie tak 
jest - pani in-
spektor śpiewa. 
Ale nie jestem 
jedyna w magistracie, która po pracy realizuje ar-
tystyczne czy inne pasje – koledzy urzędnicy speł-
niają się jako fotografowie (Adam Markowski, Ra-
dek Majer), Jarosław Kapsa jest znanym felietonistą 
i dziennikarzem; w tak licznej grupie zawsze znajdą 
się ludzie z powodzeniem rozwijający swoje talenty. 
Muzyka towarzyszy mi od dziecka, pochodzę z ro-
dziny, gdzie była ona zawsze obecna. Dziadek i Tato 
byli organistami, brat studiował trąbkę, a ja biegałam 
do ogniska muzycznego na fortepian, który nieste-
ty zbyt wcześnie porzuciłam, czego dzisiaj bardzo 
żałuję. Śpiewanie natomiast zawdzięczam różnym 
dziwnym zbiegom okoliczności. Tuż przed maturą, 
zupełnym przypadkiem trafi łam na Festiwal Piosenki 
Młodzieżowej w Jarocinie. Weszłam na scenę prak-
tycznie z marszu. Zaśpiewałam wtedy „Małe tęskno-
ty” i „Wielką  zimę” Krystyny Prońko i wygrałam 
nagrodę – możliwość nagrania płyty w fi rmie fono-
grafi cznej w Poznaniu. Z płyty, jak to w życiu bywa, 
nic nie wyszło – wybrałam sobie mało komercyjne 
piosenki, ale materiał nagrany w studiu został. Dziś 
chce mi się śmiać, jak słucham siebie,  „z tamtego 
okresu”. Nawet znajomi nie są w stanie uwierzyć, że 
to ja. Ale ten festiwal był moim pierwszym spotka-
niem z piosenką na scenie. Pamiętam, że zastanawia-
łam się, czy nie zacząć myśleć poważnie o śpiewa-
niu. Niestety, brakło mi odwagi. Potem bardzo długo 
muzycznie nic się nie działo, poza śpiewaniem na tak 
zwanych chałturach, bo przecież trzeba było z czegoś 
utrzymywać się na studiach, choć nie jest to wcale tak 
łatwe zajęcie, jak mogłoby się wydawać. Następny, 
szczęśliwy zbieg okoliczności, który zbliżył mnie do 
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etapu, na którym dziś jestem, pojawił się po studiach. 
Ponieważ zaczynałam moje wykształcenie od fi lolo-
gii romańskiej, dzięki znajomości języka francuskie-
go trafi łam do hotelu Ibis, który poszukiwał kogoś, 
kto mógłby zaśpiewać parę piosenek po francusku na 
odbywającej się tam raz w roku imprezie - otwarciu 
sezonu Beaujolais Nouveau. Śpiewałam tam samą 
klasykę piosenki francuskiej: Piaff, Aznavour, Gre-
co, Brel, Bressens, i innych. Następnego roku, tuż 
przed imprezą w Ibisie, mój kolega akompaniator 
zostawił mnie, jak to się mówi, na lodzie, a ja, po-
nieważ podpisałam już umowę z hotelem na obsługę 
muzyczną imprezy, musiałam natychmiast znaleźć 
akompaniatora. Zadzwoniłam z prośbą o pomoc do 
Stowarzyszenia Jazzowego w Częstochowie, którego 
prezesem był wtedy Wojtek Puszek, i który skiero-
wał mnie do Janusza Sołtysika, za co losowi jestem 
bardzo wdzięczna. To Janusz  nakłaniał mnie do śpie-
wania i odważyłam się zacząć śpiewać standardy jaz-
zowe. A dlaczego właśnie jazz? Po pierwsze dlatego, 
że od dziecka interesował mnie właśnie ten gatunek 
muzyki. Słuchałam i staram się słuchać różnych jej 
gatunków. Już jako mała dziewczynka, wtedy gdy 
koleżanki słuchały Majki Jeżowskiej, ja byłam zasłu-
cha w piosenkach Grażyny Łobaszewskiej, Ewy Bem 
czy Krystyny Prońko. Tak jak interesowali mnie ludzie 
o duszy, której nie da się niczym ograniczyć, tak samo 
jazz urzekał i urzeka mnie właśnie tym, że czuje się 
w nim, dzięki improwizacjom, pewien rodzaj niczym 
nie ograniczonej wolności. Improwizacje natomiast 
wymagają naprawdę dużej sprawności technicznej. 
Jest więc to gatunek muzyki, który ma duszę a jedno-
cześnie wymaga dużego od-
dania i zaangażowania.

Z jakimi muzykami już wy-
stępowałaś i jakie są Two-
je plany na przyszłość; co 
zaprezentujesz na swojej 
pierwszej płycie?

Mój udział na często-
chowskiej scenie jazzowej 
nie jest na razie bardzo 
bogaty, ale mam nadzieję, 
że będzie się to zmieniać. 
Mam za sobą trzyletnią 
współpracę z Januszem 
Sołtysikiem i pojedyncze 
koncerty z udziałem Wojt-
ka Puszka czy też reprezen-
tantów tzw. młodej sceny 
jazzowej: Romka Tyrmana, 
Michała Walczaka, Prze-
mka Pacana. To są nie tylko 

bardzo dobrzy muzycy, ale również przesympatycz-
ni ludzie. Miło jest pracować z tak życzliwymi oso-
bami. A moje plany na najbliższą przyszłość? Hm... 
środowisko podjasnogórskiego jazzu jest bardzo dy-
namiczne i łatwo miksujące się, dlatego oprócz sta-
łych zespołów powstaje wiele grup ad hoc na jeden 
projekt, czy nawet jeden koncert. Mam nadzieję, że 
uda mi się na trwale wpisać w takie improwizowane 
wydarzenia a równocześnie pracować będę nad wła-
snym repertuarem. Co do płyty, to sądzę, że powoli 
dojrzewam do tego pomysłu. Ale jak wszyscy wiemy, 
jest to przedsięwzięcie dość kosztowne i czasochłon-
ne. Chodzi mi po głowie pomysł aranżacji standardów 
piosenki francuskiej, tych starszych, jak i tych bardziej 
aktualnych, uzupełnionych klasyką jazzową. Na razie 
jest to jeszcze dość mgławicowy koncept.  “With A Lit-
tle Help From My Friends” - ale z pomocą przyjaciół - 
kto wie? Bez wątpienia jest to zamierzenie, które będzie 
wymagało wielu przygotowań, solidnego montażu mu-
zycznego i fi nansowego, jak też znalezienia sponsorów 
i grupy muzyków, którzy chcieliby zaangażować swój 
talent i czas w takie przedsięwzięcie, no i przede wszyst-
kim mojej pracy nad własnym warsztatem. A jest jesz-
cze wiele do zrobienia. Mam jednak nadzieję, że przy 
odrobinie szczęścia i dużym nakładzie pracy może uda 
się wydać płytę, która byłaby również okazją do pokaza-
nia, że Częstochowa liczy się na jazzowej mapie Polski. 
Mamy tutaj przecież tylu wspaniałych muzyków. Miło 
byłoby, gdyby cały świat ich usłyszał.
Dziękuję za rozmowę.

Wysłuchał i fotografował
   Zbigniew Burda
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Ten świat, w którym teraz żyję, jest mi coraz bar-
dziej obcy, nieprzyjazny, groźny. Tak chyba zwykle 
bywa z upływem czasu, lat... Jestem jak ryba wy-
rzucona z rzeki na suchy brzeg. Inny świat, inni lu-
dzie, ich zachłanność na pieniądze, bezprzykładny 
hedonizm, nieliczenie się z moralną, etyczną stroną 
życia, gdzie „mieć” dominuje nad „być”, gdy dzie-
ci zabijają matki, a ojcowie dzieci. Taka moralność 
społeczeństwa, wśród którego wegetuję, jest dla 
mnie przerażająca. Nic dziwnego, że uciekam do 
przeszłości, do dzieciństwa i młodości...

Płońsk, Warszawa, Chotyłów Podlaski, Nieszawa, 
Skierniewice – to stacje mojego dorastania. Wagony 
kolejowe odstawione na bocznice były terenem mo-
ich zabaw. Pod ich spodem, w różnych metalowych 
i drewnianych zakamarkach, znajdowałem ptasie 
gniazda, a w nich jajeczka. Każde wytropione gniazd-
ko sprawiało radość. 

To było we Nieszawie, gdzie przeżyłem wczesne 
dzieciństwo, sielskie – anielskie. Od stacji kolejo-
wej do miasteczka nad Wisłą było około 5 kilome-
trów. Do szkoły powszechnej zacząłem więc cho-
dzić o 2 kilometry bliżej, mianowicie do Wagańca, 
wsi folnarskiej. Cała dorosła jej ludność pracowała 
w pobliskim majątku Bacciarellich: służba pałacowa, 
ogrodnicza, najemnicy rolni. W pałacu byłem tylko 
raz. Potomkowie sławnego malarza mieli pięć có-
rek. Najmłodsza przebywała w bursie we Włocławku 
i chodziła do gimnazjum prowadzonego przez siostry 
zakonne. Tam też uczęszczała moja starsza siostra. 
Koleżanki w szkole, poza którą dzieliła je wielka 
różnica klasowa: córka magnata i córka urzędnika 
państwowego. Ale kiedyś siostra została zaproszona 
do pałacu. Zabrała mnie ze sobą. Kolorowo ubrany 
lokaj, pokojówka, a potem olbrzymi salon, wokół 
krużganki, obrazy, kandelabry, stylowe meble... Po-
myślałem, że jestem w kościele. Całkiem odwrotnie 
rzecz się miała z moją pierwszą szkołą. Obejmowała 
jedną izbę lekcyjną i drugą, maciupką, gdzie miesz-
kała nauczycielka. W tym pierwszym pomieszcze-
niu trzy rzędy ławek: każdy rząd - inna klasa. Po 
dwóch latach dojeżdżałem już do prywatnej szkoły 
im. M. Kopernika, pociągiem.

Ale wracam do Nieszawy. Któregoś letniego dnia 
poszliśmy z siostrą do miasteczka, 5 kilometrów od 
stacji PKP, gdzie mieszkaliśmy. Najpierw wykąpałem 

Tadeusz Gierymski

Pamięć przez mgłę

się w Wiśle, tj. wymoczyłem się w złoto-srebrnym 
piasku (miałem wówczas trochę ponad sześć lat). 
I wtedy przykleił się pod moimi powiekami obraz, 
jaki noszę do dziś: napierająca, pienisto-świetlista ta-
fl a wody, co niesie na swym grzbiecie tratwę zbitą 
z pni drzew. Flisacy. Na środku tratwy ognisko. Do 
brzegu dochodził śpiew.

Innym razem pojechaliśmy autobusem, który raz 
dziennie dowoził pasażerów z pociągu do miasteczka 
nad Wisłą. Siostra miała za zadanie szkolne napisać 
reportażyk z pobytu w domu Ferdynanda Ossendow-
skiego, pisarza i podróżnika. Kilka lat później roz-
czytywałem się w „Płomiennej Północy”, w książce 
„Przez kraj ludzi, zwierząt i bogów” i innych pozy-
cjach podróżniczych i przygodowych. Pisarza w domu 
nie było, wyjechał do Afryki, jak się dowiedzieliśmy 
od gospodyni domu. Z wizyty tej zapamiętałem jeden 
szczegół: duży zegar ścienny wskazujący kwadrans 
po jedenastej. Była to godzina wyjścia Ossendow-
skiego z domu i wyjazdu do Maroka i Tunisu.

Nieszawa, a właściwie dworzec kolejowy i zie-
lone okolice, to apogeum moich dziecięcych zabaw, 
wariactw, podchodów, psot i fi gli. A teren był wspa-
niały: szeroki, pagórkowate przestrzenie, park z wy-
sokimi drzewami, pola buraczane, stawy, sadzawki, 
glinianki i stojące na bocznicach kolejowych wagony 
PKP. By odpocząć, wdrapywałem się na jakieś drze-
wo, robiłem tam z gałęzi (oczywiście latem) gniaz-
do i czułem się wyśmienicie. Gdy zacząłem chodzić 
do szkoły, czas zabawowych szaleństw się skrócił. 
Zwłaszcza zimą, kiedy musiałem dziennie, po śniegu, 
przechodzić około 10 kilometrów. A bywało, że śnieg 
sięgał do kolan. Często odprowadzała mnie matka 
albo pies. Był to wielki wilczur wabiący się As. I mą-
dry. Torował mi drogę w śniegu. Rodzice wysyłali 
Asa z domu po mnie do szkoły. Przybiegał i czekał, 
aż wyjdę z budynku. W końcu zginął pod kołami po-
ciągu. Rodzice uśmiechali się smutno, mówiąc: nie 
chciał dożyć starości...

Jeszcze jeden charakterystyczny obrazek z tam-
tego czasu. W zimowy poranek szedłem do szkoły, 
zadymka śnieżna tamowała mi oddychanie. Nagle 
w zaćmie śnieżnej zobaczyłem sylwetkę człowieka. 
Szedł, z trudem dźwigając na plecach coś w rodzaju 
skrzynki z wystającymi przedmiotami. W obu rękach 
niósł dodatkowe pakunki. Obładowany jak wielbłąd, 
a tu tumany śniegu i śliska droga. Na drugi dzień mie-
liśmy seans fi lmowy w szkole. Na ścianie powieszo-
no białe płótno, zaś aparat fi lmowy znajdował się na 
końcu izby. Przy aparacie, w wymiętym, brudnawym, 
ale jasnym swetrze, stał spotkany w zadymce śnież-
nej „operator”. Zaczęło się fi lmowanie. Operator krę-
cił korbką, na ścianie ukazywały się krótkie fi lmiki 
Chaplina. Obrzucanie się tortami i inne gagi powo-
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dowały u dzieci niezwykłą wesołość.  Z dzisiejszej 
perspektywy myślę, że – oprócz mnie – nikt z całej 
szkoły nigdy wcześniej nie był w prawdziwym kinie.

Po dwóch latach szkoły w Wagańcu zacząłem do-
jeżdżać na naukę do Włocławka. Pociągiem. Z tam-
tych lat utrwaliły mi się w pamięci dwa wydarzenia. 
Pierwsza komunia święta, którą przyjęliśmy z rąk 
biskupa. Nazwiska duchownego, naturalnie, nie pa-
miętam. Drugim wydarzeniem był Zlot Młodzieży 
z całej Polski w Toruniu, w roku 1937. Na tę uroczy-
stość prywatna szkoła we Włocławku (im. Mikołaja 
Kopernika, obejmująca podstawówkę, gimnazjum 
i liceum) przygotowała barwną i strojną inscenizację 
uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Ja byłem polskim lecz 
sfrancuziałym szlachcicem w peruce, jedwabnym ża-
bocie z koronkami, białych pończochach, stylowych 
pantofl ach... Przedefi ladowaliśmy tak przed trybuną, 
na której wśród generałów stał sam marszałek Rydz – 
Śmigły. Jak pamiętam, łysa głowa bojowo błyszczała 
mu w słońcu... Uczniowie licealni, w rodzimych pol-
skich strojach z epoki, nieśli na barkach króla Stani-
sława Poniatowskiego. Wszyscy krzyczeliśmy: vivat 
rex! Wówczas też jadłem po raz pierwszy wyborne 
pierniki toruńskie.

Ów świat przedwojenny widzę jak przez mgłę. 
Przykrywa go bowiem okupacja niemiecka i okres 
totalitaryzmu komunistycznego. Dwie kolejne epoki. 
A żyję w trzeciej. 

W ostatnie dni sierpnia, na bezchmurnym niebie 
pojawiły się białe smugi ciągnące się za samolotami. 
Polskimi, francuskimi, czy niemieckimi? Okazało się 
wkrótce, że to hitlerowska Luftwaffe penetrowała 
obszar Polski. Ja w owym czasie nie myślałem dużo 
o zbliżającej się szkole. Ogarnęła mnie gorączka zbli-
żającej się wojny. Na wieży ciśnieniowej, z której pa-
rowozy pobierały wodę, stał ciężki karabin maszyno-
wy. Po torach sunęły pociągi wyładowane wojskiem 
i sprzętem bojowym. Przy dworcu PKP kopano rowy 
przeciwlotnicze, zaś okna w mieście zaklejano na 
skos paskami papieru.

Byłem rozgorączkowany i, na swój sposób, wcią-
gnięty w wir przygotowań wojennych. W czerwcu 
z zucha zostałem harcerzem. Złożyłem przyrzeczenie 
i wkrótce, po nocnym i samotnym biwakowaniu w le-
sie, otrzymałem pierwsze sprawności. Ostatnie dwie 
noce sierpnia też prawie nie spałem, roznosząc stoją-
cym na torach transportom wojskowym gorącą kawę, 
suchary, cukier w kostkach. Rodzice natomiast dali 
już wcześniej na Fundusz Obrony Narodowej część 
swojej biżuterii. Tak czynili prawie wszyscy. Patrio-
tyzm w okresie Dwudziestolecia był ogromny, lecz 
był też uczuciem zupełnie naturalnym. Dotyczyło 

to zwłaszcza ludzi młodych, nawet dzieci. W szkole 
więcej niż dzisiaj lekcji śpiewu o treściach legiono-
wych, powstańczych, harcerskich. Patriotyzm w nas, 
młodziutkich chłopcach, był częścią krwioobiegu. 
Mierniki jego było łatwo określić: obrona uzyskanej 
przed 20 laty niepodległości państwa, zagrożonego 
teraz przez Niemcy. Sam romantyczny patriotyzm, 
wiara w słuszność hasła „zwarci, silni, gotowi”, nie 
mógł być przeciwnikiem dla potężnej machiny wo-
jennej hitlerowskich Niemiec. Hasło przekonywało 
mnie w zupełności. Naiwny, pragnąłem wojny i ode-
brania Niemcom Królewca!

Drugiego lub trzeciego września zawyły w mie-
ście syreny: nalot bombowy. Nie zdążyliśmy pobiec 
do kamiennej piwnicy na końcu ogrodu, która była 
naszym schronem. Na szczęście! Bowiem bom-
ba uderzyła akurat w piwnicę. Pojąłem wówczas tę 
prawdę, że od przypadku zależy czasem ludzkie ży-
cie. Gdybyśmy zdążyli dobiec do schronu... Niemcy 
bombardowali tory, wagony, parowozownię, lecz 
oszczędzali budynek stacyjny, pewni, iż wkrótce i tak 
zajmą miasto. Toteż mój ojciec (zawiadowca stacji) 
był bezpieczny, choć o tym nie wiedział.  Po nalocie 
wyszedłem z domu. Okropny widok: paliły się oko-
liczne budynki, szyny kolejowe wyrwane z torów, 
wygięte jak w konwulsji, olbrzymie leje po bombach 
i martwe ciała. Patrząc na nie czułem po raz pierwszy 
w życiu, jak kruche i śmiertelne są ludzkie istoty i że 
wojna to nie zabawa ołowianymi żołnierzykami.

Następnego dnia ojciec wywiózł całą naszą ro-
dzinę na wieś, do Mokrej. Codziennie nad naszymi 
głowami przelatywały eskadry samolotów z krzyża-
mi na skrzydłach. Na wieś spadło kilka bomb, spło-
nęło jedno gospodarstwo. W Mokrej przebywaliśmy 
do czasu wkroczenia Wehrmachtu, a właściwie kilka 
dni dłużej. Lęk przed bombami wciąż nas trapił. Zbu-
dowaliśmy w jakimś rowie na polu schron przykryty 
deskami i ziemią. Tam spędzaliśmy większość dnia. 
Odpoczynkiem była noc, nalotów wtedy nie było.

