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Od redakcji:
Wszyscy muszą być podobni jeden do drugiego. Każdy człowiek wize—

runkiem innego człowieka. Wtedy wszyscy są szczęśliwi, bo nie ma gór, by się
przed nimi zginaćze strachu i porównywać się z nimi. Książka to naładowa-

na broń w sąsiednim domu. Spa! ją, rozładuj broń. Rozbij mózg człowieka.
Ray Bradbury„451 Fahrenheita"

N a Na szczęście w naszej kulturze nie pali się książeki nie chro—

ni ludzi przed niebezpieczeństwami nadmiernego myślenia.
Jednak powieść Bradbury'ego to klasyczna dystopia, koszmarna wizja
przyszłości wyprowadzona z realiów świata współczesnego, model rze—

czywistości zbudowany na bazie teraźniejszych lęków, I chociaż powstała
ponad pół wieku temu, chyba nigdy nie była równie aktualna jak dziś.

„451 Fahrenheita” tym różni się od innych literackich przedstawień
świata totalitarnego, Że nie istnieje tam Żadna zewnętrzna siła, która by
narzuciła istniejący porządek rzeczy. Mamy tu obraz społeczeństwa kon—

sumpcyjnego, które dobrowolnie odrzuciło przykry obowiązek myślenia
i decydowania o własnym losie. Obraz świata zdominowanego przez me›
dia audiowizualne, które serwują gotowe wzorce bezwolnym masom.
Świata, w którym w końcu rodzi się lęk przed głębszą refleksją, w którym
książka postrzegana jest jako zagrożenie. Ludzie skoncentrowani na wła-
snym szczęściu odrzucają wszelką odpowiedzialność za losy świata pro—
wadząc go do nieuchronnej katastrofy. Są pozbawieni emocji, obojętni na
cudzą krzywdę, łatwo poddają się manipulacji.

W momencie, kiedy składamy ten numer „Alei3'; w Częstochowie ru-
sza Festiwal Dekonstrukcji Słowa „Czytaj!'j którego organizatorzy (a wśród
nich część naszej redakcji) koncentrują się przede wszystkim na przyjem—
ności czytania. Mamy jednak świadomość faktu, że czytanie nie jest tylko
przyjemnością, ale warunkiem przetrwania naszej cywilizacji. Poczynając
od stymulacji mózgu, przez wpływ na rozwój duchowy i emocjonalny
człowieka, po dostarczanie mu materii dla twórczego myślenia i rozwo—

ju intelektualnego, czytanie ma wpływ na każdy aspekt ludzkiego życia,
a ściślej — na jakość tego życia.

Powracające niczym bumerang pytanie — czy chcecie być konkuren—
cją dla częstochowskich Dni Książki? - uświadomiło nam smutny fakt, Że
w naszym mieście co roku odbywa się tylko jedna duża impreza promu-
jąca słowo czytane i że pewna część naszej społeczności uważa, że to wy-
starczy. Nie zgadzamy się z tym i nie zamierzamy czekać bezczynnie na
skutki wypierania książki z naszego życia. Chcemy pokazać, Że czytanie
może być doskonalą rozrywką, ale także, Że jest ważne i potrzebne w na-
szej codziennej egzystencji. Czytajmy, bo zginiemy!

szczęście powyższy cytat pochodzi z literatury science fiction.

Redaktor Naczelna
Agnieszka Batorek

Tu można pytać (: „AIejeS": Cafe Belg (AI. Najświętszej Maryi Panny 32), Cafe Montmartre
(Al. Najświętszej Maryi Panny 33). Księgarnia „Tania Książka”(u|. Focha 27/29), Carpe Diem Klub
(AI. NMP Najświętszej Maryi Panny 29), Biblioteka Publiczna (AI. Najświętszej Maryi Panny 22).
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Jubileusze Jerzego Jotki
Kędziory

Jeden z najbardziej znanych czę-
stochowskich twórców przygotowu›
je się w nadchodzącym roku (z obrze-
żami) do uroczystych obchodów nie
jednego, ale aż czterech jubileuszy:
40 lecia pracy twórczej (dyplomo—
wanej), 50 lecia aktywności społecz—

nej, 60 Iecia działań twórczych i 65
lecia życia w mozole. Zaplanowano
z tej okazji szereg wystaw, wystaw›
—spektakli, happeningów, pokazów,
akcji i spotkań nie tylko w kraju, ale
na całym świecie, włącznie z jego
najbardziej egzotycznymi zakątka—

mi. Znaczna część programu owiana
jest jeszcze tajemnicą, ale miło nam
donieść, że również Aleje3 mają za—

szczyt objąć patronat nad wydarze—
niem.

Jerzego Kędziory (ur. 1947
w Częstochowie), rzeźbiarza pro-
jektanta i pedagoga, częstocho—
wianom przedstawiać właściwie
nie trzeba. Jest absolwentem czę—

stochowskiego Plastyka i gdańskiej
Akademii Sztuk Pięknych (prof. Fr.

Duszenko, St. Homo—Popławski,
A.Smolana). Swoje prace wystawia
już od lat 60—tych. Jest niezwykle
aktywnym twórcą, docenianym w
kraju i za granicą. Na swoim koncie
ma dziesiątki nagród artystycznych
i kilka ministerialnych stypendiów
twórczych.

Zasłynął jako twórca i realizator
rzeźb postaci balansujących. Jest
także pomysłodawcą i projektantem
cyklu rzeźb wróżebnych „Polskich
postaci legendarnych i prehistorycz-
nych" takich jak: Krak, Częstoch, San›

DWUMIESlĘCZNIK KULTURALNY CZĘSTOCHOWY

domir, Wars i Sawa, Piast Kołodziej,
Skarbnik Śląski, Dwuwoj.

Ma na swoim kącie szereg cyklów
:rzeźbiarskich („Orszak Flory',„Pęknię~

ty głos", „Rozdarte muzy”, „Falszywi
prorocy"i inne), pomników ( Jana
Pawła ll, Jana Długosza, Królowej Św.

Jadwigi, K. Jańskiego, K. Pułaskiego),
rzeźby plenerowe na Śląsku, w Czę—

stochowie i Austrii, kaplicę Francisz—

kanów, szereg reprezentacyjnych
wnętrz i wystaw muzealnych.Swoje
prace prezentował na licznych indy—

widualnych i zbiorowych wystawach
w Polsce, Europie, Ameryce i Azji.

Uczestniczył w krajowych i między-
narodowych sympozjach i festiwa—

lach sztuki.
Jest również laureatem licznych

nagród: Wojewody Częstochow-
skiego, Prezydenta Miasta Czę-
stochowy, międzyregionalnej im.
K. Miarki. Otrzymał Srebrny Krzyż
Zasługi, Złotą Odznakę Związku
Rzeźbiarzy, Odznakę Zasłużonego
Działacza Kultury. Jest wielokrot—

nym stypendystą Ministerstwa Kul-

tury i Sztuki. Od szeregu lat ma
cuje w zarządach kilku związków
i stowarzyszeń twórczych. Jest rze-
czoznawcą Ministerstwa Kultury

i Sztuki do oceny sztuki współczesnej
z zakresu rzeźby. JM

Z wierszem do doktora

Ruszyła kolejna edycja Przychod—
ni Poetyckiej Piotra Nity. Tym razem
w odświeżonej i nieco zmodyńko-
wanej formule. Oprócz tradycyjnych
konsultacji indywidualnych, gospo—
darz Przychodni przygotował w tym
sezonie również warsztaty grupo—
we dla osób, które preferują pracę
zespołową i konfrontację z innymi
twórcami. Spotkania indywidualne
odbywają się w różnych miejscach na
terenie miasta: bibliotekach, ośrod-
kach kultury, kawiarniach. Warsztaty
Przychodni Poetyckiej będą się nato-

miast odbywały w grupach 10—oso—

bowych w Autorskim Liceum Arty-
stycznym i Akademickim ALA przy
ul. Nadrzecznej.

Dyżury Przychodni Poetyckiej:

10 października
Biblioteka Filia nr 1

(Al. Niepodległości 11)— 18:30 _ 20:30
12 października
Kawiarnia Montmartre
(AI. NMP 31) - 18:00 » 20:00

17 października
Biblioteka Młodzieżowa
(ul. Kościuszki nr 4) — 16:00 _ 18100
w ramach Festiwalu Dekonstrukcji
Słowa Czytaj!

24 października
Biblioteka Młodzieżowa
(ul. Kościuszki nr 4) — 16:00 — 18:00

26 października
Dom Poezji - Muzeum
Haliny Poświatowskiej
(ul. Jasnogórska 23) 16:00 —18:00

31 października, 4 listopada
Biblioteka Młodzieżowa
(ul. Kościuszki nr 4) — 16:00 * 18:00

7 listopada
Regionalny Ośrodek Kultury
(ul. Ogińskiego 13a) — 16:00—18:00

14 listopada
Cafe Belg
(AI. NMP 32) ~ 18:00 — 20:00

21 listopada
Biblioteka Filia nr 9
(ul. Nowowiejskiego 15) — 16:00— 18:00

30 listopada
Willa Generalska
(Al.Wolności 30) - 16:00 — 18:00

Harmonogram warsztatów
Przychodni Poetyckiej

19 października (środa), 18:00 — 21:00
16 listopada (środa) 18:00 , 21:00
7 grudnia (środa) 18:00 — 21:00
Zapisy przyjmowane są w ALA. JM
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DO CIEBIE
PÓJDĘ BOSO...

Marian Panek
13. 08.20 1 1

zdjęcie: Piotr Dłubak

za sprawą siedmiu dowodów i prawd Tomasza z Akwinu, ale przede
wszystkim dlatego, że posiadł był znaczące cechy o wymiarze kosmicz-

nym w czasach zanurzonych w podłej konsumpcyjnej radości. Te cechy to:
bezkompromisowość w ochronie wszystkiego tego, co uczy patriotyzmu,

pokora w rozeznaniu znajomości wszelkiego tematu i uczciwość po krańce
mapy paznokci. Jego wyjątkowość nie polegała tylko na inności, polegała
na „sobości"jemu danej i niezwykłej. Częstochowa straciła orędownika pięk—

na, o które ciągle się upominał. Marzył o Aniołach fruwających nad Naszym
Miastem. To Miasto organicznie myśli po swojemu. Tomek swoją szczerością
i otwartością zaskakiwał. Mógł zadać każde pytanie w sposób prosty i przera-
żająco oczywisty - pięknie graniczny. Bez wątpienia miał za sobą nie tylko do
tego wszystkiego fizis, ale też sokratejskie pytanie - kim tak naprawdę jesteś
Człowiecze?

Tomek
Gawlikowski był przykładem na istnienie Pana Boga nie tylko
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DESZCZ ALEJACI—I
raz z początkiem lata w kilku miastach Polski, startują festiwa-
le teatrów ogródkowych. Forma to niełatwa, bo w dużej mierze
uzależniona od przestrzeni i aury. Tak przynajmniej warunku-

je ten teatr definicja. Teatr ogródkowy bowiem to „swojski i plebejski
braciszek, trochę : nieprawego łoża, europejskiego barokowego teatru
ogrodowego, sytuowanego w gajach żywopłotowych okalających ogro-
dowe place, trawniki, ozdobne stawy. [...] Teatr ogródkowy zaś stawia ny
był w zadrzewionych ogrodach przyrestauracyjnych i często pełnił rolę
,teatru do kotleta'. Wystawiano w nim niefrasobliwy, farsowy repertuar,
choć zdarzało się, że wystawiano utwory poważniejszych autorów”.

Anna Biernacka
zdjęcia: Jarosław Respondek

W przestrzeni ogródka sprawdzają się raczej spektakle „latwe, lekkie
i przyjemne; takie które nie wymagają od widza wnikliwej znajomości sztu-
ki teatralnej. Takie, które pozwolą mu odpocząć, odetchnąć, zwyczajnie się
zrelaksować, rozmasować brzuch gromkim śmiechem. Takie, które nasta—
wione są na zabawę, w których odbiorze nie będą przeszkadzać dochodzące

* [Nydek A„„bmeam, („a („„Mam z pobliskich ogródków piwnych śmiechy i brzęk szkla. Wręcz przeciwnie - ten
izaawansowanych. WarszawaZOOZ, ogródkowy gwar staje się elementem przedstawienia. Spektakle nieskom-
Agencjafdymrska.Ezop'i srr.174 plikowane również technicznie, niewymagające szczególnego oświetlenia,

bo grane np. w ciągu dnia, nie wymagające rozbudowanej machiny sceny,

jk
_

„.

Teatr niezależny TLEN, „Tlen” iwona Wyrypajewa w reż, Jul—ii Liszewskiej (poza konkursem)

czyli 0 VI Festiwalu
Teatrów Ogród kowych,

niepogodzie
i podziemiu _ --› ' ' ,. , „I. * ,› _”

Teatr Edwarda Gramonta TERMINUS A QUO, „Sister Kate” Katarzyny Godlewskiej w reż. Edwarda Gramon ta



10 DWUMIESlĘCZNlK KULTURALNY CZĘSTOCHOWY„,—_,bo pokazywane tak po prostu, na bruku, między kawiarnianymi stolikami.
Od sześciu lat również Częstochowa ma swój Festiwal Teatrów Ogród—

kowych „W Alejach". Podczas tegorocznej edycji spektakle, które w moim
odczuciu wpisują się w formułę teatru ogródkowego, stanowiły mniejszość.
Jest to zarzut zdecydowanie skierowany do twórców teatralnych, którzy przy—

gotowują spektakle z założenia salowe. Przenoszenie ich w przestrzeń ulicy

czy ogródka niestety często działa na ich niekorzyść. Nie wszystkie bowiem

spektakle są w stanie udźwignąć specyńczny klimat i przestrzeń jaką oferują
festiwale teatrów ogródkowych. Gdy wspomniany gwar, który jest ich nieod-

łącznym elementem, dźwięk przejeżdżających z rykiem silnika samochodów,

czy pielgrzymkowy śpiew, zakłóca odbiór przedstawienia, sprawia, iż jego
odczytaniejest utrudnione, rodzi się we mnie pytanie: po co? Niejest to py-
tanie dotyczące tego po co robić taki teatr, czy taki festiwal. Bardziej dotyczy
ono faktu, iż są przedstawienia, które ze względu na swą budowę, formę nie

powinny być po prostu wystawiane w plenerze. Po co więc pchać się tam,
gdzie realizacja założeń twórczych będzie utrudniona albo wręcz niemożli—

wa, gdzie aby prezentacja doszła do skutku trzeba zastosować półśrodki?
Zdaję sobie sprawę, iż dla wielu teatrów zagranie podczas takiej impre—

zy jest jedyną możliwością prezentacji swoich dokonań. Co roku zgłasza się
wystarczająca liczba zespołów, aby wypełnić program, co znaczy, że istnie«

je potrzeba tworzenia takiego teatru. Liczba odbiorców natomiast świadczy
o tym, że istnieje również potrzeba jego doświadczania.

Teatr ogród kowy ma jeszcze swoją inną, mniej przewidywalna cechę — po—

godę. Ta tegoroczna, płatając organizatorom psikusa, zdecydowanie zrobiła

przysługę teatrom. Zmusiła je bowiem do zejścia w podziemia klubu Carpe
Diem, sprawiając, iż spektakle stawały się kameralne. Dobrze się stało, bo -jak
już wspomniałam — większość tegorocznych spektakli to przedsięwzięcia, któ—

rych prezentacja w plenerze za kłóciła by formę, którą było głównie słowo. Jeśli

przestrzeń otwarta nie pozwala odbiorcy na skupienie, na dokładne, czytelne

odebranie tego słowa, gubi się sens
sztuki. Dlatego zdecydowanym plu—

sem okazała się prezentacja znacznej
części spektakli w pomieszczeniu.

Wśród tegorocznych przedstae
wień jedynie Teatr Nikoli w spekta—
klu Uśmiech Kobiety (który również
z powodu aury pokazany został we
wnętrzu) był teatrem ruchu, gestu,
teatrem, który doskonale spraw›
dziłby się w przestrzeni otwartej,
a co za tym idzie — teatrem ogródko-
wym w moim rozumieniu. To spek›
takl zabawny w formie, ale, wbrew
pozorom, głęboki w przekazie. Opo—

wiadający o potrzebie bycia z kimś,
o potrzebie kontaktu z drugim czło—

wiekiem, o potrzebie miłości. Dwie
samotne kobiety, reprezentują nasze
pokolenie, a spektakl, mimo stylizacji
na komedię slapstickową lat 30—tych

ubiegłego wieku, przedstawia realne
problemy współczesności.

Niejedyny to spektakl dotykają—
cy uniwersalnego tematu, jakim jest
„miłość". Podczas tegorocznej edycji
poza konkursem wystawiony został
Tlen Teatru NiezależnegoTLEN 2 Cze—

stochowy. Obserwując od kilku lat

TEATR BOCZNY, „Obcy”na podstawie opowiadania Franza Kafki „Przemiana” w reż. Karola Rębisza iMacieja Polynko

ŚLEJEE

TEATR NiKOU, „Uśmiech kobiety” W reż. Mikołaja Wiepriewa

scenę teatru nieinstytocjonainego
i jednocześnie uczestnicząc w niej,
snyierdzam, iż często służy ona swe—

go rodzaju terapii. Teatr jest sposo—
bem na „przetrawienie” własnych ży—

ciowych probłemów, niepowodzeń
czy łęków, twórców przedstawień.
Nie-jai: to zarzut. sama w tym pro-
cesre uczestniczę i również dla mnie
teatr staje się terapią. Opowiadanie
bowiem o własnych problemach, ni—

storiach, które nas dotykają. pozwala
stanąć : nimi twarzą w twarz, pozwa—
la przezwyciężać je, albo zwyczajnie
je zaakceptować, jeśłi nie można nic
zmienić. Tym jest dia mnie ów spek-
taki, Tien. Ktoś w nim bardzo silnie
poszukuje miłości, której brak po-
równywany jest do braku tytułowe-
go tienu. Wykorzystując tekst iwem
Wyrypajew—a, twórcy spektaklu po—

kazują, jak niemożliwe wręcz jest
zycie „beztlenowca'ź Porównanie mi~

łości do tienu, bez którego życie jest
niewykonaine, pokazuje jak bardzo

._.tlen” determinuje człowieka, jego
Zycie, to co robi. Jak bardzo Życie
bez prawdziwej miłości jest trudne,
bolesne, „śmiertelne? Spektakl za—

grany w plenerze udźwignął jakoś przestrzeń, choć zdecydowanie lepiej
oglądało się go w sali.

Tego samego, pierwszego dnia festiwalu, spektakł konkursowy zapre-
zentowałTea—tr Terminus A Quo z Nowej Soli. Spektakl wyreżyserowany przez
weterana teatralnych desek, nmie osobiście nie przypadł do gustu. Edward
Gramot ma swój specyńczny jezyk teatralny, który toleruje. ale z trudem
przyswajam. Z rozrzewnieniem wspominam spektakl Usta/lenia nagrodzony
podczas jednej z edycji częstochowskiego Festiwalu. Tegoroczna prezentacja.
mimo sprawnego„ogrywanła” płenerowej przestrzeni. również lepiej według
mnie sprawdziłazby się w przestrzeni zamkniętej. Pojawiające się bowiem
w spektakiu słowo nie zawsze docierałodo widza. szczególnie tego siedzącego
W ostatnich rzędach. ! pewnie gdyby nie znajomość historii., do której spek-
takl nawrązuje — trudno byłoby mi wyłuskać, o co tak naprawdę chodzi z ty—

tułową Sister Kate.
Dość mocno „przeka/czarnym" natomiast spektakłem była Piaskownica.

Odnoszę wrażenie, rz aktor grający w przedstawieniu nie przestawił się dla
odmiany na granie w pomieszczeniu. Czy brakło wskazówek reżyserskich,
czy taki był zamysł, nie wiem. W każdym razie efekt był dla mnie męczący.
Jednak samej konstrukcji spektaklu trodno coś zarzucic, zaś gra aktorska —

poza. rzeczonym krzykiem — również nie budzi zastrzeżeń. Z wielką przyjem-
noscrą obejrzę zatem kolejny spektakl Zespol—u Teatralnego ADHD.

Poza wspomnianymi spektaklami obejrzeliśmy jeszcze znakomitego
Tancerza Mecenasa Kraykowskiego teatru STUDłO Sonda z Kalisza, multi-
medialnego Obcego Teatru Bocznego z Lublina oraz spektakl Ku Pa Teatru
Kreatory na podstawie rysunków Marka Raczkowskiego. Podsumowując
tegoroczną edycję z zadowoleniem mogę stwierdzić. iż jej poziom bar-
dzo pozytywnie mnie zaskoczył. Szczęśliwie udało się uniknąć teatralnych
mewypałów. Tylko pogoda zasługuje na reprymendę — za rok ma być po-
prawa.
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Protokół z posiedzenia jury
Vl Ogólnopolskiego Festiwalu Teatrów Ogródkowych„W Alejach"

W dniu Zi sierpnia 2011 r.

Zebrane na posiedzeniu w dniu 21 sierpnia
festiwalowe jury w skladzie:

Jarosław Filipski,
Michał Kula,
Julia Liszewska,
Janusz Pawlikowski (przewodniczący)

po obejrzeniu sześciu przedstawień konkursowych
zdecydowalo się przyznać następujące nagrody
i wyróżnienia.

NAGRODY

I miejsce i nagrodę w wysokości 4.000 zł
—Teatrowi „Nikoli"z Krakowa za spektakl
„Uśmiech kobiety"

II miejsce i nagrodę w wysokości 2.000 zł
— Teatrowi „Studio Sonda"z Kalisza za spektakl
„Tancerz mecenasa Kraykowskiego"

WYRÓŻNIENIA

~ dla Teatru Edwarda Gramonta „Terminus A Quo”
z Nowej Soli, który zaprezentowal przedstawienie
„Sister Kate", za interakcję z widownią i konwencję
świetnie wpisującą się w klimat Ogólnopolskiego
Festiwalu Teatrów Ogródkowych„W Alejach"

— dla Laury Piec, aktorki Zespołu Teatralnego ADHD,
który wystawil spektakl „Piaskownica", za interesujące
zmierzenie się z tekstem dramatu

, dla Pawła Bilskiego, aktora Zespolu Teatralnego
ADHD, który wystawił spektakl „Piaskownica'j za intere»
sujące zmierzenie się z tekstem dramatu

Jurorzy podkreślają, że VI Ogólnopolski Festiwal Teatrów
Ogródkowych „W Alejach"jest cennym uzupełnieniem let—

niej propozycji kulturalnej Częstochowy, zyskał sobie grono
stalych zwolenników i istnieje ogromna potrzeba kontynu—

owania tej imprezy w latach następnych. Zwłaszcza że daje
ona możliwość zapoznania się z interesującymi, wartościo—

wymi propozycjami polskiego teatru alternatywnego.

STUDIO Sonda, „Tancerz Mecenasa Kraykowskiego” w oparciu o opowiadanie Witolda Gombrowicza

„Wszystko jest kwestią
wyobraźni i pracy.”

›«9'

xrozmawia Julia Lisze wska
zsqsiedniej wioski
zdjęcia: zzamigawkinet&. Kilka lat temu wyprowadziłeś się z Częstochowy, żeby zamieszkać tu,

W_małej wiosce o wdzięcznej nazwie Długi Kąt? Jak to się stało, że za-mreszkałeś na tym „odludziu”?

To był zupełny przypadek. Mieszkaliśmy z moją żoną — Bożenką na Ma-
ZOWIeCkI-ej, zresztą bardzo dobrze nam się tam mieszkalo, ale Bożenka pew—
nego dnia stwierdzila, że chciałaby zamieszkać na wsi. Znaleźliśmy oglosze-
niew gazecie, przyjechaliśmy tu dwa razy i strasznie nam się spodobało. Ku—

pilismy ten dom z kawalkiem ziemi i lasu ~ to cała historia. I tak znaleźliśmy
się tutaj w tej wiosce, na którą mówię po angielsku „Long Corner”. Mieszka
nam srę tutaj cudownie, są tu wspaniali ludzie, którzy przyjęli nas z otwar—
tymi ramionami i sercami. Okolica jest piękna, spokojna, życie toczy się tubez pospiechu wlaściwego miastom.Tu ludzie żyją wolniej, ciszej, jeżdżą na
rowerach bez słuchawek na uszach. Uczę się tu na nowo żyć.

Nie przeszkadza Ci, że jesteś daleko od teatru, od instytucji kultury ?

Jestem przyzwyczajony do dojazdów. Współpracuję przecież z Teatrem
STU w Krakowie, pracuję w Warszawie, Wrocławiu. A do Częstochowy do
teatru, w którym pracuję, jedzie się od 15 do 20 minut. Ostatnio Jurek Błoń-
czak, ktory mieszka w Warszawie, opowiadał, że do pracy jedzie 40 minut
(smiech) Zanim zamieszkałem tu przeprowadzałem się w swoim życiu trzy:
dzrescr razy, i dopiero tu, tak czuję, znalazlem swoje miejsce na Ziemi.
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Śmiejesz się, że jesteś teraz właścicielem ziemskim?

Nie, po prostu chłopem. Dbam o ten kawałek ziemi, rano wskakuję w ka—

losze i koszę trawę. (śmiech) Tu jest zresztą wiele do zrobienia, a taka praca
mnie odstresowuje. Po próbach w teatrze pędzę tu i odzyskuje spokój. Wszel›

ki niepokój mija.
Ludzie są tu cudowni — sołtys Sławeczek, mieszkający naprzeciwko, zaraz

na początku przyszedł do mnie ze słowami: „Mój dom zawsze stoi dla pana
otworem." Potem zaprzyjaźniłam się z innymi mieszkańcami. Do każdego
domu zapukałem, przedstawiłem się, powiedziałem, że jestem nowym są—

siadem. Teraz czuję, jakbym tu mieszkał od zawsze. Z sąsiadami spotykamy
się co tydzień, na mszy w Kościele.

Nie czujesz się tu jednak trochę odizolowany? W ostatnim sezonie
mniej grałeś, nie sądzisz, że wypadasz, jak to się mówi „z głównego
nurtu"?

Nie. Korzystam z komputera, założyłem sobie maila (śmiech). A mniej

gram ostatnio, można tak powiedzieć, na własne życzenie. Przed sześciu laty
zaczęła się moja przygoda z filmem, z różnymi filmami, ale głównie z„PitbuI›
lem" i jakoś to godziłem. Z kilku przedstawień w ostatnim sezonie sam zrezy—

gnowałem, bo miałem zacząć serial, na którym mi zależało -„Pasaż”w reżyse—

rii Teresy Kotlarczyk. Nakręciłiśmy tylko dwa odcinki pilotażowe.
Najbardziej żałuję, że nie współpracowałem z Andre Ochodlo, który za—

proponował mi rolę w sztuce Agnieszki Osieckiej „Do dna" (częstochowska
premiera tego spektaklu odbyła się 17 września 201 1 ~ przyp. red.).

Wychodzę z założenia, że aktor potrah pogodzić pracę w kilku teatrach
z pracą w filmie, czy w radio. Ja nie potrzebuję być na wszystkich próbach,
żeby dobrze zagrać postać. Roli uczę się zazwyczaj sam w domu, nie na pró-
bie. Potrańę próbować bez kolegi, nawet jeśli mam z nim scenę. Bo to jest
wszystko kwestia wyobraźni. l... pracy. Najkrócej przygotowywałem się do
udziału w granej kilka lat temu w Teatrze Mickiewicza sztuce Marka Rębacza
„Ciemno'i Premiera miała być jak zwykle w sobotę, a w poniedziałek, 5 dni

przed, lMtołd Pyrkosz zadzwonił, że nie może zagrać, z powodu jakichś proble—

mów zdrowotnych. Wskoczyłem za niego. Nauczyłem się roli w pięć godzin.

