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Stworzyć oryginalne 
i niepowtarzalne w 

skali kraju wydarzenie 
– taki cel władze 
wielkopolskiego 

Jarocina postawiły 
nowemu organizatorowi 

tegorocznego Jarocin 
Festiwal. Impreza 

odbędzie się w lipcu.

– Priorytetem Gminy Ja-
rocin było, aby festiwal był 
oryginalny i niepowtarzalny 
w skali kraju. Gminie zale-
żało m.in. na wzroście rangi 
przeglądu młodych zespo-
łów. Wydarzenie to powinno 
wyróżniać jarociński festiwal 
na tle wydarzeń o podobnym 
charakterze i funkcjonować 
nie tylko przez trzy dni lipca, 
ale przez cały rok – powie-
działa Ewelina Bartkowiak z 
Urzędu Miasta w Jarocinie.

Festiwal przygotuje agencja 
Prestige MJM z Ostrowa Wiel-
kopolskiego. – Mam nadzieję, 
że wyprowadzimy festiwal na 
jeszcze wyższy poziom. Wie-
rzymy, że dzięki nam Jarocin 
Festiwal będzie imprezą, któ-
ra będzie mogła się równać z 
najlepszymi – mówi Janusz 
Stefański, przedstawiciel 
organizatorów.

Stefański potwierdził, 
że festiwal odbędzie się w 
drugiej połowie lipca. – Do-
kładny termin będzie w dużej 
mierze zależał od wykonaw-
ców, a nie ukrywam, że zależy 
nam na doborowej obsadzie 
–  wyjaśnił.

Festiwal w Jarocinie jest 
jedną z największych im-
prez muzycznych w kraju, 
którą poprzedziły organi-
zowane przez całą dekadę 
lat 70. Wielkopolskie Ryt-
my Młodych. Początkowo 
były to imprezy o zasięgu 
lokalnym. W 1973 r. po raz 
pierwszy zaproszono zawo-
dowych muzyków. W obec-
nej formie odbywa się 1980 
roku z inicjatywy Waltera 
Chełstowskiego. Dość długo 
był największym festiwalem 
muzyki młodzieżowej, głów-
nie rockowej w państwach 
Bloku wschodniego.

W 1980 r. festiwal w Ja-
rocinie przekształcił się w  
I Ogólnopolski Przegląd Mu-
zyki Młodej Generacji, a w 
połowie lat 80. zmienił nazwę 
na Festiwal Muzyków Rocko-
wych. Po 1994 roku imprezę 
zwieszono i przywrócono 
dopiero w 2005 r. pod nazwą 
Jarocin Festiwal.r
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 z Lektura…
Biografie, a zwłaszcza au-

tobiografie. Lubię polskie po-
wieści z okresu międzywojnia, 
np. „Znaczy kapitan” czy „Zie-
le na kraterze” – za atmosfe-
rę podekscytowania nowym, 
rozwijającym się krajem. Moje 
literackie fascynacje są niezbyt 
typowe dla pokolenia moich 
rówieśników. Zaczytywałam 
się w „Chłopach”, „Lalce” czy 
„Nad Niemnem” – zapewne 
dlatego, że te lektury ominęły 
mnie w szkolnej ławce. Naj-
pierw uczyłam się za granicą, 
potem w programie matury 
międzynarodowej, więc szko-
ła nie zdążyła mi ich obrzydzić 
przerabianiem na lekcjach. 

Mam też sentyment do serii 
„Domek na prerii”, fabulary-
zowanej autobiografii Laury 
Ingalls Wilder. Kocham te 
smakowite szczegóły pionier-
skiego życia – sposób w jaki 
budowano dom bez użycia 
gwoździ, co gotowano, jak wy-
glądał dobytek.

 z Zwierzę…
Jako zoolog często spoty-

kam się z pytaniem o ulubio-
ny gatunek. Odpowiedź nie 
jest prosta, mam je skatalo-
gowane według kontynentu. 
Na przykład moim azjatyckim 
faworytem jest tapir malajski – 
wyglądający jak biały zwierzak 
ubrany w przyciasną czarną 
piżamkę, a australijskim – 
kolczatka, która nie dość, że 
składa jajka i karmi młode wła-
snym mlekiem, to jeszcze nie 
wydaje żadnego dźwięku i ma 
elektroreceptory w pyszczku. 