Pamiętam dwa wydarzenia. Dramatyczne po-
żegnanie ojca z nami, który z zupełnie unierucho-
mionej stacji wyjeżdżał do Warszawy. Płacz i łzy. 
Opowiadał potem, że ze Skierniewic odjechał do 
Warszawy, z jakąś grupą wojskowych, pociągiem 
pancernym. Nie dojechali, Niemcy byli już w Żyrar-
dowie, droga do stolicy była odcięta. Po powrocie 
do domu opowiedział coś, co trochę osłodziło nam 
gorycz widocznej klęski, ogólnego rozprężenia, pa-
niki, co nawet ja widziałem oczami dziecka. Pociąg 
pancerny. Był nalot nurkujących samolotów, gwał-
towny, ale bez trafi eń. Wysoko pozostał tylko jeden 
aeroplan. Krążył, ledwo widoczny. Odkryto działko 
przeciwlotnicze. Padł jeden strzał i samolot runął na 
ziemię daleko od torów.
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Mijały dwa tygodnie wojny. Nad nami wciąż prze-
latywały niemieckie eskadry, kierujące się w stronę 
Bzury. Wsi nie bombardowano, ostrzeliwano wy-
łącznie z karabinów maszynowych i zrzucano ulotki. 
Znalazłem jedną. Niemcy zapewniali, że klasztor ja-
snogórski stoi cało i nie był bombardowany. 

W tych dniach byłem też świadkiem bardzo ro-
mantycznego i patriotycznego widoku. Około kilo-
metra od wsi był las. Mówiono, że w okolicach Skier-
niewic są już Niemcy. Ale las był ostatnim miejscem, 
w którym wróg mógł być. Nagle zobaczyłem wśród 
drzew migotanie, cienie. I z ciemnej ściany boru wy-
biegają konie z jeźdź-
cami. Ależ tak! To na-
sza kawaleria! Ułani! 
Pędzili kłusem od lasu 
przez pola. Jak na defi -
ladzie: dwójkami, pro-
porczyki na lancach, 
karabinki na plecach 
– jak napisałem po la-
tach w wierszu „polscy 
ułani z wyciągniętymi 
szyjami lecące żurawie 
/ w swym szaleństwie, 
legendzie, zachodzą-
cej sławie”. Jechali 
w dwóch szeregach, 
w ordynku, w niezmię-
tych mundurach, jak-
by dopiero co wyszli 
z koszar...

Po dwóch, trzech 
dniach zobaczyłem nie 
żołnierzy na koniach, 
lecz na motocyklu, 
dwóch przedstawicieli 
Wehrmachtu. Jecha-
li wolno, rozglądając 
się wokół, Niemiec 
w przyczepie trzymał 
pistolet. Po zmotoryzo-
wanej szpicy przeszło 
kilka czołgów, a potem 
wieś zalała piechota. 
Zaczęła się pięcioletnia 
okupacja. Pozostaliśmy 
jeszcze kilka dni na wsi. 
Żołnierze Wehrmachtu 
zachowywali się przy-
zwoicie. Na podwórzu 
gospodarza stała akurat 
kuchnia polowa, rozda-
wano jedzenie również 

Polakom. Odmówiłem poczęstunku. Nie pozwalał 
mi na to honor harcerza. Dla mnie każdy Niemiec 
był wrogiem. Przygnębiające wrażenie wywarł wi-
dok polskich żołnierzy, którzy szli do niewoli przy-
wiązani drutem do niemieckich armat, moździerzy. 
Szokujący widok dla dziesięcioletniego chłopaka, 
który jeszcze przed dwoma tygodniami był pew-
ny, że Polacy wkrótce będą w Królewcu, a może 
i w Berlinie. Z tej naiwności leczyłem się przez 
pięć lat okupacji.
           Tadeusz Gierymski

Wycieczka do Ciechocinka – rok 1938
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Wieś skupiona po obu stronach szosy łódzkiej, któ-
ra na tym odcinku nosi nazwę ulicy Ludowej. Kiedyś, 
gdy się do owej wsi wchodziło, uderzała charaktery-
styczna woń obornika, krowy chodziły drogą, pola cią-
gnęły się długimi wstęgami po równinie i łagodnych 
wzgórzach. Później ta okolica była znana ze szklarni, 
w których uprawiano kwiaty i warzywa, zwłaszcza 
modne naówczas goździki. Kiedrzyn jest już od lat 
dzielnicą Częstochowy. Kiedrzyńska parafi a, decyzją 
arcybiskupa metropolity, została podzielona. Z pier-
wotnej, pod wezwaniem św. Andrzeja Boboli, w 1997 
r. wyodrębniono właśnie parafi ę św. Brata Alberta.

Pola jeszcze w Kiedrzynie zostały. Jest szkoła, 
przedszkole, straż pożarna, sklepy i poczta. Rozwi-
ja się  stadnina “Lambada”, gdzie  uczą jazdy kon-
nej, organizują wyścigi. Pracują warsztaty ślusarstwa 
i kowalstwa artystycznego, specjalizujące się w wy-
twarzaniu kutych bram i balustrad. Działają gospo-
darstwa uprawy roślin ozdobnych oraz hurtownie  
kwiatów i szkółki. Jedna z nich, jak donosi miejsco-
wa prasa, stała się ośrodkiem praktyk rodem z wie-
rzeń indiańskich.

Rozbudowuje się Kiedrzyn, nowe domy powsta-
ją wzdłuż uliczek odchodzących od głównej szosy. 
Pozostało jeszcze trochę starych malowniczych do-
mostw. Na posesji przy ul. Sejmowej, prześwieca-
jący w głębi parku na końcu długiej alei potężnych 
robinii, lip i okazałych brzóz, taki stary dom, właści-
wie  dwór, choć jego dworski charakter został moc-
no zatarty – jest klasztorem sióstr adoratorek Krwi 
Chrystusa. Dom przekazała siostrom właścicielka, 
pani Morawska, gdy szukały miejsca dla siebie, zaś 
one opiekowały się nią do końca jej życia. Historię 
tę wspomina dr Aleksander Jaśkiewicz, który właści-
cielkę znał i odwiedzał, a po jej śmierci, zgodnie z jej 
wolą, przejmował obrazy i inne przedmioty do Mu-
zeum Częstochowskiego.

Widoczny z daleka latający spodek osiadł wśród 
pól Kiedrzyna, gdzie kicają zające, z miedz podry-
wają się kuropatwy, a kolorowe bażanty skrzecząc 
podchodzą pod okna.

O kościele św. Brata Alberta – Adama Chmielow-
skiego warto napisać właśnie teraz, gdy autor pierwo-
wzoru budowli w Brasilii (takie skojarzenie, mimo 
wszelkich różnic, narzuca się samo), Oscar Niemeyer, 

Władysław Ratusiński
Kościół w polu

1 Artykuł Stanisława Pośpieszalskiego pod takim samym  
tytułem ukazał się  w nr 50  “Niedzieli” w 1983 r.

obchodzi stulecie urodzin. Kościół kiedrzyński wy-
gląda bowiem jak  parafraza owego słynnego dzieła 
architektury. Można by w tym nawet dostrzec analo-
gie do dawniejszych epok: renesansu i baroku, gdy 
w Polsce powstawały obiekty sakralne nawiązujące 
do konkretnych świątyń Italii, choć z indywidual-
nym, miejscowym piętnem. I, trzeba przyznać, orygi-
nalnie wpisuje się ten kościół w na wpół wiejski kra-
jobraz dzielnicy Częstochowy, nie tak dawno jeszcze 
oddzielnej wsi. Będzie się też dobrze komponował 
z powstającymi wokół domami jednorodzinnymi, 
choć przewidywano przecież w czasie budowy, że 
zaistnieje w dużym, 30-tysięcznym osiedlu bloków.

Proboszcza znam od wielu lat. Zawsze taki sam, 
o sympatycznej powierzchowności,  bezpośredni 
w rozmowie, pełen energii i zapału; widać, że  mu 
na domu Bożym bardzo zależy. Daje się też zauwa-
żyć żywa więź między parafi anami i proboszczem. 
Pierwsze nasze spotkanie miało miejsce w bardzo ar-
tystycznych okolicznościach. Ksiądz Zdzisław jechał 
właśnie z Kiedrzyna na Jasną Górę, a ja siedziałem na 
poboczu ulicy Łódzkiej, blisko rogu ulicy Sikorskie-
go i malowałem częstochowski pejzaż z jasnogór-
skim klasztorem, wiekowymi malowniczymi dom-
kami, które zbiegały się ku Rynkowi Wieluńskiemu 
i starymi drzewami przy szosie. 

Bo też księdzu prałatowi Zdzisławowi Hatlapie, 
proboszczowi w Kiedrzynie, nieobca jest sztuka. Sam 
malował, uczęszczał na kurs rysunku, zna się na sztu-
ce i architekturze sakralnej, ma znajomości w śro-
dowisku artystycznym, przyjaźnił się ze znanym 
malarzem Jerzym Pogorzelskim. Kieruje też od lat 
wydziałem Kurii zajmującym się sprawami budow-
nictwa sakralnego i sztuki kościelnej. Warto tu rów-
nież przypomnieć jego udział, wraz z Aleksandrem 

Proboszcz jest zafascynowany pięknem konstrukcji. 
„Gdzie my mieliśmy oczy?” - napisał w kronice parafi al-
nej. Najchętniej jeszcze teraz zmieniłby całość budowli, 
zdejmując pokrycie dachowe  i ukazując częstochowską 
wieżę Eiffl a. (Fotografi a z okresu budowy kościoła) 

1
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Jaśkiewiczem, w powstaniu filmu o drewnianych 
kościołach ziemi wieluńskiej. A gdy w Muzeum 
Częstochowskim przygotowywana była wystawa 
monograficzna Wandy Wereszczyńskiej i wy-
dawnictwo jej  poświęcone – spowodował, że 
w kościołach archidiecezji czytano komunikat 
Kurii Metropolitalnej z apelem do posiadaczy 
obrazów i pamiątek po artystce o ich udostępnie-
nie na wystawę.

Wezwanie kościoła ma więc swoje głębokie, 
także osobiste, uzasadnienie. A pamiętam pro-
boszcza jeszcze z czasów, gdy mieszkał w starym 
domku – plebanii, przy niedużym kościele św. An-
drzeja Boboli, przerobionym z remizy strażackiej, 
naprzeciw krytej gontem kapliczki. Przed kościo-
łem, na rozwidleniu dróg, pozostał wojenny grób. 
Na starym  zdjęciu uśmiechnięta twarz lotnika. 
Porucznik Michał Brzeski zginął w pierwszych 
dniach września 1939 roku. 

Tej plebanii już nie ma, powstaje tam nowy ko-
ściół. A ksiądz Hatlapa wzniósł wśród pól dużą piękną 
świątynię, o współczesnej formie architektonicznej, 
w kształcie rotundy, z przestrzennym wnętrzem. Pro-
jektantem kościoła został architekt Aleksander Holas 
z Lubonia k. Poznania. Słowo “wzniósł” w odniesie-
niu do proboszcza nie jest bynajmniej grzecznościo-
wą formułką  i nie oznacza tylko troski gospodarza 
i inwestora – lecz również artysty. I to jest widoczne, 
gdy się wejdzie do środka.  Ale o tym dalej.

Dla porządku wypada najpierw słów parę po-
święcić patronowi młodej parafi i, choć jest on osobą 
bardzo znaną, w świadomości polskiej głęboko zako-
rzenioną jako nieomal symbol. Adam Chmielowski, 
powstaniec styczniowy, malarz, krytyk i teoretyk sztu-
ki. Niektóre jego obrazy można oglądać w Muzeum 
Narodowym krakowskim i warszawskim. Znane są 
dzieła  pełne nastroju, o dużych wartościach malar-
skich koloru i światła, wyciszone, skupione, głębo-
kie. Ogród miłości, We Włoszech (Cmentarz włoski 
I), Szara godzina (Cmentarz włoski II)... Najbardziej 

znane w kontekście religijnym, “Ecce Homo”- Chry-
stus przed Piłatem2 zajmuje w jego twórczości miej-
sce szczególne, stanowiąc świadectwo wewnętrznych 
przeżyć z czasu, gdy w artyście przeważało jego dru-
gie powołanie. I choć artysta pozostawił twórczość 
na rzecz życia z ubogimi i dla ubogich w założonym 
przez siebie zgromadzeniu zakonnym – to przecież 
jest patronem artystów. Jego życie wywarło wielki 
wpływ na Karola Wojtyłę, czemu dał wyraz, poświę-
cając mu dramat “Brat naszego Boga”;  jako papież 
beatyfi kował go i kanonizował, a o tym wpływie 
jasno napisał pod koniec życia w autobiografi cznej 
książce “Dar i tajemnica”.

Wybór patrona parafi i łączył się też z zamierzenia-
mi proboszcza, aby uczynić z kościoła w polu żywy 
ośrodek artystyczny. Przewidział miejsce na ekspozy-
cję sztuki. Trzeba    przypomnieć  wystawę rzeźb Jó-
zefa Pyrza z Paryża, autora oryginalnych drewnianych 
fi gur apostołów w katedrze częstochowskiej. Warto do 
tej idei wrócić. Choć marzenie o ośrodku spotkań ar-
tystycznych dotąd się nie ziściło, może ze względu na 
jednak dość odległe od centrum miasta położenie – to 
przecież wyczuwa się tu ducha artystycznego.

Po tym wstępie - rozmowa z proboszczem, ks. pra-
łatem Zdzisławem Hatlapą.

Władysław Ratusiński: Jak doszło do powstania 
tego kościoła i skąd się wzięły inspiracje akurat nie-
meyerowskie?

Ks. Zdzisław  Hatlapa: Parafi a od początku swe-
go istnienia nie posiadała kościoła. Utworzona w paź-
dzierniku 1940 r., w czasie okupacji, przez ks. biskupa 
Teodora Kubinę, wydzielona z parafi i św. Zygmunta, 

2 Kopia tego obrazu, pędzla Jarosława Kweclicha, znajduje się 
w kiedrzyńskim kościele)

Święcone, 2008 Fot. Leszek Pilichowski 

Fot. Zbigniew Burda 
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początkowo organizowała duszpasterstwo w zabyt-
kowej kapliczce drewnianej, zbudowanej nielegalnie 
w końcu XIX w. jako wyraz patriotyzmu lokalnej spo-
łeczności. Kronika parafi alna przekazuje nam dużo cie-
kawych wiadomości z tego okresu. Po kilku tygodniach 
pierwszy proboszcz, ks. Stanisław Szmeja i miejscowe 
społeczeństwo przystosowali remizę strażacką do po-
trzeb liturgicznych. Taki stan utrzymał się aż do roku 
1978. Realia polityczne tamtego okresu nie pozwoliły 
na budowę kościoła w Kiedrzynie. Po wydarzeniach 
w październiku 1956 r. drugi proboszcz, ks. Józef Szew-
czyk, poczynił starania o projekt kościoła, który miał 
być zbudowany w tym miejscu, gdzie obecna kaplica 
(dawna remiza). Skończyło się tylko na projekcie, który 
znajduje się w archiwum Kurii. Protokoły wizytacyjne 
dziekana i biskupów zawsze wskazywały na wielką po-
trzebę budowy kościoła w Kiedrzynie. W 1977 r. III pro-
boszcz, ks mgr Teodor Wiśniowski, już był „zmuszony” 
do podjęcia starań u władz administracyjnych o pozwo-
lenie na budowę kościoła. W tym czasie trwała już bu-
dowa kościoła św. Woj-
ciecha i ta okoliczność 
pomogła w uzyskaniu 
zezwolenia. O szczegó-
łach już nie będę  mó-
wił, chociaż są bardzo 
ciekawe. 17 czerwca 
1978 r. ówczesny wo-
jewoda częstochowski, 
dr Mirosław Wierzbic-
ki, udzielił zezwolenia 
na budowę kościoła 
w Kiedrzynie. Do bu-
dowy kościoła, na proś-
bę ks. proboszcza Teo-
dora Wiśniowskiego, 
ks. biskup Stefan Bare-

ła przysłał mnie. Trochę znałem tę parafi ę z lat 1962-3, 
bowiem byłem tu pierwszym wikariuszem w historii 
parafi i. Problemem stała się lokalizacja wskazana poza 
Kiedrzynem, na Józefce, 9 marca 1979 r. jako ostatecz-
na. O zawiłościach związanych z tą sprawą nie będę już 
opowiadał. Parafi anie przyjęli ten fakt z wielkim nieza-
dowoleniem. Tłumaczyłem jednak, że na ludzkich krzy-
wych liniach Pan Bóg pisze prosto.

Wspominam te okoliczności, bowiem one decydo-
wały o wielkości i charakterze tej świątyni. Na tych 
terenach miało powstać osiedle Północ II, w którym 
miało mieszkać ok. 30 tys. ludzi. Kościół zbudowa-
ny na skraju tego osiedla miał również objąć opie-
ką duszpasterska całą parafi ę, a więc mieszkańców 
Kiedrzyna, Woli Hankowskiej, Woli Kiedrzyńskiej 
i Wierzchowiska. Parafi a miała liczyć w niedalekiej 
przyszłości ok 35 tys. mieszkańców. Dla takiej parafi i 
podjęto projektowanie kościoła. Kłopoty były ze zna-
lezieniem projektanta. Tego dzisiaj już nikt nie zro-
zumie i dlatego pomijam ten problem. Z ks. Leonem 
Stasińskim, przewodniczącym Komisji Architektury 
Sakralnej Kurii Diecezjalnej w Częstochowie, odwie-
dziliśmy budowany kościół św. Maksymiliana w Ko-
ninie. I tak „znaleźliśmy” architekta, Aleksandra Ho-
lasa z Lubonia k. Poznania, który miał uprawnienia 
państwowe, a nie był uzależniony od żadnego biura 
państwowego. Po kilku odbytych spotkaniach z ar-
chitektem doszło do porozumienia.  Nie było to trud-
ne, bowiem dokumenty kościelne po II Soborze Wa-
tykańskim i coraz bardziej ujawniająca się prawda, że 
Kościół jest wspólnotą, gromadzącą się wokół stołu 
na Eucharystię, doprowadziły nas do  takiej koncep-
cji kościoła. Oscar Niemeyer  może trochę „pomógł”. 
Architekt jednak kategorycznie temu zaprzeczał, 
wskazując na zasadnicze różnice. I miał rację. Proszę 
porównać i rozważyć te różnice. Wspólny jest tylko 
plan zabudowy. Idea ta sama: Kościół jest wspólnotą 
przy STOLE – OŁTARZU. Kościół został pomyślany 

Władysław Ratusiński - Pejzaż z kościołem

Fot. Zbigniew Burda 
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jako namiot oparty na 8 potężnych wiązarach, zwień-
czonych u góry koroną

WR.: Jeśli już miałbym do czegoś zastrzeżenia, to 
do białej okładziny we wnętrzu. Nie znoszę sidingu, 
a to siding przypomina. W każdym razie jest to jakieś 
sztuczne tworzywo. Ale muszę powiedzieć, że tu aku-
rat mnie nie razi. Ten pomysł księdza był podyktowa-
ny względami technicznymi i eksploatacyjnymi? 

Ks. ZH: Zastrzeżenia co do białej okładziny we 
wnętrzu są słuszne. Siding we wnętrzu kościoła to 
okropność. Tutaj się znalazł jako rozpaczliwe tym-
czasowe kształtowanie wnętrza z powodów przede 
wszystkim fi nansowych. Gdyby ktoś miał kłopoty 
z wiarą, to proszę zauważyć, że wiara czyni cuda. 
Tak wielki kościół w polu budowała parafi a licząca 
3 tysiące wiernych. A od 1997 
r. parafi a jako nowa liczy około 
1600 mieszkańców. Nie wszy-
scy są gorliwymi katolikami, 
a wielu jest innych przekonań. 
Patron nowej parafi i od 1997 r., 
św. Brat Albert Chmielowski, 
uczy nas pokornej służby. Przy-
szłe pokolenia, żyjące może w 
lepszych czasach, będą musiały 
to wszystko poprawić.