Z sąsiadem Bogdanem

DWUMIESIĘCZNIK KULTURALNY CZĘSTOCHOWY

W teatrze nie cierpię niepro—
fesjonałizmu i głupoty. Nie uznaję
tego, że ktoś przychodzi na próbę
nieprzygotowany. Strasznie mnie to
wkurza. To strata czasu. Ja, jeśli nie
radzę sobie z jakąś postacią, zary-
wam noc, uczę się do czwartej rano.
Nie jestem jednym z tych aktorów,
których tekstu uczy suflerka, na pró—

bie. Szanuję czas — swój i kolegów.

Marzenia? Plany zawodowe?

Co ty mnie pytasz o plany zawo—

dowe, jak ja się zastanawiam gdzie
Iawendę posadzić? (śmiech)

Wychodzę z założenia, że los
sam przyniesie, co ma przynieść. Ale

każdy ma jakieś swoje hobby, bzika
na jakimś punkcie. Dla mnie tym
bzikiem jest radio. Nagrałem wiele
bajek dla dzieci i kilka książek, po-
wieści. Do dziś wjednej z lokalnych
rozgłośni krąży anegdota o moim
czytaniu Sienkiewicza. Otóż: czyta—
łem „Potop" sam podkładając głosy
wszystkich postaci (narratorem był
Waldek Cudzik). Raz przed wejściem
do studia zatrzymuje mnie jeden
z realizatorów ze słowami: „Witam
Państwa". Bo wszyscy myśleli, że ta
powieść jest czytana przez wielu ak—

torów. (śmiech) Chciałbym równole-
gle: grać w teatrze i współpracować
z radiem, to moje ciche marzenie.



Julia Liszewska
zdjęcia: Piotr Dłubak

DWUMlESlĘCZNIK KULTURALNY CZĘSTOCHOWY

ngieiska tradycja teatralna ma

Az włoską niewiełe wspólnego.
Na pozór. I dworski (przynaj—

mniej początkowo) teatr elżbietań-
ski, i ludowa commedia dell'arte
powstały w połowie XV! wieiu. i tu,
i tu aktorzy często improwizowałi,
zwracając się bezpośrednio do pu-
bliczności i nawiązując z nią biiski
kontakt. Publiczność, w obu krajach,
nie pozostawała im dłużna i żywo
reagowała na działania i słowa akto-
rów — nagradzając ich oklaskami lub
bucząc, czy rzucając przysłowiowymi
„pomidorami" (choć w tamtych cza-
sach były to raczej „pomidory" do-
słowne). Tematyka sztuk granych na
scenach włoskich i angielskich była

również podobna — dzieje miłości,
zdrad. przygody róźnych wesoików,
bitwy, wojny, walki o tron. istnia-
ła jednak jedna zasadnicza różnica
między tymi tradycjami — w teatrze
eiżbietańskim najważniejsze było
słowo, w commedii deli'arte — ruch.
Innymi słowy ~ w Anglii słuchano, we
Włoszech oglądano to, co się dzieje
na scenie. Ta zasada była stosowana
nawet w scenografii — w angielskich
teatrach dekoracje praktycznie nie
istniały, często zastępowały je ta-
biiczki z napisami np. las, zamek,
pustełnia. Dekoracje na włoskich
scenach były typowe dla epoki rene-
sansu — realistyczne, rozbudowane,
często malowane na płótnie › z per-
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spektywą. Zasada ta dotyczyła rów-
nież kostiumów. Skromne w Anglii,
we Włoszech » dopracowane, bo—

gate. A w commedii deil'arte dodat-
kowo wzbogacone o maski — typy
(scheda po antyku). Nie mogę też
nie wspomnieć o jeszcze jednej waż—

nej różnicy między tymi tradycjami
teatralnymi — w XVI—wiecznej Anglii
role kobiece nadal grałi mężczyźni
(młodzi, urodziwi chłopcy) — jak W te«
atrze antycznym, commedia dełi'arte
wpuściła na scenę kobiety.

Owe piekne teatralne tradycje
połączyłi w swojej inscenizacji „Wie-
czoru trzech króli": rosyjski reżyser
— Gennady Trostyanetskiy , sceno-
graf — Viachesław Okunev i chore—
ograf — Vladimir Goncharov, wysta—
wiając tę szekspirowską komedię
na częstochowskiej scenie. Połączyli
szekspirowską doskonałość słowa
(świetnie przetłumaczonego przez
Stanisława Barańczaka) z pełną gamą
barwi smaczków konwencji włoskiej:
w scenograńi, kostiumach, i przede
wszystkim ~ ruchu scenicznym. Do-
datkowo spełnili życzenie Szekspi-
ra, by tragizm łączyć z komizmem.
patos z ironią, a doskonałość stylu
z kiczem. ! powstała zupelnie nowa
jakość. Sceny i wątki dramatyczne
w częstochowsan przedstawieniu
płynnie łączą się z trywialnym humo-
rem. Pełne patosu monologi przepła-

ta'ne są rubasznymi pioseneczkami
błaznów. Monumentalne łustrzana
fasada zamku księcia Orsino stano-
wi tło i dia wygłupów błaznów, i dla
poważnych rozmów kochanków
iktórych perypetie pozostają jednak
głównym wątkiem przedstawienia).
Szekspirowska służąca Maria ( zna—
komita iwona Choluj) przywdziewa
w spektaklu maskę i strój (ciekawie
dostosowany do konwencji spekta~
klu) włoskiej Kołombiny — sprytnej
służącej, MałvoI—io (genialnie zagrany
przez Adama Hutyrę) — jest ironicz~
nym Capitano z commedii dell arte.
Sir Toby Czkawka (Bartosz Kopeć)
i Andrzej Chudogęba (Sebastian Ba'
naszczyk) to przecież dobrana para
Pantalone i Dottore. Wszystkie ele—

menty teatralnej układanki pasują
do siebie ideainie. I żeby w pełni zro—
zumieć przedstawienie i zamysł m—

syjskich twórców _ trzeba je ułożyć.
A może wtedy dotrze się też do sed~
na tej ostatniej szekspirowskiej ko-
medii omyłek?

Wiliam Szekspir
„Wieczór trzech króli",
reż. Gennady Trostyanetskiy.
Teatr im. Mickiewicza
w Częstochowie,
premiera — 2 kwietnia 2011.
Kolejne przestawienia/"uż w nowym sezonie

teatralnym — wpnździenriiru 201 i.
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imprezy„tylko dla koneserów". Nie oznacza to oczywiście, że organizatorzy
rezygnują z ambitnych propozycji dla wymagającego odbiorcy. Seminaria

muzykologiczne, wykłady i sesje naukowe to zdecydowanie oferta dla znawców
i pasjonatów muzyki sakralnej. Wyższy stopień edukacji muzycznej z pewnością
pozwala bardziej docenić większość punktów programu, a osłuchanie z muzyka
poważną — czerpać z niej więcej radości. Odnoszę jednak wrażenie, że znaczna
część propozycji festiwalowych znakomicie trańa do odbiorcy, który może znaw-
cą tematu nie jest, ale chętnie uczestniczy w wydarzeniach kulturalnych miasta
ijest otwarty na nowe doświadczenia. Sądząc po frekwencji na niektórych impre—
zach festiwalowych, można śmiało stwierdzić, że wielu częstochowian właśnie do
tej grupy należy.

F estiwal Muzyki Sakralnej „Gaude Mater" coraz częściej odchodzi od formuły

!!

Budżet tegorocznego Festiwalu był znacznie skromniejszy niż w roku ubie—
głym, jednak w programie nie zabrakło prawdziwych gwiazd, artystów wybit—
nych, godnych usłyszenia i obejrzenia. Nie da się ukryć, Że impreza realizowana
była z mniejszym rozmachem i musiała obyć się bez spektakularnych widowisk._ Wobec konieczności ograniczenia wydatków organizatorzy postawili jednak na_ jakość doznań muzycznych, co - moim zdaniem - okazało się doskonałym roz-— wiązaniem. Z pewnością nie bez znaczenia jest tu doświadczenie organizatorów
i niewątpliwy prestiż„Gaude Mater”wypracowany przez lata jego istnienia, który
przyciąga znakomitości z całego świata. Poziom reprezentowany przez zapro-
szonych wykonawców w pełni wynagradzał brak fajerwerków. Trudno wymienić

i zrecenzować wszystkie atrakcje tegorocznego festiwalu, więc skoncentruje się
_ . . na tych, które mnie osobiście najbardziej zapadły w pamięć.zdjęcia: Marcm SZpądeSkl' PIO" Kras

Festiwal otworzył koncert Andreasa Scholla, znakomitego niemieckiego kon—

tratenora, o któregu udział w„Gaude Mater" organizatorzy starali się aż dwa lata.
Chłód i silny wiatr nieco osłabił frekwencję na inauguracji Festiwalu, która miała
miejsce na błoniach jasnogórskich, jednak nikt, kto oparł się kaprysom pogody,
nie był zawiedziony. Wrażenie jakie robił głos śpiewaka, rozchodzący się spod
szczytu i wypełniający przestrzeń, było naprawdę niesamowite. Opinia, iż Scholl
dysponuje jednym z najpiękniejszych głosów świata z pewnością niejest przesa—

Justyna Matras
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dzona. Towarzyszyła mu Morphing Vienna Chamber Orchestra pod kierunkiem

Tomasza Wabnica, znana doskonale z poprzednich edycji Festiwalu. ,
Jednymi z najbardziej oczekiwanych gwiazd byli Kings Singers, zespoł w(okalny,

który podobno potrafi zaśpiewać i śpiewa wszystko, słynie rowniez-z włyjląt owego
poczucia humoru. Artyści tak zachwycili się polskimi kompozyqami i IC ompozy
torami (m.in. twórczością B. Pękiela), że zapragnęli włączyc je na stałe do SkWOjięi
repertuaru. Podczas listopadowego koncertu w Londynie w ramach prokje

tu„
LISH SACRED MUSIC Gaude Mater 201 1”zespól ma wykonac własnie pols kie utwsry,
wtym specjalnie na tę okazję zamówioną kompozyqę Pawla Łukaszews Łągwa-
jekt „POLISH SACRED MUSIC" to cykl 4 koncertow w 4 stolicach europejs |Ic . |.
skwie, Kijowie, Paryżu i Londynie). Ich celem jest promoqa tworczoscr sakra nej pih
skich kompozytorów współczesnych oraz prezentaqa najbardziej wgrtoscnowy
kompozycji religijnych zachowanych w archiwach Klasztoru na Jasnej orze.

' ' ' ' ' ' ' ługiwał na uwagę równieźWsrod wydarzen festiwalowych niewątpliWie zas ,
koncert muzyki dawnej w wykonaniu zespołu La Fenice pod batutą Jeana Tubery.

Swoista elegancja i dystyngowanie pobizmiewające w muzyce-barokowej okaż:
ły się wartościami ponadczasowymi i spotkały się z niezwykle Ciepłym przyjęCI

io-
wspólczesnej publiczności. W zgodzie ze sw0ją nazwą zespoł „wskrzesza zhpop

o—
lów”dzieła zapomniane zupełnie lub przywoływane zbyt rzadko przez innyc

t viyk
nawców. Tworzą go znakomici muzycy, których oprocz doskonałego Viljairszta:i

u ączy
również wspólna pasja, czego trudno było tego WIEĘZOVU nie zauwazyc i

nieP ocenic.
Zdecydowanie rozczarowałmnie tryptyk„Osąd WrocławskiegoTeatru" 'Na/Interni—

my im. H. Tomaszewskiego. Spektakl zainspirowany „Sądem ostateczny? em in-

ga, niezwykle efektowny wizualnie, przytłaczał jednak rozmachem rea izaqi I

nic:-
miłosiernie mnie zmęczył. Trzy części wyreżyserowane przez Jerzego Kalinę, Pżłwna

Passiniego i Leszka Mądzika podejmują temat Sądu Ostatecznego na "ly-25?) le.

różne sposoby. Niewątpliwiejest to spektakl niezmiernie wazny dla teatru;j .a pan
tomimy, daleka jestem od kwestionowania wartosu artystycznych prz. sręwzjlę-
cia. Nie mam jednak przekonania czy tak monumentalne dZieło moze SIę w ogo e

sprawdzić w formule festiwalowej. Trzygodzmne przedstaWIenie o sporym CIęZarze

gatunkowym, kiedy w perspektywie tego samego wieczoru ma sięjeszcze do zoba—
czenia co najmniej dwa interesujące wydarzenia, to prawdziwa tortura. Największe
wrażenie zrobila na mnie część pierwsza spektaklu: urzekająca pięknymi obrazami
i chyba najbardziej osobista realizacja Kaliny.

Niezmiennie powodzeniem wśród publiczności festiwalowej cieszą się kon—

certy muzyki gospel, w tym roku w wykonaniu Black Voices zWieIkiej Brytanii oraz
muzyki cerkiewnej prezentowanej tym razem przez gruziński zespół Rustavi. Być
może to wspólnota religii przyjednoczesnej odmienności sposobów celebrowa—
nia rytuałów chrześcijańskich tak przyciąga publiczność, w każdym razie po raz
kolejny ta zasada się sprawdzila. Podobnie było podczas tegorocznych spotkań
w ramach Etno*cy, w takcie których można było poznać bliżej dwie odległe nam
kultury: kurdyjską ijapońską. Egzotyka, inność, której można doświadczyć z tak
bliska, niewątpliwie przyciąga.

Być może dzieje się tak za sprawą imprez plenerowych (w ubiegłym roku - kon—
cert na Placu Biegańskiego, w tym ~ na jasnogórskich błoniach), stosunkowo nie—

drogich wejściówek na większość wydarzeń, czy nieco bardziej „ludowej" propozycji
w postaci Etno*cy. A może mieszkańców naszego miasta po prostu nudzi kanapowcr
—telewizyjny tryb życia i sami odczuwają wewnętrzną potrzebę utzestnictwa w życiu
kulturalnym miasta. W każdym razie,]ak na imprezę promującą sztukę bądź co bądź
elitarną, Festiwal ma przyjęcie godne pozazdroszczenia. Nigdy zapewne nie będzie
i nawet nie powinien być imprezą masową, ale wydaje mi się, żejego odbiór niejest
tak wąski, jak się powszechnie zwykło sądzić.

Festiwal zwieńczyło wykonanie VIII Symfonii Es—dur Gustava Mahlera z okazji
setnej rocznicy śmierci kompozytora. Podczas ńnałowego koncertu w Archikatedrze
pw. Świętej Rodziny usłyszeliśmy łącznie prawie 350 wykonawców. Przyznam szcze
rze, iż koncerty w Archikatedrze są moim ulubionym punktem programu. Spokój
i przestrzeń tego miejsca sprzyjają prezentacji wielkich dzieł w interpretacji najlep—
szych polskich solistów, chórów i orkiestr.
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ŁABE ŻYCIE
MOCNA SZTUKA

aka jest dziś artystyczna wizytówka
miasta? Czyja twórczość budzi aktu-
alnie największe emocje i prawdziwe

Adam Flarczyk
zdjęcia: Piotr Kras

estetyczne dreszcze? Kim interesują się naj—

modniejsze galerie i kto inkasuje najwięcej
za swoje prace? Gdzieś pod artystycznym

.
naskórkiem Częstochowy toczy się taki ambicjonalny wyścig,
a my go nawet nie dostrzegamy. Czy warto zawracać sobie nim

głowę? Czy jest to faktycznie wyścig o coś? Może lepiej prze-
nieść swój wzrok na ulice, gdzie od pięciu lat grasuje street ar-
towy potwór wywracający estetykę miejską do góry nogami.
i choć egzystuje gdzieś na poboczu głównego nurtu artystycz-
nego, to błyskawicznie zdobywa uznanie i splendor. Monstfur
to nowa estetyczna siła w Częstochowie, kto nie przygotuje SIę

na jej przyjście, zostanie przez nią pożarty.

NR 85/86 MAJ/SIERPIEN 2011

Zaczęło się od mazania po murach. Polski street art w ogromnym pro—
cencie wyrasta z kultury graffiti, hip-hop. Monstfur nie wstydzi się tych ko—

rzeni i widać to w jego twórczości. Rytm, w którym pojawiają się na mieście
monstfurowe szablony jest dziki, spontaniczny. Wyjątkowo tłusty bit. Jest
w nim coś z tej nienasyconej potrzeby otagowania całego miasta. Zabazgra—
nia wszystkich ścian.

Taka właśnie była artystyczna inwazja twórców na teren opuszczonych
budynków Wełnopolu, brutalna, bez pytania kogokolwiek o zdanie. Monstfur
przygarnął totalnie zapomniane przestrzenie i zacząłje malarsko organizo—
wac' na swoją modłę (cala akcja udokumentowana jest w ńlmie„Wełnopolish"
Adama Żurawieckiego - do odnalezienia w internetowym serwisie youtube).
Słynna jest również kładka nad torami (przedłużenie ul. 1 maja), na której
Monstfur urządził sobie nieoficjalną galerię. Metalowe płyty stanowiące in—

tegralną część ochronnych barierek, przemienił w malarskie płótna i zapełnił
je niesamowitymi szablonami: kameleonami, muchami, czaszkami, blokami,
starymi samochodami, pociągami...

W międzyczasie jednak indywidualny styl Monstfura wyrósł ponad ogra—
niczającą formułę graffiti. Gdzieś po drodze rozpoczął się dialog z miastem
i nagle zaczęło chodzić o coś więcej niż tylko o pozostawianie graficznych
znaków na naskórku. Prace stały się osobnymi formami życia. Do oficjalnego
taboru miejskiej komunikacji publicznej dołączył żółty autobus, cały w mon—
stfurowe muchy. Podczas zeszłorocznej Nocy Kulturalnej powstała instalacja
nosząca znamiona graffiti 3D. Monstfur rodził kolejne dzieła, które szybko
osiągały dojrzałość i podążały swoimi ścieżkami. Mimowolnie składały się
jednak wjedną spójna historię, miejską narrację.

Ten artystyczny rozwój szybko został dostrzeżony i doceniony. Monst—
fur rozpoczął romans z galeryjnym obiegiem sztuki. Jego prace brały udział
w Wielu wystawach w kraju i zagranicą (Berlin, Paryż, Graz). Stał się on tak-
że jednym z bohaterów niezwykle prestiżowych albumów: "Polski street art"
oraz międzynarodowy ”STENCIL HISTORY X". W rodzinnej Częstochowie to
wyjście z ulicy następowało jednak wyjątkowo nieśmiało. Monstfur uczest-
niczył wTriennale Sztuki Najnowszej (Konduktorownia, 2008 r.) oraz jako Iau—

reat konkursu im. Mariana Michalika w zbiorowej wystawie pokonkursowej
(MGSZ,2010Y.)

Prawdziwy chrzest, młodzi artyści przeszli jednak 21 maja tego roku,
gdy doczekali się wreszcie pierwszej indywidualnej wystawy zatytułowanej
„Low Life". Oczekiwania były ogromne. Miłośnicy sztuki ulicy ciekawi byli,
jak skończy się ta ułańska szarża na nieznane terytorium. Koneserzy sztuki
wysokiej zachodzili w głowę czy ten duet młokosów stać na coś więcej, niż
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tylko „niepoważne" zabawy w prze—
strzeni miejskiej. Zatem, gdy Miej—
ska Galeria Sztuki w Częstochowie
postanowiła zaryzykować i szeroko
otworzyła drzwi do szacownej świą—

tyni sztuki „potworom", te zgodnie
z oczekiwaniami naniosły do niej
brudu, rdzy i złomu. Artyści uiicy
wkroczyli do MGSZ w ubłoconych
butach i wywrócili wszystko do góry
nogami. instalacje ze starych beczek,
zmiażdżonego kontenera na śmieci

i puszek po farbie. Metalowe, służ-
bowe szafki. Druciana siatka. Obraz
złożony z olbrzymich pikseli. Stare
informacyjne tablice jako płótna.
Cola, papierosy, wódka, śmierć, mu-
chy, robale.

Nie były to jednakjedynie puste
gesty artystycznego buntu. Gdyby ta wystawa sprowadzała się tylko do pro—
stej negacji: sterylna przestrzeń galerii kontra chaos ulicy, pachniałoby bana-
łem. Jednak majowa wystawa Monstfura jest dowodem na to, że jej twórcy
mimo młodego wieku sąjuż dojrzałymi artystami. Formuła street artujest dla
nich wyborem, a nie ograniczeniem.

Niejest prostą sprawą pokazać sztukę ulicy w galerii. Takie zimne, oficjal-
ne przestrzenie nie najlepiej sprawdzają sięjako środowisko dla graffiti, twór-
czości nieoswojonej, spontanicznej i często przypadkowej. Monstfur wybrnąl
ztego doskonale. Wtopił się, przystosował, a przy tym w pełni pozostał sobą.
Każdy element był przemyślany, dopieszczony i doskonale skomponowany.
Te wszystkie blachy, złom były pokazane w świadomie wy—estetyzowanej for—

mie (ach ten postpostmodernizm). Momentami można było zapomnieć, że
to sztuka żywiąca się post-industrialnymi odpadkami. Jednak to my, publicz—
ność, zapominaiiśmy, a natura tej sztuki pozostawała niezmienna.

Komunikat byłjasny: nieważne czy to uliczna partyzantka wjakimś zapo-
mnianym miejscu, czy też wystawa w poważnej instytucji. Sztuka jest jedna,
a wszelkie podziały, klasyfikacje i ideologie to tylko dodatkowa zabawa.
Prawdziwi artyści radzą sobie w różnych sytuacjach.
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%%% NL
Monstfur — twórcy street artu w rozmowie z Dominiką Radkowskq

zdjęcia: Adam Markowski

24
Imponowała ilość nowych prac przygotowanych”specjalnie na tę wy—

stawę. Monstfur lubi wielokrotnie posługiwać się tymi samymi szablonami.
Mnożyć je w nieskończonej ilości modyfikacji. To robi wrazenie w przestrzeni
miejskiej, gdy oswajają ją poprzez nadawanie jej graficznego rytmu. Istnia—

ło jednak ryzyko, że w galerii takie powielanie będZie po prostu nudne. Na

szczęście nic takiego nie miało miejsca. Monstfur bardzo ostroznie, z ogrom-
nym wyczuciem, posłużył się powtórzeniem. Kompozyqa wystawy była ide-

alnie wyważona. Nic nie przytłaczało, ale gdy kilka razy obejrzało SIę wszysb
kie prace, można było wychwycić delikatny, charakterystyczny rytm.

Jestem przekonany, że po „Low
Life" zdecydowanie wzrosła licz›
ba fanów monstfurowej narracji.
Tej opowieści o korozji, niszczeniu,
umieraniu i zapominaniu. Bo tych
młodych artystów interesuje to, co
na marginesie, poza horyzontem
zdarzeń. Lubią miejsca gdzie czas się
zatrzymał, a śmierć i tak tam zajrzała.

Może to zaskakujące, ale ich twórczość jest w pewnym stopniu historyczna.
To dotykanie PRLu, badanie go poprzez grzebanie w jego truchle. Odkrywa-

niejego śladów w naszej codzienności.To niezwykle wazne $Wiadectwo tego
jak mlodzi dziś radzą sobie z systemowym przełomem. Monstfur opowiada
otym doświadczeniu poprzez przedmiotyi miejsca. | wydaje mi 5ię, zejestdto
wyjątkowo smutna opowieść. Choć na pierwszy rzut oka mogłoby się wy a-

' lnie inacze". "wacśgąio nie widzJiałem tak doskonałej wystawy w Miejskiej Galerii Sztu—

ki. Gdyby wszyscy artyści wystawiający tutaj, wkładali tyle paSjI i WySIłku

w przygotowania. Jeśli ktoś miał wątpliwosa czy Nlonstfur zasluzyl na to
zamieszanie wokół jego twórczości, obecność w waznych polskicni zagra-
nicznych opracowaniach o street arcie, to po majowej wystawre powinien Slę

ich pozbyć. Monsfur pożera kolejne przestrzenie. Rosnie, rozwua Się | konse—

kwentnie dąży w obranym kierunku. Warto dokładnie śledzić ten proces, bo

oto tuż obok nas dzieje się coś ważnego i znaczącego.

Low life, Monstfur,
Miejska Galeria sztuki w Częstochowie,

21 maja — 26 czerwca 2011

Ile czasu minęło od Waszej pierw-
szej wspólnej pracy — aranżacji
klubu Utopia — do momentu, kiedy
Wasze realizacje podpisane tagiem
„Monstfur" zaczęły pojawiać się
winnych miejscach?

To była chwila. Prawie równole-
gle z Utopią malowaliśmy kładkę nad
torami kolejowymi. Kończąc Utopię
mieliśmy nadwyżkę farb kupionych
przez właściciela klubu, więc starczy—
lo też na drugi projekt. Kiedy tylko
się poznaliśmy, zaaęliśmy wspólnie
projektować różne rzeczy. Padł pomysł
z kładką i od razu zaczęliśmy ją robić.
W połowie tych prac wykreował się Po—

tfur, który potem został Monstfurem.

Co przedstawiały prace w Utopii?

Był to grańczny obraz naszych
spostrzeżeń. One przedstawiały
mniej więcej to, co dzisiaj, tyle że były
w pierwotnej formie technicznej,
warsztatowej i kompozycyjnej.

Czy już wtedy powstawały : pomo-
cą szablonu?

Od samego początku, kiedy za-
częliśmy razem malować, było to
Sto procent szablonu, bo ta technika
graficzna bardzo nam odpowiadała.
Klub Utopia był pierwszym miejscem,
w którym mogliśmy się wyżyć
— łączyć szablony, przeplatać je

w większych kompozycjach. Wcześniej przykładaliśmy jeden szablon w ja—
kimś miejscu na ulicy i koniec. A tutaj nie dość, że pierwszy raz się spotkali
śmy, to mogliśmy również pierwszy raz sobie tak poszaleć na większych
ścianach. A zaraz potem na ulicy, bo te dwa czynniki sprawiły, że postano—
wiliśmy zająć się kładką. Obaj skłoniliśmy się jeszcze bardziej ku tej technice,
wiedząc, że jest ktoś obok, kto podobnie myśli i ma podobne upodobania
plastyczne. To, że jest nas dwóch, ułatwia szybką realizację wielu projektów
i powstawanie matryc. To długi proces, a przy tych dwóch przedsięwzięciach
— Utopii i kładce f od razu „polecieliśmy z grubej rury”— codzienne wycinanie,
codzienna praca. | nie musieliśmy dlugo dochodzić do tego, żeby się mocno
wkręcić.

Łatwiej było o mobilizację?

Właśnie — i to działa do tej pory. A wtedy, co przyszło do głowy, to się wy-
cinało — szybko i dalej, składało się. Jak Złapaliśmy wspólny zapał, pomysły się
piętrzyły. Co tylko wpadło w rączki, od razu było obrabiane.

Galeria Waszych prac na kładce kolejowej zniknęła podczas remontu. Pla-
nujecie stworzyć nową?