WR: Byle tylko nie popsu-
ły. W tym wnętrzu ta okładzina 
z lekkiej i wytrzymałej żywicy 
nie przeszkadza, a nawet daje 
ciekawe efekty dzięki koper-
towemu kształtowaniu powta-
rzanych segmentów oraz ma-
towości powierzchni. Także 
zabezpieczenie latarni kopuły 
podestami nie zakłóca wcale 
przestrzennej harmonii wnę-
trza i mogłoby pozostać na sta-
łe. Nasuwa się tu refl eksja, że 
choć pieniądze są niezbędne, 
by  przedsięwzięcia budowlane na taką skalę reali-
zować, to same nie wystarczą. A szczupłość środków 
czasem może właśnie mobilizować do oryginalnych 
rozwiązań technicznych i artystycznych. We wnętrzu 
tworzącym, co bardzo ważne,  jednorodną całość, 
a równocześnie bynajmniej nie monotonnym, dużą 
rolę odgrywają witraże, z pewnością jedne z najcie-
kawszych w Częstochowie. Szczęśliwie łączą przekaz 
katechetyczny, opowieść w rodzaju Biblii pauperum 
– z podejściem symbolicznym. Są prawdziwymi, ra-
sowymi witrażami, działają z wielką mocą kolorem, 
światłem, oryginalną formą, szczególnie te w trzech 

głównych oknach. Oryginalna w formie Droga 
Krzyżowa złożona jest z wielu oddzielnych obrazów 
i rysunków, opowiadających historię Męki Pańskiej 
i układających się w symboliczną całość. W kościele 
są też prace Włodzimierza i Karoliny Ściegiennych.

Ks. ZH: Wnętrze kościoła  nie jest jeszcze ukoń-
czone Brakuje chrzcielnicy, ołtarza do tabernakulum, 
ambony. Obecny ołtarz, chociaż jest konsekrowany, 
może trzeba delikatnie  „ubogacić”, zachowując jego 
prostą formę architektoniczną. Stacje Drogi Krzyżo-
wej, wykonane przez artystę malarza Józefa Furdynę 
z Krakowa, bardzo mi odpowiadają, bowiem niejako 
zamykają całe wnętrze kościoła, tworząc jakby wy-
stawę obrazów. Wiernym bardzo spodobało się takie 
rozwiązanie, chociaż niektórzy duchowni mówią, że 
to dziwactwo.  Bogactwem wnętrza tego kościoła są 

witraże, również według pro-
jektu Józefa Furdyny. Artysta 
po mistrzowsku zaprojektował 
w 11 otworach okiennych jeden 
obraz, który tworzy jak gdyby 
jedno okno. Program ikonogra-
fi czny witraży wynika z podsta-
wowej prawdy ewangelicznej 
– katechizmowej: tajemnica 
Wcielenia – okno północne; 
tajemnica Odkupienia – okno 
południowe. Proszę zwrócić 
uwagę na symbolikę: ciem-
ność – światłość. Abyśmy byli 
odkupieni, trzeba przyjąć Sło-
wo Boże – i stąd witraż Ośmiu 
Błogosławieństw (góra Tabor) 
oraz przeżywać tajemnicę Wie-
czernika – stąd ponadczasowe 
przedstawienie Ostatniej Wie-
czerzy w centralnym oknie, któ-
re stanowi tło dla sprawowania 
liturgii Eucharystii. Następny 
witraż to obecność Ducha Świę-
tego w kościele – w nas. Bez 
Ducha Św. nie dojdziemy do 

chwały zmartwychwstania, do tajemnicy odkupienia. 
W  dwu pozostałych oknach w tyle nawy – błogosła-
wieni i święci polscy, którzy w ten Boży Plan Zba-
wienia na serio uwierzyli. Na uwagę zasługują rów-
nież obrazy Włodzimierza Ściegiennego i jego żony, 
Karoliny. W latach 90. ubiegłego stulecia zamieszkali 
w naszej parafi i, przy ul. Berlinga i p. Karolina prze-
kazała wiele prac do naszego kościoła, ubogacając 
wnętrze kościoła i domu parafi alnego. Jesteśmy jej 
za to bardzo wdzięczni. Będąc kiedyś konserwatorem 
zabytków w diecezji, uratowałem 2 obrazy p. Zofi i 
Baudouin de Courtenay z parafi i w Wiewcu, które zo-

Fot. Leszek Pilichowski 
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stały wymontowane z bocznych ołtarzy kościoła i pozo-
stawione bez opieki w nieodpowiednim pomieszczeniu. 
Prace konserwacyjne tych obrazów wykonał na mój 
koszt p. Józef Żołyniak. Obrazy przedstawiają Matkę 
Boską Szkaplerzną i św. Marcina.

WR: Przez dłuższy czas w tym kościele ołtarz był 
długim stołem pośrodku świątyni, co wyraziście kojarzy 
się z Wieczernikiem. Szkoda, że nie miałem okazji tego 
zobaczyć. Obecnie – nawiązuje do podwójnej symboliki: 
skały i stołu, zachowując równocześnie – przynajmniej 
w znacznym stopniu – charakter właśnie stołu otoczo-
nego przez uczestników liturgii. Szkoda, że tak mało po-
wstaje świątyń w kształcie rotundy. A nawet tam, gdzie 
są – we wnętrzu zaciera się ich charakter przez ustawie-
nie ołtarza pod ścianą, zamiast na środku.

Ks. ZH: Rzeczywiście, przez wiele lat będąc zaan-
gażowani we Wspólnocie Neokatechumenalnej, usta-
wialiśmy prowizoryczny wielki stół – ołtarz na samym 
środku nawy, wydłużając go w kierunku głównego wej-
ścia. Krzesła ustawialiśmy wokół tego stołu, bardzo bli-
sko. Szczególną wymowę miało to w czasie uroczysto-
ści I Komunii św. „Było tak jak na Ostatniej Wieczerzy” 
- tak mówili uczestnicy. Takie ustawienie przyciągało do 
ołtarza. Jednak w dalszym etapie trzeba było poszukać 
rozwiązania kompromisowego. Zachowaliśmy jednak 
centralne miejsce ołtarza. Dzisiaj ołtarz zaprojektował-
bym dużo większy, na planie kwadratu. 

WR: Posoborowa odnowa liturgiczna koncentro-
wała uwagę na wspólnotowym przeżywaniu liturgii 
i czynnym w niej uczestnictwie. Warto to zachować 
i rozwijać jako wielką wartość. A z drugiej strony, 
człowiek potrzebuje skupienia, indywidualnej modli-
twy – i wnętrze kościoła też powinno temu sprzyjać, 
może poprzez odrębne kameralne przestrzenie. (Tu-
taj mają temu służyć mniejsze pomieszczenia - kaplice 
w dolnej kondygnacji. Przestrzeń skupienia w małej 

grupie tworzy też strefa bezpośredniego sąsiedztwa ta-
bernakulum). Dlatego niezbyt się sprawdziły kościoły 
– hale dworcowe; choć z drugiej strony nie powinno 
się gubić ascetycznej prostoty, która też jest wartością, 
a była reakcją na przeładowanie kościelnych wnętrz 
różnymi ozdobami. To są trudne i złożone problemy, 
wymagające dłuższych rozważań. Ale jedno pewne. Je-
śli  jest tworzone przez artystę (bo przecież architekt to 
także artysta), który ma coś do powiedzenia w swojej 
dziedzinie, a równocześnie rozumie i czuje specyfi kę 
świątyni – może powstać dzieło wybitne.

Za bardzo cenny trzeba uznać współudział para-
fi an w tworzeniu kościoła, także tego pisanego małą 
literą. Ale niedopuszczalne wprost są: bezmyślne do-
dawanie ozdóbek, zmiany niszczące charakter sakral-
ny i artystyczny obiektu, bo tak akurat się podoba da-
nemu proboszczowi, który w dodatku nie zawsze ma 
odpowiednie wyczucie i orientację. Mógłby ksiądz 
z pewnością o tym coś powiedzieć ze swego długolet-
niego doświadczenia jako duszpasterza parafi alnego 
i przedstawiciela Kurii w tej dziedzinie. Moglibyśmy 
o tym powiedzieć obaj, patrząc na to, co się dzieje 
z niektórymi kościołami, od formy architektonicznej 
poczynając, po kształtowanie, wystrój i wyposażenie 
wnętrz. Ale to temat na oddzielną rozmowę. 

Ks. ZH: Tak, to są trudne problemy i bardzo zło-
żone. O naszych kościołach zbudowanych po odwil-
ży okresu PRL-u najdosadniej wypowiadał się prof. 
Andrzej Olszewski, historyk architektury, na sym-
pozjum zorganizowanym przez komisję Episkopatu 
Polski i Zarząd Główny SARP w 1986 r.: „Z kościo-
łów zbudowanych i budowanych w ostatnim czasie 
tylko 10–20 procent będzie stanowiło jakiś styl, który 
w przyszłości historycy określą. Reszta to nijakość”. 
Na to złożyło sie bardzo wiele przyczyn: nieprzygo-
towanie projektantów i księży, niepewność w tamtych 
czasach, brak materiałów budowlanych, pośpiech, 
często ambicje projektantów, konieczność budowy wiel-
kich kościołów dla wielkiego osiedla mieszkaniowego, 

Fot. Zbigniew Burda 

Fot. Zbigniew Burda 
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bo nie pozwalano tworzyć nowych parafi i, bardzo czę-
sto nieznajomość wytycznych dokumentów kościelnych,   
mentalność tradycyjna. Pamiętam, na kilkudniowym 
sympozjum w Tucznie jeden z architektów, w dyskusji 
do późnych godzin nocnych, zapytał stanowczo księży: 
„to o co wam w końcu chodzi?” A chodziło o funkcję litur-
giczną, a nie tylko o rzeźbę w terenie, która też jest bardzo 
ważna. Jaką rolę odgrywa wieża kościelna w krajobrazie, 
to wszyscy wiemy.

WR: Właśnie. A przecież twórcy 
kościołów tzw. nowoczesnych jakże 
często nie liczyli się z krajobrazem, 
zwłaszcza wsi i miasteczek, tworząc 
rzeczy dla tego krajobrazu obce.

Ks. ZH: A proszę przypomnieć so-
bie, jak byliśmy spychani w terenie, aby 
kościoła nie było widać. Przykładem 
jest nasz kościół, kiedyś w polu, na te-
renach nieuzbrojonych. Takich przy-
kładów jest bardzo wiele, szczególnie 
w dużych osiedlach. Jednak te wszystkie 
kościoły, zbudowane w takich trudnych, 
skomplikowanych okolicznościach, po-
wstawały dzięki ofi arnej postawie na-
szych wiernych. Powinna powstawać 
literatura piękna na ten temat, powieści, 
nowele, jak to budowa kościoła w pa-
rafi i zmieniała kulturę środowiska, jak 
zaangażowanie  (czasem zaniedbanych 
katolików) tworzyło wspólnotę . Na ten 
temat mam bardzo dużo do opowiada-
nia. W wielu kościołach jest wiele ki-
czu. Jest to wyraz gorliwości parafi an 
i duszpasterza. Trzeba być w tych spra-
wach cierpliwym. Przyjdą inni, z więk-
szym wyczuciem i znajomością sztuki 
kościelnej i powoli będą zmieniać na 
lepsze. Zostawmy  - rzeczywiście – ten 
temat na inną dłuższa rozmowę.

WR: Niektóre z wymienionych 
przez księdza przyczyn nie straciły 
aktualności do dziś. Ale inne już od 
lat, raptownie lub stopniowo, stają 
się nieaktualne. Gdyby te zewnętrzne 
uwarunkowania i przeszkody, wynikające z admini-
stracyjnych utrudnień,  wyłącznie były tu decydujące 
– to już od blisko 20 lat powstawałyby same arcydzie-
ła.Tym, co przyjdą, wypadałoby raczej zostawić to, 
co najlepsze, a nie liczyć na to, że będą się zajmować 
poprawianiem. Tak jak odziedziczyliśmy wspaniałe 
dzieła architektury i sztuki sakralnej - nie tylko gotyc-
kie katedry, ale i piękne wiejskie drewniane kościółki 

czy kapliczki, dzieła sztuki ludowej. I jeszcze jedno. 
Na stronie internetowej jest wzmianka o działającej 
w parafi i Akcji Katolickiej oraz neokatechumenacie. 
To są formy zorganizowane życia w parafi i. Współ-
pracuje też z księdzem wikariusz.

Ks. ZH: Akcja Katolicka – proszę przybyć na święta 
Bożego Narodzenia i zobaczyć, jaki jest wystrój – to czy-

nią ludzie z Akcji Katolickiej. Posadzo-
ne krzewy i drzewa, zieleńce, klomby 
– to też Akcja Katolicka w działaniu.

WR: Jak „Alejka Eweliny” uporząd-
kowana przez nią i jej bliskich z okazji 
18 urodzin? Informuje o tym specjalna 
tabliczka. Trzeba  by zobaczyć, jak ta 
alejka będzie wyglądać  na wiosnę...

Ks. ZH: W parafi i w 1987 r. po-
wstała pierwsza w diecezji Wspólno-
ta Neokatechumenalna.Neokatechu-
menat to dar Ducha Św. w okresie 
II Soboru Watykańskiego. Kto ma 
kłopoty z sobą albo z bliźnimi - ży-
czę, aby wszedł w sam środek Ko-
ścioła. Wspólnota neokatechume-
nalna dobrze prowadzona pomaga 
„narodzić się na nowo”. Sam tego 
doświadczam. Uczę się posługiwać, 
a nie kierować. Bracia ze wspólno-
ty mówią mi prosto w oczy, a nie za 
plecami. Zapraszam na katechezy.

WR: Bardzo dziękuję za rozmowę, 
za życzliwość, za udostępnienie kościo-
ła. I życzę, aby piękna idea miejsca spo-
tkania twórców oraz ich dzieł  z para-
fi anami kiedrzyńskimi i  mieszkańcami 
Częstochowy mogła się zrealizować.

Ks. ZH: W naszym kościele od 7 
sierpnia do 31 października 1999 r. była 
czynna wystawa rzeźby sakralnej arty-
sty rzeźbiarza z Paryża, Józefa Pyrza. 
Było to wielkie wydarzenie artystyczne 
Częstochowy, o czym komunikowała 
Telewizja Polska w kilku programach. 

Myślę, że  ten kościół jeszcze „na uboczu” Częstochowy, 
zostanie zauważony i przyjdą do niego wrażliwi, poszu-
kujący, głodni ... biedacy - i św. Brat Albert przytuli ich 
i ogrzeje swoim ubóstwem i szczerą miłością, i będzie 
dzielił się tym, co ma – miłosierdziem, przypominając, że  
„trzeba być dobrym jak chleb”.

W. Ratusiński

Zofia Bauduin de Courtenay - 
Św. Marcin

Adam Chmielowski -
Ecce Homo (kopia)
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- Nie opowiadaj o poranku bzdur! – krzyczy czer-
wona twarz z wąsem jak brudne zwierzę. Pochyla się 
nad beżową kurtką z rozległymi plamami.

Zima, ciemność. Tłok w tramwaju. Bian patrzy 
i słucha. Piją razem, myśli, upijają się od lat.

- Jest wieczór – mówi cicho beżowa kurtka.
Czerwona twarz zastyga, nie dowierza, wąs opada 

na usta. Patrzy na inne twarze, szuka poparcia. Bian 
porusza ramionami przeszyty telepatycznym impul-
sem. Pasażerów łączy nieme porozumienie. Spusz-
czają głowy, odwracają wzrok. Jeśli staną po stronie 
plamistej kurtki, czerwona twarz straci wszystko. 
Ziemia umknie spod nóg i pogna w mroźną próżnię. 
Zasilany alkoholowym paliwem wszechświat wessie 
czarna dziura. Wybierają kłamstwo, żeby nie mnożyć 
cierpienia, milczą.

Bian wznosi rękę. Wyciągnięty palec wskazu-
je elektroniczny zegar na dachu Zakładu Energe-
tycznego. 18:48. Tramwaj zatrzymuje się przed 
skrzyżowaniem z Aleją Jana Pawła II. Sygnalizator 
pozwala płynąć potokom samochodów. W znie-
ruchomiałym wagonie czerwona twarz może się 
dobrze przyjrzeć jaśniejącym żółtym światłem cy-
from. Nad wyszczerzonymi zębami wąs stroszy się 
jak brudne zwierzę zapędzone w pułapkę. Beżowa 
kurtka garbi się, zmniejsza, zapada. Pasażerowie 
odsuwają się od Biana.

Wysiada na następnym przystanku, choć inaczej 
wytyczył trasę. Resztę drogi przemierzy piechotą, 
idąc wzdłuż torów.

- Czy jestem gotowy wszystko stracić? – myśli. – 
Czy jestem gotowy?

CZOSNEK 3SZT 1,98
BATON CRUNCHY ŚLIWK. 0,98
PIW.ŻYWIEC 0,5L P. 2,52

Przygląda się w półmroku twarzom przechodniów, 
ale gdy ktoś spojrzy w jego stronę, odwraca głowę. 
Po przeciwnej stronie Alei Armii Krajowej widzi klo-
cowate gmachy Politechniki, zaprojektowane z inży-
nierską pogardą dla obłości. Nad Bianem nachylają 

(fragment większej całości)
Aleksander Wierny

się wieżowce; błyszczą światłami mieszkań jak bożo-
narodzeniowa choinka. Omija policyjny patrol - dwaj 
mundurowi kulą się z zimna i drobią, zamiast godnie 
kroczyć w majestacie władzy. Bian przypomina so-
bie, że zgubił dowód osobisty. Nie może wydobyć 
z pamięci rysów twarzy uwiecznionej na fotografi i 
na dokumencie. Zdejmuje szarą czapkę, przegar-
nia włosy. Dotyka nosa, policzków, wsadza palec 
do ucha. Całuje grzbiet dłoni i wystawia wilgotne 
znamię na lodowaty wiatr, żeby odczytać kształt 
ust. Głośno pociąga nosem, potem spluwa zbitym 
pociskiem fl egmy. Czarny, kudłaty pies odskakuje 
i warczy ostrzegawczo. Właściciel zwierzęcia, otu-
lony workowatym płaszczem starzec, rozgląda się 
bezradnie i szuka pomocy, ale policjanci zniknęli za 
zasłoną zamieci. Patrzy wrogo na wysokiego, szczu-
płego mężczyznę z jasnymi włosami, wydatnym 
nosem i niebieskimi oczyma, który upokorzył psa. 
Bian chroni się pod czapką. Każdy krok na śliskim 
chodniku wymaga skupienia.

ML.WANIL.200ML 1,08
WHISKAS Z CIEL. 2,78
OLIWKI DR. ZIEL.170G 5,68

Tramwajowe tory skręcają w prawo, przecinają 
dzielnicę Północ. Bian idzie prosto. W przedsionku 
supermarketu strząsa z butów śnieg i rozpina kurtkę. 
Mruży oczy w sztucznym świetle, w feerii barw, za-
nurza się w morzu produktów.

- Czy jesteście gotowi wszystko stracić? – myśli. 
– Czy jesteście gotowi?

PŁYN DO SPRYSKIWACZY 10,99
HAL.PHIL.DICHR.50W G 15,59
ASEPTIC 0,5L 1.98

Bian nie umie kupować. Boi się decyzji. Parali-
żuje go mnogość produktów. Zatrzymuje się przed 
półką, wyciąga rękę, ale dłoń drży, wiotczeje, wędru-
je bezładnie od jednego towaru do drugiego, opada. 
Bian przegrywa w starciu z nieskończonym bogac-
twem możliwości. Poci się, wyciera czoło. Sapie jak 
po szybkim biegu albo po mocnym seksie, zderzają-
cym mokre ciała. Wie, że odda pole, ale za każdym 
razem próbuje. Potwierdziwszy niemoc, zaczyna 
polowanie. Kradnie pełne wózki i odprowadza do 
kasy. Płaci i ucieka. W domu analizuje łup i rachu-
nek, dowód występku, spis zdobyczy. Żywi się tym, 
co ukradł i za co zarazem zapłacił. Magazynuje to, 
co skradł, za co uiścił jednocześnie stosowną opłatę, 
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a co nigdy nie będzie mu potrzebne, bo boi się także 
wyrzucać. Dwa pokoje w bloku z wielkiej płyty za-
legają niepotrzebne przedmioty: plastikowe samo-
loty, składane krzesła, golarki do depilacji. Mocne 
wódki, delikatne rośliny doniczkowe, płyty z fi lma-
mi o miłości. Za duże buty męskie, damskie obuwie, 
żeliwne hantle. Zdrowa soja w ekologicznych opa-
kowaniach, pieluchy w kolorowych torbach, książki 
o atrakcyjnych tytułach.

MIESZANKA MEKSYKAŃSK 3,58
CAMEBERT FOLI 2,98

Krąży, czeka, wypatruje wózków bez opieki. Ko-
bieta w fi oletowym, włóczkowym szalu pogrąża się 
w kontemplacji męskich dezodorantów, ale stoi zbyt 
blisko, niemal dotyka lewą nogą kółka. Młode mał-
żeństwo pobiegło za rozbrykanym synem, czterolet-
nim chłopczykiem, lecz ich znajomi przejęli pieczę 
nad pojazdem. Uśmiechają się wyrozumiale. Bian 
odchodzi, kieruje się do stoiska z alkoholami. Gru-
by mężczyzna w dresowej bluzie pociera nieogolo-
ny policzek i stopa za stopą przesuwa się wzdłuż 
regału z piwem. Bian przybliża się w tym samym 
tempie do wózka. Dotyka opuszkami palców zim-
nych prętów pojazdu. Nagle mężczyzna dokonuje 
wyboru, dużymi dłońmi zgarnia cztery puszki. Bian 
ucieka, skręca, chowa się za półką. Estera i jej mąż 
debatują nad kształtem makaronu. Nie widzą Biana; 
Bian patrzy na usta Estery, które uginały się wczoraj 
pod ciężarem jego języka.

- Czy jesteś gotowa wszystko stracić? – pyta bez-
głośnie Estery.

- Czy jesteś gotowy wszystko stracić? – pyta bez-
głośnie jej męża.

- Czy jestem gotowy wszystko stracić? – zadaje 
sobie bezgłośne pytanie.

- Kokardki – mówi mąż Estery.

MAKARON KOKARDKI 500 4,28

Kobieta pochyla głowę, ciemne włosy zasłaniają 
twarz. Bian wie, choć nie widzi, że Estera oblizuje 
usta, przesuwa wargami po śnieżnobiałych zębach. 
Podejmuje decyzję. Zdecydowała, czyli pogodziła się 
z wyborem męża.

- Zastanówmy się nad kluskami – mówi.
Oddalają się od wózka.
Bian chwyta pojazd, nakłada nań dłonie jak roz-

poczynający koncert wirtuoz–pianista, jak bioener-
goterapeuta zaczynający uzdrawiający seans. Bez 

skrzypnięcia dociera do kasy. Wyciąga kartę płatni-
czą, reguluje rachunek. W mieszkaniu gotuje maka-
ron, wysypuje na parujący kopczyk mieszankę mek-
sykańskich warzyw, kroi czosnek, wieńczy potrawę 
zielonymi oliwkami. Żuje w milczeniu. Popija pi-
wem. Nie czuje smaku.

Bian wie, że wybrała przydomek „Estera” na po-
trzeby romansu. Będąc z Bianem chce być kimś in-
nym. Tożsamość poświadczona dowodem osobistym, 
aktem zawarcia ślubu i wspomnieniami z ponad trzy-
dziestu lat świadomego życia uwiera ją jak niewy-
godny but. Bian wie, że najpierw był wiersz zatytuło-
wany „Estera”, który zapadł jej w pamięć, który nadał 
kształt jej pragnieniom, który opisał jej tęsknoty:

Rzadko się trafi a to imię pachnące i gorące aż nadto,
które nieraz za życia już hojną nagrodzone 

bywa zapłatą.
Imię szczęśliwe i szczęście niosące bliskim bez 

uszczerbku dla siebie,
imię zapisane szczodrymi gwiazdami miłości 

na niebie.

Naprawdę ma na imię Elżbieta. Bian także nosił 
inne imię, zanim ją poznał. Zapisano je w dowodzie 
osobistym, który zniknął, rozpłynął się w zimowych 
otchłaniach.

Zanim zaśnie, pisze do niej rytualnie płomienne-
go maila. Od siedmiu lat Estera upaja się pieśniami 
miłosnymi w swoim gabinecie, w przerwach między 
wizytami pacjentów. W domu nie zagląda do skrzyn-
ki, żeby nie zostawiać śladów. W domu słucha męża. 
Czyta czekając na spróchniałe trzonowce, albo jedyn-
ki z uszczerbkami. Pochyla się potem nad przerażo-
nymi pacjentami i z delikatnym uśmiechem generuje 
ból, pieszcząc w pamięci słowa Biana.

„Miłość, Estero, miłość. Jesteś inspiracją i speł-
nieniem. Myślę o tobie paląc papierosa na wietrze, 
bo podczas ostatniego spotkania wiatr rozwiewał 
Twoje włosy. Myślę o Tobie, kiedy idę po schodach, 
bo pamiętam, jak potknęłaś się wbiegając na czwar-
te piętro, żeby jak najszybciej znaleźć się w moim 
mieszkaniu. Myślę o Tobie, gdy oglądam w telewizji 
siatkarski mecz, bo przez sekundę na widowni do-
strzegam kobietę o podobnej fryzurze. Edyta Romań-
ska – przedstawia się kobieta, którą spotykam w pra-
cy i to „E” na początku wystarczy, żebym pomyślał 
o Tobie. Miłość, Estero, miłość.”

Bian zasypia.
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Dzień Kobiet

Najpierw przyszła znajoma. Wdowa, która po wie-
lu latach borykania się z podwójnymi obowiązkami 
wobec rodziny, wreszcie postanowiła żyć własnym 
życiem. Później było spotkanie w gronie szkolnych 
koleżanek. Zorganizowałam je w nadziei na odnale-
zienie tamtej, przeszłej rzeczywistości. Spojrzałam na 
te siedzące obok mnie „beztroskie nastolatki” i zoba-
czyłam kobiety, które ku mojemu zdziwieniu łączyła 
tajemna więź podobieństwa losów. 

Jedna od dawna przeżywająca trudności w małżeń-
stwie, chwilowo spokojna, bo mąż wyjechał za gra-
nicę. Druga nieszczęśliwa z powodu wyjazdu męża 
za granicę; zostawił ją przed wieloma laty. Obok niej 
niedawno owdowiała nieszczęśliwa kobieta, bo aku-
rat jej małżeństwo było udane. I jeszcze, od niedawna 
rozwiedziona i uwolniona z nieudanego małżeństwa. 

Na scenie dramat. Trudne związki i rozstania. Po 
wyjściu z teatru sms od znajomej, która podjęła osta-
teczną decyzję o rozstaniu z mężem. 

Na koniec dnia joga. Na sali same kobiety. Wszyst-
kie w asanach oderwane od rzeczywistości. 

W nocy nic mi się nie śniło.

Bajki

Bajki, mity, przypowieści mają zawsze ukryte dru-
gie, ważniejsze oblicze, choć to pierwsze - zewnętrz-
ne - jest uznanym wzorcem. 

Czy Ikar był bohaterem, czy ofi arą? Myślę, że ofi a-
rę zrobili z niego maluczcy, którzy nigdy nie wznieśli 
się PONAD. To on - choć przez chwilę - poczuł życie, 
zobaczył świat, a oni przeszli OBOK, czyniąc z jego 
historii fałszywe usprawiedliwienie.

A ta biedna kobieta z bajki „O rybaku i złotej 
rybce”? Wszyscy się użalają nad losem rybaka, 
a tak naprawdę bajka opowiada o kobiecie skaza-
nej na niezgułę i życie w walącej się chałupie z 
przewróconym płotem. I tylko jakimś cudem do 
dziurawej sieci rybaka wpadła złota rybka, druga, 
po kobiecie, jego ofiara.

Danuta Bożek
Karnawał

Nie bawiłam się w karnawale, ale na myśl, że się 
kończy, poczułam żal. Kiedyś przysłuchiwałam się 
rozmowie bezdomnych. Siedzieliśmy na jednej ławce 
na Dworcu Centralnym. Ja w oczekiwaniu na pociąg, 
a oni? Jeden z nich zauważył, że o tej porze na dwor-
cu - a były to godziny późnonocne - nic się nie dzieje. 
Najwyraźniej aktywne życie było jego marzeniem, 
bo zaraz przeszedł do kwestii natury bardziej ogólnej 
i z ogromnym ożywieniem zaczął mówić o zbliżają-
cym się okresie świąt wszelakich, imprez i zabaw. 
Zupełnie jakby do tego sprowadzało się jego życie. 
Wyliczając zbliżające się święta zapomniał o Barbór-
ce, ale zaraz się poprawił. I jemu też zrobiło się smut-
no, gdy mówił o nieuchronnym końcu karnawału. 

Na chwilę tylko jeszcze się rozpromienił perspek-
tywą Świąt Wielkanocnych. Na czas kanikuły nie 
miał najwidoczniej żadnych planów, bo po chwili 
zmienił temat.

Piotr Nita

Puka

Niech puka, niech dzwoni, tata mówi, nie otwie-
rać i nie przejmować się, klocki składać, samochodzi-
kami brumać i nie otwierać, niech puka; tata nie ma 
na ratę, no nie ma, to co gadać; tata mówi, że to zło-
dziej, że pieniądze dał i kredyt, ale procent zdzierczy, 
więc niech puka, niech dzwoni, tata powiedział – nie 
otwierać, z okna nie wyglądać i niech dzwoni, złodzie-
ja nie wpuszczać; brumać i nie przejmować się, rybki 
nakarmić, niech puka, niech dzwoni, niech karteczki 
zostawia i pod oknem pogwizduje, złodziej ten; tylko, 
że resoraki nie chcą coś brumać, rybki niejadki i tylko 
w kącie miło, bo z daleka od drzwi, okien; niech dzwo-
ni, nich puka, tylko że klocki jakieś takie popsute, ręce 
się trzęsą, a nocami z szafy słychać, że puka, słychać, 
że dzwoni, tata mówił – nie przejmować się; ale trudno 
gdy on tak nocami z szafy; a niech puka... 
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Władysław Lech Terlecki, znany pisarz, autor słu-
chowisk radiowych, scenariuszy, utworów dramatycz-
nych, urodził się w Częstochowie 18 maja 1933; był 
absolwentem II  LO  im. Romualda Traugutta. W latach 
1951-1954 studiował fi lologię polską na Uniwersyte-
cie Wrocławskim. Od roku 1956 przebywał w Warsza-
wie; w latach 1961-1967 związany był ze „Współcze-
snością” (red. działu prozy), przez pewien czas także 
z Polskim Radiem. Należał do Stowarzyszenia Pisarzy 
Polskich. Zmarł 3 maja 1999 w Warszawie.

Zadebiutował w roku 1955 na łamach tygodnika 
„Dziś i Jutro” jako reportażysta; reportaże wyda-
ne zostały w tomie Kocie łby (1956). Twórczość 
literacką rozpoczął zatem od małej formy i przez 
kilka lat wydawał głównie opowiadania (Podróż 
na wierzchołku nocy – 1958; Pożar – 1962; Sezon 
w pełni - 1966). W zbiorach tych, począwszy od 
reportaży, ujawniły się zainteresowania, którym 
pisarz wierny będzie i w późniejszej twórczości. 
Łączy je, jak pisał przed laty Włodzimierz Bolecki, 
problematyka obyczajowo-etyczna oraz specyfi cz-
na narracja. Terlecki koncentruje się na pytaniu, 
kim jest człowiek w perspektywie historii, jaki jest 
jego udział w biegu historii. W roku 1966 ukazała 
się powieść Spisek, którą Janusz Maciejewski na-
zwał „pierwszą powieścią historyczną pokolenia 
<Współczesności>”. To przyporządkowanie jest 
znaczące; określa ważne miejsce pisarstwa Terlec-
kiego na powojennej mapie literackiej.

Powieści i opowiadania historyczne Władysła-
wa Terleckiego związane są tematycznie z wiekiem 
XIX, przede wszystkim z powstaniem  stycznio-
wym. Z fascynacji okresem walk narodowowyzwo-
leńczych i ruchów rewolucyjnych wyrosły takie 
utwory, jak wspomniana powieść Spisek, ponadto: 
Dwie głowy ptaka (1970), Powrót z Carskiego Sio-
ła (1973), Rośnie las (1977), Lament (1984). Pisarz 
konfrontuje w nich racje polityczne i ideowe z moral-
nymi, ogólne z jednostkowymi, próbuje odtworzyć 
świadomość bohaterów uczestniczących w ważnych 
wydarzeniach, a jednocześnie przeżywających wła-
sne dramaty; rekonstruuje proces kształtowania się 
nowoczesnej świadomości narodowej i społecznej. 
Krytycy podkreślają, że dorobek pisarza w tym za-
kresie jest interesujący zarówno ze względu na zwią-
zaną z wątkiem historycznym problematykę moral-
no-polityczną, jak i kształt artystyczny utworów. 

Elżbieta Hurnikowa
Władysław Terlecki
(1933-1999)

Powieść historyczna stanowi gatunek synkretycz-
ny o bogatej tradycji, na którą w dużej mierze złożyły 
się dokonania pisarzy dziewiętnastego wieku. W roz-
woju polskiej powieści duże znaczenie miało pisar-
stwo Józefa Ignacego Kraszewskiego, który stosował 
się do reguł historiografów, opartych na materiale źró-
dłowym. Za mistrza w dziedzinie powieści historycz-
nej uważany jest Henryk Sienkiewicz, uhonorowany 
Nagrodą Nobla i cieszący się niezwykłą popularnością 
wśród czytelników, tworzący „ku pokrzepieniu serc”. 
Do grona najwybitniejszych przedstawicieli powieści 
historycznej na przełomie XIX i XX wieku należeli: 
Bolesław Prus, autor parabolicznej powieści Faraon, 
Władysław Reymont, autor m.in. Roku 1794, Stefan 
Żeromski, autor Wiernej rzeki, uważanej za najlepszą 
polską powieść o powstaniu styczniowym.  Prozę XX 
wieku wzbogaciły takie utwory historyczne jak Żywe 
kamienie Wacława Berenta, Krzyżowcy Zofi i Kossak-
Szczuckiej, Kordian i cham Leona Kruczkowskiego, 
Ciemności kryją ziemię Jerzego Andrzejewskiego, 
Srebrne orły i inne powieści Teodora Parnickiego,  
które wniosły rewolucyjne zmiany w obręb gatunku, 
i wiele innych. 

Władysław Terlecki zaoferował czytelnikom wła-
sny model powieści historycznej. To nie wydarzenia 
historyczne pozostają w centrum jego zainteresowań, 
lecz świadomość ludzi, których losy reprezentują eg-
zystencję całego społeczeństwa. Uważał, że historia 
jest metodą rozumienia współczesności. W. Bolecki 
tak scharakteryzował stosunek pisarza do tradycji: 
„Tamten model pisania o historii podporządkowany 
był jakiejś nadrzędnej pragmatyce: już to chciano 
<pouczać> czytelników, już to <krzepić serca> lub 
<rozrywać rany>. Chciano albo popularyzować wie-
dzę na temat faktów przeszłości, albo utrwalać <ku 
pamięci> postawy bohaterów minionego. Ten sposób 
pisania odwoływał się najczęściej do konstruowania 
w powieści układów bezpośrednio zrozumiałych, do 
przewagi informacyjnych relacji typu bohater – czy-
telnik. (...)  W zestawieniu z takim modelem świat po-
wieści Terleckiego jest maksymalnie nieprzejrzysty – 
przeważają w nim bowiem informacje przekazywane 
jakby tylko od postaci do czytelnika, co powoduje, 
że orientacja czytelnika jest nieustannie ograniczana. 
Jedyną możliwością orientacji w tym świecie jest ak-
tywność czytelnika, który – aby rozszyfrować autora 
– musi odwołać się do wiedzy niepotocznej.”

Jednostka w utworach Terleckiego skonfrontowana 
jest z uwarunkowaniami historycznymi, politycznymi, 
społecznymi, kulturowymi. Dowodzą tego losy i dyle-
maty etyczne bohaterów takich powieści, jak: Gwiaz-
da Piołun (1968), Pielgrzymi (1972), Czarny romans 
(1974), Odpocznij po biegu (1976; adaptacja scenicz-
na 1977), Zwierzęta zostały opłacone (1980; ekraniza-
cja według scenariusza Terleckiego pt. W biały dzień, 
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1980), oraz opowiadań zawartych w tomach: Rośnie 
las (1977) i Trzy etiudy kryminalne (1980), a także słu-
chowisk wydanych w zbiorze Herbatka z nieobecnym 
(1978). Pisarz stworzył model  powieści psychologicz-
no-obyczajowej, w obrębie którego pojawił się także 
temat złożonej, skomplikowanej osobowości twórczej. 
Reprezentują go takie powieści, jak: Cień karła, cień 
olbrzyma (1983), w której jawi się postać Lwa Tołsto-
ja, Pismak (1984), Laur i cierń (1989). W niektórych 
utworach losy bohaterów zbieżne są z losami znanych 
pisarzy. Wspomniana wcześniej Gwiazda Piołun przy-
wołuje sprawę Witkiewicza, fabuła powieści Zwierzę-
ta zostały opłacone, ukazująca młodego konspiratora 
mającego wykonać wyrok śmierci na podejrzanym 
o współpracę z carską ochraną, przypomina sprawę 
Stanisława Brzozowskiego.

Do najistotniejszych technik narracyjnych Ter-
leckiego zaliczają badacze artystyczne reguły opo-
wiadania, budowanie większych całości kompozy-
cyjnych, koncentrowanie wielowarstwowej fabuły 
wokół głównego problemu (układ szaradowy), su-
rowość stylu, wprowadzanie różnych gatunków, jak: 
esej, felieton, kronika, sprawozdanie sądowe, proza 
kryminalna. W powieści Drabina Jakubowa albo po-
dróż (1988), której akcja osadzona została w końcu 
XVIII wieku, w tok narracji wplata autor dygresje 
i rozważania fi lozofi czne bohaterów na temat granic 
wolności jednostki, moralności władzy, itd.

Dzieła Władysława Terleckiego nie tylko wzboga-
ciły prozę historyczną o nowe rozwiązania formalne 
i odrębne widzenie historii, ale stanowiły też, zwłasz-
cza w latach 70. ważne ogniwo dyskusji na temat po-
staw ideowych Polaków. Autor pomnażał swój dorobek 
o zbiory retrospektywne, jak Złoty wąwóz (1978), prze-
kłady, adaptacje, słuchowiska, które świadczą, że jako 
artysta dążył do wypowiadania się w wielu formach.

W roku 1972 pisarz uhonorowany został Nagrodą 
im. Kościelskich za powieść Dwie głowy ptaka (1970). 
Za całokształt twórczości w roku 1978 otrzymał na-
grodę miesięcznika „Odra”; w roku 1979 przyznano 
mu nagrodę prezesa Rady Ministrów II stopnia.

Powieści Terleckiego tłumaczone były na wiele 
języków (niemiecki, bułgarski, węgierski, francuski, 
rosyjski, słowacki, słoweński, czeski, włoski).

Literatura przedmiotowa (wybrane pozycje):

W. Bolecki, Sadźmy róże... (Opowiadania Władysława 
Terleckiego), (w:) tegoż, Prawdy niemiłe, Wyd. Przedświt, 
Warszawa 1993; Literatura polska. Przewodnik encyklo-
pedyczny, t. 2, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, War-
szawa 1985 (hasło: Terlecki Władysław Lech, oprac. H. 
Urbas; M.Bernacki, M. Pawlus, Słownik gatunków literac-
kich, wstęp S. Jaworski, Bielsko-Biała 2002.