Tak. Poprzednie projekty, które widniały na kładcejuż nam się nie podoba—
ły, chcieliśmy się od nich odciąć. Roktemu zamalowaliśmy na szaro stare prace,
robiąc podkłady pod nowe, lepsze produkcje. Zastała nas zima. Całe szczęście,
że jednak zwlekaliśmy, bo wiosną całą kładkę wymieniono, odmalowano, więc
po gruntownym remoncie można się za to wziąć. Na szczęście straciliśmy tylko
szarą farbę, a nie nowe prace. Tym razem lenistwo, które nam się zdarza, wyszło
na korzyść. Chcemyjak najszybciej pomalować ją na nowo, pracując do późnej
jesieni ~ dopóki pogoda nam pozwoli. Ostatnio policzyliśmy, że jest tam po
remoncie więcej paneli niż poprzednio, bo około czterdziestu. I tyle obrazów
tam się znajdzie.

Jak powstają pomysły, kompozycje? To spontan, czy są wcześniej przemy-
ślane ze szczegółami — co gdzie przyłożyć, kolejność kolorów?

Teraz sposób pracy się zmienił, bojuż selekcjonujemy. Pomysły, które chce—
my przedstawić, są bardziej przemyślane. Doświadczenie nas nauczyło, co wa r›
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to zrealizować. Doszło do tego, że potrafimy wybrać z wielu koncepcji, przekal›

kulować, w co warto się pakować, a co można odłożyć na później albo prze—

myśleć jeszcze raz. Zwlaszcza dlatego, Że wycinanie jest pracochłonne, warto
dobrze zaplanować, co z projektów wybrać. Kiedy zaczynaliśmy, wszystko było

dobre. Byliśmy tacy zapaleni techniką, że pierwszy lepszy pomysl to było: wow!

robimy, wycina my!
W naszych pracach najbardziej przemawia idea.To jest kolaż szablonowy.

Wycinając matryce mamy świadomość, że one przydadzą się do różnych kom—

pozycji. Nasz styl jest spójny, opisujemy rzeczywistość, którą widzimy, nie wy—

skakujemy z tego, co myślimy. Każda nowa rzecz przyda się kilkakrotnie. Nie

traktujemy szablonów jednorazowo, za dużo pracy się w to wkłada. Staramy

się wybierać motyw na każdy duży zaangażowany szablon, myśląc o tym, że

go wielorako wykorzystamy. I że ma być spójny z naszym charakterem, Że nie

odrzucimy go zaraz w kąt, ale przyda się w naszej twórczości ponadczasowo

jako motyw przewodni, całość albo tylko fragment, czy dodatek. Na etapie ma—

lowania szablony dają nieograniczone możliwości miksowania, użycia różnych

faktur, przesunięć, kolorów, farb. Jest cała masa możliwości odbijania jednego
szablonu.

Jest jakiś podział ról przy pracy? Czy któryś zWasjest postacią dominującą?

Nie. W ogóle nawet o tym nie gadamy. Mamy taki sam zakres czynności.
Chociaż czasami zdarza się, że przy pracy trzeba coś wykonać ija mówię — ty

to narysuj, bo fajniej to narysujesz - albo kolega do mnie — ty to napisz, bo do—

brze ci to wychodzi. Pracujemy — nachylając się nad jednym obrazem — według

tego, co kto chce zrobić w danej chwili. Kto weźmie szablon, a kto farby — tojuż
nie ma znaczenia.

Zanim zaczęliście tworzyć razem, Wasze style były zbliżone?

Trudno powiedzieć. Nie przeanalizowaliśmy tego. Mamy za sobą podob-
ną przeszłość — i taką związaną z malowaniem graffiti _ lataniem po mieście
i psikaniem, i taką związaną z edukacją plastyczną; podobne zainteresowania.

Jakie kierunki studiujecielukończyliście w Akademii Jana Długosza?

Nasze kierunki to komunikacja wizualna/fotograńa — ukończona dwa lata

temu oraz malarstwo z aktualnie studiowaną komunikacją wizualną. Jeden
z nas wcześniej miał plany związane z fotografią, drugi z archeologią.

Przy wykonywaniu szablonów wspomaga Was fotografia, makrofotogra-
fia. Sami robicie zdjęcia, czy również korzystacie z gotowych?

Fotografia jest ważnym półśrodkiem. Można dzięki niej uchwycić inspira—

cje. Również jako dokumentacja naszych działań, bo to są często ulotne spra—

wy, fotograńa i podstawowa wiedza o fotografii jest nam potrzebna. Prawie

wszystkie zdjęcia, z których korzystamy, są naszego autorstwa. Są wyjątki,

kiedy coś znalezionego bardzo nam się spodoba. Ma znaczenie, kto wykonał

zdjęcie. Znalazłem kiedyś w fotoblogu makro zdjęcie owadów zrobione przez
profesjonalistę ciężkim sprzętem, któryjest dla nas niedostępny, bo nie intere—

sujemy się fotograńą aż tak bardzo, żeby zainwestować w dyfuzor i podglądać
kopulujące muchy w takim powiększeniu, że aż strach patrzeć. Napisaliśmy do
autora z pytaniem, czy może nam to zdjęcie podarować, zrzekając się praw.
Zgodził się, przesłał nam pracę w największej rozdzielczości, a nawet ucieszył

się, że zdjęcie pójdzie dalej. To taki przykład uszanowania czyjejś pracy. Jeżeli

chodzi o żródła, mamy świadomość, co robimy i skąd czerpiemy. Bez pytania

bierzemy tylko rzeczy, których autora nie sposób ustalić, z minionej epoki.

Głównie korzystamy ze swoich zdjęć. A motywy zapożyczamy też z istnieją-

cych, funkcjonujących dawniej logotypów.
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Mówicie, że macie „zamiłowanie do
syfu". Ale widzę, że jednocześnie do
piękna, estetyki, precyzji. Świetnie
opanowaliście stylowe ornamenty,
dekoracyjne czcionki.

Zderzenie takich przeciwieństw
jest ciekawe. To tak jakby napisać
maszyną do pisania na papierze toa-
letowym. Bogata struktura z płaską,
piękną grafiką dobrze się uzupełniają.
Coś, co jest syfem oprawione w coś
ładnego wiele mówi o naszym myśle—

niu. Szukamy i widzimy obiekty god—

ne uwagi w rzeczach powszechnie
uważanych za odpychające, niegod—

ne uwagi.

Wykonanie szablonów : pewnością
wymaga wielkiej cierpliwości. Traci-
cie ją czasem?

Cierpliwości raczej nam nie bra-
kuje. Czasami ochoty, czy zwykłej
fizycznej siły, która jest w człowieku.
Zdarza się, że za dużo jest na głowie
i nie można się skupić. Wtedy się od—

kłada, a potem wraca. Ale cierpliwości
do maleńkich kropeczek, których są
tysiące, nam nie brak. Radzimy sobie
z tym.

Street art to dla Was jeszcze zabawa
czyjuż praca?

Zabawą zawsze będzie. Pracą przy
okazji też, bo to kosztuje masę pracy.
Jest jednym i drugim, co dość szyb—

ko się okazało. Szczęśliwa strona jest
taka, że robimy to, co lubimy i raczej
nie przestaniemy tego robić. Ostatnio
gadaliśmy o tym, że raczej nie zmieni-
my głównego zajęcia. Nasze działania
nie do końca można traktować jako
pracę zarobkową, bo ciężko byłoby
to uznaćjako jedyne źródło dochodu.
Jest dla nas również dużą satysfak— :

cją istnienie w świecie młodej sztuki. '

Kiedy tylko możemy, bierzemy udzial
„

w konkursach, wystawach. Cieszymy .

się z tego, że już w tym wieku zdarza
nam się dostawać wyróżnienia. Robi—

my street art, zawsze będziemy go ro— .

bić, a tworząc w pracowni nie chcemy
prac odkładać i zbierać, aż pracownia

_

pęknie. Chcemyje pokazywać.

Rok temu malowaliście warszaw—
'

ską stację kolejową Rakowiec, kilka
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dni temu powstały cztery obrazy na Nowym Świecie. Jesteście zapraszani
nie tylko do udziału w wystawach, również do dekorowania miast.

Są takie sytuacje i czasami z nich korzystamy. W Polsce teraz jest zaintere—
sowanie street artem, dużo jest tego typu inicjatyw w większych | mniejszych
miastach. Jakoś tak się złożyło, że często odwiedzamy Warszawę — tam jest spo.-
ro działań w przestrzeni publicznej. Tam gdzie nas znają, jesteśmy zapraszani.
Mamy też swoje roboty tutaj i nie sposób obskoczyć wszystkich miejsc. Nie

mamy parcia, jeśli nas nie zapraszają, nie pchamy się.

Kuszą Was ulice miast w innych krajach?

Kiedyś zaprosili nas organizatorzy wystawy szablonów w Niemczech. Pew-

nego dnia dostaliśmy maila: przyjeżdżajcie do Berlina, organizujemy show
i malowanie z szablonów. Dogadaliśmy się z niejakim Czarnobylem, Polakiem,
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który także zajmuje się szablonem
i mieszka w Berlinie. On też uczestni-
czył w tej imprezie. Przy minus dwóch
stopniach powstała duża praca u nie-
go w bramie. Będąc w Niemczech,
wzięliśmy udział w dwóch wysta—
wach, a prace z Berlina poleciały po-
tem do Paryża, kilka do Włoch.

Chcielibyśmy ruszyć do jakichś
prac za granicę, ale cały czas mamy
coś do roboty na miejscu i trudno się
zebrać. Niedawno wysłaliśmy obra—

zy do Neapolu — do człowieka, który
zbiera pieniądze na operację swojej
córki. On sam jest grafficiarzem. Wpły—

«
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wają do niego obrazy na aukcję. Liczy,
że zrobi bardzo duży show, gdzie bę-
dzie malowanie i sprzedaż obrazów.

Na Facebooku publikuje zdjęcia
prac, którejuż do niego przyszły. Jest
tam przekrój prac z całego świata,
znane nazwiska. Mówimy o tym, bo
bardzo pozytywnie wyrażał się o na-
szych działaniach i prawdopodobnie
będziemy uczestniczyć w malowaniu
w Neapolu.

Największy zbiór Waszych prac po-
kazaliście na wystawie „Low life':
otwartej w maju w Miejskiej Galerii
Sztuki. Jej symbolem była słaba ba-
teria, tematem szare życie. Z jako-
ści i ilości prac widzę, że Was wprost
rozpiera energia, a wszędzie, gdzie
się pojawicie, robi się barwnie.

Była to chyba największa prze—
strzeń wystawiennicza, jaką mieliśmy
do zagospodarowania. Można ją po—
równać tylko z ekspozycją na Starym
Dworcu na Festiwalu Młodej Sztuki
Arterie 2007 w Katowicach. Ale tam
pojechaliśmy na wariata i bez dłuż-
szego przemyślenia obiliśmy halę
dworca dookoła obrazami. Aranżacja
ogromnego pomieszczenia trwała je—

den wieczór. Tam też się udało i było
super. A w Miejskiej Galerii Sztuki spę—
dziliśmy tydzień zastanawiając się, co
gdzie powiesić, postawić. Byliśmy tam
jeszcze wcześniej i baliśmy się bardzo,
widząc pustą Salę Gobelinową. Ko—

lana nam się ugięły — jak damy sobie
radę z salą, po której można jeździć
na motocyklu? A potem się okazało,
że brakło miejsca i robiliśmy selekcję
— co dać, a co wyrzucić. Ma my pewien
niedosyt, jeśli chodzi o aranżację tej
wystawy. Brakowało dużej, płaskiej
graf1ki na podłodze, po której mogli—
by chodzić ludzie.

I tak było dobrze, jest to doświad—
czenie na przyszłość, ale wiemy, że da
się zrobić jeszcze lepiej.

Po wystawie nasza bateria byla
wyczerpana (śmiech). Zwrot„Low life"
i symbol „low battery"w logotypie to
była historyjka, niezupełnie dosłow—
na, o życiu na końcówce energii, sła—

bościach życia. Ma ona bardzo szeroki
aspekt, nie dotyczy nas osobiście, ale
naszych obserwacji. Można to zo—

brazować sytuacją kiedy gość wraca
Z roboty, w której g. .. zarabia ijuż nic
nie zrobi, bo jest taki low, że tylko te—

lewizor i spać, a rano znowu to samo i g... 2 tego ma. Inny lata po ulicy, chla
i nie wiadomo, cojest z nim gra ne. Jeszcze inny, wąsaty, jeździ tramwajem z pa—
pierochem. Pasuje nam opis„Low Iife"do tych spostrzeżeń, dużo rzeczy można
w ten sposób opisać. określenie„Low Iife"w Ameryce odnosi się do marginesu
społecznego — narkomanii, prostytucji, alkoholizmu. A my traktujemy to hasło
szerzej, bardziej samo jego brzmienie nam się podoba. Nie chcemy, żeby ktoś
zrozumiał to jako przedstawienie polskich nizin społecznych, ani żeby pomy-
ślał, że jesteśmy totalnymi pesymistami i widzimy tylko syf. A co do nas — nasz
osobisty wskaźnik chęci działania jest wysoki.

Potraficie przywołać w pamięci, skąd wzięło się Wasze upodobanie do
„polskiego horroru" — szkielety, danse macabre, robactwo, rozpadające
się maszyny?

„Polski horror"to często polskie — bardzo piękne « wzornictwo przemysło—
we, umieszczone w bardzo ciężkiej rzeczywistości i sytuacji politycznej. Dużo
inspiracji jest w poprzedniej epoce, której końcóweczkę jeszcze widzieliśmy na
własne oczy i pamiętamy. Zresztą do tej pory niedobitki PRL—u mocno stoją.
Mamy takie swoje personifikujące spojrzenie na przedmioty _ widzimy u nich
twarze. Zwłaszcza podobają nam się przedmioty z minionej epoki. To w tym
kontekście powstaje horror. Samochód jako przedmiot użytkowy, mając twarz,
momentalnie się personińkuje i nie pozostaje nam nic innego, jak tylko doro-
bić mu dłonie. Pasują nam tu dłonie kościotrupa. I pojawia się klimat horroru.
Jest to absurdalne, z przymrużeniem oka, groteskowe, śmiechowe. To nie są
horrory, które mają straszyć, to inspiracja, która nawet śmieszy. Podobnie jak
stare amerykańskie horrory filmowe, które są śmieszne — bo kto się tam bał
tych gumowych pierdół, ale są fascynaci, którzyje lubią i oglądają. Tamtym HI-

mom towarzyszyły również fascynujące plakaty, liternictwo w napisach. Chce›
my to przełożyć na grunt naszej minionej epoki. Kino polskie tamtego czasu
też nam ten horror przynosi.Tam aż kipi od wódy, czarnych pazurów, wąchów.
Polski horror traktujemy wielopoziomowa.

Bardzo często przewija się w Waszych pracach estetyka PRL-u. Jesteście
za młodzi, żeby pamiętać tak dobrze ten czas z autopsji. Ale może to w du-
żym stopniu nadal jest rzeczywistość, a patrząc Waszymi oczami można
sobie uświadomić, że wcale tak wiele się nie zmieniło?

Wcale nie musimy głęboko kopać, żeby wyciągnąć te relikty epoki, one są
w zasięgu ręki. Dużo wiedzy też czerpiemy oglądając ńlmy wyprodukowane
przed rokiem dziewięćdziesiątym. Ulubione powstały między końcem lat sie-
demdziesiątych i końcem osiemdziesiątych. Uwielbiamy słuchać opowiadań
rodziców, w których ożywa to, co sami pamiętamy i widzimy. Różnych życio—
wych historyjek ściśle związanych z politycznym układem,jaki panował. Jak się
dostalo pałą, jak się nie dało nic kupić i trzeba było kombinować.

Poprzednia epoka była bardzo ciekawa od strony grańczno—plastyczno—
—wzorniczej. Nie chcemy tu oceniać, czy z czymś było lepiej albo gorzej. Ale
jedno można powiedzieć — plastycy byli na swoim miejscu. Jeśli ktoś kończył
studia plastyczne, dostawal robotę w odpowiednim miejscu. Cała komunikacja
wizualna w kontekście społecznym była robiona przez profesjonalistów. Pikto—

gramy, plakaty, oznaczenia, glupia instrukcja obsługi czegokolwiek była robio—
na przez kogoś, kto się na tym zna i dlatego było to bardzo dobre.

A nie bylo komputerów. Oglądaliśmy ówczesne polskie murale. To niesa—
mowite, że ludzie za pomocą cyrin, sznurków, linijek, rusztowań byli w stanie
takie rzeczy stworzyć, nie mając pojęcia, że za trzydzieści lat będzie Corel.

Nie chcemy PRL—u ani gloryńkować ani krytykować. A jezeli posługujemy
się jakimś znakiem czy motywem stamtąd się wywodzącym, najczęściej jest
to rodzaj ukłonu w stronę umiejętności tamtych plastyków. Chociażby dlate—

go malujemy na starych blachach, tablicach informacyjnych. Najlepsze relikty
tamtej komunikacji są w fabrykach, po których łazimy. Każdy myśli, że kocha—
my postindustrialny styl i tylko dlatego siedzimy w fabryce, a my tam właśnie
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znajdujemy te graficzne pamiątki — kartki, stare książki, blachy, dykty. Dzisiaj

już się tak nie robi grafiki. Są bardzo dobrzy grańcy i plastycy, ale nie ma już
„tego czegoś'i tej szkoły.

Gdyby włączyć dźwięk do Waszych obrazów — co byśmy usłyszeli? Słucha-
cie czegoś przy pracy?

Szablony wycinamy najczęściej w domu, każdy osobno. Chyba, że są duże
albo awaryjna, pilna sytuacja, wtedy robimy razem na dwa noże. Kiedy wyci-

namy w domach wieczorami, to na ogół telewizor gada # nastawiony na Kino

Polska. Czasami w ciszy też się dobrze wycina. Jeżeli chodzi o muzykę i dźwięki,
trudno powiedzieć, bo jest to bardzo szerokie pole. Jest trochę dobrego rapu,
ale nie możemy powiedzieć, że sluchamy rapu. Rapjest dla nas mocną muzyką
w ramach inspiracji. A jakiś konkret muzyczny — można wymienić niemiecką

scenę elektro-industrialną, garażowe granie lat sześćdziesiątych i osiemdzie-
siątych, pierwsze rocknroIl-owe pre punkowe utwory, potem rock lat osiem—

dziesiątych — to są nasze upodobania osobiste, takiej muzyki słuchamy i zna—

my się na niej. A to, czym się inspirujemy przy pracy, hmm, słuchamy takich

rzeczy, że nie wiadomo czasami, co jest grane (śmiech). Leci sobie na przykład
muzyka, która też jest Iow Iifem. Formacja Cmentarz tojest rap, w którym nie
przebiera się w wyrażeniach, jest bardzo ostro. Nie wyobrażam sobie gorszych
sformułowań werbalnych, nie będę cytował. Ale lubimy tego słuchać i to nas
nie degeneruje. Pociągają nas takie ekstremy. Dla każdego socjologa, czy psy-
chologa byłoby dobrą praktyką posłuchać tego. Nie uważamy, że to jest war—

tościowe albo, że relaksuje nas ta muzyka. Może to być trudne do zrozumienia,
że czegoś nie można przyjmować do siebie. Podobnie ma się sprawa z PRL-em,

czy brudem i syfem. Jest inspiracja, ale jest też dystans. Dużo tekstów, które

są w naszych obrazach, pochodzi z muzyki. One są często „od czapy". Nikt nie
wie, że to śpiewa rapujący Murzyn ze złotem na szyi. To są takie nasze ukryte
zagrywki. Często fonetyczne zlepki, które nic nie znaczą, a zostały zaczerpnię-
te z jakiejś piosenki. Jest taki zbiór muzyki, która jest bardzo ściśle związana
z Monstfurem. Jest tam dużo hardcorowego rapu — Rick Ross, Snoop Dogg.
Jest dużo totalnych gniotów, śmieci, kołtu nów, którymi zapchane jest You Tu be
- wyjętych z rynsztoka intelektualnego, moralnego. Ludzie to wrzucają do sieci,

to ma tam swoją popularność, my tego słuchamy i wszystko mielimy. Widzimy

w tymjakąś moc, w tym turpizmie.

Macie ulubioną miejscówkę w Częstochowie, w której funkcjonują Wasze
dzieła?

Naszym „korzennym" miejscem jest kładka. Nie chodzi tylko o sam most
i blachy, które tam są, ale również o miejsce. To, żejest nad torami PKP, jej oto—

czenie, Iudzie, którzy po niej chodzą. Rozmowy z nimi — bardzo inspirujące - to
osobna historia. Na kładce mamy pole do popisu i zawsze będziemy do niej
wracać. Następny był Wełnopol. Pierwsze historie z nim związane były fajne,
alejuż do nich nie wracamy, choć nadal jest on ciekawym miejscem, ale stracił
unikatowość. Odkryliśmy go, byliśmy tam pierwszymi gośćmi. Stąpaliśmy na
paluszkach starając się zachować klimat, który tam był. Czuliśmy się tam wtedy
magicznie. A potem stał się dostępny dla wszystkich, zaczęto go dewastować,
powybijano szyby.

Na kładce działacie legalnie?

Tak. Kładka należy do Miasta. Na początku myśleliśmy, że do kolei. Po kilku

incydentach z koleją poszliśmy się dowiedzieć, jakjest faktycznie. Musieliśmy

wtedy powiedzieć, co robimy i dostaliśmy zgodę na malowanie — w połowie ro-

boty. Zależało nam na fajnej realizacji i na początku nie miało znaczenia, czy to
będzie legalne, czy nielegalne — tak nas to pochłonęło. A jeżeli jest legalne, to
lepiej, bo nikt nam nie przeszkadza i możemy skupić się na robocie. Nawet je-
żeli zjawi się policjant, bo takteż bywało, możemy pokazać pismo zezwalające,

DWUMIESIĘCZNIK KULTURALNY CZĘSTOCHOWY

Pracując z szablonem nietrudno
popaść w szablonowość. Jednak
Wasze prace są bardzo różnorodne.
Jak się bronicie?

Zawsze powtarzamy, że ta naj—

prostsza i najstarsza technika grańcz—

na, polegająca na zasłonięciu, pokry—
ciu farbą i odsłonięciu, w zestawieniu
z nowoczesnymi farbami i z odrobiną
chęci pobawienia się, kryje w sobie
nieograniczone możliwości kom—

binowania. Szablony można robić
nieszablonowo. Szablon w naszym
wykonaniu łączy się ze sprayiem,
choć można go też odbijać wałkiem,
gąbeczką. Bardzo lubimy technologię
aerozolową. Przez całe lata malując
klasyczne grafńti poznawaliśmy tę
technikę. Może nie nam to oceniać,
ale chyba znamy się dosyć dobrze na
malowaniu sprayem i to połączenie
prostej techniki z technologiami ma—

larskimi i sprawnością w używaniu
ich działa na naszą korzyść. Dzisiej—

sza bogata technologia farb bardzo
nam sprzyja. Są obecnie producenci
farb, którzy produkująje z myślą tylko
o grafńciarzach. Produkują rozmaite
linie farb. Są farby z wysokim ciśnie-
niem , po to, żeby w krótkim czasie
móc pomalować na przykład cały po—

ciąg; albo farby z niskim ciśnieniem
do malowania cienkich kresek, detali.
Farby, które szybko schną i takie, któ-
re schną wolno. Matowe, połyskowe,
transparentne. i cała masa zaworków,
końcówek do farb. Mimowolnie po-
wstała taka nasza terminologia tech-
niczna dotycząca narzędzi i czynno—
ści — określenia, jak pierdziawka czy
rurecznik. Znając właściwości — jak
szybko schną, co się stanie, jeżeli na
świeżą farbę psikniemy inną farbą
albo na jeszcze Iepiącą się przyłożymy
następny szablon - wiemy w jakim
stopniu one się pogryzą. To wyszło
z doświadczenia, bo w pracowni ro—

bimy dużo małych form, możemy się
tym bawić i wiemyjak to robić.

Sztuki szablonu uczycie innych. Tak
było podczas Częstochowskiego
Festiwalu Kultury Alternatywnej
Frytka Off. Czy ludzie, którym po-
kazaliście technikę, potrafili ją wy-
korzystać do tworzenia własnych
wypowiedzi, unikając naśladow—
nictwa?
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Te warsztaty były bardzo uda-
ne. Uczestnicy wiedzieli, że robią coś
swojego i zrobili to dobrze. Przyszło
kilkanaścioro młodych ludzi, którzy
nie zajmują się tym. Albo zajmują się
tradycyjnym malarstwem i rysun-
kiem, albo po prostu lubią rysować.
Nie mieli wcześniej styczności 2 ma—
lowaniem szablonowym, ale bardzo
szybko złapali o co chodzi. Byliśmy do
ich dyspozycji, żeby coś doradzić, po—
móc. Wyniki warsztatów, czyli wspólf
na kompozycja z osobnych obrazów,
wyglądały bardzo rozmaicie. Poszcze-
gólne kompozycje były w różnych
konwencjach. Zaskoczyło nas pozy—
tywnie, że dali radę wyciąć szablony
w tak krótkim czasie. Mieli duży zapał.
Nie chcieli iść do domu. Pod koniec
W_szyscy byli już zżyci, podaliśmy so-
bre łapę, każdy coś wyniósł z tego.
Efekt warsztatów został na płocie
Konduktorowni, od strony parkingu.

Jakie zadania przed Wami?

Chcemy zrobić duży mural. I to nastąpi niedlugo. Coraz częściej myślimy
o kompozycji wielkoformatowej, czyli piętnasto—dwudziestometrowym mura—
lu, który mógłby zaistnieć na boku kamienicy, czy bloku. Dużo o tym gadamy,
oglądamy, co się dzieje w tej dziedzinie winnych miastach,ja kie techniki stoso—

wane są przy malowaniu obrazów na wielkich ścianach. ] wydaje nam się, że to
jest do zrobienia i leży w naszych możliwościach, z użyciem zwyżki. Jesteśmy
znani z małej formy. Chcielibyśmy spróbować z dużą. Bo w dużym formacie
w przestrzeni publicznej jest duży potencjał. Dodamy jeszcze, że Monstfur
w koszyku zwyżki na dwudziestu metrach wysokościjuż siedział i nie boi się.

Czy myślicie, że Wasz styl będzie ewoluował?

.
Myślimy, że będzie. Kiedy spojrzeć od początku naszego malowania po

dzien dzisiejszy, to jest duży przeskok. Coraz częściej, oprócz szablonów, uży—

wamy innych środków: ręczne pisanie, ręczne rysowanie, doklejanie różnych
rzeczy. Na tyle dużo wymagamy od siebie, że nie wytrzymalibyśmy zawieszając
srę zbyt długo na jakiejś kwestii. Udławilibyśmy się nudą.

Dziękujemy Monstfurowi za udostępnienie zdjęći grafiki.
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„Taki jest zatem powód naszej podróży do hiperrealności w poszukiwaniu
przypadków, w których amerykańska wyobraźnia, poszukując prawdziwej rzeczy,

tworzy ostatecznie absolutny fałsz; w których granice między grą :: złudzeniem zacierają się,
muzeum sztuki upodabnia się do teatrzyku iluzjonisty,

kłamstwo zaś staje się źródłem satysfakcji w obliczu 'wypełnienia; horror vacui.”
[UMBERTO ECO „Podróże do hiperrealności? 1975r.]

CIEN
hiperREALIZMU

Adam Florczyk
zdjęcie: Piotr Kras

ftem krzyżykowym kopii obrazu Jana Matejki „Bitwa pod Grun-
waldem"w skali niemalżejeden do jednego. Imponujący rozmiar

(9,20 x 4,05m), osiem milionów krzyżyków, sto pięćdziesiąt kilometrów
nici, trzydzieści hafciarek z różnych rejonów Polski, zaangażowanych
w projekt. Efekt ich dwuletniej pracy jest imponujący. Powstał olbrzymi
haft, bliźniaczo podobny do obrazu wielkiego mistrza. Rzecz ociera się
o rekord Guinnessa, jest oryginalną formą uczczenia SOO-lecia bitwy pod
Grunwaldem i dowodem niezwykłego rzemieślniczego kunsztu.

WDziałoszynie
koło Częstochowy powstała idea wykonania ha-

Haft ruszył w tournee po kraju i poza jego granice. Przez chwilę był cieka—

wostką w mediach i gdziekolwiek przyjeżdżał budził spore zainteresowanie.
Oczywiście w Częstochowie również 90 eksponowano, najpierw w auli Poli-
techniki Częstochowskiej, a następnie na cały sierpień ściągnęła go do siebie
Galeria Jurajska.

Z kolei wyrobisko po kamieniołomach na Złotej Górze zmieniło się nie—

dawno w park miniatur sakralnych. Prywatny inwestor postanowił zago-
spodarować teren, który przez lata był niewykorzystany, by nową atrakcją
przyciągać pątników licznie odwiedzających Częstochowę. Przedsięwzięcie
stricte komercyjne, ale zdecydowanie warte odnotowania. Każda próba na-
mówienia pielgrzymów, by po wizycie w klasztorze jasnogórskim zaintereso-
wali się miastem,jest cenna. A na dodatek ten konkretny pomysł ma całkiem
duże szanse powodzenia.

W skali 1:10 można tam zobaczyć Dom Panny Marii w Efezie i katedrę
Eczmiadzynie w Armenii. Natomiast w skali 1:25 pozostale obiekty: Bazylikę
Narodzenia Pańskiego z Betlejem, Świątynię Grobu Pańskiego z Jerozolimy,
rzymską Bazylikę św. Jana na Lateranie, Bazylikę Niepokalanej w Lourdes, Ba-

zylikę św. Jakuba z Santiago de Compostela, Ostrą Bramę z Wilna, Bazylikę
św. Franciszka z Asyżu, Bazylikę Matki Bożej z Montserrat, Kościół św. Jakuba
Starszego z Medjugorie, Sanktuarium Maryjnez Mariazell, Sanktuarium Matki

Bożej z Alttoeting. Wszystkie są owocem niezwykle misterne] pracy, szczegó—

łowo oddającej architektoniczne detale.
Te dwa wydarzenia zbiegły się w czasie, ale pod innymi względami

wydają się dosyć od siebie odległe. Dlaczego zatem piszę o nich łącznie?
Przez Baudrillarda i jego hiperrealność oraz Umberto Eco, który ową hiper—

realność pojechał śledzić do Stanów
Zjednoczonych. Gdy tylko zobaczy—
łem pierwsze informacje prasowe
o haftowanym Grunwaldzie i sank-
tuariach w miniaturze, od razu po-
myślałem o tych dwóch geniuszach
współczesnej, europejskiej myśli hu-
manistycznej.

O diagnozach Baudrillard'a dziś
zazwyczaj mówi się w kontekście no—

wych mediów. Symulakra (znaki nie-
odsyłające do niczego poza samymi
sobą, kopie obywające się bez ory—

ginałów) omawiane są najczęściej
w kontekście rozważań o telewizji,
internecie, wirtualnej rzeczywistości
czy kulturze masowej. W nich to wi-
dzi się baudrillard'owski koniec histo›
rii. Koniec, który nie polega na tym,
że nic się nie dzieje, tylko na tym,
że wszelkie działania są pozbawione
znaczenia.

Jednak hiperrealność Baudril-
lard'a jest czymś o wiele szerszym
~ wszechobecnym zanikiem dialek-
tycznej opozycji prawdziwości-akcji.
W ponowoczesności są same znaki,
nie ma już rzeczywistości do której
mogłyby one odsyłać. Kultura w ta-
kich realiach, zmienia się w wielką
inscenizację, maskującą, że „rzeczy-
wistość niejest już rzeczywista".

Doskonale opisuje to Umberto
Eco, który w latach 70. ubiegłego
wieku, tropiąc hiperrealnosć, wybrał
się do Ameryki. I trafił w środek, jak
to sam nazywa, Absolutnego Fałszer-
stwa. Włoski ńlozof krążył po muze-
ach, wystawach figur woskowych,
disnejowskich parkach rozrywki

A
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i wszędzie odkrywał rozpaczliwą po—
goń za tym co „Niemal Prawdziwej
co pomogłoby ukryć pustkę.

USA jest dla Eco krajem opęta—
nym przez obsesje realizmu, gdzie
przedstawienie, by bylo wiarygod—
ne, musi być idealną kopią rzeczy—
wistego formatu. Chodzi o stwo—
rzenie takiego znaku, który będzie
czymś więcej niż znak, będzie dążył
do stania się rzeczą, „do unicestwie«
nia dystansu między nim a punktem
odniesienia". Gdy udaje się to osią-
gnąć wszystko staje się prawdziwe,
a w konsekwencji wszystko jest też
kłamstwem.

W moim ulubionym fragmencie
„Podróży do hipperrealności'i Eco
Opowiada o reprodukcjach „Ostat«
niej Wieczerzy” Leonarda da Vinci
wykonanych z wosku, czy szkła. Jest
iCh w Stanach kilkadziesiąt i wszyst-
kie eksponowane są w ten sam spo—
sób: z jednej strony wskazuje się na
ich podobieństwo do oryginału,
a z drugiej podkreśla w jakich
to punktach ta konkretna ko—

Dia przewyższa oryginał. W koń—

cu oryginalny fresk jest zniszczony, fragmentami nieczytelny i słabo do—

stępny. Natomiast amerykańskie reprodukcje nie dość, że trójwymiarowe,
to dodatkowo są na wyciągnięcie ręki i pełne żywych kolorów. Poprzez co
również „bardziej rzeczywiste". Przyjemność związana z naśladownictwem,
jest czymś obecnym w kulturze człowiekajuż od starożytności, jednak w erze
hiperrealności rozkosz płynie nie tyle z faktu obcowania z doskonałą imita—
cją, co z przeświadczenia, że oto kopia uzyskała poziom doskonałości i odtąd
rzeczywistość będzie już zawsze znajdować się wjej cieniu.

Według Eco symbolem takiego amerykańskiego Absolutnego Fal—

szerstwa jest z jednej strony Las Vegas, z tymi swoimi „cudami świata
w pigułce': a z drugiej Disneyland, który nie tylko morzy iluzję, ale przede
wszystkim rozbudza jej pragnienie.

Częstochowa, sierpień, 2011 r.

Wielki haft — hołd dla polskiego, historycznego malarstwa. Park miniatur
— turystyczna atrakcja i wabik na pielgrzymów. Niby banalne, a jednak w tyle
głowy budzą się myśli. Ponowoczesność wciąż trwa, Ameryka jest tu, naprawdę
żyjemy w globalnej wiosce. Nie trzeba włączać komputera, by znaleźć się w wir—

tualnym świecie. Zaskakujące, jak wciąż aktualne są diagnozy intelektualnych
ikon XX w. A my oglądając te wszystkie cudeńka w mikro i makro skali, przez
chwilę zastanówmy się, czyjeszcze jakieś znaczenie mają ich oryginały. A może
oryginałówjuż nie ma i są tylko kopie.

LEKTURY OBOWIĄZKOWO—UZUPEŁNIAJĄCE:
1. J. Baudrillard, Symulakryi symulacja, Wyd. Sic!, Warszawa 2005r.
2. U. Eco, Podróż do hiperrealności [w:] Semiologia życia codziennego, Czytelnik,
Warszawa 1999r.
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FRYTKA J . O
ALTERNAT A

SŁYN NA, CZĘSTOCHOWSKA
„ALEJA FRYTKOWA"W CZERWCU

ZAPACHNIAŁA KULTURĄ. ZAPACH TEN,
NIE MIAŁ NIC WSPÓLNEGO Z DOMINUJĄCĄ

WTYM REJONIE DOTYCHCZAS WONIĄ
STĘCHŁEGO OLEJU. WRĘCZ PRZECIWNIE.

BYŁO ŚWIEŻO, RADOŚNIE I POBUDZAJĄCO,
A WSZYSTKO TO ZA SPRAWĄ FESTIWALU
KULTURY ALTERNATYWN EJ FRYTKA OFF.

IIVIPREZY DOTYCZĄCEJ KULTURY
NIEZALEŻNEJ WTAKIEJ FORIVIULE

I ZTAKIIVII ARTYSTAIVII, CZĘSTOCHOWA
JESZCZE NIE WIDZIAŁA. OKAZAŁO SIĘ,

ZE LUDZIE W IVIIEŚCIE CIEKAWI SĄ
TEGO TYPU TWÓRCZOŚCI I SĄ GOTOWI

NA JEJ NIE ZAWSZE ŁATWY ODBIÓR.

Adam Florczyk
zdjęcia: Piotr Kras

WARSZTATOWA UWERTU RA

Odwagą, by zaproponować imprezę złożoną z klocków kultuw niezależnej,
wykazał się Wydział Kultury, Promocji i Sportu Urzędu Miasta, jeszcze w ubie—
głym roku. Powałczono o unijną dotację i udało się wygrać konkurs na dofinan-
sowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Działania 4.3. Promocja kultury, ogłoszony przez Zarząd Wojewódz—
twa Śląskiego. Trochę dorzuciło miasto i nagle okazało się, że jest budżet na
imprezę z niezłym rozmachem. Wiadomo jednak, że im większe pieniądze tym
większa odpowiedzialność. Na szczęście nikt się nie wystraszyli postanowiono
udowodnić, że w Częstochowie też można. Że są tu jeszcze ludzie którzy na
alternatywie się znają, potrafią skonstruować ciekawy program i podołać orga-
nizacyjnie tego typu imprezie. Że nie wszyscy uciekli do większych metropolii.

Doskonałym pomysłem okazała się warsztatowa część festiwalu. Pięć dni in—

tensywnego szkolenia aktorskiego, cyrkowego, tanecznego i street art'owego
na wyjątkowo wysokim poziomie. Ale nie mogło być inaczej, bo sięgnięto po
instruktorów z wyższej półki. Legendarny Teatr Porywaczy Ciał z Poznania, bre—

akdansowego ambasadora Częstochowy, Arkadiusza "Snake'a" Skuzę, gwiazdy
polskiego grafńti, Simpsona i Monstfura oraz kuglarzy ze Stowarzyszenia Cz-
—art i węgierskiej grupy Flame Flowers. Pierwszego dnia festiwalu, można było
podziwiać owoce tych warsztatów i przekonać się, że uczestnicy solidnie prze-
pracowali każdą ich minutę.

Równie celny był sam wybór miejsca na te festiwalowe warsztaty. Frytka OFF
okazała się dla Konduktorowni zastrzykiem adrenaliny prosto w serce. Tygo-
dniowe zajęcia wreszcie wykorzystały tę przestrzeń z należytą intensywnością.
Okazało się, że to miejsce ma do zaoferowania więcej niż pojedyncze wernisa—



' ór ch oważni państwo chodzą i kontemplują dzieła sztuki (nie Ujmo—
jząec gifami] foęmie uczestnictwa w kulturze). W przedfestiwaloxiźvym tźgccałdvrcintz

od godziny 14 do 20, siedziba Zachęty była niczym wulkan,.łtogyłz daWić
wystrzeli energią, kreatywnością i twórczym dZiałaniem. Az mi o yoę) )zu'e
się w okolicach i popatrzeć jak tam obieCUjąco się wszystko glotujeti

u
nia:

Podobnie było na samym festiwalu. Koncerty gWiazd pOlSkIej a tama nggrce
miot z muzyką elektroniczną i przede wszystkim centrum dowi?s zenia.

n m
i płuca Frytki OFF. Konduktorownia ponownie znalazła Się na e ponowa y

miejscu w częstochowskiej kulturze

PIĄTEK ~ ZAJĘClA vv GRUPACH

Ulica Piłsudskiego oraz okolice dworca PKP, okazały się wyjątkowękgosciniiae
dla festiwalu. Frytka OFF spełniła obietnicę .rertal'IZale tego liawa a nl'iżżjz:
Miejsce kojarzące się na co dzień z szybkim jedzeniem i niecie .awylśmdsąt kowotwem, nagle stało się sceną wielkiego ulicznego przedstaWienia. o ; dzo.świetlna iluminacja sprawiła, że po zmroku, wszystkie te odrapane, za ru

' ' znów sta si piękne i intrygujące.
. _ '352232532; byly obgw;

czy uda się festiwal-owąprzestrzenrwilisac w 5%:
cyńczny układ Alei Frytkowej. Ze będzie sztucznjei niepraktycznie. a szczęsCie
zgrabnie wybrnięto ze wszelkich niedoskonałosCi. Z jeden stronyrozrcniągnlię ieterenu festiwalowego spowodowało, Że ludZie trochę na nim„zginę I , czy itnły
było widać i czuć rzeczywistej frekwencji. Ale z drugiej, .leękl temu połws akt
różnorodne kulturowe zakamarki. Działo się duzo, w roznych miejscac i ni

› u nie rzeszkadzal.
› . .Sil/$$ byłopto szczególnie pierwszego dnia, który miał wyjątlkowoDinltżirięlzS

scyplinarny charakter. Tuż obok powarsztatowych prezentaqi,_ eatr e [: "ko-
pozwalał chodzić z głowa chmurach. I był to naprawdę surrealistyczny, aj
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wy widok. Kawałek dalej uczniowie
liceum ALA prowadzili warsztaty ce~
ramiczne, pokaz iluzjonistyczny i sza-
lone akcje fotograliczne. Natomiast
przy samym dworcu PKP Katarzyna
Szczypior postanowiła oddac. ka—

wałek zabrukowanej przestrzeni we
władanie roślinom. Musiała przy tym
pozamykać je w klatkach, ułożyć w

geometryczne symetrie i nadać funk—

cję rekreacyjną. W końcu urban flora
jest dziś skazana na ujarzmienie, na
pragmatyzm. Takich nieoczyWistych
smaczków na Frytce OFF było więcej.
Nie sposób było wyłapaćje wszystkie.
Niezwykle mocnym punktem progra—

mu były występy teatrów. Porywacze
Ciał„Cyklistami" doskonale wpisali Się

w specyfikę Alei Frytkowej. Rowero-
wy, weselny korowód z surrealistycz—

nym wdziękiem wdarł się w tkankę
miasta. Z tymi jaskrawymi kolorami,
biesiadą, jarmarkiem, idealnie wpa-
sował się w to miejsce. Trudno było
pozostać wobec niego obojętnym.
Budził powszechne rozbawienie, dei—

wienie i liczne pytania bez odpowie—
dzi. I choć nie wszyscy potrahli odczy—

tać kampowe niuanse, przedstawie-
nie tylko zyskiwało na takiej, często
naiwnej, interakcji z publicznośqąl.
Widz próbujący zbyt wprost odczytac

to co dokoła niego się działo, mimo-
wolnie włączał się w ten absurdalny,
przaśny korowód.
Z kolei Teatr Snów grał na zupełnie
odmiennych nastrojach i emocjach.
Budował gęste, oniryczne przestrze—
nie. Było o wiele ciszej, spokojniej,
ale przy tym niezwykle hipnotyzują—
co. 'Remus” okazał się być świetnym
ulicznym widowiskiem, zarysowanym
z dużym rozmachem. Bo choć sce—
nograńa była skromna, to tak suge—
stywna, że widzowie sami dopowia—
dali sobie jej całość — w pełnej gamie
barw i wręcz w barokowym wystroju.
Prawdziwa magia teatru. Artystom

z Gdańska udała się ogromnie trudna
sztuka: mniej pokazać, więcej zasuge—
rować. Tak samo na poziomie fabuły.
Podczas występu nie padło ani jedno
Słowo, a w głowach odbiorców sa—

moistnie tworzyła się pełna narracja.
Właściwie to kilkadziesiątjej wersji.
Największą atrakcją pienstego dnia
festiwalu była jednak wielkiej parada.
To wtedy Frytka OFF uciekła z ulicy
Piłsudskiego, by pokazać się całemu
miastu. I był to doskonały manewr
prOmocyjny. Częstochowianie, któ-
rzy nazbyt często mają w zwyczaju
ignorować, przegapiać najciekawsze
imprezy, tym raz zostali zaatakowani

Z niezwykłą intensywnością. Zadbały
0 to między innymi grupy L'ombeli-
Co del Mondo, Flame Flowers i Czę-

stochowa Pipes & Drums. Było głośno, kolorowo i gorąco. Do tego ostatniego
w ogromnym stopniu przyczyniły się Cz—art'y, które urządziły w III Alei Hre—

show, który na długo pozostanie w pamięci.
Równolegle do tych wszystkich atrakcji, funkcjonował muzyczny namiot na
parkingu Konduktorowni. Serwowano tam program dla prawdziwych mu—
zycznych sma koszy. Rozpoczęli artyści z Częstochowy: Mixer, Zegarmistrz Cza-
su, Centrum Strona, Brew. Po czym przyszedł czas na ucztę złożoną z wyboru
z tego, co ostatnio najlepsze w polskiej alternatywie. Zaczął Bajzel, jak zawsze
w znakomitej formie. Brawo dla organizatorów za odważny pomysł, by dawał
on swoje one—man—show, podczas gdy kolejne zespoły montowały się na sce—
nie. Nie każdy artysta odnalazłby się w takiej poszatkowanej, niecodziennej sy-
tuacji. Bajzel nie miał z tym żadnych problemów. On chyba potrafi dać świetny
koncert wszędzie i w każdych warunkach. Wystarczy mu gitara, elektroniczne
gadżety pod stopami i dostęp do prądu. Przy pomocy tak prostych środków
potrafi w niepodrabialny sposób nabałaganić w głowach publiki.
Później na scenie pojawiła się grupa Oszibarack. Mogłoby się wydawać, że to
taka melancholijna muzyka, która najlepiej brzmi nocą na słuchawkach, ale
okazało się, że na Żywo zyskuje zupełnie nową jakość. Koncert był energetycz-
ny i przykuwający uwagę. Sporo w tym zasługi DJ Patricii, która potwierdziła
opinię, żejest nie tylko jedną z czołowych wokalistek w kraju, ale też niezwykle
charyzmatyczną artystką. Nie musi nic robić, cała scena jest jej. Nie popsuły
tego wrażenia problemy z nagłośnieniem, których pierwszego dnia nie zawsze
udawało się uniknąć.
Największą gwiazdą piątkowego wieczoru (a może i całego festiwalu) okazał
się jednak zespół Pink Freud, udowadniając zarazem, żejazz dobrze brzmi nie
tylko w zadymionych klubach czy filharmonii. Obserwując publikę podczas ich
występu na Frytce OFF, nie można było mieć wątpliwości, że naturalnym śro—
dowiskiem dla takiej twórczości są również letnie festiwale. Niby muzyka tych
artystówjest trudna, wymagająca skupienia, ale na żywo porwała totalnie. Każ—

dy dźwięk był tu przemyślany i bezlitośnie uderzał w publikę. Prowokował by
odbierać, go całym ciałem. Jednym słowem bylo to hipnotyzujące, bezpreten—
sjonalne i zagrane z wielką lekkością muzyczne widowisko. Nie zawiodła także
frekwencja. Choć muzyka nie najłatwiejsza, konkurencja spora (trwał wtedy
festiwalowy korowód), festiwalowy namiot zapełnił się w zaskakującym pro-
cencie i większość osób najwyraźniej nie znalazła się tu przypadkiem. Radosny @
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był to widok. Namacalny dowód, że w Częstochowie również trzymamy rękę
na pulsie w kwestii tego, co dobre w alternatywnym graniu.
Oczywiście rekord frekwencyjny tego dnia festiwalu, padl dopiero na występie
Tymon & The Transistors. „Polski Zappa'j Tymon Tymański, nie zawiódł swoich
fanów. Może nie było tak energetycznie jak kilkanaście minut wcześniej, ale
Tymon jak nikt inny potrań czarować rockowym brzmieniem i specyficznym
poczuciem humoru. Piątkowy wieczór znów zamykali przedstawiciele Często—

chowy: Elephant Stone i Krzyż Kross. Frytkowa publiczność tak się rozochociła,
że nie chciala wypuścić tych ostatnich ze sceny. Chcieli, by bisy ciągnęły się
w nieskończoność.

SOBOTA — WIELKA MUZYKA

NA WIELKIEJ SCENIE

W sobotę festiwal gwałtownie się zmienil. Na parkingu pod dworcem stanęła,
niczym ołtarz, wielka scena i to na niej składano muzyczne ofiary. Tego dnia
właśnie tu skoncentrowały się wszelkie festiwalowe wydarzenia. Tylko namiot
przy Konduktorowni był języczkiem uwagi, bo tam szalała impreza w rytmie
muzyki elektronicznej (Unitra Fonica, PCTV, P.Lux, Zambon, Ace of Space, Pnk.

Discorp, Hunee, Loveńngers).
Taka radykalna zmiana niosła ze sobą ryzyko, że oto drugi dzień Frytki OFF
zmieni się w kolejną miejską imprezę masową. Na szczęście nic takiego nie
miało miejsca. Po prostu, piątek był bogatą prezentacją różnych dziedzin
twórczości niezależnej, a sobota skręciła w stronę klasycznego muzycznego
festiwalu. zdradzała zapatrzenie w OFF Festival, a to doskonały wzorzec. Ze—

stawienie dwóch, tak różnych, festiwalowych dni, nie gryzło sie ze sobą, tylko
doskonale uzupełniało.
Duża scena ma jednak tę wadę, że uwypukla problemy z frekwencją. Alterna—

tywa stawia raczej na wytrawnego słuchacza, dlatego o publiczność można
było się bać najbardziej. W końcu wiadomo jakie jest w mieście zaintereso-
waniem tego typu twórczością. Koncerty dla kilku, kilkunastu osób. Pustki na
wernisażach, spektaklach, pokazach. Takie rzeczy niestety zdarzają się zbyt
często. W związku z tym można było się obawiać, że dominować będą oko—

liczni mieszkańcy, którzy przyjdą zobaczyć, kto tak halasuje.
Rzeczywiście może na początku przez chwilę tak bylo, ale im bardziej impreza
się rozkręcała, tym więcej pojawiało się osób faktycznie zainteresowanych te-
matem. Najtrudniej mieli Kumka OIik, bo oni otwierali sobotnie koncerty. Na

szczęście mogli liczyć na swoje nastoletnie fanki z facebooka i zaprezentowali
materiał głównie dla nich przeznaczony. Była to taka gitarowa alternatywa
w wersji light. Brodzik, przygotowujący do wyprawy na głębsze wody. Nie

jest tak, że Kumka OIik kompletnie nie pasowali do Frytki OFF, ale poziomem
zdecydowanie odstawall. Następne w kolejności Pustki tojuż kilka klas wyżej.
Było to widać, mimo iż nie gralo się im tego dnia najlepiej. Wczesna godzina,
upał, skromna i ospala widownia, z pewnością nie pomagały rozwinąć skrzy—

deł. Szczególnie na początku brakowało energii, kontaktu z publiką i komu—

nikacji na scenie. Ale dobry zespól świetnie brzmi, nawet gdy okoliczności są
mniej dogodne. Cojest tym łatwiejsze, gdy w repertuarze ma się prawie same
hity. Na Frytce OFF Pustki zaproponowały miły spacer po całym repertuarze
zespołu. Mix staroci i rzeczy nowszych. Można było popłynąć przy „Końcu

Kryzysu'j „T rawie" czy „Płynie Lugola”. No i w końcu popłynął też sam zespół.
Rozkręcil się i końcówka koncertu to Pustki live na swoim normalnym pozio—

mie. Znów zapachniało geniuszem.
Potem na scenę wpadli chłopcy z L.Stadt, których po prostu trudno nie Iu—

bić. To taka fajna, bezpretensjonalna rockowa energia. Łodzianie mają nie›
zwykły talent do komponowania świetnych melodii, a wokal Łukasza Lacha
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to światowa klasa. Co więcej, potrańą
tworzyć ładne, wpadające w ucho
piosenki nie popadając przy tym
w banał. Rzadka to dziś umiejętność.
Na koncertach dodatkowo L.Stadt
doprawia swój materiał autentycz-
nym scenicznym żywiołem. Po wy—

stępie na Frytce OFF, chyba nikogo
nie powinno dziwić, że są oni coraz
częściej postrzegani jako czolOWy
polski zespół eksportowy.
Frytka OFF była też szansą, by zoba-
czyć na żywo legendy polskiej sce—

ny niezależnej. Zespół Ścianka był
na przełomie XX i XXI w. prawdziwą
strażą przednią polskiego grania.
On przecierał szlaki i wytyczal kie-
runki. Oczywiście tamten okres to
już zamknięty rozdział i na często-
chowski festiwal Ścianka przyjechała
w odmienionym składzie i z odmie-
nionym brzmieniem. Ale legenda
to zawsze legenda. Nowe wcielenie
trójmiejskiego trio to wciąż to samo,
znajome cięcie i plątanie przestrze-
ni brzmieniowych, budowanie ścian
(ścianek?) dźwięku oraz hipnotyzo-
wanie. W Częstochowie zagrali tak,
że momentami można było mieć
wrażenie, że to jakiś świeży brytyjski
towar, albo dźwięki komponowa—
ne na amerykańskiej pustyni. I choć
z pewnością ta muzyka jeszcze lepiej
zabrzmiałaby w małym klubie, albo
przynajmniej po zapadnięciu zmro-
ku, to i tak koncert robił niesamowite
wrażenie.
Muzycznym finałem festiwalu był
koncert Lao Che. I tutaj nie było już
mowy o pustawym placu przed
sceną, czy ospalej widowni. Spięty
i spółka nadal budzą emocje i gwa›
rantują frekwencyjny sukces. Szcze-
gólnie koncertowego jest to ścisły
top polskiej muzyki dziś. Mimo, iż

koncertują bardzo wiele wciąż potra-
fią zaskakiwać i prezentują niezwykłą
świeżość na scenie. Bawią się swoim
materialem i wplatają perełki w sty-
Iu doskonałego coveru Siekiery czy
miksu Marleya z Gusłami. Są praw-
dziwymi gwiazdami i na Frytce OFF

tylko to potwierdzili. Oni właściwie ~

nie muszą mieć przebojów, bo pu-
bliczność szalała na każdym utworze.
Mogłoby się wydawać, ze nawet ich
debiutancki album wszyscy znają na
pamięć. Nawet w Częstochowie.
Na sam koniec jeszcze, dudziarze
z PipesBrDrums pokazali niezwykle

,
WWSMO WW ~

iakzawm akis same ułice, bu-
,Jśehń, ale tojest już naprawdę' sto. Stało się coś nłezwykłe-

w Częswcłwwie odbył się festi-

_tzartystanńzgómej półki,
t jeszcze raz, żebym
masywie wmmiało:

stochcwie zorgarńzowano fe—

macham i nakierowany
__

kulmtę niezależną. Co więcej,W się właściwie udało

W „tasm półmramku
Mayday, że taki sce—

Www



Anna Biernacka
zdjęcie: Piotr Kras
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STAŁO SIĘ, STAŁO, TO CO
MIAŁO SIĘ STAC I STAŁO SIĘ