Niedługo miną dwa lata, od-
kąd zmieniłaś otaczającą Cię rze-
czywistość z polskiej na angiel-
ską. W Twoich utworach słychać 
to, ale tylko częściowo. W naj-
nowszym tomiku poezji –  „Ori-
noko” –  przewagę mają wiersze 
odzwierciedlające pokłady prze-
szłości, dzieciństwa, a nawet ży-
cia pokoleń Twoich dziadków. 

Wiersze ze wspomnianego tomu pochodzą z róż-
nych lat. Starałam się zebrać w tym projekcie utwory, 
które pokazują moje dojrzewanie. „Orinoko” to książ-
ka o wędrówce takiej trochę, jak w „Kandydzie” Wol-
tera. Przypomnę, że imię Kandyd znaczy biały, nie-
winny. Moja bohaterka odwiedzając kolejne stancje, 
traci w jakimś sensie dziecięcą niewinność.

Tomik „Orinoko” został wydany w Polsce w lutym 
2008. Wiąże się to ze zdobytą przez Ciebie nagrodą 
w Ogólnopolskim Konkursie „Tyska Zima Poetycka”. 
Co to za konkurs? 

Teatr Mały w Tychach po raz ósmy ogłosił kon-
kurs dla poetów po debiucie, w którym nagrodą 
było wydanie tomu poezji. Wysłałam projekt książ-
ki i na początku lutego zadzwoniła do mnie pani 
dyrektor Ewa Iwańciów i poinformowała mnie o 
nagrodzie. Ucieszyłam się bardzo, ponieważ chcia-
łam, żeby moje wiersze poszły sobie już w świat 
i zostawiły mnie w spokoju. Moja radość była 
ogromna, ponieważ nagrodzili mnie pisarze, któ-
rych bardzo cenię: Piotr Sommer, Jerzy Jarniewicz, 
Wojciech Bonowicz.

W książce „Orinoko” są zawarte obrazy z różnych 
etapów Twojego życia, od spędzonego na wsi dzieciń-
stwa, egzystencji w polskim mieście, przez wędrowa-
nie myślami za Kanał La Manche, aż do osiedlenia się 
tam. Kompozycja tego tomiku jest więc pewnym prze-
krojem, patrzymy w nim oczami Wioletty i Violi pod 
różnymi postaciami…

Należy pamiętać, że w wierszach pojawiają się 
moje kreacje liryczne. Próbowałam wejść w światy 
kobiet, które spotykałam podczas mojej kilkuletniej 
włóczęgi po różnych stancjach. 

Rozmowa z poetką
Wiolettą Grzegorzewską 

Chrząszcze w vilanelli
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Jakie bodźce przynoszą Ci poezję? Co na nią prze-
twarzasz: obrazy, myśli, zdarzenia? W Twoich utwo-
rach, zarówno nowszych, jak tych z poprzednich tomi-
ków chętnie sięgasz po retrospekcję – znaną, ale też 
wyobrażoną lub przekazaną. Opowiedz, proszę, o to-
czącym się w Tobie procesie powstawania wierszy.

Prawie wszystko mnie inspiruje, ale najbardziej 
różne książki. Wiersz pt. „Morfi nowe” napisałam prze-
glądając stary „Atlas chrząszczy”. Pewnego dnia przy-
jechały książki z Polski, rzuciłam się na pudła i w moje 
ręce wpadła wspomniana książka. Zobaczyłam w niej 
wałkarza lipczyka, krawca głowacza, orszoła prążko-
wanego. Te żuki skojarzyły mi się z opowiadaniem 
Kafki pt. „Przemiana”, w którym  bohater zmienił się 
w robaka. W moim wierszu bohaterka leży w szpita-
lu Saint Mary`s i wydaje jej się, że lekarze w kitlach  
wyglądają jak żuki. Całości nadałam formę vilanelli 
– jest to obecnie jeden z moich ulubionych gatunków 
poetyckich. Najbogatszym źródłem wierszy jest, jak 
słusznie zauważyłaś, moja pamięć, ale ostatnio jest ze 
mną tak jak w moim ulubionym powiedzonku Marka 
Twaina: „W miarę jak się starzeję, coraz bardziej pa-
miętam rzeczy, które się nigdy nie zdarzyły”.

Z Twoich słów zawartych w poezji wyziera ogrom-
na doza ludowych mądrości, w otoczeniu których się 
wychowywałaś i które – można by sądzić – wpłynęły 
ogromnie na całe Twoje życie. Co lub kto spowodo-
wał, że zaczęłaś studiować wiedzę o literaturze, uży-
wać twórczo języka i, czerpiąc garściami zarówno z tej 
pierwotnej wiedzy, jak i z tradycji literackiej i histo-
rycznej, tworzysz z pomocą słów przejmujące obrazy?

Niestety nie wiem, co miało na mnie decydujący 
wpływ. Ludzie  z mojej rodzinnej miejscowości często 
spotykali się i opowiadali sobie różne historie. Słucha-
łam z zapartym tchem: bajek, legend, historii wojen-
nych, zakazanych piosenek mojego dziadka i wtedy 
zdałam sobie sprawę z tego, że język to ogromna siła. 
Postanowiłam, że też będę takim „opowiadaczem”. 
Starałam się nauczyć poprawnej polszczyzny, ponie-
waż moi antenaci porozumiewali się narzeczem lokal-
nej gwary. Cha, cha i teraz znowu muszę opanować 
następny język, a przyznam, że nie mam na to ochoty.

Pamiętasz czas powstawania Twoich pierwszych 
utworów literackich?

Pisałam od siódmego roku życia. Miałam mnóstwo 
brulionów. Często zadręczałam rodzeństwo i kuzynki 
moimi wypocinami. Pierwszy wiersz był o króliku, po-
tem o moim ukochanym kocie. Miałam fi oła na punkcie 
zwierząt. Pisałam treny adresowane do każdego stwo-
rzenia, które zdechło w naszym gospodarstwie, a było 

tego sporo, ponieważ ojciec zajmował się hobbystycz-
nie preparacją zwierząt. Tak poważnie pierwszy utwór 
napisałam w liceum – był to biały, polityczny wiersz 
o dziewczynce z Nagasaki, która zmarła z powodu 
choroby popromiennej. Pamiętam początek „To Harry 
Truman i Oppenheimer nie pozwolili Sadako żyć…”, 
następny wiersz był o Beatrix Cenci – bohaterce z dra-
matu Juliusza Słowackiego.

Wydaje mi się, że jesteś osobą pogodną, delikatną, 
z poczuciem humoru. Jednak poezją rzadko kierujesz 
się ku jaśniejszym stronom życia. Twoje spojrzenie, 
nawet kiedy przemawiasz jako dziecko, a właściwie 
zwłaszcza wtedy, jest bardzo poważne i surowe. 

Hm… prawie każdego męczą jakieś demony. 
W życiu staram się być osobą pogodną, ale  w tzw. 
akcie twórczym nie boję się uderzyć w najczulsze, 
ciemne struny. 

Czy znalezienie się w „lepszym” świecie – 
gdzie ponoć egzystencja jest łatwiejsza - łagodzi 
ten punkt widzenia?

Nie wiem, czy świat, w którym obecnie egzystu-
ję, jest lepszy. Dla mnie wszystko tutaj jest nowe. 
Najchętniej nie rozstawałabym się z aparatem fo-
tografi cznym. Wyjazd do Wielkiej Brytanii to moja 
pierwsza w życiu poważna podróż. Wcześniej nie 
byłam obieżyświatem, nie lubiłam podróżować. Na 
Wyspie Wight ludzie są bardzo sympatyczni, weseli 
i uprzejmi. Jednak czuję, że podchodzą do Polaków 
z dystansem. Bardzo lubię emigrantów z Litwy, Sri 
Lanki, Turcji, Filipin. Większość poznaję na kursie 
językowym ESOL. Wydaje mi się, że pod względem 
fi nansowym żyje się tutaj trochę  lepiej.

Widzisz w sobie jakieś zmiany po zrobieniu „dwóch 
kroków na zachód”. One Cię cieszą, czy niepokoją? 

Zauważyłam plusy i minusy przebywania na 
emigracji. Nowe doświadczenia otworzyły mnie. 
Jestem pewniejsza siebie i nabrałam dystansu. 
Urodziłam w Newport córkę i nie boję się nowych 
życiowych wyzwań. Niepokoję się tylko o mój ję-
zyk. Czuję, że tracę swobodę komunikowania się. 
Frazeologizmy chwieją się. Niedawno napisałam 
w wierszu „pod pazuchą” zamiast „za pazuchą” 
itp. Nie mam kontaktu z żywą polszczyzną. Wszy-
scy Polacy na wyspie posługują się angielskimi 
hybrydami: „Byłeś w „serdżeri”? Idziesz na „bas-
stejszyn”, widziałeś w „funciaku”. Myślę, że to nie 
koniec mojej włóczęgi. Ostatnio wysłałam swoje 
dane do urzędu, który losuje tzw. zieloną kartę do 
USA – jest to „green card lottery group”.
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Czy organizm poety wyjęty z ekosystemu, w którym 
się narodził, cierpi? Może mając inne pożywki, tworzy 
inną materię słowa? A może silna pamięć, wyobraźnia 
wystarcza mu, aby mógł obracać się w sferze dotych-
czasowych odczuć?

Na początku bardzo cierpiałam, nie pisałam wier-
szy kilka tygodni. Postanowiłam przypomnieć sobie 
„Trans-Atlantyk” Witolda Gombrowicza i w jakimś 
sensie ta książka mnie uleczyła śmiechem z nostalgii. 
Zrozumiałam, że życiowe zmiany i nowe doświad-
czenia mogą być pożywką twórczą. Wystarczy przy-
pomnieć sobie pisarzy emigrantów takich jak: Zyg-
munt Haupt, Czesław Miłosz, Vladimir Nabokov. 
Czasami doskwiera mi samotność na wyspie. Tęsknię 
za Częstochową.

Masz łatwość określania nowych sytuacji? 

Trudno powiedzieć.  Pisanie w jakimś sensie po-
maga określać nowe sytuacje i jest próbą przeniknięcia 
naszego ludzkiego i najbardziej zawiłego ze wszyst-
kich światów.

Miałabyś ochotę użyć czasem odmiennych środ-
ków wyrazu? Na przykład zamiast słów – plam barw-
nych i kresek? 

Tak, moja wyobraźnia plastyczna szuka ujścia. 
Kiedyś podczas młodzieżowego pleneru malarskie-
go usłyszałam od pewnej malarki, że mam zdolność 
rozpoznawania ogromnej ilości barw z palety kolorów 
zimnych. Brzmi to dosyć nieprawdopodobnie, więc 
nie wiem, czy w to wierzyć. Zajęłam się prozatorską 
książką pt. „Szkoła barw”, ale porzuciłam ten projekt. 
Cóż, dostałam niedawno na urodziny farby (śmiech). 
Tak na serio – myślę, że nigdy nie będę malować. Za to 
kocham malarstwo innych. Polecam obrazy Erny Ro-
senstein, Charlotte Salomon, Fridy Kahlo.

Zawód: poeta? Jak można zaistnieć w tej dzie-
dzinie? Chyba duże znaczenie ma tutaj częsty udział 
w konkursach poetyckich. W jak wielu brałaś udział 
(wiemy, że często będąc nagradzaną)?

Każdy poeta myśli inaczej o słowie „zaistnieć”. 
Świat się bardzo zmienił. Obecnie można bardzo 
szybko zdobyć popularność w internecie na stronach 
poetyckich. Uważam, że poeta, który „robi swoje” 
prędzej czy później wypłynie i znajdzie grono swoich 
czytelników. Dla mnie „zaistnieć” – oznacza stworzyć 
swój własny, rozpoznawalny liryczny świat, a wiąże się 
to z latami poszukiwań i prób. Konkursy raczej w tym 
nie pomagają. Brałam udział w konkursach z różnych 
powodów. Na początku chciałam poznać polski świa-

tek literacki: poetów, krytyków i nie jest prawdą, jak 
pisał kiedyś o mnie pewien redaktor, że zarabiałam 
w ten sposób. Nie udało by mi się przeżyć za 200–300 
zł, bo takie były wtedy nagrody. Ostatnio wysyłałam 
wiersze tylko na konkursy, w których główną nagrodą 
było wydanie książki. Wiedziałam, że  pobyt za grani-
cą utrudni poszukiwania wydawcy w Polsce.

Jakie jeszcze działania artystyczne w ciągu ostat-
nich dwóch lat były Twoim udziałem? 

W ciągu ostatnich dwóch lat skoncentrowałam 
się tylko na pisaniu. Wykorzystuję czas, kiedy nie 
muszę na razie pracować zarobkowo. Publikowałam 
dużo w Internecie, także pod pseudonimem Viola 
Greg i w polskich czasopismach literackich m.in. 
w krakowskim „Studium”, w łódzkim „Tyglu Kultu-
ry” i chyba moje wiersze wziął redaktor z lubelskich 
„Kresów”. Próbowałam także tłumaczyć wiersze np. 
Monizy Alvi – poetki bardzo znanej w Wielkiej Bry-
tanii, która urodziła się w Pakistanie i Fleur Adcock 
– poetki pochodzenia nowozelandzkiego. Jeszcze nie 
potrafi ę poradzić sobie z angielskim językiem. Otrzy-
mywałam różne zaproszenia np. wystąpienia w „The 
Bones Theatre” w Londynie, ale nie mogłam w tym 
czasie podróżować z kilkumiesięczną córeczką. 
Chciałabym w ciągu następnych trzech, czterech lat 
wydać książkę poetycką, która pokaże moją fascyna-
cję wiekiem dwudziestym.

Dziękuję za rozmowę, a czytelników zachęcam do 
sięgnięcia po książkę „Orinoko”.

       
Rozmawiała Dominika Radkowska

Wioletta Grzegorzewska – poetka. Urodziła się 
w 1974 roku w Koziegłowach. Pochodzi z Rzeniszo-
wa (woj. śląskie). Kilkanaście lat mieszkała w Czę-
stochowie, gdzie ukończyła fi lologię polską na WSP. 
Opublikowała następujące książki poetyckie: „Wy-
obraźnia kontrolowana” (Wydawnictwo WSP, 1997), 
„Parantele” (Wydawnictwo Bulion, 2003) i „Orino-
ko” (Tyska Zima Poetycka, 2008). W 2006 r. wyemi-
growała z kraju. Obecnie mieszka w Ryde na Wyspie 
Wight. Po publikacji zbioru „Orinoko” krytycy lite-
raccy (np. Karol Maliszewski, Jakub Winiarski) do-
strzegli i docenili dojrzałość poetycką Wioletty Grze-
gorzewskiej plasując ją w czołówce polskich poetek 
jej pokolenia. Wybrane utwory autorka publikuje na 
stronie www.literackie.pl.
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Ojciec Wacław

Komu chciałoby się jeszcze pamiętać moje imię,
które 47 lat temu wypisałem z gimnazjum im. H. Sienkiewicza,
żeby zapisać się do nowicjatu ojców paulinów
w Leśniowie. Wtedy wierzyłem, że otwartymi ranami
Chrystus zbawił świat, złamał grymas śmierci,
diabłu popalił książeczki z zapisanymi grzechami,
setki tysięcy dzieci wyprowadził z otchłani.

Dzisiaj pamięć i sztuczne zęby, które wypełniają
moją jamę ustną, ledwie rejestrują tamte dni; 
jestem przesiąknięty klasztorną wilgocią,
cytatami z Tomasza a Kempie’s;
świat oglądam przez soczewki grube jak denka
butelek po Coco Coli; moje uszy jak kręgi wodne
ledwie słyszą, co się wokoło dzieje.
Raz na dzień w misce z wodą widzę swoją twarz,
nawet nie wiem, czy się postarzała.

Lekarz mówi, że śmierć może mnie dopaść znienacka,
lepiej zająć się transcedentalnymi myślami,
niż wspominać to, co wydarzyło się podczas egzaminu
z religii na maturze. Ze stopniem niedostatecznym
z wiary też można się zbawić.

Tadeusz Chabrowski



39aleje III

POEZJA

Mnisi

Nigdy nie chciało się nam rąk brudzić zwykłą pracą,
rozłupywaniem kamieni, ścinaniem sosen w lesie;
woleliśmy otoczyć się klasztornym murem
i przepisywać księgi; tekstem z nie pomarszczoną gramatyką
lepiej służyliśmy Kościołowi. Bóg nam świadkiem,
że mądrzejszych od nas wtedy nie było, uczyliśmy się
na grzbietach inkunabułów zawierających nazwy drzew,
najdrobniejsze żyłki liści i tego co Sokrates
opowiedział Platonowi a ten wielkiemu Areopagicie.

Żeby wzbić się na wyższy poziom doskonałości,
praktykowaliśmy cnoty, które nie różniły się w niczym
od praktycznej mądrości stoików. 

Przy suto zastawionych stołach z duszonym węgorzem,
kurczakami i kiszoną kapustą, czasami zabrakło nam odwagi,
żeby praktykować wstrzemięźliwość; łyk cierpkiego wina
na języku był dla naszego podniebienia ważniejszy,
niż niebiańskie rajskie trawniki zakwitające makolągwami
i stokrotkami.

Tadeusz Chabrowski

Wiersze pochodzą z ostatniego zbioru Tadeusza Chabrowskiego Mnisi czyli nie rymowane strofy 
o cnotach, które się posiały nie doglądane przez Kościół (Nowy Jork 2007)
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Ferment w polskiej kulturze studenckiej, rozpo-
częty jeszcze przed Październikiem 1956 roku przez 
Teatr „Bim-Bom” z Gdańska, w którym zaczyna-
li swój romans ze sceną m.in. Zbigniew Cybulski, 
Bogumił Kobiela i Jacek Fedorowicz, spowodował 
także zmiany w całej świetlicowo-zetempowskiej 
kulturze skupiającej się w szkołach, uczelniach i za-
kładach pracy.

Pierwszym klubem studenckim w Częstochowie 
był „Filutek”, który otwarł swe podwoje wiosną 1958 
roku. Uwaga, jubileusz! Mieścił się w DS nr 1, przy 
ul. Kilińskiego (budynek najbliżej dawnego pawilo-
nu Budowy Maszyn Politechniki Częstochowskiej); 
na pierwszym piętrze zajmował powierzchnię dwóch 
pokoi „do nauki”. Powstał z inicjatywy ówczesnego 
studenta Politechniki, prowadzącego Zespół Tańca, 
Grzegorza Lipowskiego. Dołożyłem do tego swoje 
trzy grosze, a konkretnie: ozdobiłem wnętrze abstrak-
cyjnymi malunkami.

Myśl o stworzeniu pierwszego w mieście klubu 
kulturalnego w zakładzie pracy podchwycił ówcze-
sny dyrektor Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodocią-
gów i Kanalizacji, Stanisław Nawara, którego mądro-
ści, inicjatywie i uporowi Częstochowa zawdzięcza 
przyszłościowe – w owym czasie – i niespotykane na 
taką skalę w Polsce, rozwiązanie tak ważnej dzisiaj 
dla ochrony środowiska 
gospodarki wodno-ście-
kowej. Wystrój wnętrza 
klubu i zaprojektowanie 
mebli powierzono Woj-
ciechowi Barylskiemu. 
W ten sposób w roku 1960 
przy ul. Jaskrowskiej po-
wstała „Studnia”. Miałem 
okazję prowadzić ten klub 
w latach 1961-1963.

Największym po-
wodzeniem cieszyły się 
w „Studni” sobotnie i nie-
dzielne wieczorki tanecz-
ne, na które obowiązywały 
karty wstępu. Przygrywał 
na nich zespół Bogdana 
Wrońskiego, a wokalist-
ką przez pewien czas była 
Krystyna Maciejewska, 
późniejsza partnerka estra-

„Filutek” i „Studnia”
dowa i żona Janusza Gniatkowskiego. Choć dzielnica 
była „szemrana”, bowiem wówczas nie było jeszcze 
nad Wartą obecnych dzisiaj bloków mieszkalnych ale 
barakowe slumsy, chętnych do zabawy przybywało 
zawsze ponad komplet. Wprawdzie na początku chło-
paki z dzielnicy chcieli mnie, czyli obcemu, spuścić 
manto, ale dogadaliśmy się i wkrótce kulturalnie ba-
wili się w „Studni” razem z przybyszami „z miasta”. 
Z tamtych czasów muszę wspomnieć pana Jerzego 
Romana, wówczas przewodniczącego Rady Zakłado-
wej, mądrego człowieka, mającego dystans do bzdur 
ówczesnej rzeczywistości.

„Studnia” była też miejscem spektakli Teatru Pro-
pozycji, spotkań z aktorami, artystami estrady, przed-
stawień teatrzyku dziecięcego itp. Często zdarzało 
się, że w sobotnie lub niedzielne wieczory lądowali 
w „Studni” występujący w mieście artyści. Wiosną 
1962 roku, po koncercie w dawnym kinie „Wolność”, 
przybył późnym wieczorem zespół „Czerwono-Czar-
ni”. Muzykom towarzyszyła drobna dziewczyna, któ-
rą wypatrzyli wcześniej podczas jakiejś amatorskiej 
imprezy na Śląsku. W Częstochowie po raz pierwszy 
wystąpiła z zespołem. Była skromnie ubrana i tro-
chę przestraszona; miała około 20 lat, pociągłą buzię 
bez makijażu i cienkie, naturalnego koloru włosy. Ta 
dziewczyna stała się później jedną z gwiazd polskiej 
estrady - nazywała się Helena Majdaniec. 

Fotka do tej historyjki pochodzi ze „studzienne-
go” Balu Gałganiarzy w roku 1970, kiedy klubowi 
szefowała Agata Grzybowska. Bal uświetnił Kabaret 
„Elita” z Janem Kaczmarkiem i Tadeuszem Drozdą 
na czele. A jak się bawiono – widać!

Janusz Mielczarek
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   Jadą goście jadą
   wedle mego sadu,
   do mnie nie przyjadą,
   bo nie mam posagu…

Tak za moich bardzo młodych latach śpiewało 
„Mazowsze”. Uroczą piosneczkę słyszało się wszę-
dzie, przede wszystkim w radiu, a to grało u nas 
w domu od rana do wieczora. Radio słychać było też 
w całym mieście, gdyż transmitowało swój program 
przez miejski radiowęzeł, a ten miał sieć rozwieszo-
nych głośników. Praktycznie piosenkę „Mazowsza” 
słyszał każdy co najmniej kilka razy dziennie, w efek-
cie znał ją na pamięć. Do dziś dźwięczy mi w uszach, 
gdy przychodzą goście, szczególnie wtedy, gdy zja-
wiają się goście niespodziewani. W czasach, których 
sięgają moje wspomnienia, goście walili drzwiami 
i oknami, i prawie zawsze byli niespodziewani.

Zaczęło się to wszystko jeszcze w czasie Drugiej 
Wojny Światowej - a tego przyznaję nie pamiętam - za-
raz na jej początku. Na pewno bez uprzedzenia zjawili 
się moi dziadkowie, rodzice mamy, wysiedleni (nikt 
nigdy nie mówił, że wypędzeni) przez Niemców z wła-
snego domu pod Sieradzem. Prastara polska kraina – 
ziemia sieradzka – zmieniła się wtedy w „rdzenne” te-
reny niemieckiej Tysiącletniej Rzeszy – Kraj Warty. To 
byli moi pierwsi zapamiętani goście, goście a zarazem 
nie goście, domownicy, zastani w moim domu - z nimi 
rosłem, wychowywałem się. Zniknęli zaraz po wojnie, 
tuż za przesuwającym się na zachód frontem poszli ra-
tować co się dało z wojennej zawieruchy. 

Wcześniej jednak byliśmy razem przez długie pięć 
lat. Babcia pomagała w prowadzeniu wojennego go-
spodarstwa, a że znała liczne oszczędnościowe spo-
soby na życie, sposoby zachowane w pamięci jeszcze 
z poprzedniej nie mniej ciężkiej i okrutnej wojny, była 
nieocenioną pomocą, doradcą, a jej spokój i opanowa-
nie okazały się bardzo potrzebne w tych najtrudniej-
szych latach. Zachowały się stare fotografi e robione 
na spacerach po naszych parkach, a w mojej pamięci 
została babcia - siedząca przy okrągłym stole w „sto-
łowym” pokoju, z drewnianym grzybkiem w jednej 
i igłą do cerowania w drugiej ręce, lub z ogromnym 
nożem, którym obierała bardzo cieniutko skórkę 
z jabłek. Podziwiałem nieprzerwane węże jabłkowej 
skórki, podobnie jak węże z obieranych ziemniaków, 
tyle że te ostatnie obierała w kuchni. Przed Bożym 
Narodzeniem z benedyktyńską cierpliwością nizała 

Jadą goście, jadą...
Zbisław Janikowski

na cieniutkie druciki lub niteczki kolorowe koraliki, 
by z nich wyczarować przeróżne choinkowe ozdobne 
łańcuchy, nastroszone kolorowymi igłami jeżyki, ko-
szyczki, motylki i inne cudeńka. Pamiętam wigilijną 
wieczerzę i skrupulatną dłubaninę babci przy ugoto-
wanym rybim łbie, gdy z maleńkich kosteczek (czy 
łeb ryby zbudowany jest z kości czy ości?) układała na 
białym świątecznym obrusie narzędzia Męki Pańskiej. 
Słuchałem też wieczorami długich babcinych opowie-
ści o latach jej młodości spędzonych w wiejskich dwo-
rach, o karnawałowych zabawach, kuligach, polowa-
niach, ale i o pracy w gospodarstwie, o wyprawach na 
jarmark po pierwsze prawdziwe buty, o wojnie (pierw-
szej światowej) i ucieczce ludzi z płonącego Kalisza – 
o wszystkich tych wydarzeniach nie miałem wtedy zie-
lonego pojęcia, dopiero po latach, w miarę zdobywania 
wiedzy, przypomniały się znowu, ulokowały w pamięci 
z na wpół wyimaginowanymi obrazami.

Drugim niezmiernie ważnym gościem był dziadek. 
Wolny, niezależny człowiek, ukształtowany i żyjący 
w innym świecie, towarzyski, niegdysiejszy wspaniały 
myśliwy, dusił się w atmosferze przeludnionego wo-
jennego mieszkania, rygorów godziny policyjnej, za-
ciemniania okien po zmierzchu, kartkowych ograniczeń 
żywnościowych. Szybko nawiązała się między nami 
swoista symbioza; on był dla mnie nauczycielem, ale 
i obrońcą przed ciągle strofującymi mnie mamą i ciotka-
mi, ja dla niego parawanem, za którym krył różne „nie-
cne” postępki, a to, gdy we dwójkę wymykaliśmy się na 
długie wyprawy aż za Jasną Górę do Grubego Józia, na 
Rynek Wieluński na spotkania z dziadkowymi znajom-
kami, nawet na Zawodzie, gdzie hodowcy prezentowali 
przepiękne gołębie, okazałe „króle”; nie było wtedy dla 
mnie tajemnic w rozpoznawaniu szynszyli, angorskich 
czy innych rasowych i pozarasowych okazów. Dziadko-
wa słabość do wnuka zakończyła się w tym przypadku 
kompletem króliczych bielusieńkich skórek, z których 
uszyli mi na następną zimę pierwsze i, jak się później 
okazało, moje ostatnie futro. Inna dziadkową słabością 
był udział we wszystkich wymyślonych przeze mnie za-
bawach. Posłusznie wykonywał wydawane przeze mnie 
komendy (w tym „padnij, powstań”) oraz jakże trudne 
„prezentuj broń” (wzorce musztry brałem zza okna, 
oglądając ćwiczących niemieckich żołnierzy), nie prze-
szkadzała mu w tym nawet „ruptura”, na którą cierpiał. 
Ochoczo poddawał się powszechnie znanemu Polakom 
rozkazowi „Hande hoch!” i maszerował przede mną, 
małym fąfl em, wokół stołu z uniesionymi rękami. 

Jako tako poukładane wojenne życie zakłócił na-
jazd gości popowstaniowych, uciekinierów z Warsza-
wy. Ilość mieszkańców w naszych dwóch pokojach 
gwałtownie wzrosła; z późniejszych relacji wiem, że 
do obiadu zasiadało jednorazowo 17 osób, ale gdzie 
to wszystko spało, nie wiem. Pamiętam natomiast 
drewniane, składane na dzień, polowe łóżka, jakieś 
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materace czy może sienniki rozkładane na podłodze 
w przedpokoju i pokojach (bardzo podobało mi się 
miejsce pod stołem), moje łóżeczko na kółkach też 
przesuwali z kąta w kąt, a tego już bardzo nie lubiłem.

Jedyną w miarę spokojną enklawą była domowa 
kuchnia. W niej zamieszkiwała Pela, dziewczyna, jak 
byśmy dziś powiedzieli: pomoc domowa. Trafi ła do 
nas wraz z wysiedlonymi przez Niemców dziadkami i, 
trzeba przyznać, była w tych warunkach prawdziwym 
skarbem, niemal członkiem rodziny. Spała na żela-
znym łóżku w kuchni i nikt nie miał tam prawa wstę-
pu (poza mną), zresztą kuchenne życie zaczynało się 
bardzo wcześnie: od rozpalania w piecu i nastawienia 
wielkiego czajnika z wodą na wojenną zbożową kawę 
(nawet herbata była nieosiągalnym luksusem); trzeba 
pamiętać, że nie było wtedy sieci gazowej, czajników 
elektrycznych, kuchenek mikrofalowych ani innych 
cudów techniki. Potem wstawali kolejni noclegowi-
cze, coś tam jedli i po kolei wychodzili do swoich 
zajęć. Najpóźniej wstawałem ja i dziadek, siedzieli-
śmy razem przy kuchennym stole jedząc śniadanie. 
Do dziś doskonale pamiętam urok tych chwil, śnież-
ną zimę, malowane w mroźne kwiaty kuchenne okna, 
dziadek w koszuli i spodniach na szelkach, pochylo-
ny nad kubkiem „kawy” z mlekiem, do której kruszył 
kęsy chleba. Najdziwniejsze były dziadkowe siwe 
wąsy, umoczone w brunatnej cieczy, kapiące z nich 
krople a czasami przylepiony kawałek mlecznego ko-
żucha – bardzo wtedy chciałem tak właśnie wyglądać. 
To moje pragnienie dziadek umiał też zrealizować, gdy 
raz na kilka dni kuchenny stół zamieniał w golarnię. 
Rozkładał ręczniki, miseczki z woda, mydło do gole-
nia, pędzle, brzytwy (a do jednego golenia używał chy-

ba trzech). 
Brzytwy wy-
w e c o w a n e 
na pasku od 
spodni cię-
ły trzymany 
w palcach 
włos niczym 
Kmicicowa 
szabla, ja na 
cały ten rytuał 
patrzyłem jak 
u rzeczony, 
a już szczy-
tem szczęścia 
były nałożone 
przez dziadka 
na moją buź-
kę białe my-
dlinowe wąsy 
a czasami 
i broda. I ten 

wieczny stoicki spokój dziadka, i jego niezapomniane 
powiedzenie dotyczące mnie: „Dajcie mu spokój, na 
pewno z tego wyrośnie”.

Niezależnie od natłoku domowników, od ograni-
czeń spowodowanych godziną policyjną, od stoso-
wanego przez okupanta terroru, toczyło się w miarę 
normalne życie towarzyskie, przychodzili znajomi, 
ciotki, sąsiedzi, czasami zupełnie nieznani ludzie. Ci 
ostatni przynosili skądś informacje z obozu od ojca 
lub o ojcu, czy innych zagubionych gdzieś w świecie 
członkach rodziny i znajomych. Przeważnie przy ta-
kich odwiedzinach zamykali się przede mną, szepta-
li, płakali, przeklinali, nie wiedziałem, o czym radzą, 
co ich gnębi, czułem jednak, że są to sprawy ważne, 
a nawet bardzo ważne. Czasami udało się usłyszeć 
fragmenty niektórych rozmów, zawsze był w nich 
element jakiejś tragedii: o kimś aresztowanym, wy-
wiezionym, rozstrzelanym, o zamachach i akcjach 
podziemia, o szmalcownikach (długo nie mogłem 
dowiedzieć się, o co chodzi w tym przypadku), Jędru-
siach, ofensywach, inwazjach, ewakuacjach i innych 
problemach czasów wojny. Ciotki nie robiły natomiast 
tajemnic ze zwykłych plotek i tak zapamiętałem histo-
ryjkę o pani, która poszła do fryzjera farbować włosy 
- w tamtych czasach kryło się za tym ogromne ryzy-
ko - i wyszła zielona. Moja wyobraźnia pracowała na 
całego – zielonowłosa kobita; nawet ruda, była wielką 
rzadkością. Innym razem sensacją był pożar w sklepie 
z lalkami w Alei, tam gdzie była siedziba przedwojennej 
KKO (obok mostu i dawnego szpitala), spłonęły celulo-
idowe lalki, nawet te „śpiące”. Tragedia lalek mało mnie 
obeszła, zmartwił mnie los ołowianych żołnierzyków, 
którzy ulegli stopieniu.

Koniec wojny szybko wymiótł niemal wszystkich 
wojennych gości, wyjechali dziadkowie zabierając nie-
odżałowaną Pelę, zostały może ze dwie ciotki, późną 
wiosną wrócił z niewoli ojciec, ale wtedy już mieliśmy 
cały szereg innych gości. Przyszli w ślad za frontem. Woj-
sko lokowało na kwaterach ofi cerów ze stacjonujących 
w mieście jednostek wojskowych. Było to zwyczajne 
w czasach wojny postępowanie. Na jakiś czas nasz stoło-
wy pokój zajęło dwóch ofi cerów w polskich mundurach, 
nie byli zbytnio uciążliwi: przychodzili wieczorami, rano 
znikali. Nie powiem, jak długo to trwało, w końcu jak to 
w wojsku bywa, przeniesiono ich gdzie indziej, odeszli. 
Kilkakrotnie bywałem w ich kwaterze, czyli w stołowym, 
byli mili a nawet serdeczni. Częstowali mnie wspaniały-
mi kiełbasami, które nie wiedzieć skąd brali, wojskowym 
czarnym chlebem polewanym płynnym miodem, a nawet 
wódką a może samogonem. Tego nie wytrzymała nasza 
Pela, która namiętnie podsłuchiwała pod zamkniętymi 
drzwiami, wpadła i nie zważając na ofi cerskie szlify, trzy-
maną w ręku kuchenną ścierą waliła po  niezbyt trzeź-
wych ofi cerskich łbach.

St. lejtnant Goburiew mieszkał  u nas długo...
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Zapisana w wojskowych papierach kwatera, czyli 
nasz pokój stołowy, wkrótce otrzymał nowego loka-
tora. Był nim rosyjski ofi cer, lejtnant Goburiew. Jego 
nazwisko odczytałem po latach z dedykacji wpisa-
nej na pozostawionej na pamiątką fotografi i. Lejt-
nant mieszkał u nas dosyć długo, w każdym razie 
spotkał się już z moim ojcem, który wrócił z lagru 
Sachsenhausen–Oranienburg. Zaraz zabrał się do ro-
boty i szybko wyszkolił pana gościa w prawidłowym 
korzystaniu z sanitariatu, zresztą ten nie wstydził 
się swojej niewiedzy, powtarzał: u nas w kołchozie 
tego nie mamy. Nie było już wtedy Peli, zastąpiła ją 
inna dziewczyna, a ta zakochała się w zwycięskim 
„gieroju”. Gdy odjechał, płakała po nim rzewnymi 
łzami, ale tylko do niedzieli. W niedzielę miała już 
inny powód do płaczu, okazało się bowiem, że za-
kochana obdarowała odjeżdżającego lejtanta ojcow-
skimi, jeszcze przedwojennymi dwoma najlepszymi 
garniturami. Nie pamiętam, w czym ojciec poszedł 
na niedzielną sumę, ale wiem na pewno, że słoneczna 
niedziela zmieniła się w wyjątkowo burzliwą.

Odzyskanie niepodległości, swoboda poruszania się, 
potrzeba dziękczynienia lub szukania pomocy u Jasno-
górskiej Pani zaowocowała u nas tłumem przyjezdnych 
gości. Drzwiami i oknami waliła bliższa i dalsza rodzi-
na, dawni i najnowsi (wojenni) znajomi, przyjeżdża-
li z daleka i bliska. Jedni przychodzili tylko w krótkie 
odwiedziny, pokazać się, pogadać, wypytać o wojenne 
losy, ci z daleka szukali bazy na krótki wypoczynek 
w długiej i uciążliwej podróży, często noclegu. Jedy-
ną funkcjonującą jako tako komunikacją była wtedy 
komunikacja kolejowa. Korzystanie z jej usług stwa-
rzało jednak pewne ryzyko. Okaleczona w działaniach 
wojennych, nieprzystosowana do nowych warunków, 
działająca na znacznym obszarze kraju w poniemieckiej 
strukturze organizacyjnej, bez nowego 
sprzętu, przy niedoborze kadr – dzia-
łała jak działała.. Kto dziś uwierzy, że 
odległość stu kilkudziesięciu kilome-
trów pokonywało się w pół dnia lub 
dłużej, przesiadając się kilkakrotnie na 
różnych „węzłowych” stacjach, ocze-
kując na połączenia, wertując rozkłady 
jazdy w poszukiwaniu alternatywnych 
szybszych połączeń.

Nie ma się zatem co dziwić, że 
przyjazd do Częstochowy był wy-
prawą a zarazem rodzinnym świę-
tem. Zwalała się zatem kilkuosobo-
wa pielgrzymka, wyposażona jak na 
długą wyprawę w dziewicze, nieza-
mieszkałe tereny i biwakowała co 
najmniej pełny dzień. Oczywiście, 
goście przywozili sowite zaopatrze-

nie, od wiejskiego chleba poczynając, przez własno-
ręcznie robione masło, prawdziwe „wolne” za życia 
kurczaki, domowego wyrobu  szynki, kiełbasy, salce-
sony, o własnych pomidorach, ogórkach a nawet mło-
dych ziemniakach mówić nawet nie warto (no, może 
poza ziemniakami – w tamtych czasach nikt nie sto-
sował intensywnych upraw i pierwsze młode ziem-
niaki pokazywały się w połowie lipca). Oczywiście 
cały „frauzimer” zajmował się przyrządzaniem wy-
stawnych obiadów i kolacji, za wyjątkiem śniadań, 
kiedy to cała przyjezdna kompania gnała na czczo, 
o szóstej rano, na Jasną Górę, aby uczestniczyć w od-
słonięciu Obrazu, porannych nabożeństwach, wielkiej 
jasnogórskiej spowiedzi, pokutnej Drodze Krzyżowej 
i jeszcze kilku kolejnych mszach świętych przed Cu-
downym Obrazem. Wracało to towarzystwo na obiad 
(a jadało się wcześnie, o pierwszej): rozsunięty stół 
nakryty wykrochmalonymi na sztywno przedwojen-
nym żyrardowskim żakardowymi obrusami, zasta-
wiony wystawną zastawą stołową, obfi ty w wymyśl-
ne zakąski i przystawki, zastawiany kolejno wazami 
z co najmniej dwoma rodzajami zup, półmiskami 
z pieczystym, salaterkami ziemniaków, mizerii, sała-
ty, aż po deserowe kompoty, ciasta, herbatę i - rzad-
kość nad rzadkościami - cytrynę do tej herbaty. Naje-
dzeni i syci goście odpoczywali, rozmawiali, dzielili 
się wojennymi wspomnieniami, politykowali. Jakże 
często słyszałem zupełnie nieznane mi nazwiska Mi-
kołajczyk, Bierut, Gomułka i śpiewnie, rytmicznie 
brzmiące zbitki Rola–Żymirski, Osóbka–Morawski, 
Jan Dąb-Kocioł, nazwiska dziś już zapomniane a za-
rejestrowane w mojej dziecięcej pamięci.