NA PIĄTKĘ. FESTIWAL KULTURY
ALTERNATYWNEJ FRYTKA OFF

PRZESZĘDŁ DO HISTORII. CZAS
ZATEIVI NA KOIVIENTARZ DO

LICZNYCH ARTYSTYCZNYCH
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TEATRALNA
rzekająca trawa i odlot głowąU w chmury. Te dwa ogólnie proste
w realizacji działania odmieniły

frytkowy anturaż. Instalacja pod przev
wrotnym tytułem Flora Urbana — au›
torstwa Niezależnej Jednoosobowej
iJednodniowej Instytucji Kulturyz Lubli-
na, czyli Katarzyny Szczypior, trochę na
uboczu, ale wspaniale wkomponowała
się w przestrzeń frytkową dworca zmie-
niając jego wizerunek. Brakuje takich
akcji wtym mieście, akcji które zmuszają
do zastanowienia się nad przestrzenią,
urbanistyką miasta, a jednocześnie po-
zwalają na chwilę się zatrzymać, odpo—
cząć. Przyzwyczajona do innego typu
prac i instalacji realizowanych przez
Katarzynę nie spodziewałam się tak wy-
mownego zamknięcia roślin w klatki.
Z jednej strony dała w ten sposób po-
tencjalnym odbiorcom możliwość barr
dzo bliskiego kontaktu z tymi roślinami,
z drugiej - zmusiła do zastanowienia się
nad ograniczaniem, zamykaniem zieleni
miejskiej w wyznaczonych miejscach,
usuwaniem jej i zastępowaniem beto-
nem winnych.
W naturalnych zieleniach przydwor-
cowych, miedzy leżakami z chmurką
a psimi odchodami, miejsce znalazl
sobie Teatr Delikates z Pisza serwu-
jąc plenerowe słuchowisko Z głową
w chmurach, Marzyciele, w trakcie
którego przez około dwadzieścia mi-
nut głos w słuchawkach podprogowo
działał na naszą wyobraźnię, nastawie-
nie do życia i świata. Dwadzieścia mi—

nut relaksujące] muzyki i głosu, głowa
w chmurach to coś co średnio raz na
tydzień przydałoby się malkontentom,
narzekającym na wszystko i wszystkich
począwszy od krzywizny swego nosa,
kończąc na beznadziei na skale globalną.
Symultaniczność i rodzaj odbywają—

cych się pierwszego dnia festiwalu
działań nadały mu pewien jarmarczno
festynowy charakter, co miało oczyA
wiście swój urok. Kiedy na scenie pod
namiotem przy Konduktorowni, odbyf
Wały się pierwsze próby i koncerty, na
teatralnym placu boju swe artystyczne
dokonania prezentowali warsztatowi-
cze. Około dziesięcioosobowa grupa,
pracująca od poniedziałku do piątku
po kilka godzin dziennie, pod okiem ak›
torów zaproszonego Teatru Porywacze
Ciał, Katarzyny Pawłowskiej i Macieja

Adamczyka, przygotowała spektakl
o sobie i o nas. Każdy bowiem boryka
się z mniej lub bardzie egzystencjalny-
mi problemami, a Porywacze Ciał wraz
z warsztatowiczami pokazali, iż można
te problemy przezwyciężyć, wygrać
z nimi walkę w sobie i wyrzucić je.
[ choć powarsztatowy spektakl przyszło
im pokazywać w dość trudnych warun-
kach: wczesna godzina — brak widowni,
jeżdżące za plecami pociągi, to i tak dali
radę. Pokazali, że jest w tym mieście
grupa ludzi, teatralnych zapaleńców,
którym się chce. Z przeprowadzonych
z uczestnikami warsztatów rozmów
wynika, iż pomysl na warsztaty był
strzałem w dziesiątkę, a nawet w setkę
— i nie bez wpływu na tę opinię był pe›łen profesjonalizm prowadzących, ich
podejście do pracy i kontakt z ludźmi.
Teatr Porywacze Ciała przyjechał do
Częstochowy nie tylko w celach edu—
kacyjnych. W późne piątkowe popo—
łudnie zaprezentowali swój autorski
spektakl uliczny, bardziej nawet happe-
ning, zatytułowany Cykliści. Festynowy
charakter działania sprawił, iż najwię-
cej uciechy miały dzieci — biegające za
przemierzającą „aleje Frytkową" młodą
parą jadącą wraz ze swą „świtą" na ko-
lorowych rowerach. Działanie to, jak
wspomnialam, było raczej festynowe
niż teatralne ale myślę, iż doskonale
wkomponowało się w miejsce imprezy
dając radość i zabawę widzom o mniej
wyszukanych gustach.

Kiedy Porywacze Ciał przemierzali swy-
mi rowerami aleję Frytkową wciągając
do zabawy przechodniów, na teatralnej
scenie przygotowywał się Teatr Tańca
Włodzimierza Kucy, aby zaprezentować,
tym razem na ulicy swój autorski spek-
takl Dziewczyna z Pomarańczami. A wła«
ściwie fragmenty tegoz przedstawienia.
Widowisko to miałam okazję obejrzeć
w wersji salowej, ale tu w specjalnie za-
aranżowanej przestrzeni miasta nie tra-
ciło ona na swej mocy. Taniec i muzyka
w połączeniu z kolorowymi, bajkowymi
strojami aktorów, oświetleniem i deko›
racjami odmieniły przydworcowy plac,
opowiadając licznie zgromadzonej wi-
downi historię dobra i zła.
Już po zmroku po wielkiej paradzie, któ-
ra poruszyła miastem, mieliśmy okazję
obejrzeć dwa profesjonalne widowiska.
Kamil Dziliński vel Dzielny pokazał całą

masę żonglerskich sztuczekw teatralnej
aranżacji, z wykorzystaniem znanych
elementów dźwiękowych światowego
kina. Artysta znany niektórym z pierw-
szej edycji programu „Mam talent'ź nie
osiadł na laurach i nie zadziera nosa.
Trenuje i przygotowuje nowe, inne, cie-
kawe sztuczki, które wprawiają widza
w osłupienie. Bo w rękach tego sztuk—
mistrza grawitacja nie istnieje.
Na teatralny deserTeatr Snów jak wisien—
ka na torcie zabaw i uciech. To również,
podobnie jak Porywacze Ciał, teatralni
mistrzowie z kilkudziesięcioletnią trady-
cją. Ich specyńczny język opowiadania
historii nie każdemu przypada do gustu.
Jednak sądząc po ilości widzów ogląda-
jących spektakl w Częstochowie, takich
ludzi jest w naszym mieście mniejszość.
A może Ci, co zostali, oglądali, są tak głod—
ni sztuki teatralnej na wysokim poziomie,
że chłoną wszystko, co jest im serwowa—
ne, zostawiając analizę na później.7 Nie
wiem, przekonana natomiast jestem, iż
dawno nie było u nas takiego spektaklu.
Spektaklu, w którym forma tak umiejęt—
nie przeplatana jest treścią. Spektaklu,
który nie jest zbiorem skeczy, czy kiep-
skich dowcipów. Spektaklu, który jest
po prostu teatrem. Spektaklu, w którym
ludzkie historie opowiadane są ze swego
rodzaju mistycyzmem, a nie są traktowa›
ne jako powód do rechotu gawiedzi.
Na dobranoc wszystkim, którzy nie
chcieli jeszcze pójść do domu, w teatral-
nej streńe zagrała i pokazała swe wizu›
alizacje ukraińska Formacja Restart. Dle
formacji grają muzykę ciężką, przypa-
dającą do gustu nielicznym odbiorcom,
wspaniale jednak w te drum'and baso-
we dźwięki wkomponowała się grupa
żonglerska Flame Flowers prezentując
świetne show. Anna pokazała żongler
skie triki z najwyższej kuglarskiej pułki,
o czym świadczyły brawa sypiące się po
każdej wykonanej sztuczce.
Choć znajdą się pewnie tacy, którzy
będą twierdzić, iż fast food i alternatyw-
na nie idą ze sobą w parze, a nawet po-
winny się pogryźć, to trzeba przyznać, iż
próba połączenia tych dwóch elemen—
tów i zmiany ich „strasznego" oblicza
udały się organizatorom na piątkę. To w
moim odczuciu pierwszy krok do edu—
kacji mieszkańców, to bardzo udana
lekcja zarażania potrzebą uczestnictwa
w kulturalnych działaniach.
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@ śRial
Rozmawia Anna Biernacka

Zdjęcie z archiwum zespołu
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KRZYSZTOF NIEDZWIECKI POWIEDZIAŁ, IZ WSZYSTKO,
CO UKAZE SIĘ W MEDIACH NA ICH TEMAT, MUSI

BYC NIEPRAWDĄ. ROZMOWA Z NIEPRAWDZIWYM
ZESPOŁEM O PRAWDZIWEJ MUZYCE, CZYLI CO ROBIĄ,

A CZEGO ROBIC NIE CHCĄ WYŁĄCZENI
— NIEPOKORNETRIO: NIEDZWIECKI, CZYZ I POZARLIK.
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Jak to się stało, że postanowiliście
połączyć swoje siły w tym składzie?

Krzysztof Niedźwiecki: Muzycznie
z Marcinem znamy się dłużej, bo
graliśmy już kiedyś razem. Roberta
znałem z opowiadań, ale osobiście
nie ścieraliśmy się za często. Dopie-
rojakieś 10 lat temu...
Robert Czyż: Ale zaprosiłeś mnie
kiedyś do grania w Utopii.
K.N.: Tak, to był pierwszy nasz wy—

stęp, graliśmy w duecie... Miało być
w duecie, ale niestety pojawił się
jakiś koleś na przeszkadzajkach. Na—

wet nie wiem pod jaką nazwą wte—
dy wystąpiliśmy, ale to był rok 2003
może 2004. Gdy jakiś czas później
zacząłem robić album Grabow›
skiego, zapytałem Roberta, czy nie
mógł bym wkleić się do jego piwni-
cy [Studioóó — przyp. red.] i pracować
nad tą płytą.

A gdzie w tym wszystkim Marcin?

R.Cz.: Wracaliśmy kiedyś z wywia—
du, który robiliśmy dla Gazety Zero,
podjechaiiśmy pod blok Krzyśka,
żeby pogadać, a tu nagle, ni stąd ni
zowąd, z krzaków pojawił się Pożar...
i stwierdziliśmy, że zakładamy band.
Marcin Pożarlik: To miało swoje
konsekwencje, pogadaliśmy trochę

i padły propozycje spotkań.
K.N.: Trzeba zaznaczyć, ze wcze-
śniej funkcjonowaliśmy jako duet
Tom i Jerry (Niedźwiecki, Czyż), któ-
ry w końcu przekształcił się w Ma-
stersuty, projekt imprezowo-prze—
Śmiewczy. Cały czas bez ciśnienia
na komercję, co owocowało tym, iż
pojawiały się bardzo ciekawe melo-
die, a czasem bardzo głupie teksty.
I fajne w tych nagraniach jest to, że
można je spokojnie puścić na im-
prezie.

Jak powstał pierwszy utwór?

R.Cz.: Tom i Jerry nagrali pierwszy numer w dniu pogrzebu mojego wujka
Macieja Kędziory. Siedzieliśmy W domu z trumną, nie wiedzieliśmy co ze sobą
zrobić i nagraliśmy numer pt. Czasami,....
K.N.: który później Andrzej Grabowski nagrał na swoją płytę w trochę innej wersji.

Słyszałam to pierwotne nagranie i brzmi naprawdę bardzo fajnie. Trzeba
jasno powiedzieć, że jesteście po prostu dobrymi muzykami.

K.N.: Dla mnie sformułowanie dobry muzykjest zarazem komplementemjak
i obrazą, bo my niejesteśmy do końca dobrymi muzykami i wtym nasza siła.
Dobrzy muzycy to tacy którzy mają ręce i mózg zaprogramowane do odczy—
tywania nut, Myjesteśmy grupą gości, którzy się bardzo naturalnie ze sobą
spotkali izaczęli grać, bo mieli dosyć ciśnień w macierzystych zespołach, że
singiel, że promocja itd.

Muzyka jest waszą pasją. Czy traktujecie to mimo wszystko jako sposób
na wybicie się? Chcecie grać koncerty, jeździć w trasy?

R.Cz.: Ja myślę że nie. Tojest zespół oparty na przyjaźni na wzajemnej relacji
i na tym, żejak mamy ochotę, to razem sobie gramy.
K.N.: Ja też myślę że nie. Chciałbym, żeby to był taki skład, w którym nie mu›
szę grać w środę próby, bo coś tam... Jest to taka fajna formula - i wcale nie
jest powiedziane, że ona nie odniesie kiedyś sukcesu - tylko to musi być takie
trochę offowe. Powiem tak: jesteśmy Rolling Stones'ami polskiego undergro-
und'u, tylko zamiast pieniędzy na koncie mamy długi (śmiech).
R.Cz.: Bez ciśnienia marketingowego, bez parcia na szkło.
K.N.: Ja sobie Wyłączonych wyobrażam jako taką grupę, która spotyka się
jak ma na to ochotę, czas i chce sobie pograć na luzie. Tojest takie dosyć cie—
kawe, ponieważ w każdym zespole pojawia sięjakieś ciśnienie, a wtym nie.
Kultywujemy tradycję Locko Richtera ijemu podobnych załogantów, tylko
nie gramy jazzu, tylko gramy psychodelicznego rocka. I wyobrażam sobie
Wyłączonych tak, że za 20 lat spotykamy się wtym samym składzie z gitara-
mi i nikt nie marudzi, nikt nie ma do nikogo pretensji, że nie zrobił kariery.

Jak więc wygląda praca w studio 66? Czy to spotkania w konkretnym celu,
nagrywanie płyty i ciężka praca, czy raczej kolejna sposobność do wspól-
nego grania?

K.N.: Zdarzało się, że robiliśmyjakieś rzeczy na zamówienie i to są fajne rze—
czy, To są np. epizody kiedy robiliśmyjako grupa producencka, nazywało się
to studio 66. Zrobiliśmy między innymi piosenkę „Frik Muzik Festiwal", na fe—

stiwal o takim właśnie tytule we Wrocławiu w 2010.

A czy tojuż byli Wyłączeni?

K.N.: No tak byli, chociaż to zagmatwane trochę bo wymyślanie nazwy cały
czas trwa.
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Każda zmiana nazwy wynika ztego, iż pojawiają się nowi ludzie w zespole?

R.Cz.: Tak, pojawiali się nowi ludzie, dlatego Tom i Jery przekształcili się
w Master Suty, a Master Suty W Mastersuty i Klaps, a potem w MASTERSUTI/
I KLAPS FEAT. JOE PESCl z Grzegorzem Rurańskim z zespołu 69 na perku5ji.
Wielu perkusistów, w ogóle muzyków, przewinęło się przez Wyłączonych,
ale trio tojest podstawa, czyli Krzysiek, Marcin ija.WokaInie pOJaWIa SIę tez
z nami Michał Dworecki.

Skąd się właściwie wzięła nazwa Wyłączeni?

K.N.: Jesteśmy tacy trochę wyłączeni. Bardzo mi się zawsze podobał ni-e—

jaki zespółTie Break. Wiadomo było, że ten zespół nigdy nie będzie istniał
komercyjnie i nikt nie miał ciśnienia na nagraniejakichkolwiek piosenek.
Po prostu chłopaki wychodzili na scenę i dostawali paranor kompletnej.
A że totalnymi szaleńcami byli wszyscy po kolei równo, to powstawała
petarda. I tak sobie wlaśnie wyobrażam nasze granie w Wyłączonych.

Wasze wcześniejsze i obecne doświadczenia muzyczne nie zniechęcają was?

K.N.: Nie, bo tojest taki zespół z podzespołów, które się stykają i robiąjakieś
działanie, a potem się rozchodzą na swoje zespoly.
R.Cz.:W nas nie ma problemu, my sobie dajemy radęjak nawet połowy nie ma.
M.P.: Kiedy spotykamy się w tym składzie, wyłączamy to wszystko co jest
wkoło, jesteśmy my i gramy ijest nasza muzyka.

Widzę że granie daje wam energię, że tak naprawdę nie ma znaczenia z kim
gracie jeśli gra się fajnie.

K.N.: Dokładnie tak. Powiem szczerze, jeśli się żyje w takim kraju, jak ten, tak
dziwnie skonstruowanym biurokratycznie, to jakby nie znaleźć sobie pasji
i nie robić czegoś i nie mieć swojego halo...
R.Cz.: To samobójstwo.

_

K.N.: ...to można przeżyć życie jak debil zupełny. Po prostu gramy. Nigdy nie
miałem stuprocentowej pewności czy istnieje Bóg, alejeśli on istnieje,›to. te
emocje, kiedy grasz, sprawiają, żejesteś bliżej jego natury. | bliżej tego, zejak
postawią na tobie tabliczkę, to nie z napisem że chodziłeś codZIennie do ban›
ku i byłeś wkurwiony, na wszystko, bo ci za mało płacą, ale dlatego ze szczerze
i uczciwie realizowałeś swoje pasje, dar który został Ci dany.

Czy mając taki dorobek i doświadczenie (mimo młodego wieku) macie
poczucie, że cały czas się czegoś uczycie muzycznie?

K. N.: Oczywiście. Jeśli często grasz to siłą rzeczy zawsze się czegoś uczysz.
Jak gramy dwa akordy, to może nie uczymy sięjazzu, ani podstaw harmonii,
ale uczymy się grać przez 10 minut jedną rzecz. To jest niezwykle trudne.
Wszyscy muzycy mają z tym problem, ale czegos takiego mozna sie na—

uczyc.

Żeby nie improwizować?

K.N.: Nie, żeby grać transowo w kól-
ko jeden motyw, żeby mantrować,
złączyć wszystko razem, żeby stwo-
rzyć jeden organizm muzyczny.
R.Cz.: Zeby improwizować razem.
M.P.: Grać razem.
K.N.: A nie, że każdy sam masturbu-
je się swoim umiejętnościami. Mamy
taki przykład: zajebisty muzyk, gita›
rzysta, który z nami zagrał, ale miał
problemy, żeby się wkleić, mimo, że
gra rewelacyjnie na gitarze, niejaki
MichałWalczak. Nie wkleił się, bo nie
załapał (nie załapał do dziś, ale zała-
pie) o co chodzi w zespole Wyłączeni.
Chociaż Michał jest zajebistym mu-
zykiem.

Ale utwory Wyłączonych powstają?

K.N.: Tak na każdym jamie trzy
(śmiech).
R.Cz.: Gramy Asta la vista. (śmiech).
K.N.: Jak się nazywa to,co Robert na-
zywa Asta Ia vista?
M.Rz Bez przygotowania.
K.N.: Ale jest fachowe określenie
na to.
M.P.: Awista.
K.N.: Awista to jak spotyka się kilku
muzyków, akurat W przypadku mu-
zyków orkiestrowych czy jazzowych
wyciągają każdy nuty i jest raz, dwa,
trzy ijadą, a my robimy to samo tylko
bez nut. Ponieważ uważamy że nuty
to jest kość niezgody pomiędzy czło-
wiekiem a muzyką. Są to słowa Janu-
sza Janiny Iwańskiego. Jesteśmy pod
tym względem ubodzy i bogaci za-
razem, że nie potrafimy czytać z nut.
Chociaż Marcin potrań.
M.P.: Ale się mylę.

Ale przecież Ty Krzysiek chodziłeś
do szkoły muzycznej...

K.N.: Ze szkoły muzycznej wyrzucili
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mnie po roku. Problem polegał głów—
nie na tym, że grając na gitarze kla-
sycznej musisz mieć długie paznokcie
w prawej ręce, a ja miałem motorynkę
i naprawiałem ją non stop, więc te pa-
znokcie miałem czarnejak grób. Ścina-
lemje i nie mogłem grać tymi pazurka—
mi, tylko grałem palcami, przez co gra-
łem nierówno. Zasugerowano, żebym
dał sobie spokój, a ja już wtedy miałem
przester, podłączałem się do radia i gra—
łem heavy metal.

Graliście na beneńsie Bonifacego
Dymarczyka, to nietypowe granie
jak dla rockowego zespołu. Skąd
pomysł, na taką imprezę i takie
granie, bo to Wy, a szczególnie Ty
Krzyśku, wymyśliliście imprezę?

K.N.: Bonifacy Dymarczyk to jest po-
stać magiczna. Pamiętam jak w latach
80—tych grał z moim ojcem kabaret.
Mój ociec grał tam na basie, ale podob—
no Boniek zawsze się śmiał, że ojciec
nie grał, bo się śmiał. I sytuacja byla
taka, żejak byłem mały to Boniek przy—
chodził do nas, dzieci i rewelacyjnie
bawil, bo był genialnym aktorem, miał
idealny kontakt z dziećmi. Robił takie
zabawy że, przychodził do pokoiku,
wlaził do szafy, w meblach wyjmował
półkę i telewizorek nam robił i my mie—
liśmy z moją siostrą odjazd. Całe lata
przyjaźnił się z moim ojcem i powie—
dział mi bardzo ważną rzecz w życiu,
dzięki której prawdopodobnie jestem
tu gdzie jestem. Otóż była taka histo—
ria, że próbowałem zdawać do szkoły
teatralnej i jak jechałem na egzamin,
to mój ojciec bardzo go prosił, żeby on
mi odradził, że szkoda paliwa. Boniek
powiedział Wtedy piękną rzecz: daj
mu spokój, niech on robi co chce, bo
on szuka, skoro on się miota tzn. że on
szuka, zaraz znajdzie i będzie spokój.
Ajakby nie szukałto byłby problem, bo
byłby dziadem — taką rzecz powiedział.
A potem opowiedział mi historię o fa—

cecie (otwierał im drzwi na zakładach Warty gdzie mieli próby z kabaretem), który
pewnego dnia powiesił się na scenie, zostawiając list w którym napisał, że on po
prostu zrozumiał dzięki ich próbom, które oglądał, że zmarnował swoje życie, bo
też miałjakieś pasje itd. Boniek na tej podstawie dał mi przekaz życiowy, że powi-
nienem robić to, co chcę, bojak będę robiłwbrew sobie, to skapcanieję i życie bę—
dzie do dupy — i to było bardzo ważne. Dlatego czulem wobec niego dług. Każdy
się bał dotknąć tego tematu i nikt nie zrobił nic w celu przypomnienia tej postaci,
która była w latach 70tych mega twórcza. Prowadził Wakans i był takim gościem
trochę jak my, że coś robi, mimo tego iż gówno z tego ma, tylko że on to robił
mega profesjonalnie, bo był tak mega utalentowanym gościem.
R.Cz.: Freak, totalny freak. Jego życie było wykładnią tego co robił.

Czy chcielibyście w Klubie Zero robić takie rzeczy częściej?

K.N.: Tak, bardzo. Scena czwartkowa, jeśli będą odbywały się na niej działania
tego typu, będzie to scena imienia Bonifacego Dymarczyka i będziemy kulty-
wować, nie stricte muzyczną historię, tylko też aktorsko-teatralną. Zauważy—
łem, nie wiem czy to moja taka ślepa wiara, że ludzie byli bardzo spragnieni,
takiej imprezy i było ciśnienie takie dosyć ciekawe mentalne.

Czy doświadczenia, które mieliście wcześniej, bardziej was dopingują, czyjed-
nak dają negatywna energię? Czy macie poczucie, że były one stratą czasu?

MP.: Negatywnej nie, dopingują. Nie były stratą czasu. Dopingują do tego,
żeby się po raz kolejny nie wpierniczyć w jakieś gówno, które się wcześniej
przydarzyło.
K.N.: Raczej ciśnienie schodzi niż wchodzi.
R.Cz.: Wyłączeni się wyłączają.
K.N.: Ostatnio slyszałem piękną rzecz, że najważniejsze w zespole jest to,
żeby budować wartości dodane i nie siać negatywnych akcji. Nawet jakjesteś
zły i chciałbyś przymendzić, to raczej starać się nie mendzić. Chociaż akuratja
jestem największą mendą tego składu , koledzy potwierdzą.
R.Cz.: Nie, ja nie potwierdzam.
K.N.: Nie no,ja czasem przymendzę zwłaszcza Marcinowi.
M.P.: Ja przywykłem do tego, toleruję to i akceptuję.

Czy żyjecie : tego, co robicie muzycznie w tym zespole?

K.N.: Nie, z tego nie żyjemy.
R.Cz.: Doplacamy, dopłacamy !!!

Ale w ogóle żyjecie : grania?

MP., K.N.: W ogóle tak.

Kiedy można się spodziewać waszego występu, jako Wyłączonych?

K.N.: Dobre pytanie, trzeba zaplanować po prostu.
R.Cz.: Na pewno okazja się znajdzie.
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BO ANZA
vv ZERO*
Agnieszka Batorek
zdjęcia: Marcin Szpądrowski

tę okazję. Zaprojektowany przez Ewę Dymarczyk podłużny kartonik z czarno—
—białym zdjęciem Bońka „przypiętym" spinaczem do papieru, z czCIonką styli-

zowaną na maszynopis i krótką notką biograńczną na odwroCIe zapowiadałwmczor
pełen wzruszeń, w któryjuż na starcie włożono wiele pracy | serca. Nic tu hie dżiało
się przypadkowo i od niechcenia. —Tata pisał na maszynie, wszędZIe przypinał jakies
karteczki spinaczami... - wyjaśniła mi autorka projektu.

Zanim zrodził się pomysł uczczenia urodzin tragicznie zmarłego artysty, w gio—

wie Krzysztofa Niedźwieckiego pojawiła się idea uhonorowaniago w. inny sposob,
a mianowicie poprzez swego rodzaju kontynuację jego Wieloletnie] dżiałalnosci sce—

nicznej i animatorskiej w ramach teatralno - muzyczno — kabaretowej Sceny Ogolno-
ksztalcacej im. Bonifacego Dymarczyka. W naturalny sposob zatem beneńs aktora
stał się zarazem jej inauguracją w naprawdę znakomitym stylu.

Trudno byłoby znaleźć wśród częstochowskich tworcow teatralnych czy kabare—

towych osobę, która nie znałaby, przynajmniej ze słyszenia, Bonifacego Dymarczyka.

Pierwszą
rzeczą, która mnie zachwyciła był bilet przygotowany specjalnie na

*termin„Bon(i)anza”zaczerpnęłam
z tekstu Wiesława Wyszyńskiega

poświęconego Bonifacemu
Dymaraykawi

Był on niewątpliwiejedną z najbardziej barwnych i aktywnych postaci lokalnej sceny.
Człowiekiem, którego dotychczas nie udało się i zapewne nigdy nie uda się zastąpić.
Którego brak, mimo upływającego czasu, nadal jest dotkliwy. Kwietniowego wieczo—
ru zagościł on jednak na scenie Klubu Zero we wspomnieniach przyjaciół i dawnych
współpracowników, którzy postanowili wspólnie uczcićjego GOte urodziny w najlep-
szy z możliwych sposobów. W spektaklu„Jeżeli jest góra, musi być dół” przypomnieli
jego piosenki i skecze, przeplatane krótkimi filmami z udziałem samego benefisenta

W przygotowanie urodzinowego spektaklu zaangażowali się niegdysiejsi współ—
pracownicy Bonifacego Dymarczyka, aktorzy Teatru im. Adama Mickiewicza, którzy
w tym samym czasie odbywali próby do premiery „Wieczoru Trzech Króli". Dyspo—
nowali zatem ograniczonym czasem, dlatego wstępnego wyboru tekstów dokonał
sam pomysłodawca beneńsu, Krzysztof Niedźwiecki wraz z córką Bonifacego, Ewą
Dymarczyk. Z tego samego powodu odbyła się tylkojedna wspólna próba, dokład—
nie dzień przed imprezą. Napięcie nie opuszczało zresztą organizatorów do ostatniej
chwili, bowiem przedstawienie w częstochowskim teatrze gra ne było również w wie-
czór urodzinowy i aktorów trzeba było przewieźć do klubu bezpośrednio po spekta—
klu. Szczęśliwie jednak wszystko przebiegło sprawnie i bez większych komplikacji,
a po uczestnikach beneńsu nie widać było cienia zmęczenia.