W pamięci utkwiła mi scena, która rozegrała się 
podczas wizyty kuzynów mojej mamy. Zaraz po ich 
przyjeździe, gdy wszyscy siedzieli wokół stołu przy 
herbacie, w przedpokoju rozległo się donośne kwa-

Okupacyjne imieniny. Na stole ubogo, ale humory doskonałe
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kanie i do pokoju wkroczył dumnie ogromny, strojny 
zielonym łbem i kolorowymi piórami skrzydeł kaczor, 
prowadząc za sobą szarą, ale równie dorodną kaczkę. 
Tałatajstwo to uwolniło się z bagaży cioci Wandy i przy-
szło na pokoje zademonstrować swą urodę. Nie obeszło 
się bez napaskudzenia (jako że jest to specjalność ży-
wych kaczek) i ogólnego rozgardiaszu oraz zachwytów 
- autentycznych – nad urodą i wielkością kwaczących 
gości. W końcu wszystko skończyło się dobrze, choć nie 
dla kaczek, bo posłużyły następnego dnia na wspaniałe 
pieczyste z jabłkami i jeszcze bardziej wyszukaną czer-
niną. Przyznaję, że w tym czasie nie byłem amatorem 
tej wysublimowanej i wykwintnej zupy, ale dziś przy-
jąłbym każde zaproszenie na taką ucztę.

Wieczór w towarzystwie rodzinnych gości, to oczy-
wiście wystawna kolacja, domowa wiśniówka i cytry-
nówka (na prawdziwych cytrynowych skórkach, które 
ojciec wcześniej odpowiednio przygotowywał, pozba-
wiając zupełnie białego miąższu i krojąc w cieniutkie 
paseczki), znowu ciasta. I karty. Chciałem, aby dopu-
ścili mnie do karcianego stołu, ale panujące surowe 
rygory nie pozwalały, choć gra była raczej nieskom-
plikowana, jakiś „dziewiąty wał”. Odbijałem sobie to 
przy dorocznych wakacyjnych rewizytach, gdy kto 
inny a nie mama, kierowała ogólnym porządkiem.

Innego typu goście i w zupełnie innych porach roku 
przyjeżdżali z Warszawy. Wujek Antek z ciocią (jak 
miała na imię?) i jeszcze ich syn (Andrzej?) nie przywo-
zili żadnego prowiantu, zapraszali za to do cukierni na 
lody, ciastka i inne łakocie. Wuj z ojcem siedzieli przy 
stole do białego rana, nie było ich widać w kompletnie 

zadymionym pokoju, nie pili też domowych nalewek, 
a tylko monopolowe wyroby: jakieś Cacao - Choix, Cu-
racao i jeszcze coś podobnego. Panie w ciepłej kuchni 
omawiały różne rodzinne wydarzenia, ja z Andrzejem 
bawiliśmy się tym, co na co dzień było prawie nieosią-
galne - poniemiecką kolejką elektryczną,  którą o ile do-
brze pamiętam, udało się uruchomić tylko raz, za spra-
wą wuja Antosia; wywaliło korki na pionie.

Z Warszawy przyjeżdżała także ciocia Jasia, ko-
bieta światowa, warszawska „bisnesłomen” tamtych 
czasów. Prowadziła wielki handel aparaturą rent-
genowską, załatwiała interesy ze szpitalami, a przy 
tym znajdowała czas na rodzinne spotkania, poran-
ne wyprawy na Jasną Górę, długie nocne rozmowy 
i oczywiście grę w karty, a grywała namiętnie i we 
wszystko,  zaś współgrający odchodzili od stołu z pu-
stymi kieszeniami. Ciocia Jasia nie chodziła jak inni 
piechotą, zawsze i wszędzie pędziła dorożką a póź-
niej taksówką, zawsze w ręce, w długiej szklanej cy-
garniczce, trzymała amerykańskiego papierosa, za-
wsze też przywoziła ogromne pudła sławnych a u nas 
nieosiągalnych wedlowskich czekoladek, a dla mnie 
torbę równie wedlowskich cukierków. „Lodowce”, 
bo tak się zwały, owinięte w przeźroczysty celofan, 
o wspaniałym orzeźwiającym, mocno kwaskowym 
owocowym smaku, są już dziś tylko jednym z wielu 
wspomnień z dzieciństwa.

Wielki najazd gości przytrafi ł się na przełomie 
stycznia i lutego 1956 roku. Byłem już w maturalnej 
klasie w Traugutcie i w domu spadały na mnie bardzo 

Arkadiusz Zając
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liczne obowiązki. Wtedy to wypadała 25 rocznica 
ślubu moich rodziców, szykował się wielki, niemal 
ogólnopolski rodzinny zjazd. Oczywiście, zostałem 
wykwaterowany z domu do jednego z moich kolegów, 
ale w wielu sprawach byłem nie tylko pomocny, ale 
wręcz niezastąpiony. Zima była wtedy jak w piosence 
dla dzieci „…hu, hu ha / nasza zima zła…”, mróz para-
liżował połowę kraju, druga połowa była i tak sparali-
żowana przez niesprawne instytucje i ludzkie lenistwo, 
szkołę zamknęli na kilka dni (nam,  szkolnym cwania-
kom, zimno w klasie nie groziło, pod nauczycielską 
katedrą zgromadziliśmy nielegalne zapasy węgla pod-
kradane szkolnemu woźnemu i w klasie panował iście 
tropikalny upał), kazali siedzieć w domu i „kuć’, bo 
matura za pasem. Był to fatalny błąd pedagogiczny, 
bo jak w taką zimę nie korzystać z jej dobrodziejstw, 
na naukę pozostawały wieczory, a tu w domu wielkie 
przygotowania do jubileuszowego „jublu”. Sprzątanie, 
wiórkowanie podłóg, pastowanie, trzepanie dywanów 
na śniegu (to ja), zwiększone dostawy węgla z piwnicy 
(ja) i oczywiście gotowanie, smażenie, pieczenie; cze-
goż to mama nie przygotowywała, bo nie tylko główne 
przyjęcie ale i dodatkowe śniadania, obiady i kolacje 
(niektórzy goście rozbili u nas obóz na kilka dni). Sa-
mych śledzi moczyło się pełne wiaderko (informacja 
dla nieświadomych: innych śledzi jak zwykłe solone 
prosto z beczki na rynku nie było), ogromna szynka 
peklowała się od świąt, inne wędliny miał dowieźć 
wuj, specjalista od ich wyrobu, kurczaki, wcześniej 
sprawione oczekiwały w domowej lodówce, czyli na 
mrozie za oknem, ryby w galarecie zastygały w tym 
zimnie błyskawicznie, ciotka, która zjawiła się kilka 
dni wcześniej z wielkimi tobołami pełnymi wiejskich 
dóbr wszelakich, czyściła fl aki, nim poddano je dal-
szej obróbce, czyli gotowaniu, krojeniu itd., wyrabiała 
makarony, kroiła całe michy jarzyn na sałatki, ucierała 
majonezy i Bóg wie co jeszcze.

Wreszcie nadszedł czas przyjazdu gości, a tu trage-
dia, mróz sparaliżował kolej, pociągi miały opóźnie-
nia, telefonów komórkowych nikt jeszcze nie wynalazł 
a i zwykłych stacjonarnych praktycznie nie było. Noc 
w wigilię uroczystości zapadała, a tu gości ani widu 
ani słychu. Rada w radę uradzili, że trzeba czuwać nad 
wszystkim i wysłali mnie na wysunięty posterunek 
obserwacyjny. Zostałem zwiadowcą na dworcu kole-
jowym. A wierzcie mi, nie było to łatwe ani przyjem-
ne. Częstochowski dworzec główny tamtych czasów 
w niczym nie przypominał dzisiejszego. Budynek 
dworcowy miał wejście do głównego holu od ówcze-
snej Świerczewskiego (czyli Piłsudskiego), w czterech 
narożnych okienkach były kasy biletowe, a na wprost 
wejścia głównego - wyjście na perony. To już stwarzało 
zagrożenie nieustającymi przeciągami a jeszcze dodać 
do tego blisko stuletnie rozklekotane drzwi i nieszczel-
ne okna, można mieć pojęcie o panującej tam tempe-

raturze. Wprawdzie z bocznego korytarza wchodziło 
się do w miarę obszernej poczekalni, ale z niej było 
bezpośrednie wyjście na peron, więc z dworu też cią-
gnęło mrozem. O miejscu siedzącym nie było nawet 
co marzyć, bo wszędzie koczowali jacyś zamrożeni 
podróżni. Restauracja dworcowa była wyprzedana do 
ostatniego herbatnika a i z herbatą były już kłopoty. 
Czekałem, poznawałem nocne dworcowe życie, bo 
przydworcowe, o wiele ciekawsze, tęgi mróz zgasił 
zupełnie. Od czasu do czasu przyjeżdżał jakiś pociąg, 
którym przybywali kolejni podróżni, tłum gęstniał, bo 
pociągów, które wywiozłyby choćby część oczekują-
cych widać nie było. Kręcili się, a raczej chowali po 
różnych pakamerach, kolejarze, sokiści, milicjanci. 
Zawiadowca, wbity w potężny kożuch, znad którego 
wystawała tylko czerwona kolejarska czapka, od cza-
su do czasu wychodził z ciepłej dyżurki, przebijał się 
przez  gęsty zmarznięty tłum, by wyjść na pusty peron 
i odprawić towarowy; osobowe nie pojawiały się.

Wreszcie, około drugiej przyjechali moi goście, 
niestety nie wszyscy. Jak odnaleźliśmy się w tej 
ludzkiej ciżbie nie wiem, dobrze, że na tym mrozie 
zdobyłem dorożkę. W domu okazało się, że zaginieni 
od dawna są na miejscu, jakimiś przesiadkami przez 
Herby i nocną wędrówkę po lesie do drugich Herbów, 
szczęśliwie dotarli na dworzec Stradom i na koniec, 
po długim zimowym rozgrzewającym nocnym mar-
szu na orientację, dotarli do nas. 

A potem było huczne srebrne wesele. Na szczegól-
ne wyróżnienie wśród licznych gości naszego domu 
zasługuje stryj, nazwijmy go: delegacyjny. Był starym 
przedwojennym leśnikiem i corocznie przyjeżdżał na 
kontrolę w podczęstochowskich leśnictwach. Hotele 
w tamtych czasach były nieosiągalne, a może zbyt dro-
gie, dość że stryj instalował się u nas na kilka tygodni. 
Nie powiem, aby było to dla mnie miłe, tym bardziej, że 
spał ze mną w jednym pokoju. Najpierw rozkładał na 
stole stosy swoich papierów, liczył z trzaskiem na wiel-
kim drewnianym liczydle (nikt wtedy nie miał żadnych 
liczących maszyn), kończył przed kolacją, potem miło 
gawędzili z ojcem, wreszcie szedł spać, ale przeszka-
dzało mu wszystko: lampka przy której czytałem, kot 
który jak to jest w kocich zwyczajach łaził po nocy, leją-
ca się za ścianą woda w łazience. Nie powiem, żebyśmy 
go nie lubili, ale gość jak ryba, po kilku dniach staje się 
uciążliwy. Lojalnie muszę przyznać, że dzięki niemu ja-
dłem pierwszą szynkę i najprawdziwsze zrazy z dzika, 
bo zające w naszym domu nigdy nie były rzadkością 
(dopiero teraz ich nie jadamy – po prostu ich nie ma).

O gościach imieninowych, sąsiadach, znajomych 
wpadających na kilka słów w najmniej odpowiednim 
momencie, nie będę opowiadał – każdy to zna.

Zbisław Janikowski
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Janusz Piernikarski

Idzie wiosna. Idzie i się potyka, bo co i raz tem-
peratura spada. Niemniej już niedługo będzie można 
rozpocząć wyprawy na rowerze. Są wprawdzie tacy, 
którzy i zimą nie rezygnują z ulubionego dwukołowe-
go środka transportu. Mają swoje sztuczki, aby unikać 
poślizgów (szeroka opona, wąska dętka – powiedział 
mi kumpel). Jednak dopiero wiosna daje możliwość 
poszaleć na większą skalę. Bo co to za przyjemność, 
pedałować pod górę przy minusowej temperaturze? 
Ubierzesz się lekko, to przeziębienie gotowe. Założysz 
coś cieplejszego – zgrzejesz się, i też przeziębienie go-
towe. Wiosną to co innego.

Należę do kolarzy-samotników, więc nie angażuję się 
w przedsięwzięcia subkultury rowerzystów. Raz tylko 
byłem na kolektywnym przejeździe Alejami. Uczestni-
czył w nim sam Prezydent Miasta, który chwilę wcze-
śniej dokonał uroczystego odsłonięcia stojaka na rowery 
na Placu Rady Europy. To ładnie ze strony prezydenta, że 
angażuje się w działania na rzecz poprawy infrastruktury 
rowerowej w mieście, tym bardziej, że Częstochowa po-
zostaje pod tym względem w tyle za takimi miastami, jak 
Kraków. Oczywiście, podawane w różnych źródłach dłu-
gości naszych ścieżek rowerowych mogą robić wrażenie, 
jeżeli się nie wie, że ścieżki te nie łączą się ze sobą.

Mam już kilkanaście lat doświadczenia w jeździe 
„na kole”. Zaczynałem od składaka typu „Pelikan”,  
przesiadłem się na trochę większego „Flaminga”, potem 
na damkę z futrzanym siodełkiem, a początek XXI wie-
ku przyniósł mi rower górsko-terenowy. Oczywiście, 
różne elementy należało dokupić: a to pompkę, a to 
dzwonek, a to drugą pompkę, a to lampki, dzięki któ-
rym popołudniowe wyjazdy przestały się wiązać z oba-
wą, że nie zdążę do domu przed zmierzchem. Mimo 
braku fachowej obsługi mechanicznej, moja „maszina” 
nie sprawia kłopotów. Najczęstszą awarią było przebi-
cie opony. Umiem to naprawić, ale nienawidzę moczyć 

Siadaj na rower

dętkę w umywalce, aby po uciekających pęcherzykach 
zlokalizować ubytek. Dlatego po każdej „gumie” zwy-
kle mam przerwę.

Przez ładnych parę lat jazdy moje upadki można 
policzyć na palcach u rąk, a większość z tego mia-
ła miejsce w ciągu pierwszego sezonu. Jeśli chodzi 
o inne niebezpieczne sytuacje: raz, gdy wypuściłem się 
na poszukiwanie ulicy Częstocha, zraniła mnie w nogę 
osłona zębatki. Nikogo, jak dotąd, nie potrąciłem. Raz 
miałem zderzenie z psem, ale to jego wina. Chciałem 
wyminąć, a on rzucił się z boku i trafi ł mnie w przed-
nie koło; żaden z nas nie odniósł obrażeń. Biorąc pod 
uwagę moje zamiłowanie do szybkości – chyba mogę 
się nazywać ostrożnym.

Nikogo nie przejechałem, ale czasem miałbym ocho-
tę. Jeśli tylko jest to możliwe, jeżdżę po ścieżkach wy-
znaczonych dla rowerów. Gdy muszę zjechać na drogę 
dla pieszych, staję się ostrożny w dwójnasób. Zatem cze-
mu, do diabła starego, piesi nie postępują podobnie, tylko 
ładują się na drogi dla nich nieprzeznaczone i chodzą so-
bie jak basza? Któregoś razu doszedłem do wniosku, że 
cykliści są dyskryminowani zarówno przez kierowców, 
jak i pieszych: bo to taki ni pies, ni wydra, i właściwie 
należy ich uważać za „mniejszość transportową”.

Załóżmy, że wiosna przyszła. Co zabrać na wyskok 
kolarski? Po pierwsze, pompkę. Jeśli jest metalowa, 
sprawdzi się w zakazanych dzielnicach. Po drugie, za-
pięcie z zamkiem szyfrowym lub na klucz, albo nawet 
dwa. Po trzecie, mapę obszaru. Po czwarte – ciekawe 
nakrycie głowy: raz, że chroni przed słońcem, a dwa, 
że można epatować mieszczan. A jeśli uważasz, że do 
szybkiej jazdy godzi się jedynie kask, można go też 
ozdobić, na przykład naciągając nań czarne rajstopy, 
które w czasie jazdy będą powiewać jak labry. 

A w jakież to rejony można zabrnąć na rowerze! Nie-
koniecznie trzeba planować długodystansowe trasy po 
całej Jurze. Sama Częstochowa odkrywa wiele tajemnic 
człowiekowi na dwóch kołach. Chcesz się dowiedzieć, jak 
wygląda ulica Lermontowa, Walcowników czy Busolowa? 
Nie ma sprawy. Odkrywa się ciekawostki krajobrazowe 
i architektoniczne. Przypominająca meksykańskie slumsy 
ulica Mielczarskiego, zwietrzały asfalt odsłaniający kocie 
łby na Senackiej, sielskie i spokojne pola Sabinowa, tchną-
ca intelektualną wyniosłością strefa między Kilińskiego 
a Armii Krajowej… Nie byle jakich emocji może dostar-
czyć zjazd ulicą Baczyńskiego wzdłuż Szkoły Podstawo-
wej nr 2 w kierunku Promenady Niemena, czy też ostatnim 
odcinkiem tejże Promenady – od mostu nad Fieldorfa-Nila 
do Lasku Aniołowskiego. Dla ludzi o mocnych nerwach 
przeznaczona jest ulica Borelowskiego – od upodobań za-
leży, w którą stronę. A takie epizody jak wtedy, gdy jadąc 
z Cmentarza Komunalnego w stronę Tysiąclecia, zabłądzi-
łem na dzikiej Kawodrzy, gdzie nazwy ulic nic człowieko-
wi nie mówią (było zaś już blisko zachodu, a ja nie miałem 
lampki) – długo wspomina się z dreszczem.

Rowerowe wojaże po naszym mieście mogą mieć 
aspekt kulturalny. Sam tego doświadczyłem, gdy pew-
nego dnia wjechałem w ulicę Partyzantów, kluczy-
łem wśród starych kamienic, i w końcu wyłoniłem się 
z krzaków… na tyłach Miejskiej Galerii Sztuki.

Fot. Janusz Piernikarski
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                  Wnętrze jest jedynie fałdem zewnętrza
            G. Deluze

Strukturę świata 
postrzegamy jako he-
terogeniczną. W obiek-
tach Judyty Bernaś ma 
ona swój odpowiednik 
w konstrukcji dzieła. 
Tworzą ją bowiem dwie 
luźne, ale stykające się 
plansze, przeznaczone 
oddzielnie na wizerunek 
kobiety i mężczyzny. 

Jedność stanowią dopiero i wyłącznie na poziomie optyczno-
wrażeniowym. W odniesieniu do tematu i treści swoich prac 
artystka mówi, że pokazują relacje panujące pomiędzy kobietą 
a mężczyzną, czasem ukazują bliskość i jedność, czasem osa-
motnienie. Ale, jak wszelkie formy wizualne w obszarze sztuki 
wysokiej, otwierają wielowarstwową przestrzeń interpretacyjną.

Współczesny nam moment przemian w sztuce, których 
składową są hydromatowe fotografi e Judyty Bernaś, ce-
chuje się skokową i silną tendencją do redefi nicji dzieła 
i przewartościowań w obrębie jego operacji znaczenio-
wych. Są one zapewne najczulszym miernikiem już za-
szłych, a także zbliżających się, zmian w sytuacji antropo-
logicznej i w ludzkim środowisku. 

Sztuka najnowsza jest polifonicznie złożona, składa 
się na nią wiele frapujących w charakterze nowości. Wy-
raża nowe konteksty kulturowe. W większości przykładów 
w obrębie danego artefaktu kuszą one wyszukaną grą wizu-
alnych znaczeń  i nakładających się, prowadzonych w spo-
sób wyrachowany,  narracji.  Ich koncepcje i ujawniające 
się w działaniach artystów manifestacje, są trudne do cał-
kowitego zrozumienia. Jak w całej sztuce, od zawsze.

Judyta Bernaś opisuje świat poprzez ciało (akt), czyni to 
w klasycznej formie, ale odwrotnie od tej tradycji (akade-
mickiej), która opisywała człowieka poprzez jego samego 
i zdominowany przez niego świat. To bardzo istotny i donio-
sły moment zmiany. Jednak w przypadku Judyty Bernaś cia-
ło ludzkie ma bardziej sentymentalne konotacje, niż na przy-
kład jak ma to miejsce w sztuce krytycznej czy malarskim 
popbanalizmie. Jest wtedy ilustracją niejako naturalnego 
przedmiotu niewyróżniającego się niczym pośród wielości 
innych przedmiotów, albo tylko wyłącznie będącego biolo-
gicznym materiałem doświadczania i zapisywania bólu. 

Zdecydowaną zaletą inscenizacji przestrzeni poprzez 
własne obiekty jest u Judyty Bernaś pierwszoplanowość 
koncepcji (zamysłu) i skrupulatne dostosowanie do niej for-
my fi gury ludzkiej. Artystka przestrzega w tym względzie 
dyscypliny elementów estetyczno-wizualnych, co pozwala 
na silną koncentrację percepcji. Jej nowy język formy nie 
ma przy tym ciężkiego w przekazie naturalizmu. Pozwala 
to na zachowanie swobody kreacji poruszającej się jednak 
zdecydowanie w obrębie jakości kanonu estetki klasycznej 
(europejskiej-śródziemnomorskiej) i trawestującej tenże. 

Ona i on 
według Judyty Bernaś

Piotr Głowacki
A właśnie formy piękna 
czynią sztukę.

Wizerunki kobie-
ty i mężczyzny Judyty 
Bernaś są par excellence 
odbiciem binarności ży-
cia. Rodzi ona wszelkie 
możliwe relacje, takie 
jak: mowa - zaprze-
czenie - dopełnienie w 
dialogu (ale też zerwa-
nie). Lub na poziomie 
bardziej abstrakcyjnym: 
teza – antyteza – synteza 
(lub dwutorowość). 

Artystka reaguje na 
sytuację, sonduje ją i daje 
jej wyraz. Jej czynnikami 
są niezwykłość technologii z jednej strony, z drugiej natomiast 
pewna niezmienność, nieredukowalność biologiczna istot, ich 
fi zyczność i samotność. Obecne jest też przywołanie roli pier-
wiastka mentalnego i badawcza nad nim refl eksja. Opowieść 
egzystencjalna snuje się bowiem nieustannie i Judyta Bernaś 
we własnej wypowiedzi faktami artystycznymi daje jej cieka-
wą i uniwersalizującą wersję.

Wspomniane wcześniej możliwości czytania obiektów 
kryją pokłady interpretacji dotyczących przewrotnie nieja-
ko podklejających się, nakładających się jak plansze aktów, 
warstw znaczeniowych. W których myśl krąży wokół poten-
cjalnej jedni więcej niż  androginicznej i uświadamia sobie 
dialektyczną (na różne sposoby złożoną) i dynamiczną naturę 
zjawisk. Tkwi tu też przeczucie jedności sztuki, która nigdy 
nie ucieknie od  świadomości rozpoznania zadowolenia i lęku, 
ale próbuje ją przewyższyć w swym iluzyjnym świecie.
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Muzeum Częstochowskie i Towarzystwo Przyjaciół Czę-
stochowy wydało książkę Juliusza Sętowskiego „Cmentarz 
ewangelicko - augsburski w Częstochowie: przewodnik 
biografi czny”, która jest konsekwentnym, pełnym skrupulat-
ności i dociekliwości kontynuowaniem tematyki interesującej 
autora „Cmentarza Kule w Częstochowie”. Tematyki dla hi-
storyka fascynującej, choć niełatwej, za to dla czytelnika waż-
nej, bo przybliżającej niedaleką, a już zapomnianą albo wręcz 
nieznaną przeszłość, która w pewnej mierze dotyczy również 
naszych przodków. 

Książka została podzielona na trzy części: Udział czę-
stochowskich ewangelików w życiu miasta w XIX i XX 
wieku, dzieje cmentarza ewangelicko-augsburskiego i bio-
gramy osób pochowanych na cmentarzu. Część pierwsza, 
przytaczając dane o liczebności tej grupy wyznaniowej w 
Częstochowie, ukazuje do dziś widoczny przemysłowo-
gospodarczy, samorządowy i społeczny jej wkład w roz-
wój naszego miasta. Aby zaś przybliżyć sylwetki najzna-
komitszych, najbardziej zasłużonych, zawiera krótkie ich 
biogramy, bowiem groby znajdują się poza Częstochową; 
ta lektura staje się doskonałą okazją do przedstawienia lu-
dzi, których „znamy” do dziś jako właścicieli pałacyków, 
kamienic, fabryk.

Część druga omawia dzieje najstarszej, po cmentarzu Ro-
cha, częstochowskiej nekropolii, od chwili powstania w 1858 
roku, do czasów współczesnych. Część trzecią stanowią ży-
ciorysy ok. 100 osób spoczywających na cmentarzu, bądź po-
siadających tam groby symboliczne. Ciekawostką jest też fakt 
umieszczenia w części obejmującej biogramy, osób wyznania 
prawosławnego, baptystów i katolików - są tu biogramy ob-
szerne, ale i bardzo skromne.

Historyczne przygotowanie autora oraz jego zainte-
resowania sprawiają, że książka jest poważnym źródłem 
wiedzy i okazją do zapoznania się z, na co dzień często nie-
znanymi, faktami. Myślę, że każdy ze zmarłych odegrał ja-
kąś rolę w małej, hermetycznej społeczności ewangelików 
i trudno ustalać hierarchię ważności w ich prezentowaniu.

Przeglądając książkę, szukałam informacji o ludziach, 
których  w różnych momentach swojego życia spotkałam. 
Oprócz osób pamiętanych raczej tylko z nazwiska, ze wzru-
szeniem czytałam biogram Zygmunta Bolesława Śmigli-Ży-
wockiego, wspaniałego kolegi mojego Ojca, który dla niego 
ukuł ksywkę „Pigmej”, a który był przez lata muzycznym, 
ale nie tylko, Ojca kompanem. (W styczniu br. Zbisław Ja-
nikowski w „Życiu Częstochowskim” pisał o działalności 
„Sielanki”, w której obaj, ale nie tylko tam, grywali). 

Natomiast brak mi biogramu długoletniego kościelnego i go-
spodarza plebani kościoła ewangelickiego, ojca bliskiej mi ko-
leżanki, która wprowadzała mnie w arkana zawodu bibliotekar-
skiego i z której rodziną byłam i jestem bardzo zżyta - zadbane 
groby, żyjąca rodzina, nie uniemożliwiały zdobycie informacji. 

Książka została wydana z wielką starannością, na pięknym 
papierze w kremowym kolorze (zdaniem znawców, optymal-
nym dla oka), na którym reprodukowane w sepii fotografi e 
świetnie podkreślają klimat tematu. Znakomicie zaprojektowa-
na obwoluta oraz wyklejki czynią z wydawnictwa wzorcowy 
przykład edytorskiej elegancji.          Joanna Grochowska

Po cmentarzu
ewangelicko-augsburskim

Boli mnie umysł. Choć z defi nicji przywykłem do cier-
pienia, to jednakowoż ten ból mnie powala i kładzie na 
łopatki. Leżę więc na cokolwiek ogrzanej przedwiośniem 
ziemi, roztaczając przed sobą słoneczną wizję szklanych 
domów i borykam się wcale czarująco. Bo wiem, że leżę. 
A ta wiedza jest kruchą pociechą.

Marzec 2008 jest w naszej mentalności, wypisz – wy-
maluj, jak marzec 1968. Czas stanął w miejscu? Mimo, że 
już u Szekspira wychodził z orbit, to u nas czasu nie naru-
szył jego własny ząb (czasu). I w żaden sposób nie chce 
dla nas pracować – dla wspólnego pożytku. O tempora! 
O mores! – żachnąłby się Cicero.

Wciąż sejmikujemy, mędrkujemy, oskarżamy się wza-
jem i obrażamy. Co i raz pełni fanfaronady porastamy 
w pierze. Łuski, chitynę, strojąc się w egrety czy kwiatki do 
kożuchów. I emigrujemy – najczęściej do Gotham, Kuka-
nii, rodzimego Krzczelowa. Tamże jednak znów zagrabia-
my księżyc, słońce, prostujemy banany, grodzimy posesje 
(klatki schodowe) płotami z kiełbasek i pijemy z niesma-
kiem piwo, które sobie warzymy, płynące starą rurą. Gdy-
byż chodziło co nieco o marzenia. Nie! Idzie o charakter. 
Ot, besserwisseryzm, sarmacki obskurantyzm.

A więc leżę. Niebo jest dzisiaj nieludzko cudne. Leżę 
długi czas. Niebo mnie obserwuje obojętnie. To ja nic, bo 
przecież leżę. Ziemia – ta najbardziej pożądana Terra Re-
promissionis – łechce mnie, przyjmując eufemistyczne cie-
pło moich lędźwi. A ja znów nic. A niech tam jej. Leżę i cze-
kam na cud – cud odpuszczenia. Zimy i grzechów. Zima 
ma się ostatnimi czasy źle: czy to z wyroków boskich, czy 
ludzkich (zapylenie, dziura ozonowa) – jest na wykończe-
niu. Ale czy aby na pewno? A globalne zlodowacenie, nie-
tolerancja, fobia taka czy inna, obojętność, zaniechanie...

Friedrich Schiller w „Dziewicy Orleańskiej” oznaj-
mia z rozżaleniem: „Ach! Cuda już się nie zdarzają wię-
cej!” A jednak. Zdarzają się. Oto Wielki Tydzień – czas 
zbożny dla wierzących, ale i ateistów, choćby z uwagi na 
zwykłą przyzwoitość. Taką tuszę nadzieję. Jak za sprawą 
czarodziejskiej różdżki (palmowej) albo aspresji odmie-
niamy siebie pokornie. Zapominamy o swarach (nieste-
ty, nie na długo), odkładamy animozje – swoiste vacatio 
legis naszych (nie)moralnych normatywów. Stać nas na 
umycie nóg naszym winowajcom. I to jest nasz cud mnie-
many! To ładne. Więc nie muszę już leżeć? Tylko dlaczego 
ten cud dzieje się tak rzadko? Zwykle świątecznie – oko-
łowielkanocnie, okołobożonarodzeniowo. Albo podczas 
narodowej traumy. Odpukać! Dlaczego jesteśmy tacy 
niecierpliwi, krótkodystansowi i zapominalscy? Obiecu-
ję odmienić się natychmiast, bezwarunkowo i na długo. 
Próbuję wstać i zrzucić z siebie zadawnioną gnuśność, 
lecz właśnie zostałem skopany, nim zdążyłem powstać. 
Mam na gębie piętno swastyki – odciśnięte na odchodne 
glanem i pozdrowieniem Cezara Farała.

Zatem leżę! Bezsilny, zbity z pantałyku, czekam na Go-
dota. I doprawdy nie wiem, jak długo przyjdzie mi zajmo-
wać tę pozycję (z góry upatrzoną?) – póki razem z mar-
twych nie wstaniemy na naszych oczach.   
                    Werter W.

Wiosenne przesilenie
czyli leżenie bykiem

Cierpienia starszego Wertera
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Parki piękniejsze

Wkrótce będziemy mogli oglądać - rozkwitłe 
w pełnej krasie – parki podjasnogórskie, odnowione 
za ciężkie pieniądze (głównie unijne). Lekki niepo-
kój wśród mieszkańców miasta wzbudza jednak za-
powiedź restrykcyjnego przestrzegania regulaminu 
dla tego obiektu. Uchwalony przez radnych regu-
lamin wymienia wiele zakazów (i słusznie, bo park 
to nie pole biwakowe) oraz zapowiada zamykanie 
parków na noc, tj. od godz. 22 do 7. Część często-
chowian upiera się przy twierdzeniu, że w okresie 
letnim tylko część z wymienionych godzin można 
zaliczyć do nocnych.

Dawna muzyka

„Ciemne jutrznie” - płyta z cyklu Jasnogórska Mu-
zyka Dawna - otrzymała prestiżową nagrodę muzycz-
ną za rok 2007 (tzw. Fryderyka), w kategorii: Album 
Roku - Muzyka dawna i barokowa. Gratulujemy!

Zespół Kameralny „Concerto Polacco” dokonał na-
grania w Sali o. Kordeckiego w marcu 2006 r. Opiekę 
nad realizacją projektu sprawowali: o. Nikodem Kilnar, 
prezes Stow. „Kapela Jasnogórska” oraz o. Sebastian 

Matecki, sekretarz 
Stow. Warto dodać, 
że w archiwum Jasnej 
Góry zachowało się 
ponad 3 tys. rękopi-
śmiennych źródeł mu-
zycznych, wśród któ-
rych są dzieła ponad 
120 polskich twórców, 
w tym 40 kompozyto-
rów jasnogórskich.

Gdzie ta zima?

Ostatnia zima była w Częstochowie bardzo sym-
boliczna i wielu mieszkańców miasta narzekało na 
brak zimowych fotografi i w rodzinnym albumie. Tym, 
którzy nie zdążyli zrobić sobie zdjęcia, podrzucamy 
podarek z okolic Nowego Jorku. Tam to dopiero mie-
li zimę! Zdjęcie nadesłała nam Nasza Czytelniczka, 
Bożena Nowicki. Pięknie dziękujemy!

Silni regionem

Wszystkie samorządy 
regionu częstochowskiego 
podpisały „umowę o współ-
pracy w sprawie realizacji 
Programu Rozwoju Subre-
gionu Północnego Regional-
nego Programu Operacyjne-
go Województwa Śląskiego 
na lata 2007-2013”. Brzmi 
okropnie urzędowo i trochę 
strasznie, spieszymy więc 
z wyjaśnieniem, że chodzi 
o nasze wspólne dobro. Fot. Archiwum A3

Fot. Leszek Pilichowski
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CO SŁYCHAĆ NA GÓRZE
Otrzymaliśmy wiadomość, że Urząd Miasta ostro wziął 
się za sprawy kultury. Specjalny Referat ds. Walki 
z Zaściankowością, na którego czele stoi Krystyna Małodobry, 
przygotowuje szeroko zakrojony program aktywizacji 
środowisk artystycznych Częstochowy. Jeden z projektów 
wyznacza miesięczny kontyngent happeningów, które 
mają przedsięwziąć częstochowscy artyści jako warunek 
uzyskania dotacji. W telewizji lokalnej ludzie sztuki będą 
mogli się promować dzięki nowemu programowi „Zapasy 
artystów w błocie”. Do planów wakacyjnych należy zaś 
zorganizowanie dla uzdolnionej młodzieży ze szkół średnich 
wakacyjnego obozu w Kota Baharu (Malezja), podczas gdy 
młodzi artyści z Kota Baharu spędzą lato nad Wartą. 

W PLENERZE
Zespół Teatronu Częstochowskiego przygotowuje 
na wiosnę serię przedstawień plenerowych. 
Na pierwszy ogień pójdzie „Henryk V” 
Szekspira w scenerii Miejskiego Wysypiska 
Śmieci. „W dzisiejszych czasach obserwujemy 
wszechogarniającą rywalizację – mówi reżyser 
Błażej Lorneta. – Nawet w takich branżach, 
jak fi rmy pogrzebowe, dostawcy mleka dla 
szkół czy zakłady oczyszczania, pojawia się 
bezpardonowa walka o klienta. W podtekście 
zawsze jest władza, rozumiana nawet jako prawo 
tej czy innej fi rmy do wywożenia śmieci. Dlatego 
<Henryk V> stanowi uniwersalną paralaksę 
wyścigu szczurów”. No i aktorzy będą radzi, gdy 
zamiast ciężkich pancerzy każe im się założyć 
pomarańczowe kamizelki.

NASZE GALERIE
Absolwent Wydziału Sztuki Akademii Jacka Długosza 
Tomasz Łohęcek zaprezentował w „Mordowni Leonarda” 
nową wystawę pt. „Świszczące kobongi”. Instalacje 
tego artysty zawierają szerokie spektrum technik 
plastycznych: obrazy stylizowane na Breughla sąsiadują 
z frotażami i ready-mades, wszystko zaś umotywowane 
jest wpływami fowizmu i wortycyzmu, jak również 
elementami światopoglądu spirytualnego australijskich 
Aborygenów. Można na nich dostrzec wśród zmasowanej 
faktury sylwetki jakby donutów, a może zresztą 
leibnizowskich monad. Zdaniem samego Łohęcka, 
akomprehensywność jego dzieł wyraża się najpełniej 
w ilustrowaniu napięć współzależnych i wewnętrznych 
pomiędzy wręcz uniwersalistyczną abstrakcją a konkretną 
stymulacją gonadalno-neuronową. 

ZE ŚWIATA POETÓW
Przypomniał o sobie poeta Jan Gawial. 29 marca 
o godzinie 23.15 zwrócił na siebie uwagę, 
opuszczając pub „Antananarywa” przez witrynę. 

Tak spektakularne opuszczenie tego przybytku 
było, jak ustaliła policja, efektem płomiennej 
dyskusji na temat „czy turpizm się skończył”. 
Poeta został przewieziony na pogotowie, gdzie 
usunięto mu z twarzy kilkadziesiąt kawałków 
szkła. W czasie całego incydentu Gawial nawet 
się nie zająknął, czy zamierza coś opublikować.

JURAWIAKA CZAS ZACZĄĆ
Brak wyrazistych elementów kultury ludowej sprawia, 
że nasz region myli się ludziom ze Śląskiem albo nawet 
z Wielkopolską. Przeciętnemu osobnikowi kultura ludowa 
kojarzy się z tańcami, tymczasem jeśli już w regionie działa 
zespół ogólnopolskiej sławy, to i tak nazywa się „Śląsk”.  Ale 
to się zmieni. Trwają pracę nad stworzeniem oryginalnego 
częstochowskiego tańca ludowego, zwanego jurawiakiem. 
Choreograf, Domingo Jirafes, zapowiada, że gmina 
Mykanów, najbardziej roztańczona w naszym powiecie, 
będzie pierwszą, która zacznie tańczyć jurawiaka. 

CO SIĘ WYDOBYWA
Nieznane dotąd rękopisy i szkice częstochowskiego 
poety przeklętego Epaminondasa Blacaka (kierownik 
piwiarni, w której pił na kredyt, nie mówił o nim 
inaczej jak „ten przeklęty poeta”), zostały odnalezione 
w gospodarstwie rolnym w Ważnych Młynach. 
Prawdopodobnie poeta zadołował je tam w 1978 r. 
przed udaniem się na emigrację wewnętrzną.  

Na zdjęciu archiwum Blacaka.

SPOTKANIA NA PELENGOWEJ
Centrum Studiów Artystycznych „Neshoma” przy 
ul. Pelengowej 15 proponuje kolejne kursy dla młodych 
twórców. 24 kwietnia Mieczysław Kse poprowadzi 
warsztaty z chłopskiej poezji awangardowej. Natomiast 
28 kwietnia odbędzie się wykład doktora Jordana 
Kozłodujskiego „Długosziana w regionie i poza nim”. 
Z powodu robót na ul. Pelengowej, uniemożliwiających 
dostęp do bramy, uprasza się o wchodzenie przez podwórko 
pani Zosi. Pies jest szczepiony. 