Na scenie Klubu Zero ostatecznie zagościli: Iwona Chołuj, Agnieszka Łopacka,
Agata i Adam Hutyrowie, Andrzej Iwiński, Robert Rutkowski, Małgorzata Marciniak,
Paula Kwietniewska a także Michał Król, Zygmunt Niedźwiedzki, Wieslaw Wyszyński
i Włodek „Grabocha" Grabowski. Towarzyszył im zespół w składzie: Krzysztof Niedź—
wiedzki, Andrzej Młodkowski, Marcin Pożarlik i Grzegorz Rurański. Bonifacy Dymar—
czyk obecny był nie tylko w swoich tekstach, ale również w filmach ina wizualizacjach
wyświetlanych cały czas na dużym ekranie. Klimat jaki udało się stworzyć organiza—
torom i uczestnikom sprawił, że jego obecność byla niemalże fizycznie odczuwalna.

Nie było w tej uroczystości zbędnego patosu czy taniego sentymentalizmu. Wiel-
ka w tym zasługa samego Bonifacego Dymarczyka ijego znakomitych satyrycznych
tekstów, które, jak się okazuje, nic a nic nie straciły na aktualności. Panowała sympa—
tyczna, nieco odświętna atmosfera z nutką nostalgii i humoru. Każdy występ był wy—
jątkowy i wjakiś sposób osobisty. Szczególnie zapadł mi w pamięć Robert Rutkow-
ski z nosem clowna prezentujący całkiem poważny „Cyrk'i ale też karkołomne wy—
konanie przez Marcina Króla humorystycznego „Ślimaczka'j czy Włodek „Grabocha”
Grabowski wyjaśniający skąd wziął się Bonifacy. l właściwie bylo takjak powiedział
Wiesław Wyszyński, że ńzycznie Bońka może już nie ma, ale dla swoich przyjaciół on
ciągle żyje. Tego wieczoru też był wśród nich obecny, by z nimi radośnie świętować
urodziny w ciepłej i serdecznej atmosferze...
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BONIEK DYMARCZYK „.a.
kreował scenę artystyczną w Częstochowie. W latach 60tych i 70tych był liderem
kabaretu Adios Muchachos przekształconego na prośbę komunistycznych cenzorów
na "Żegnajcie chłopcy”. Kabaret zdobywał wiele nagród ogólnopolskich w tym
główną nagrodę na Famie w 77roku. Występował z czołówką polskich satyryków
min.Tadeuszem Drozdą,Zenonem Laskowikiem i wieloma innymi. W latach 80tych
Bonifacego pochłonął Teatr im.Adama Mickiewicza i to właśnie z nim związany
był do końca życia . Również w latach 80tych był szefem klubu Wakans gdzie
w tym czasie debiutowali T.Love,Tie Break,Bracia Pospieszalscy. Ostatnie lata Życia

artysta spędził na pisaniu bajek i piosenek dla Częstochowskiego teatru a także
na reżyserowaniu(min. Mayday reżyserowany na spółkę z Wojciechem Pokora).
Ci którzy znali Bonifacego osobiście twierdzą,że był to absolutnie fenomenalny
człowiek i artysta. Prywatnie cieply,mądry,dobry przyjaciel a zawodowo bardzo
kompetenty,inteligentny rzemieślnik równoważący w swej pracy warsztat
i naturalny dar bycia na scenie czyli tzw.talent.

Aktor częstochowiskiego teatru Adam Hutyra powiedziało Bońkuz"... po pro›
stu przy nim uwielbiałem przebywać, czułem się wtedy lepszy, potrzebnyjako
artysta". Taką atmosferę wytwarzał wokół siebie.

Bonifacy Dymarczyk w grudniu 2003 roku wracając do domu po próbie
w teatrze został napadnięty i pobity. Kilka tygodni później zmarł w szpitalu.

7 lat od 'mierci tego wybitnego człowieka to wystarczający czas, aby zacząć
edukować młodzieżjego tekstami,wierszami,myś|ami.

Krzysztof Niedźwiecki
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Bonifacy Dymarczyk

Modlitwa
do rozsądku

Wybacz mi cienka aćuzyśko,
przepraszam cię podwójne dno.
Na rok rozstaliśmy się tyłka,
dziś wiem, to było qui pro quo.

Marzyły nam się domy szklane
śze świętego gktpstwa śmiech.
Dziś to piosenki zakazane
wczorajszy żart, to dzisiaj grzech.

Wątpliwość dręczy mnie chołema:
dlaczego konwś nie psuć krwi?
Bo zie kojarzy się internat,
jak również pieśń„Ziełono mi";

Dziś powracają żarty jurne,
prześmieszne przekręcane słów,
kopniaki w dupę, miny durne...
to nas wmawiać musi znów?

Znów się ukaże na plakacie
ńgłamy anons : dawnych lat:
„Dziś parodysta zdejmie gacie!
Humor. satyra, świetny żart?”

Witajcie żarty damsko-męskie
znów dla was błyszczą światła rampł
Boaądek mowu poniósł klęskę,
Triumfalny powrót dawnych sztampt

Czy zamiesaamy znów w kapłky.
gdzie świętych figur cały las?
Czy mogę też w przyszłości liczyć
na gwmki śmiech wdowych mas?

Rozsądku, prowadź nas ku temu,
aby wołności śmiechu strzec,
by kraj nie zmienił się w muzeum,
a każdy dzień w nadęty wlec
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Piszę do ciabśe przyjacielu,
czy Est ten dojdzie, nie wiem
Resztki kołacjń
na pustym stefie
i mucha M po chlebie.
Chciałem zapytać, przyśadełu
co słychać ijaaksię czujesz.
Ot, proste słowa,
ludzkie pytania,
iecz zwykłe słów prostych brakuje.

A za oknem mokry wieczór
już drugi mnieś tak faje.
Siedzę nad czysta lamkq papieru
na knife)” nic się nie dzieje.

U nas jak zwykle, przyjacieiu,
wszystkie normakiie, wciąż do przodu
i coraz częściej widzę, że wcaie
do śmiechu nie ma powodu.
Wczoraj otwarto nowy wydział,
wiem, w tełewizji pakazaii,
duma rozpiera, bo
w przyszłym roku
włęoej będziemy mieć stał?.

A za oknem mokry Meczór
już drugi tydzień tak lek
Siedzę nad czym kartką papierki
na które; nic się nie dzieje.

Wśłę że kiedyś, mzyiaCiełu
reainym się stanie spotkanie.
Będzie, jak zwykłe, busełka wina
! nocne z gitarą śpiewanie,
A tutaj sąsiad znów na bani.
żona siniaków trochę zbierze...
Słowem, jak zwykłe, dzień nam upływa
w miłej, serdeczną atmosferze.

A za aknem mokry wieczór
już drugi tydzień tak leje.
Siedzę nad czystą kartką papieru,
na które) nic się nie dziek.

Piszę do ciebie, przyjaciełu,
czy iist ten dojdzie, nie wiem,
resztki kotacfi na pustym stołe
i mucha łazi po chlebie,
)uż chyba dzisiaj. wyjmiem,
nic mi na życie nie pomoże.
Umyię zęby Bawię uszy
i grzecznie spać się położę.
Pada jak zeszłego łata.
Na stałe leży kartka papieru,
na której jest tyłka datą
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Za rtobiiwość

Śmiech ta zdrowie! Tak powiedział ktoś, panowie,
Ci najwięksi też Iubiii śmiać się w głos
Gdzie łogika Mech ma tutaj ktoś odpowie
Aby patos wciąż panoszył się jak boss

vada radość traktowana jest wstydliwe
Uśmiechnięta twarz to wawie tak ;akgfzech.
Jak wesoło to najwyżej żartobliwe,
A serdeczny nśe zapadł się nam śmiech

Zartobiiwość w krąg się szerzy,
Zanobiźwy ja i ty.
Zartobśiwie chcemy przeżyć.
Ża rtobłiwe mamy sny.
Żartcbłiwość - nasze credo.
To wyznanie wiafy mas
Żartobłhnfie i co z tagu,
Gdy się chce odqęcić gaz,

Tak na co dzień otwieramy, odsianiamy,
Przemówienia, akademie ~ żart to zgrzyt.
A rozrywka? Owszem. taką równieź mamy:
Żartobłivw co sobota w TV kit.

Na wizytę u was znowu mamy chętkę.
Żart za żartem ;)ędzi jak myśliwski pies.
Szkoda tyiko. że te żarty gonią w piętkę.
im weseiej, to tym bardziej smutno jest
Żartobiiwie ktoś tam upadł.
Nowy wazon głową stłukł.
Żartowwie krzyknął: Dupaż
liuż śmiech—cię zwała z nóg.

Stop! Za dużo wesołości! Starczy! Gracias!
Niech wwg znów name twoja twarz
Pizyjechała wszak kołejna dełegacja,
Zadąć w surmy uraczyścieznovm msz.
Każdy dzień powszedni obchodzimy szum nie.
Każda chwila ciężar gatunkowy ma.
Słowo„człowiek”często zabrzmi nazbyt dumnie,
Atmosfera akademii ciągłe trwa.

Tyiko kilku patrzy z boku.
Mdząc śmiesznym każdy gest,
Czemu więc nie mówiąc tym?
im już nie do śmiechuiest.



52 ALEJES DWUMESIS'ĘCZNłK KULTURALNY CZĘSTOCHOWY

Romantyczność

ijaśmłnachciągmem,
Wieczófiestwparkupxzemnay
ljakośmbisłęwem
Kiedypmrzymysobiewoczx

Wokół srebrzysta rosną drzewa
To księżyc na nie srebrem broczy
To bydła. słowik, ciągłe śpiewa
A my patrzymy sobie w oczy..

! tskończysłęwesołyW&mesobse' miły,
Spojrzymysobiewoczadoły.
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Kołysanka

W poduszkę głowę wtuł'.
Kubiny (weń _';wfc za tobą.
Wkróaza nadcągnie bathmzka— sen.
make powavń pod głową

Nim się zanurzysz w śnie,
nłm mą cię'senne marzenia

,

'

By zrobić, nadszedł właścwzyczas,
Codzienny rachunek samemu
Okruszek sknmhy cd dzxeń
(baze jest w sobie rozbudzić,
i mów będziesz czysty jakłza,
gdyjutro sięznajdzieu wśród kidzi. :

_ ;.
'

Wcodzłermośc zawrzysz się;
Wdrobnemdośd ismutk'i
i zwiawaimowusen,

,

Wnowełnowepobudkh

Wpoduszkę głowę W.
Mew dzień juźzawhą.
mace nadciągnie mmam—
Poduszka papam podigławag:
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Nie zrobicie

Gdy wiecmrem wychodzą na rynek.
'Fo ostrożnie rozgtądam się wokół,
Tak bym niee chciał dziś dostać w pacynę
Po co szpitał, policśa, protokół?

Ksłężyc, niebo gwiaździste nęde mną,
Niby łaśnie, & czuję się gamą,

_

No, bo kurcze, w krąg paste | Ciemna,
Wszystko tutaj” wydarzyć się moze.

Romantycznie
jak chołera.
pospołitość skrzeczy, żem

Nie zrobicie metmpom z Częstochowy,
Choć ambitnych kifku bardzo zrobić chce

'tu szpanerswem i łśczeniem są zaięte wszystkie głovm
Tu biznesy, interesy itd.

Tu najwyżej błyśnie flaszke? w bmanierre
TupiskopanMWobudztuę,

_ _ _ .
Tu mieszkanko, ciepła żona, tu układy | mc męce;
Tu na straży Matka Baska EWC.

Gdy wietzorem wychodzę na ryryek
! ma chwiię próbuję Się nie baa
Słyszę śpiewy zmęczonych ngłgrzymek
Zdag'ających czwórkami do meila.

Czasem muza w któraś zawita,
By zabawić się trochę, poszaleć,
Aie wkróme umyka jak zmyta.
PTzestasmna pustkami na 5314.

We własnym sosie
unurmm'

.
wszyscy wiedzą o tym, zem
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MeHW metropośiś :: Częstochowy,
Cłmć ambitnych kilku bardzo zrobić chce
tu szpanezstwem ? Ęczenćem sązajęte wszystkie głowy.
Tu biznesy. interesy itd.

Tu najwyżej błyśnie Qaszka w Łmtom'eme
Tu pisk opon BMW obudzi cię,
Tu mieszkanka, ciepła żona, tu układyi niz: więcei,
Tu na straży Matka Boska iWC.

Pm żyda rozsiadła się w mieście,
W poezji nie byk: PO dmdze.
Może kiedyś pojawi się ;esme,
&!e pewno zawiedzie się Siedze,

MOŻE kiedyś zamieszka na stałe,W Rada iej wydań zaułek.
Ludzie zmienią Się, będą wspaniali.
będą baśe szaleństwa i zamek

Może kiedyś
i ta k będzie,
a na razie wiemy, że_„

Nie zrobicie metmpolii z Częstochowy,
Choć ambitnych Raku bardzozmbić chce
tu szpanerstwem :” iiczemem są zajęte wszystkie głowy,
Tu biznesy, łnteresy im
Tu najwyżej błyśnie Raszka w butonkwce
Tu pisk opon BMW Obudzł cię,
Tu mieszkanko, ciepła Żona, w układyi nic więcej,
Tu na Waży Matka Boska i WC.

CO Z przykrością wam wyśpiewał dziś Em
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CZĘSTOCHOWSKIE POŻEGNANIA

Wokół kościoła św. Jakuba

Zbisłananikowski

- Dąbrowskiego
ślad za placem Biegańskiego odchodzą sąsiadujące Z placem ulice. Broń

WBoże nie znikają z planu miasta, zmienia się jednak ich wygląd i to tak,
że dawny mieszkaniec tej okolicy nie obserwujący na bieżąco przemian,

wkrótce nie pozna swych stron rodzinnych. Nie wierzycjełTo posłuchajCie...
Ulicą Dąbrowskiego dochodziło się do placu Biegańskiego albo... 'Albo opusz—

czało ten plac udając się w kierunku północnym. Osmio lub dzie-SięCiominuto-
wy spacer i docieraliśmy do koszar Zawady, które rozpoczęły sw0j żywot jeszcze
w XIX wiekujako koszary carskiego Pułku Mikołajewskiego (pod zaborami), potem. ..
O tym, co potem innym razem, koszary choć zmodernizowane, przebudowane na-
dal stoją, a w nich - Politechnika Częstochowska.

. . _ . › _ . .
My wróćmy na początek ulicy Dąbrowskiego. Takiej, jaką była już jej nie zobaczy—

my, zmienia się, a była przecież — i mam nadzieję, że pozostanie - waznym iznanym
„kawałkiem" miasta. Tędy codziennie przechodziła masaludZI zamieskujących w

czynszowych kamienicach Dąbrowskiego iJasnogórskiej i Chłopickiegoi w małych
domkach przy uliczkach noszących imiona niegdySIejszych wodzow w0jsk polskich
okresu narodowych powstań. Domki, takjak i cała dzielnica, tonęły w Zielenibgro-
dów, które dzieliły drewniane płoty, już druciana siatka była ewenementem, sWiad—

czyla o bardzo wysokiej pozycji właściciela posesji, Myjednak ponownie wrocmy na
początek ul. Dąbrowskiego. Po prawej kościół św. Jakuba I przykosuelny cmentarz,
o tym już było.

_ . , ,”Nas interesuje lewa, nieparzysta strona ulicy. Już na rogu Alei „nowoczesnosc,
pudełkowate bloki postawione na gruzach zniszczonej w 1945 roku karn'ienicy. Co

to była za kamienica i wjakim punkcie? Od strony Alei apteka „pod _Orł-em. Zrygmun-
ta Orła. Za okupacji budynek zajmowali Niemcy, mieścrły się w nim jakies bardzo
ważne niemieckie urzędy. Radziecka zimowa ofensywa spowodowała, ze okupan-
ci pospiesznie odeszli (czytaj: uciekli). Wkrótce potem dawne niemieckie urzędy,
a wraz z nimi kamienica, spłonęły. I stało się, w centrum miasta na lata zagościła
malownicza runka. Było to miejsce wyjątkowo nieciekawe, azyl dla różnych niebie-
skich ptaków i opryszków, tym bardziej, że dobrze zachowane I dostępne piwnice
stanowiły doskonałą kryjówkę. Wreszcie, a były to już lata SO-te,.wy.burzono resztki
murów, zasypano piwnice, a teren splantowano. Początkowo nicSię tamrnie dzia-
ło poza wielkim placem sprzedaży choinek przed bożonarodzeniowymi świętami.
Po 1956 roku, a ściślej po Październiku„,ruszyło". odrodziła Się prywatna inicjatywa,
i na pustym placu zaistniały„Lody Casate'C Po latach monotonii była to eksplOZja po—

mysłowości i radości. Kolorowe kule lodowe wielkości piłki do szczypiorniaka kusiły,
przyciągały. Deszcz, nie deszcz, a przy stolikach ustawionych na dawnym rumoWI-
sku było rojno i gwarno. Lodowe kule krojono na mniejsze porcje„byli jednak ryzy-
kanci, którzy z narażeniem zdrowia pochłaniali całośc. Jeszcze dzis,. po latach, spo—

tykam (niestetyjuż starszawych) znajomych, u których wspomnienie lodów casate
powoduje wzmożony ślinotok.

.
Tuż obok tego pustego placu był postój taksówek. Na zachowanym fragmencie

muru umieszczony był aparat telefoniczny umożliwiający telefoniczne wezwanie
taksówki. Przedziwne było to urządzenie, dzwoniło głośno a nawet bardzo głosno,
nie miało tarczy do wybierania numerów ani słuchawki, te były w posiadaniu tak—

sówkarzy i to nie wszystkich. Dzwonił tedy telefon i dzwonił, a odebrac nie miał kto,
bo najczęściej na taksówki karnie czekało kilkanaście osób, więc nie było po co fa—

tygować się do telefonu. Taksówki to też cala epopeja, od prywatnych z w0jennego

demobilu, a nawet takich z metryką z lat 30—tych, po„państwowe"z MPK z herbem
Częstochowy na drzwiach i dużym wyraźnym numerem. Te empekowskie były naj-
częściej naszymi warszawami i to niejednokrotnie najstarszymi M-20 o charaktery-
stycznym obłym kształcie. Na tym rogu był jeszcze jeden kultowy obiekt, budka z
piwem. Okrągła, oszklona wpasowana w wycięcie dawnego narożnika nieistniejące-
go już domu. Cieszyła się dużym powodzeniem wśród„piwomanów'j miała jednak
jedną poważną wadę › z murku łatwo było dostać się na daszek budki i amatorów tej
ekstremalnej przygody nie brakowało.

W latach sześćdziesiątych na narożniku Alei i Dąbrowskiego pobudowano to co
możemy oglądać do dziś. Przy okazji wyburzono część starej zabudowy lll Alei. Dziś
mamy w tym miejscu wielką pizzerię, aptekę (czyżby przedwojenna tradycja) i coś
tam jeszcze. Nim jednak powstała pizzeria w pomieszczeniach tych gościła restau—
racja kategorii I„Astoria'Z a piszę o niej w tym miejscu, gdyż wejście było od strony
Dąbrowskiego. Na owe czasy była pierwszorzędnym lokalem w którym można było
naprawdę dobrze zjeść (wypić też). Serwowane tam doskonały sznycel „po wiedeń—
sku". Bywalcy dawnych knajp wiedzą co to znaczy — z sadzonym jajeczkiem. Nie do
pogardzenia był również modny wówczas brizol i, jak przystało na króla polskich
dań, schabowy z kapustą. W dziale zakąsek królował oczywiście tatar. O mięsie trud-
no coś bliżej powiedzieć poza tym, że było go mało i było dobrze zmielone.Wtej ma-
lej masie mięsnej siedziało żółte jajowe żółtko za to obok piętrzyły się na przemian
4 spore piramidki posiekanej cebuli i kiszonego ogórka. Na stole stał dziwny stojak
z przyprawami wśród których nie brakowało soli i„maggiego" i oleju (rzepakowego
— dietetycy polecają go teraz na różne dolegliwości — sami nie wiedzieliśmy wte-
dy, że uspołeczniona gastronomia potrafi tak dbać o swoich klientów). Gorzej bylo
z pieprzem, a zupełnie żle z papryką. Czasami taki tatar dekorowany był dodatkowo
sardynką i żdżblem zieleniny — nigdy nie mogłem zrozumieć po jaką cholerę! A że
tatar nie był daniem a zakąską, to starczał zazwyczaj na najdłuższy wieczór, bo to się
doprawiało i doprawiało. Że obowiązywały w owych czasach twarde prawa prze—

„l_

konywał się niejednokrotnie ówczesny
miłośnik wyszynku, bez zakąski ani rusz.
Brali nieszczęśnicy ową nieszczęsną za—

kąskę, najprostszą i najtańszą — śledzika,
takiego najprostszego w oleju (oczywi—
ście rzepakowym), czasami man/nowa—
nego, a dla koneserów nawet w śmieta-
nie. Często słyszało się troszkę bełkotli-
we zamówienie śledzika „po apońsku"!!!
To jeszcze nie wszystko, bywały wędliny,
z szynką włącznie, zimne nóżki, paszte›
ty, jajka na twardo i sałatki. Przyznam, że
tych ostatnich, podobniejak i pasztetów
i nóżek nigdy nie spróbowałem, nie po-
dzielę się zatem doznaniami smakowy—
mi. Uboga była za to gama napojów, po-
lecano wodę sodową (często w wielkim
syfonie) i oranżadę, żadnej niezdrowej
coca coli lub innych zamorskich wyna-
lazków. i jeszcze jedno - w Astorii nie-
mal zawsze było rojno i gwarno, a gdy
przyszedł czas urzędowego trzeźwienia
społeczeństwa część sali restauracyjne]
zmieniono w bezalkoholową.

Rozgadałem się o knajpie, no cóż,
już wtedy dominował konsumpcjonizm.
Mądrość władzy ludowej umieściła tuż
obok najnowocześniejszą miejską księ-
garnię - popularny EMPIK. Można sobie
żartować, ale ta księgarnia to było coś,
był nawet dział prasy zagranicznej i to
nie tylko z demoludów.Tam kupowałem
francuskie małe albumiki z reprodukcja-
mi światowych mistrzów pędzla, wtedy
po raz pierwszy zobaczyłem maleńkie,
ale jakże piękne reprodukcje impresjo—
nistów, i nie tylko. Jeszcze teraz przeglą-
dam te cudeńka, nie kryję, że z dużym
sentymentem. Na niektóre książki cze~
kało się tu po kilka miesięcy, nim po za-
powiedzi trańły na księgarskie półki. Za
niektórymi biegało się po księgarniach,
a nawet szukało się ich na wsiach lub
w czasie podroży służbowych. Te z tru-
demzdobyteksiążkizregułynieprzecho-

dziły bez echa, komentowano je w pra-
sie (szczególnie tej nielicznej kolorowej)
a i w dyskusjach towarzyskich pojawiały
sięjako frapujący temat.

Opuśćmy wreszcie wielkie gmaszy—
sko, które zajmuje dziś Ośrodek Pro-
mocji Kultury „Gaude Mater'; księgarnia
„Klubowa"i„Skrzynka"- nie wiem czy to
kawiarnia, restauracja czy klub... Wiem
natomiast, że w tym lokalu była kiedyś
kawiarnia Wiedeńska, a co miała wspól-
nego zWiedniem teżjuż nie wiem. Może
podawano tu śniadania wiedeńskie
(takie pamiętam z dawnej Teatralnej
z końca lat 50: jajko w szklance, ma-
sełko, bułeczka i czarna kawa). Warto
jeszcze zajrzeć w podwórko, tam zachce
wały się budynki z zaplecza tej dawnej
częstochowskiej przedwojennej Alei.

Też miałem z nimi kontakt i to oficjalny,
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urzędowy. Była wiosna 1952 roku,jajako uczeń siódmej klasy miałem złożyć papiery
do liceum, do Traugutta. Niby nic a jednak, ankietę personalną jtalc tak, conajmniej
8 stron!!!) miał potwierdzić czynnik społeczny, czyli Przewodniczący K_omitetu talo—

kowego, wysoka władza, która mieszkała właśnie tam. OjCiec wypełnił swym pięk-

nym kaligrańcznym pismem wszystkie rubryki ankiety (łącznie z tym, ze nie byłem
volksdeutschem i nie działałem w podziemiu) i wysłał mnie po ten wazny podpis.
Poszedłem. Stare drewniane, niemilosiernie skrzypiące schody, na drzwiach dzwo—

nek — kręciło się metalowym motylkiem, a w środku coś brzęczało — wreszqe On. SIE-.

dział przy okrągłym stole w szaro błękitnej atmosferze papierosowego dymu, gęstej
i ciężkiej mimo otwartego na oścież okna. Nie zaimponowała mi ta władza, mimo
że portki trzęsły się na mnie ze strachu, bo cóż to za władza w szarawych gaCiach,
w siatkowym podkoszulku i czarnej siatce na włosach (to był super modny element
męskiego stroju pierwszych lat 50-tych).Wysłuchał mej nieskładnej mowy, podumai
— hmmm, Janikowski, Wacław, znam, znam, kapitalista. Nie — odpowredZIałem but-
nie. — inteligencja pracująca! Podpisał. Sfrunąłem po tych rachitycznych schodach
iwięcej tam nigdy nie bylem. , . .

Zaraz dalej nowoczesna kawiarnia ijakieś sklepy w budynku, ktory zupełnielnie
przypomina dawnej, ceglanej, parterowej ohcyny. Cichy, schowany za murkiem
domek. Chodziłem tam do krawca - tak, były to czasy kiedy wszystko i_niemal dla
wszystkich szyto na miarę, nie było przemysłu odzieżowego, tak jaki wielu innych
rzeczy. Nie było też, wymordowanych przez Niemców, tanichzydowskich rzemieśl—

ników, niegdyś głównych masowych producentów taniej odZiezy.
Następny, też parterowy, budynek należał do pana Zygmunta Gospodarka,

właściciela kawiarni „Teatralna” mieszczącej się w parterowym paWIlonie na rogu
Dąbrowskiego i Racławickiej. Tu w suterynie mieściła się „panagospodarkowa" pie-
karnia ciastek, którymi później można było delektować się przy kaWiarniariym stoli-
ku. Niejednokrotnie z kolegami, gdy okna do piekarni były otwarte, podZiWialisrny
skomplikowane procesy powstawania ciastek. Niejednokrotnie spotkała nas miła

niespodzianka, sam pan Zygmunt podawał nam talerz okrawkow powstających
w procesie produkcji. Nieprawda, najczęściej był to wyproszony poczęstunek _."Cl?

nam pan ciastka?". Nieważne — uczta była wspaniała, nikt nie kazał myc rak, usiąsc,
a dziękować umieliśmy bez tego, przecież leżało to w naszym intereSie.

Wnętrze cukierni Zygmunta Gospodarka, ul. Dąbrowskiego, 1949 r.
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Wnętrze cukierni Zygmunta Gospodarka, ul. Dąbrowskiego, 1949 !.

Stąd już tylko kilka kroków i sama „Teatralna'j przez długie lata kultowa często—
chowska kawiarnia. Z okresu prywatnego interesu Zygmunta Gospodarka pamię—
tam tylko niedzielne lody, kiedy to po niedzielnej sumie w kościele św. Jakuba tra-
fiałem tam z rodzicami i znajomymi rodziców. Imponowały lodowe, różnokolorowe
piramidy zwieńczone waflem, podawane w metalowych srebrzystych pucharkach,
oszronione szklanki z kolorowymi napojami, wielokolorowe ciastka, brunatne lukro-
wane pączki, rurki z kremem, puszyste ptysie. Panowie smakowali podany w pęka-
tych kieliszkach koniaczek a ja chciałem wszystko i wszystko zostawało potem roz—

grzebane na talerzyku. W następnych latach przysyłali mnie tu czasem w niedziel›
ne popołudnie po ciastka. Stało się w długiej kolejce nim pani za ladą spakowała
w tekturowe pudełko te słodkie specjały. Następne wizyty to byłyjuż moje dorosłe.
W kilka osób obsiadaliśmy małe, okrągłe, kawiarniane stoliczki, na których często nie
było nic więcej oprócz syfonu z wodą sodową. Zdarzały się również dni rozpusty gdy
zjadło się i po kilkanaście podwójnych napoleonek (te biły o kilka długości osławio-
ne kremówki). W kawiarni koncertował, a raczej grał na pianinie pan Sokołowski. By-
walcy chwalili lub narzekali, czasami oklaskiwali, aż pewnego dnia pan Sokołowski
zniknął, wrócił do stolicy skąd pochodził. Jakiś czas potem w warszawskiej Europej-
skiej trańłem na niego, dalej grał. Poznał mnie, nie powiem, było to miłe spotkanie.
Latem przy„TeatraInej”czynny był kawiarniany ogródek, taki z prawdziwego zdarze-
nia: z kwietnikami, wąziutkimi alejkami wyznaczonymi pobielonymi krawężnikami
i z pięknymi krzewami bzu ijaśminu. Gęsty Iigustrowy żywopłot oddzielał od ulicy
— było tam jak w gaju, bo też ogródek popularnie zwany był„Gajem'Ż Kto w owych
czasach nie znał, nie bywał w,.Gaju”!

Niedawno zniknęła też pierwsza odsłona nowoczesnej restauracji, która zaistnia-
Ia na miejscu dawnej kawiarni jaką była Chińska (wejście od Racławickiej). Miejsce
dawnego ogródka zajęła szopa, pardon pawilon z tarasem na górze, jednak miej-
scem kultowym niejest, a do sławy i popularności ogródka daleko mu.

A sama ulica też zmieniała się. Kto przypuszczał, że z cichej, spokojnej, po której
z rzadka jeździły furmanki i dorożki, a już zupełnie sporadycznie samochody, zmieni
się kiedyś wjeden z najruchliwszych traktów miejskich. Że pod asfaltem zniknie jej
piękna czenNona ułożona w jodełkę klinkierowa nawierzchnia, że piękne, zielone
kule młodych akacjowych drzewek zmienią się w rosochate, niszczące chodniki po-
skręcane, nieforemne brzydkie drzewa. | takie 3 „pomniki" przyrody pozostawiono
vis a vis OPK„Gaude Mater".

Zobaczymyjaka będzie nowa kamienna Dąbrowskiego, a raczej jej początek, bo
obawiam się, że na ciąg dalszy przyjdzie nam jeszcze długo poczekać. Poczekajcie
też Państwo na opowieść o„odchodzącej”dawnej Racławickiej i Kilińskiego, ich czę-
ści w bezpośrednim otoczeniu kościoła św. Jakuba.

Za użyczone zdjęcia dziękuję Arkadiuszowi Grzqsiowi
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rozmawia Marian Panek
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DROGI ZBISŁAWIE, ZACZNIJMY,
JAKTO SIĘ MÓWI,„0D ADAMA".
OPOWIEDZ NAM o SWOJEJ RODZINIE,
RODZICACH, DZIADKACH, PRADZIADf
KACH. CZY POCHODZILI Z CZĘSTO
CHOWY, GDZIE MIESZKALI, KIM
BYLI IJAKi MIELI NA CIEBIE WPŁYW?

NO cóż, dużo by na ten temat mó-
wić. Urodziłem się w Częstochowie, tej
starej, przedwojennej na krótko przed
wybuchem [I Wojny Światowej w sai
mym jej centrum, na ul. Racławickiej
w mieszkaniu moich rodziców. Ojciec
był kupcem, w 1939 roku miał dwa skIe›
py w tzw. branży spożywczo _ kolonial-
nej, takie ówczesne delikatesy, jeden
w Il Alei pod 37, drugi na Dąbrowskiego
pod 4. Jako młody ochotnik brał udział
w Wojnie bolszewickiej, był internowany
w Prusach Wschodnich, przeżył, dosłuf
żył się później ońcerskiego stopnia pode
porucznika rezerwy. Jako taki brał udział
w kampanii wrześniowej w szeregach
częstochowskiego 7 palu. Przed wojną

był działaczem Polskiego Związku Za-
chodniego, organizacji, która nie bardzo
podobała się Niemcom, Odpokutował to
obozem koncentracyjnym w Oranien-
burgu Sachsenhausen, W którym spędził
5 lat, szczęśliwie przeżył i wrócił w maju
1945 roku. Matka prowadziła dom oraz
w miarę potrzeb „działała" w rodzinnym
biznesie. Oboje uczestniczyli wżyciu pu-
blicznym i kulturalnym ówczesnej Czę-
stochowy. NO i w takiej atmosferze, któ-
ra przeniosła się na czasyjuż powojenne
rosłem, wychowywałem się. Właśnie ta
atmosfera domu rodzinnego kształtof
wała mnie, wychowywała. A co wyszło?
TO na Racławickiej kiełkował mój lokalny
patriotyzm, tu dojrzewała moja sympa-
tia, a może i miłość do rodzinnego mia-
sta.

Dom rodzinny dziadków Janikow—
Skich znajdował się w Praszce, miastecz›
ku przygranicznym w zaborze rosyjskim.
Za rzeką Prosną były już Prusy, a ściślej
Śląsk, to zobowiązywała, gdy później
wybuchały kolejne powstania śląskie.

,
W Praszce dziadek prowadził spory inte—
res, piekarnię i rzeżnię. Popyt był, bo za
Prosną były już wiecznie głodne Nieme
Cy. Pracować też miał na co, przychówek
miał niezły — dziewięcioro i wszyscy ~ jak

to się mówi —„wyszli na ludzi". Podczas ” Wojny światowej Niemcy włączyli Praszf
kę do Rzeszy. Któregoś dnia do babci dotarł jakiś zniemczony kuzyn zza Prosny,
oczywiście w niemieckim mundurze, spotkał go srogi zawód, nie przestąpił nawet
progu W domu dziadków. Nie, bez względu na konsekwencje, a teraz tyle mówi się
o patriotyzmie.

Dziad kowie ze strony matki Piestrzyńscy należeli też do ludzi zamożnych. Miesz-
kali niedaleko od Sieradza we własnym, całkiem sporym gospodarstwie, dziadek
ponadto prowadził dobrze prosperujące rzeźnictwo. Wcześniej jako „uporczywy"
kawaler, który i tak dorobił się pęciorga dzieciaków, prowadził we własnym domu
zajazd i stacje pocztową (linie kolejowe dopiero powstawały), dla podróżujących
konnymi„karetkami"i furmanów transportujących przeróżne towary do lub ZŁodzi

odległej tylko o jeden dzień konnej jazdy. Namiętnością dziadka było myśliwstwoito takie prawdziwe,jakie było jeszcze za carskich czasów. Dzierżawił tereny łowiec-
kie należące do 3 wsi a fuzję odwiesił (na zawsze) dopiero w niepodległej Polsce, gdyzmieniono stare liberalne prawa łowieckie. Stąd chyba moje ~ genetycznie uwarun-
kowane - zainteresowanie potrawami z dziczyzny! Podczas okupacji dziadkowie,
wysiedleni przez Niemców Z własnego domu, kiedy to prastara ziemia Sieradzka
stała się częścią niemieckiej Rzeszy, mieszkali u nas. Dziadek wkrótce stał się moim
kumplem W zabawach, nauczycielem, przewodnikiem, wędrowaliśmy po mieście,
odwiedzali bliższą i dalszą rodzinę, dziadkowych znajomków. Z tamtych czasów
zachowałem w pamięci (może trochę nieostre) obrazy dzielnicy podjasnogórskiej,
targu na Rynku Wieluńskim, grobów powstańców śląskich na cmentarzu św. Rocha,
przestałem się bać ciemnej piwnicy, W której dziadek hodował swoje wspaniałe
króliki. Od tamtych czasów nigdy nie bałem się poparzenia pokrzywami _ przecieżdziadek chłostał się nimi bezlitośnie wypędzając ze starych kości reumatyzm. Bab-
cia — ta była niezrównaną gawędziarką w czym upewniły mnie póżniejsze wakacje,
spędzane W babcinym gospodarstwie, gdy Wieczorami przenosiła nas, wnuków,
w odległe czasy, do pańskich dworów Lubelszczyzny, gdzie mieszkała przez kilka
lat u swego brata księdza zafascynowanego znajomościami w wyższych sferach,
o kartach nie wspominając.

W dalszą rodzinną prehistorię nigdy się nie zagłębiałem, mam inne zajęcia, a ge-nealogia to Ciężka harówka, mordęga, cierpienie i łzy.

UPRAWIASZ PROZĘ, A CO Z POEZJĄ?

W poezję nigdy się nie bawiłem, nie czułem potrzeby, nie miałem czasu. Uwa-
żam, Że i w prozie może być zawarta poezja, tylko trzeba ją odszukać, odczytać.
Natomiast wierszowane opowiastki, szopki, życzenia, toasty — to moja specjalność

i dobra zabawa.

TWOJA PROZA To ZWYKLE HUMORYSTYCZNY FELIETON WSPOMNIENIOWY
NA OKREŚLONY TEMAT. NAPISAŁEŚ KILKA CZĘSTOCHOWSKICH SZOPEK, JESTEŚ
AUTOREM TRZECH POZYCJI KSIĄZKOWYCH, WYDAWCĄ I REDAKTOREM TAJEM-
NICZEGO ZESZYTu N01 ORGANU JTPT — ZJ. PUBLIKUJESZ SWOJĄ LITERACKĄ
TWÓRCZOŚC W DWUMIESIECZNIKU KULTURALNYM CZĘSTOCHOWY„ALEJE 3"
ORAZW CZĘSTOCHOWSKIM MAGAZYNIE LITERACKIM„GALERIA'£ RADIO JASNA
GÓRA UDOSTĘPNIA CI MIKROFON, PROWADZISZ SPOTKANIA LITERACKIE, SPO-
TYKASZ SIĘ CZĘSTO Z PUBLICZNOŚCIĄ. JESTES'„BYWALCEM': OPOWIEDZ TRO-
CHĘ OTYCH ISTOTNYCH, JAK SĄDZĘ„,ROLACH”ZBISŁAWA JANIKOWSKIEGO.

Nie tylko humorystyczny, są też przecież wydane dwa lata temu, całkiem poi
ważne„Baśnie, legendy, opowieści z dziejów Częstochowy i okolicy'i niektóre smut-
ne — wyciskacze łez, nostalgiczne, inne refleksyjne. Ale przyznaję, większość mojej



62

twórczości to zakamuflowany uśmieszek, kpina, aż po groteskę, a nawet absurd. Do-
brze mi z tym. Znam swoich bohaterów, mogę Z nimi pogadać, pożartować. Mogę
poszczycić się też niemałymi zasługami w odkrywaniu i poznawaniu tajemnic na-

szego grodu. Słyszałeś o Skiśniołkach? A ja ich odkryłem, odnalazłem, ocaliłem od
zapomnienia, przywrócilem naszemu społeczeństwu - patrz„Baśnie„.”.
Zapomniałeś o mojej kilkuletniej obecności na łamach Życia Częstochowskiego,
gdzie publikowałem pierwsze teksty do „Pieskiej książki kucharskiej'j gdzie póżniej
ukazało się około 100 felietonów — rozmów z moim psem (tak, tak, suka mówiła

i to w miarę poprawnie, a na pewno mądrze) zatytułowanych„Porozmawiaj ze mną".

Były to poważne, choć z przymrużeniem oka potraktowane, problemy naszego mia-
sta ijego mieszkańców. Był jeszcze jeden (niestety niedokończony) cykl felietonów
zawierający opis„mojej”CZęstochowy. Część znalazła się później w książce pt „Moje
dni Częstochowy? Może to kiedyś dokończę.

W tym roku wydałem taką obyczajowa groteskę „Z pamiętnika rozwodnika",
to już 4 moja książka. Było mi to bardzo potrzebne, bawiłem się doskonale razem
z moimi bohaterami. Musiałem się odprężyć, odreagować po katorżniczej pracy,
która utknęła u wydawcy - zbyt dużo powiedzialem.
„Zeszyt No 1"— Organ JTPT-Zl — proste — Jednoosobowe Towarzystwo Popierania
Twórczości Zbisława Janikowskiego. Słyszałeś o Ianseringu. Nie? To usłyszałeś.
„Alej 3" - kilka lat współpracy, kilkanaście a może i ponad dwadzieścia opowieści
wspomnień o mnie o dzieciństwie, szkole, o mieście, kolegach, przygodach, no tak,
przygodach. Nie trzeba podróżować po świecie, wystarcza czasem wyprawa na sąf
siednią ulicę aby dokonać odkrycia, znaleźć przygodę.

„Galeria"to nowość, zobaczymy, co będzie dalej. Były też bardzo poważne publi-
kacje w„Almanachu Częstochowy”. Radio to na raziezamknięty rozdział.W radiu Ja—

sna Góra przez dwa lata miałem swoją niedzielną audycje„Gawęda Częstochowska”.
Blisko dwa lata trwał romans Z„Radiem FIAT", znowu cotygodniowa audycja „Spof
tkanie ze Zbisławem". Ale to już było. .. Co najciekawsze, to ostatnio działkowe są-
siadki miały do mnie pretensje, Że zaprzestałem do nich mówić na radiowych falach.
Mało nie zrobiły mi awantury! Drogie Panie, czy toja układam radiowe programy?

Spotkania z publicznością, to nieodlaczna część żywota publicysty, czy jak
chcesz ty, literata, Podnoszą adrenalinę ale dają też satysfakcję. Zdarzyło się, że za-

proszono mnie nawet na wykład na Uniwersytecie Trzeciego Wieku. To było coś,
około 300 osób i to nie znudzonych studentów, a ciekawych i łasych na słowa slu-
chaczy. I do nich trzeba mówić, zainteresować, przekonać do siebie, kupić ich. Cza-
sami po spotkaniu są kwiaty i to nawet dużo, czasami drobny upominek, to mile, na-
wet bardzo miłe. A z iloma można się wycałować i to legalnie, a nawet ostentacyjnie.
Robimy kolejne spotkanie?

CIEKAW TEŻ JESTEM, KIEDY WŁAŚCIWIE LITERAC KO ZADEBIUTOWAŁEŚ?

Debiut to chyba W szkole, w Traugutcie. Nie wychodziło mi to. Moje pisanie
wypracowań nie podobało się profesorowi Wójcickiemu, ponosiła mnie fantazja
a w efekcie były zbytnio zbeletryzowane. Oceniał je w ówczesnej skali najwyżej na
4 i to z minusem, ale maturę Z polskiego napisałem i zdałem, a ostatecznie to się Ii—

czyło, Potem przyszła twarda szkoła życia, praca, ileż glupot „państwowotwórczych"
musiałem wtedy napisać, w ile gustów traf1ć. Nie powiem, w pisaninie szukałem
też dodatkowych zarobków — publikowałem różne teksty w pismach technicznych
i ekonomicznych. Pecunia non olet,

Wreszcie koniec z pracą zawodową, (pozornie) więcej czasu i wtedy się zaczęło.
„Życie Częstochowskie? jakieś krótkie felietony, wspomniana już„Pieska książka ku›
charska", pierwsza Szopka Noworoczna.To było wydarzenie (dla mnie), nie dosyć, że
duży drukowany tekst to jeszcze publiczne wystawienie w nieistniejących już dziś
Ratuszowych Piwnicach naszego Muzeum, publiczność, gratulacje...

PRZYBLIŻ NAM TROCHĘ SYLWETKI TWOICH WSPÓŁPRACOWNIKÓW.

TWOJE POCZYNANIA WSPIERA ZAPEWNE WIELU ZNAKOMITYCH LUDZi.

Współpracownicy — Z tym trudniej. Jestem singlem, nie należę do żadnej grupy.
W różnych grupach i organizacjach nadziałałem się już co niemiara. Nie znaczy to
jednak, że stronię od ludzi. Mam (chyba mogę tak ich nazwać) wielu przyjaciół, na
których mogę liczyć i liczę. Są nimi szefowie miejskich placówek kulturalnych od
naszej częstochowskiej Biblioteki Publicznej - dyr. Ewa Derda; Gaude Mater « dyr.

DWUMIESIĘCZNIK KULTURALNY CZĘSTOCHOWY

Małgorzata Nowak; przez Miejską Ga-
lerię Sztuki * dyr. Czeslaw Tarczyński;
aż po Muzeum Częstochowskie i jego
dyrektora Janusza Jadczyka. Ostatnio
blisko współpracuje z Ośrodkiem Doku—

mentacji Dziejów Częstochowy, a tam
oczywiście z dr Juliuszem Sętowskim,
z Antykwariatem „Niezależna” Zbignie-
wa Biernackiego. Szczególne miejsce
w tej wyliczance zajmuje Drukarnia Gar-
mond i jej szef pan Krzysztof Kubara,
podobnie jak Janusz Pawlikowski z „Ży-
cia Częstochowskiego'L o samej redakcji
nie zapominając. Jeszcze przemiłe Panie
Z AJD, prof. Elżbieta Humikowa i dr Elż—

bieta Wróbel. A ilu osób nie wymieniłem
dowiem się, a raczej zorientuję po róż-
nych niezadowolonych minach.

TWÓJ LITERACKI WARSZTAT OPIERA

SIĘ PRZEDE WSZYSTKIM O WSPOMNIE-
NIA, HUMOR NIETYLKO SYTUACYJNY,

ZNAJOMOśC' REALIÓW MIEJSCA
| CZASU, ALE TAKZE o BARWNY„PRZY—

MlOTNIKOWY"JĘZYK, UMIEJĘTNOść
POINTOWANIA, AUTORYZOWANIA
MINIONEGO — ZAPADAJĄCEGO SIĘ

W NIEPAMIĘC ŚWIATA KILKU POKO-
LEN. I PRZY TYM MAM POCZUCIE ŻE

SIĘ DOBRZE LITERACKO BAWlSZ.
U KOGO TERMINOWAŁEŚ, co CZY-

TAsz, CO MASZ W SWOJEJ BIBLIOTE-

CE, CO UZNAJESZ ZA WIELKos'ć, CO
ZA NADUŻYCIE,? CO CI SIĘ PODOBA
W ZYCIU IW LITERATURZE?

Wprawiasz mnie w zakłopotanie
a zarazem wbijasz w dumę, dziękuję.
Dobry i na miejscu termin — terminowa~
nie. W pewnym sensie terminowalem,
ale bez zamiaru spożytkowania tej nauki
w sposób jaki teraz to robię. Zacznijmy
od dzieciństwa, wtedy nie było radia
(okupacja niemiecka), ani telewizji, ta
przyszła gdy byłem już dorosły. Cóż

w tych warunkach mogłem robić?
Czytałem. Dużo, zaczynając od szkol-

nych lektur, przez Karola Maya (całego
w starych przedwojennych wydaniach),
przez niemal całą wydana po 1956
roku współczesną literaturę amerykań-
ską po naszą nową, gniewną, chmurną
i durną. Był to czas, kiedy ukazywało się
mnóstwo książek O II Wojnie Światowej
i naszym polskim udziale w niej, je też
czytałem. Połknąłem chyba całego Wań-
kowicza (stał się moim guru), Mrożka
od tego najwcześniejszego, kiełkujące-
go, Andrzejewskiego... Wyliczać daleji7
A, że najbardziej lubiłem czytać Własne
książki, to je kupowałem i czytalem i tO

wszystko pozostało na moich półkach.

T
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I oczywiście „Przekrój? ten tygodnik
kształtował nie tylko mnie.

A pisanie? Rzeczywiście, staram się, by
to co pisze sprawiało mi przyjemność,
a nawet bawiło.To bardzo ważne, wtedy
„się pisze"! Inne elementy z twojej wy›
liczanki traktuję jako komplement, bez
komentarzy.
Teoretyzowania na temat wielkości
w literaturze nie podejmuję się, podob-
nie jak nadużyć. Weź takiego Głowac-
kiego (tak, Janusza), ostatni tytuł. To
co napisał dla jednych jest wielkie, dla
innych * naciągane, wydumane, czyli
swoiste nadużycie, a kolosalny nakład
się rozszedł. Inna sprawa jaka jego część
została przeczytana, jak dokładnie, czy
zastała przemyślana ijaki z tego wnio-
sek? Wielkie, czy naciągane?
Pytanie na temat życia też bez odpowie-
dzi, stara prawda mówi: „jak sobie po-
ścielisz, tak się wyśpisz".

JAKI MASZ STOSUNEK DOTEATRU.
JAK SĄDZISZ DLACZEGO LUDZIE
CHODZĄ CZĘŚCIEJ DO TEATRU NIŻ
CZYTAJĄ KSIĄŻKI? MOŻE KIEDYŚ NA-
PISZESZ COŚ DLA TEATRU * SZOPKI
JUŻ SĄ, ALE KOMPLETNIE NIEZAUWA-
ŻONE PRZEZ NASZ MICKIEWICZOWSKI
TEATR.

Teatr, mimo wszystko raczej marginalne zjawisko kulturalne. Dlaczego tak są›
dzę? Proste. Ile spektakli wystawianychjest na naszej, naszych częstochowskich sce—

nach, myślę o wszystkich, łącznie z tymi maleńkimi, niszowymi, które wystawiają
SIę czasem dla kilkunastu osób. To katastrofalnie niskie liczby. Ci która chodzą do
teatru, zali/wcza] również czytają. A tak szerzej, w ilu polskich miastach są teatry? Ilu
Polakow ma szanse obejrzenia czegokolwiek poza kabaretami. Niewielu i niewiele.
Pisanie dla teatru? Pewno, że można, ale czy sadzisz, że tych „naszych"zaintereso-
wałoby coś lokalnego? Ja w to nie Wierzę, bez etykiety warszawskiej lub krakowskiej
jestem bez szans.

KIEDY CZĘSTOCHOWA STAŁA SIĘ DLA CIEBIE WAŻNA, STAŁA SIĘ TWOIM MIA-
STEM, ZRODŁEM TWOJEGO PRZYWIĄZANIA NA DOBRE I NA ZŁE. CZEGO BRAKU-
JE CI WTYM ZWIĄZKU, CO CIĘ WZBURZA, A CO SMAKUJESZ JAKO SPECJALNOŚC
DOMU?

.
Częstochowa? Przecież tu się urodziłem, wychowałem, tu, a nie gdzie indziej

Oślągnąłem to co mam. Nie żałuję.To było ijest moje miasto, moja„Ojczyzna”. Można
narzekac, można krytykować, ale to raczej z przekory, sympatii, raczej dlatego że
chcrałoby się, by było lepiej a nie, żeby dokopać.

,

Uzywając wielkich słów, boleję nad tym co dotknęło to Moje Miasto w ostatnich
czasach. Upadek przemysłu to jest katastrofa, grajdolejemy. Pozycję miasta zbudo›
wał przecież przemysł. Zaczęło się w XIX wieku od „Wiedenki"i trwalo ponad 100 lat.
W międzyczasie przetrwaliśmy skutki I Wojny Światowej i wywołanego przez nią
kryzysu, przetrwaliśmy Wielki kryzys przełomu lat 20. i 30. XX wieku, wreszcie Il Woj-
nę szatową ijej skutki a mimo wszystko parliśmy do przodu a teraz klapa.
Speqalnością domu nazwałbym Jasną Górę ijej oddziaływanie na życie miasta. Nie-
stety to nie daje ludziom satysfakcji materialnej, nie poprawia ich pozycji. Zaklinanie
rzeczyWIStości, że mamy wyższe uczelnie, że po naukę przybywa do Częstochowy

wIeIu młodych ludzi to nie wszystko. Oni powinni tu znaleźć pracę, tu pozostać,
a oni, podobnie jak miejscowi, jak tylko się opierzą, odlatują. To nie powinno mieć
mIejsca, to miasto powinno się rozwijać a nie kurczyć.



CZĘSTOCHOWIANlN Z WYBORU

opowieść o profesorze
Mikołajtisie

cza uczcił 20. rocznicę śmierci znakomitego częstochowskiego polonisty
i działacza Józefa Mikołajstisa. Niezwykłego człowieka, świetnego mów«

cę, popularyzatora twórczości Slowackiego wspominali dawni współpracownicy
(m.in. dr Barbara Kubicka-Czekaj, która wraz z Profesorem zakładała częstochowski
Oddział), wychowankowie, krewni (siostrzeniec Zbisław Janikowski) oraz czlonkof
wie i sympatycy Towarzystwa.

Profesor Mikołajstis żył w trudnych czasach — międzywojnie (w tym wielki kry-
zys), II wojna światowa, tajne nauczanie, powstanie warszawskie, potem socjalizm,
ale jego entuzjazm i zapał zdawały się unieważniać okoliczności zewnętrzne. Zył

według słów „Pieśni filaretów":„Mierz siłę na zamiary,/ Nie zamiar podług sił". Jego
biografią można by obdzielić kilka osób. Najpierw studia w Krakowie: prawo, filolo-
gia polska, pedagogika i etnografia. Na polonistycejako student Józefa Kallenbacha
zaangażował się w sprowadzenie prochów Juliusza Słowackiego na Wawel w 1927
roku. Brał udział w delegacjach do marszałka Józefa Piłsudskiego oraz ówczesnego
Prezydenta RP, a następnie w imieniu studentów witał prochy wieszcza u bram Kra—

kowa. Po studiach kilka lat pracował jako nauczyciel w gimnazjach w Rydzynie oraz
Krakowie, gdzie wraz z prof. Tomaszem Czaplą przygotował operę uczniowską „Ku

świtom" (z librettem A. Barnasia, ucznia 8 klasy Gimnazjum im. Bartłomieja Nowo-
dworskiego), którą wystawiono w Teatrze Bagatela przy współudziale uczniów ze
szkoły muzycznej.

2 czerwca 1931 roku Mikołajtis przybył do Częstochowyi podjął pracę w Gimna-
zjum im. Romualda Traugutta, gdzie pracował do 31 sierpnia 1951 .Wychowankowie
z wielką czułością wciąż wspominają popularnego„Mikolaja". W 1934 przyczynił Się

on do powstania Osiedla Gimnazjalnego w Olsztynie. Wspólnie z Karolem Wopa-
Ieńskim (profesorem muzyki) i Janem Sołdrowskim organizował „Wieczory Poezji
Współczesnej? przygotował też adaptację „Pani Twardowskiej", montaż„Zywot mó-
wionyJuliusza Słowackiego”oraz„Pana Geldhaba” Aleksandra Fredry.

.
Równie aktywnie Mikołajtis działał poza szkołą. Nie ustawał w pracy naukowej

—prowadził badania nad pobytem Zygmunta Krasińskiego w ziemi częstochowskiej,
odnalazł kilka rękopisów i nieznane listy poety, sztambuch Elizy Branickiej Album
Trzech Wieszczów, opublikował listy Narcyzy Zmichowskiej i Zońi Węgierskiej, był
także zbieraczem rękopisów (posiadał kilka listów Mickiewicza, rękopisów Ryszar-
da Berwińskiego czy Józefa lgnacego Kraszewskiego). Zaangażowany był także
w życie kulturalne miasta. W międzywojniu współpracował z częstochowskimi cza-
sopismami:„Tor'1„Drugi Tor"oraz„Czasopismem Literackim'ź wydawanym przez Sto-
warzyszenie Artystyczne„LiteArs". Współorganizował spotkania kabaretowe (prowa—
dził konferansjerkę), wieczory literacko—artystyczne wTeatrze Kameralnym oraz co—

roczny Karnawał Uliczny, który stał się wówczas jedną z atrakcji Częstochowy. Poza
tym publikował w„,Ruchu Literackim': a od 1932 r. zajmował się krytyką teatralną na
łamach „Slowa Częstochowskiego", współpracując z ówczesnym dyrektorem Teatru
Kameralnego, Iwo Gallem.

Jako etnograf bral udział w działaniach Towarzystwa Popierania Kultury Regio-

1 5czerwca
2011 Oddział Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewi—

Joanna Warońska
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nalnej, które w 1934 roku wydało pierwszy numer „Ziemi Częstochowskiej”. Oprócz
Mikołajtisa w czasopiśmie publikowali: Zdzisław Wróbel, Władysław Hyla, Edward
Mąkosza, Wacław Płodowski oraz Kazimierz Kuhn. Badania regionalne Profesor kon-
tynuował także po odzyskaniu niepodległości. W 1959 roku został wicedyrektorem
Muzeum Częstochowskiego, obejmując kierownictwo działu etnograńi, a także
opublikował książki: Dzieje literackie Częstochowy (197475) oraz Historia literatury
ziemi częstochowskiej (1982).

W swoich działaniach Profesor nie ustawał również po II wojnie. Po odejściu
z II LO został kierownikiem działu programowego Technikum Górnictwa Rud Żelaza
(1951-1959), a w 1960 Senat Politechniki Częstochowskiej powołał go do prowa-
dzenia lektoratu z historii nauki. Coraz silniej stymulował częstochowską inteligen-
cję. Jedną z form było powołanie do życia 24 listopada 1956 roku Oddziału Towa-
rzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza. Spotkanie założycielskie odbyło się
w Bibliotece Miejskiej im. dr. Władysława Biegańskiego, a Mikołajtis objął funkcję
przewodniczącego i sprawowałją do 1986 roku (kolejni przewodniczący:]ózefWójf
cicki, Barbara Kubicka›Czekaj, Krzysztof Czajkowski, obecnie Elżbieta Wróbel). Chciał,
by Oddział upowszechnial literaturę oraz wpływał na poprawę kontaktu czytelników
z dziełem literackim, dlatego organizował wiele wystaw i sesji naukowych, na które

zapraszał profesorów wiodących ośrodków naukowych
oraz znanych ludzi kultury, m. in.: Zońę Szmydtową, Ju›
liana Krzyżanowskiego, Zenona Klemensiewicza, Kazi-
mierza Wykę, Zdzisława Liberę, Stefana Treugutta, Iwo
Galla, Mieczysława Kotlarczyka, Jana Parandowskiego,
Jana Nepomucena Millera, Pawła Hertza, Bogdana Zae
krzewskiego. .. Spotkania te odbywały się z niezwykłą
wprost częstotliwością: 1958 — Soflecie śmierci Stani›
sława Wyspiańskiego, 1959 — 110. rocznica urodzin Ju-
liusza Slowackiego, 1962 — 250. rocznica urodzin Jeana
Jacques'a Rousseau, 1964 — 100—lecie urodzin Stefana
Żeromskiego, 1966 , sesja upamiętniająca Władysława
Sebyłę, 1967 — sesja poświęcona Henrykowi Sienkiewif
czowi, 1971 — 150. rocznica urodzin Cypriana Kamila
Norwida, 1973 — 300. rocznica śmierci Moliera. Stara›
niem Mikołajtisa Częstochowa była wówczas jednym
z nielicznych oddziałów zamiejscowych TLiAM posia—
dających własne wydawnictwo ciągłe — „Komunikaty
Naukowe"lub„Prace Naukowe”.

Profesor zamarzył także o humanistycznej szkole wyższej w naszym mieście,
a nawet o uniwersytecie. 14 października 1957 kierowany przez niego Oddział
TLiAM zorganizował Studium Humanistyczne, które działało do czerwca 1967 roku
i dało początek Studium Nauczycielskiemu, a następnie Wyższej Szkole Pedagogicz-
nej. Mikołajtis dbał również o rozwój naukowy swoich współpracowników. Zorgani-
zował nieformalne Studium Doktoranckie, skupione wokół prof, Jerzego Starnaw›
skiego.

Nauczycielstwo traktowaljako powołanie, obowiązek wobec Ojczyzny i młode-
go pokolenia. Przekazywal uczniom wiedzę, przygotowywał ich do samokształcenia,
ale przede wszystkim własnym przykladem propagował aktywną postawę życiową.
Niemal do końca pisał„Pamiętnik życia'i Dziś fragmenty dotyczące II wojny zdają się
być nieco staroświeckie, opisy nadmiernie literackie i zbyt malownicze. Dla autora,
świadomego obecnej we wspomnieniach stylizacji, były przede wszystkim złoże-
niem świadectwo i wyznania wiary w szlachetność Polaków. Pamięć o polskiej wsi
wojennej skłoniła go do zanotowania peanu na cześć nauczycielstwa:„Nie pomoże
tutaj żadna reforma, dopóki masy oddanego nauczycielstwa nie upracują sobie rąk
i głów aż do szaleństwa bogoojczyźnianego widnego na przykład w poczynaniach
Japonii i Związku Radzieckiego."

Profesor zmarł 15 czerwca 1991, trzy dni później pochowano go na cmentaf
rzu Kule w grobowcu rodziny Mikołajtisów, do którego wcześniej sprowadził prochy
swoich rodziców. Tam również spocząłjego syn Ziemowit

Józef Mikołajtis był częstochowianinem z wyboru — urodził się w Łodzi, studio-
wał w Krakowie, ale tu zapuścił korzenie. Marzył, by właśnie to miasto stało się waże
nym ośrodkiem kulturalnym i naukowym. i pracował nad tym każdego dnia.

Pamięć o Profesorze, podtrzymywana przez wspomnienia wychowanków,
współpracowników oraz artykuły, m.in. Tadeusza Giewmskiego, Barbary Kubickiej-
-Czekaj, Arkadiusza Frani, Teresy Majak oraz Elżbiety Wróbel, niech stanie się formą
wdzięczności za jego wytrwałość i skuteczność w działaniu.
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„KONSTRUKTOR"
Ewa Grześkow

mu dokuczali i wyśmiewali go. Mężczyźnie bylo bardzo przykro z tego powodu.
Stawał się coraz smutniejszy, coraz bardziej zgorzkniały i ciągle brzydł. Z czasem

zaczął unikać ludzi, a mieszkańcy miasta uznali, że jest dziwakiem i woleli nie mieć z nim do
czynienia. Konstruktor posiadał jednak wiele talentów i zdolności, pracował więc we dnie
i w nocy, by zapomnieć o swojej samotności. Czasami jednak w deszczowe wieczory jego
smutek był tak wielki, że płakał cicho nad swoim losem. Pewnego dnia, Konstruktora odwie'
dziła niezwykle piękna kobieta.

- Czy to prawda, że potrafisz zrobić wszystko, co tylko zechcesz? — zapytała. — Chcę mieć

Przyjaciela. Zrób mi przyjaciela, proszę!
Konstruktor aż uniósł brwi ze zdziwienia.

~ Przecież jesteś piękna... To niemożliwe żebyś nie miała przyjaciół. Nie zawracaj mi glo›

wy, idź sobie! — był przekonany, że znowu ktoś sobie z niego drwi, Jednak nieznajoma prq-
chodziła codziennie i wciąż prosiła o to samo.

~ Zapłacę ci ile zechcesz, oddam wszystko, co mam, tylko proszę, zrób mi Przyjaciela! —

wołała. W końcu mężczyzna, zmęczony nieproszonymi wizytami, postanowil ulec. Zakasał

rękawy i pracowal całą noc bez odpoczynku. Skręcał kawałki metalu, stukał młotkiem, pod—

łączał kable. Następnego ranka, przyjacieł był już gotowy. Kiedy kobieta zjawiła się w domu
konstruktora, ten z dumą pokazał jej swoje dzielo.

- Nie chce go — fuknęła kobieta. ~ Nie jest kompletny!
~ Niemożnwe! — oburzył się twórca. — Użyłem najlepszych surowców, starałem się jak mo-

giem!
- On nie jest skończony, nie wezmę go — odpowiedziała i wyszła trzaskając drzwiami,

Konstruktor spojrzał na swoją pracę. Nie wiedział, dlaczego jego klientka jest niezadowo-
lona. Postanowił jednak poprawić swój projekt. Rozkręcił Przyjaciela i ponownie go złożył

dodając jeszcze więcej części. Kolejnego dnia sytuacja się powtórzyła.
- Nie jest kompletny, nie chcę go.
- Ale diaczego? Czego mu brakuje?
« Nie wiem. To ty jesteś konstruktorem.
Mężczyzna nie mógł znieść tego, że niejest w stanie wykonać zadania. Namyślał się przez

chwilę, następnie przeczytal wszystkie książki, jakie miał w domu, w żadnej z nich nie znalazł

jednak nawet wzmianki o tym, jak stworzyć przyjaciela. Ogarnęła go złość. Złość na kobietę
i na samego siebie. W uniesieniu zniszczył wszystkie wynalazki, jakie zbudował wcześniej.
Roztrzaskał na kawalki swoje bezużyteczne dzieło. Kiedy ochłonał, uzmysłowil sobie, że musi

natychmiast zacząć pracę od początku, jeżeli chce z nią zdążyć do rana. Projektowanie zajęło
mu pól nocy. W koncu zmęczony usnął. Przyśniła mu się wtedy jego ukochana, nieżyjąca już
babcia, jedyna przyjaciólka, która zawsze dawała mu wsparcie i dobrą radę.

› Dlaczego jesteś smutny? — zapytała.
- Nie mogę ukończyć pracy. Nie wiem jak zrobić Przyjaciela, Czegoś mu ciągle brakuje,

ale nie wiem, czego...
- Jeżeli chcesz zrobić dobrego Przyjaciela daj mu serce, które ktoś będzie mógł pokochać
- Serce? Ale ja kie?
- Swoje. Masz piekne serce, wiesz?
› Ale jeżeli je wyjmę, przestanie bić, aja umrę. Wtedy nie skończę pracy...
Babcia uśmiechnęła się tajemniczo i to był koniec snu Konstruktora. Ale gdy po przebu-

dzeniu otworzył oczy, znał już odpowiedź na swoje pytanie.
Rankiem kobieta jak zwykle przyszła pod dom mężczyzny.
› Czy mój przyjaciel jest już gotowy? - zapytała.
› Tak, oto jestem _ rzekl, a na jego twarzy pojawił się szeroki uśmiech, uśmiechnęło

się też jego serce. Wtedy kobieta zobaczyła, że jest to najpiękniejszy człowiek na świecie.

Jej Przyjaciel.
~ Witaj, nareszcie cię spotkałam,

Wpewnym
mieście żył Konstruktor. Nie był on pięknym człowiekiem, więc wszyscy
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BAJ KOWA
udało się pozyskać na jego realizację środki z funduszu CARA. W maju
2Q11 r. powstała strona, dokumentujące realizację tego działania, w ra—

:(rlrach kltorego zokrganizowano kilkanaście spotkań z BAJECZKĄ NA SMUTECZ—
,zrea izowano onkurs literacki dla internautów ora ł d ' ' ' -

gimnazjalnych
2 m o zrezy szkoł ponad

Dzieci i młodzież uczestnicząca w spotkaniach literacko
_ . . , .

›plastyczn ch
z bajkałmi intrenaultow

r uznanych już bajkopisarzy w przystępnej formie gra—

my, po ączonej z e ementami edukac'i last czne', '

gatunek literacki.
j p y j poznawała ten wdlięczny

Pod koniec lipca 201 1 r komisja konkursowa w skladzi '
. ›

. e w składne:
Agnieszka .Batorek, Wioletta Grzegorzewska, Włodzimierz „Grabocha" Gra-
bowski, Anita Grobelak ogłosiła wyniki konkursu literackiego na BAJECZKĘ NA
SMUTECZKl w dwoch kategoriach: bajki internautów i bajki młodzieży szkół
ponadgimnaZJaInych. Na konkurs wpłynęły 33 teksty.

Autorem
projektu CZĘSTOCHOWA BAJKOWA jest Anita Grobelak, której

WYNIKI KONKURSU
”BAJ ECZKA NA SM UTECZKI'Ż

Kategoria — Bajki młodzieży szkolnej:

I„MGŁA”autor - Agata Lankamer
lI „ BAJKA O JEDNYM CZYSTYM SERCU"autor
~ Katarzyna Kabzińska
IIl - Malachit i Szańr, czyli baśń morska"
› Katarzyna Kabzińska

WYNIKI KONKURSU "BAJECZKA NA SMUTECZKl”.
Kategoria — Bajki internautów:

I„KONSTRUKTOR"autor —Ewa Grześkow
II„BOHATERSKI SEREK"autor ›Anna Rozenberg

III „NOWE PRZYGODY ŁACIATEGO MISIA" autor
- Ewa Grabna

WYRÓŻNIENIA w tej kategorii:

„Łaciaty Miś w Afryce"autor~ Ewa Grabna
„Ziemskie smuteczki”autor —Anna Rozenberg
„O Krolu i królowej"autor › Ewa Grześkow

We wrześniu i w październiku tego roku w ramach CZ STOCHO -
KOWlEJ odbędą się spotkania z bajkami w oparciu o trzy

sceręariusze:„C/)vaoEVI-ixej›

scr Misra" (bajki laureatów konkursu literackiego na "Bajeczkę na smuteczki")'
„Rymowanki — zgadywanki”w połączeniu z warsztatami p|astycznymi;„Bajko—l
we ta jemnrce”(bajki róźnych autorów, w tym i laureatów konkursu ma "Bajecz—
kę na smuteczki").

Do końca października dzieci i młodzież mo nads łać ra e n
plastyczny.,llustracja do bajki laureatów konkursgąna BJECZĘĘ NA SęVlkSĘŚCJZź

KI'. Szczegóły konkursu na stronie www.faceboolccom/czewabajkowa
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StrOfa DebiUtu - koniec sezonu
maja 211 w Tumiaju Jednego Warsza, kury w składasz Wbłetta Grzegorzewska, Krzyszwf Ciemmłoński,2 5Tomasz Jamroziński, przyznało 2 równorzędne nagrody dia Modeka Skałiaka L.Kraków from Częsmchowa”)
i Przanysława Śłęzaka („ona ucieka z miasta”).

Przemysław Ślęzak

ona ucieka z miasta

ona wyjeżdża z miasta
miasto ma za wąskie ulice
i ze kościoły bramy rynek
gdyby mogła nazywany to wszystko

kiłkusetłemia warstwa kurzu
:Hawi ją i przytłacza

ona ucieka z miasta
miaszo ma za wąskie usta
więc się nie zrewanżuże aźe może
dostrzeżeją przez mgnienie okien

geweś przy kokaina; zmianie świateł
gdy znow przejdzie na czefwonym

NR 85/85 MAJ/”SHERPIEN zm 1

Maciej Ska/ik

Kraków from Częstochowa

ten pan, co osłabł
oparł się o drzewo
Mb mu nie będzie meszkadzał
am” brum
ani kocie łby
które od dawna nie trują podłogi

życie ma różne odcienie szarości
przez błękit do nagości
przez wstyd do czerwieni
przez beżową płamę na koszuii
przez którą Ziemianhwi
pod Słowackim
nie podaśem ręki

i Ee kamienice
te kamienice
ten pan, co osłabł
ta pani ze szkicem

hskmzym okiem
potraktuś mnie dzisiaj
ja też artysta
też się mijam
tramwajem przez Bracką do Krupniczej

? pamiętasz może
jak latem w Krakauie
podwmęłaś' dla (mnie
sukien” nice?
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IECH Noc
BĘDZIE ZTOBĄ

Adam Florczyk
zdjęcia: Piotr Kras

awno, dawno temu W odległej galaktyce.... ktoś wpadł na pomysł,
by odpalić cały potencjał artystyczny Częstochowy W jedną noc. Tak

powstała Noc Kulturalna - impreza, która przez kilka lat była koronnym
dowodem, na to, że W mieście coś się dzieje. Ze są tu ludzie z pomysłami,

miejsca przychylne kulturze i przede wszystkim publiczność, gotowa całą noc
zaglądać w różne miejskie zakamarki, szukając estetycznych podniet. Dlaczego
działało to tylko wjedną noc w roku, nikt nie wiedział. Niestety wraz zczasem magia
Nocy Kulturalnej, zaczęła słabnąć. Coraz częściej było słychac głosy, ze impreza jest
mało atrakcyjna, nudna i wciąż odgrzewająca te same punkty programu. Dlatego
ósma edycja tego święta, była tak istotna. Musiała udowodnic, ze wszystkie
te zarzuty mijają się z prawdą, a dodatkowo powalczyć @ uwagę częstochOWian,
z nowo powstałymi, czerwcowymi imprezami: Reggae Day, Rock Fest I Frytka OFF.
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ASNA STRONA NOCY

Na szczęście misja odświeżenia formuły w dużym stopniu się powiodła.
Spora w tym zasluga OPK„Gaude Mater'i które wreszcie podjęło się organizacji,
a niejedynie koordynacji Nocy Kulturalnej. Znalazły się osoby, które spróbowały
ogarnąć całość i wziąć za nią odpowiedzialność. Nie tylko zbierać wnioski o doń—
nansowanie, ale przede wszystkim animować, zachęcać i inspirować. Taka zmia-
na strategii szybko przyniosła owoce. Lokalne środowisko twórcze, jakoś Żywiej
wtym roku zareagowało na Noc Kulturalną i od razu pomysłów na punkty progra-
mu pojawiło się więcej ito na całkiem niezłym poziomie. Swoje zrobiły też drobne
szczegóły, które miały zespalac' poszczególne części imprezy, by nadać jej charak—
teru. Mam tu przede wszystkim na myśli motyw przewodni„światła”i wynikające
z niego wszelkie zabawy światłem, świecące opaski oraz hasło„Jaśnie oświecona".
Niby błahostki, ale często to takie błahostki decydują o klimacie imprezy.

Ważne, że udało się też zachować atuty Nocy Kulturalnej z poprzednich lat.
Znów powstała ta wyjątkowa „atmosfera wypełnienia'j gdy nagle Aleje zmieniają
się nie do poznania. Jest gwar, tłok i dobra zabawa. Takjakby mieszkańcy nagle
odkryli, że w mieście są knajpy, kluby, kina i teatr. Szkoda tylko, że to raz w roku ta—
kie szaleństwo. Że później większość częstochowian zapomina o tych wszystkich
miejscach i o tym, że w Częstochowie można się bawić po zapadnięciu zmroku.

Udało się też utrzymać specyficzny, wielowątkowy charakter imprezy. Noc Kul-
turalna zawsze szczyciła się tym, że zbiera tak dużo, tak różnych punktów progra—
mu, iż ilość ścieżek możliwych do przebycia ciąży ku nieskończoności. Dlatego
każdy ma swoją noc kulturalną. Indywidualnie odkrywaną. Czuje się to również
oglądając zdjęcia i czytając relacje z tegorocznej edycji. Dlatego oceniając tę im-
prezę skazani jesteśmy na sporą dawkę subiektywizmu.W moich oczach najistot-
niejsze było w tym roku to, co działo się w przestrzeni miejskiej.

_Na przykład na torowisku, po którym szalała aTrakcja. Zabytkowy tramwaj, za—
mieniony w mini galerię sztuki współczesnej, z pewnością byłjednym z mocniej-
szych punktów całej Nocy Kulturalnej. Genialna gadające instalacja, świetny ró-
żowy kręgosłup, pułapki na focha, cała oprawa zewnętrzna. Panowaia tam jakaś
radosna atmosfera. To wszystko plus jeszcze trochę malarstwa, fotografii, grańki
oraz Anka „Fugazi” Biernacka zmuszająca ludzi do pisania poezji metodą symul-
taniczną z wieloma niewiadomymi, robiło wyjątkowo pozytywne wrażenie. Do—
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datkowo tramwaj był ruchomą reklamą Nocy Kulturalnej na całe miasto. Bardzo
efektowną i wydaje się, że również efektywną reklamą.

A było co reklamować. Tej nocy, częstochowskie centrum tętniło życiem. Przy
fontannie z dziewczynką, Teatr Integracyjny ALA zaprezentował przedstawie
nie o odwiecznej walce dobra ze złem. W podwórku „Tawerny" rzucano światłem,
a w podwórku „Carpe Diem" noc rozświetlił f1re show.W ! Alei powstawał„miłosny
dywan", a Park Staszica okupowała Fugazi zachęcająca do zobaczenia światełka
w tunelu. Najpierw jednak ten tunel budowała wraz z publicznością za pomocą
świecących patyczko'w. Co więcej, znalazł się nawet śmiałek, który postanowił fi-

zycznie zmierzyć się z wyzwaniem tunelu i światełka. W ten oto sposób byliśmy
świadkami symbolicznych, ponownych narodzin w podjasnogórskim parku.

W II Alei stanęła instalacja Szymona Motyla „Jaśniepaństwo". Postacie z taśmy
klejącej, zwisające z latami i absorbujące jej światło, okazały się prawdziwym hi-
tem. Nieskomplikowane, a przy tym wymowne i intrygujące wizualnie. Miło było
obserwowaćjak podczas całej nocy instalacja ta budziła powszechne zadziwienie.
Ludzie podchodzili, głaskali, wpatrywali się. Prosty pomysł, banalne środki, a ile

radości. Dla mnie takie akcje są kluczem przy budzeniu ducha Nocy Kulturalnej.
Według tego samego klucza swoje akcje przygotowały czarty za stowarzyszenia
CZ—ART. Wykorzystanie chodnikowych świateł do opowiedzenia bajki o dziew—

czynce z gołębiami było genialne i powszechnie przykuwało uwagę. Do tego
strzelnica w postaci rozrzucone] po całych alejach bąbelkowej folii oraz„nocnik”,
podczas którego główny czart wykazywał się niebanalną konferansjerką. PrawA

dziwą bombę jednak czarty zostawiły na koniec. 0 północy w okolicach Dworca
PKP zorganizowali oni masowe puszczanie chińskich Iampionów. Najpierw się
bałem, że deszcz pokrzyżuje te ambitne plany. Później, kiedy zobaczyłem mocno
rozweselony tłum, spragniony kontaktu z ogniem, podejrzewałem, że wszystko
skończy się wielkim pożarem. Tymczasem akcja udała się rewelacyjnie. Ludzie
szybko podłapali na czym polega zabawa i w niebo seryjnie poszły kule ognia.
Widok był imponujący.

Oczywiście nie zabrakło też stałych punktów w programie Nocy Kulturalnej.
Tradycyjnie miejskie instytucje kultury otworzyły drzwi po zmroku, a kluby, puby
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stwawych punktów programu: powtórki z tego co w każdy weekend proponuje
ospała „Częstochowa by night". Kto w swojej nocnej wędrówce 18 czerwca, traf
ńal głównie na te odgrzewane kotlety, mógł czuć się zawiedziony. Oczywiście
Gaude Mater szyje program Nocy Kulturalnej takjak materiał pozwalaj czyli na
bazie pomysłów, które do niej trafiają w formie wniosków. Zatem jeśli wierzymy,
że w Częstochowie drzemie potencjał, trzeba jeszcze wymyślić, jak go wydobyć.
Zachęcić ludzi, by proponowali więcej i ciekawiej. Niestety samo się to nie zrobi.
Środowisko jest zbyt zasiedziałe i trzeba je nieustannie motywować, popychać
do działania. Natomiast jeśli uznamy, że ztego miasta nie da się już więcej wycie
snąć, może warto przesunąć akcent na prezentacje kulturalnych perełek z kraju.

W ten sposób dochodzimy do drugiej alternatywy, która niestety też nie-
sie za sobą pewne pułapki. Po pierwsze, na tej ścieżce Noc Kulturalna w sposób
istotny upodobniłaby się do nowonarodzonej Frytki OFF. A gdy na lokalnym ryn-
ku imprez kulturalnych, nie ma zbytniego bogactwa, nie ma też sensu sztucz—

nie ze sobą konkurować. Lepiej budować odrębne tożsamości. Po drugie zaś,
wyraźniejsze sięgnięcie po gości z zewnątrz, wiązałoby się to z potrzebą zdecy-
dowanego powiększenia budżetu. A budżet to niestety pięta achillesowa Nocy
Kulturalnej.

Najczęściej słyszalnym zarzutem wobec tegorocznej edycji jest chyba fakt,
że znów zabrakło jakiejś dużej atrakcji, czegoś z naprawdę najwyżej pólki, ma-
gnesu na publiczność. i tu czeka nas smutna prawda: w tym momencie Nocy
Kulturalnej na nic takiego po prostu finansowo nie stać. Dochody z karnetów
gwarantują tu pewną ciągłość imprezy, ale poza tym miasto coraz mocniej zaci-
ska pasa, a sponsorzy są coraz mniej szczodrzy.l niestety, jeśli nie uda się znaleźć
dodatkowych źródeł finansowania oraz zmienić systemu rozdzielania budżetu
na poszczególne realizacje, ta impreza ma małe szanse rozwoju.

Wierzę jednak, że uda się te problemy pokonać. Noc Kulturalna powstała
w cudowny sposób. Oddolna inicjatywa kulturalna, która kończy się ogromnym
sukcesem już przy pierwszej próbie — to rzecz w Częstochowie unikatowa. Trwa
ona również trochę na przekór realiom tego miasta. Dlaczego akurat tylko tej
jednej nocy, już od ośmiu lat udaje się wyciągnąć częstochowian w miasto, nie
wiadomo. Może więc na przekór dominującej ostatnio narracji kryzysu, uda się
podreperować budżet tej imprezy i w ten sposób popchnąć ją naprzód.

Z nową nadzieją patrzę więc w przyszły rok. Mocno ściskam kciuki. Podczas
tej edycji udało się zrobić spory krok w dobrą stronę. Niech Noc będzie z nami.
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