 z Miasto…
Wiedeń, Praga, Budapeszt, 

Warszawa. Wszystkie one 
mają piękną architekturę, 
szerokie deptaki, otwarte do 
późna kawiarnie. I zachęcają 
do siedzenia z książką (w moim 
przypadku z kindlem) przy fili-
żance czekolady i sycącym cie-
ście. Poza tym Oxford, miasto 
z którym jestem związana od 
ponad ośmiu lat. Przez jakiś 
czas pracowałam tam jako 
przewodnik, tyle w nim cieka-
wych miejsc i historyjek. Moja 
ulubiona pochodzi z czasów 
Karola I. Jego portrecik, ude-
korowany cytatami z psalmów, 
znajduje się w kaplicy St Joh-
n’s College. Podobno królowi 
tak się spodobał, że w zamian 
za otrzymanie go na własność 
obiecał spełnić każde życzenie 
koledżu. Uczelniana starszyzna 
przekazała monarsze portret – 

a jej życzeniem było uzyskanie 
go z powrotem.

 z Sport…
Od siedmiu lat uprawiam 

taniec towarzyski. Kiedy tań-
czyłam w drużynie Uniwersy-
tetu Oksfordzkiego, zdarzało 
mi się trenować po 15-20 
godzin tygodniowo. Teraz, 
niestety, mam mniej czasu na 
zajęcia, ale nadal uczestniczę w 
turniejach i pokazach. To chy-
ba jedyny sport, który da się 
uprawiać w pięknej fryzurze, 
z idealnymi paznokciami i na 
wysokich obcasach.

 z Kwiat…
Mak. Ten polski, z pól, i ten 

brytyjski, przypinany w listo-
padzie do płaszczy. Bardzo po-
doba mi się sposób w jaki Bry-
tyjczycy upamiętniają wojnę 
– jest kameralny, nienachalny 

i solidarny. Ubiegłoroczna in-
stalacja z ceramicznych ma-
ków w Tower of London robiła 
niesamowite wrażenie. 

 z Samochód…
Nie mam i nigdy nie miałam. 

Nie lubię siedzieć za kierownicą, 
mimo że kiedyś regularnie pro-
wadziłam siedemnastoosobo-
wego Forda Transita. Czekam 
na samochód bez kierowcy, 
tymczasem wybierając rower  
i komunikację miejską.

 z Życiowe motto…
„Nie istnieje szczęście, ale 

istnieje chwila, w której talent 
spotyka okazję”. Według in-
ternetu, powiedział to Seneka. 
Jeśli chcemy osiągnąć sukces, 
musimy na niego solidnie za-
pracować. Chcę wykorzystać 
każdą okazję do maksimum, 
nie żałować odpuszczonych 
sytuacji. Dlatego przed waż-
nymi spotkaniami, wystą-
pieniami czy konferencjami 
przygotowanie jest absolutnie 
kluczowe. Nie można liczyć na 
przypadki, trzeba wziąć los w 
swoje ręce i odpowiednio nim 
pokierować...r

Tekst i fot. Piotr Gulbicki

Różni ludzie, różne za-
interesowania, różne 
gusty... Przedstawiciele 
starszej i młodszej Polo-
nii. Jacy są prywatnie, 
po pracy, bez krawata?
Dowiecie się tego z naszej 
rubryki „Siedem Pytań”. 

JOANNA BAGNIEWSKA
Doktor zoologii, wykładowca na University of Reading. Uczestniczyła w kilku projektach 
naukowych, m.in. w badaniach dotyczących wykorzystania pszczół do wykrywania 
substancji nielegalnych.
Pochodzi z Gdańska, od 2006 roku z przerwami mieszka w Oksfordzie. Skończyła studia 
magisterskie i doktoranckie na Uniwersytecie Oksfordzkim (kierunek – zoologia); wcześniej 
studiowała biologię na Jacobs University w Bremie. Mężatka, znak zodiaku – Strzelec. 

Jarocin Festiwal 
w lipcu

Polską i żydowską 
historię świętokrzyskiego 

Chmielnika – przed 
II wojną światową 

jednego z największych 
sztetli regionu – można 

poznawać w ramach 
turystyki z zagadkami, 
dzięki opracowanemu 

właśnie questowi.

Opiekunem questu „W 
Chmielniku – mieście kultur i 
religii” jest funkcjonujący w mia-
steczku Ośrodek Edukacyj-
no-Muzealny „Świętokrzyski 
Sztetl” – instytucja dokumen-
tująca i rozpowszechniająca 
kulturę oraz tradycję żydow-
ską Kielecczyzny.

Po zagadkach, uliczkach, za-
bytkach i zaułkach Chmielnika 
„oprowadzają” narratorzy qu-
estu: Marysia i Dawid - polska 
dziewczynka i żydowski chło-
piec. Zwiedzający odczytują ich 
polecenia i rozwiązują zawarte 
w treści zabawy zagadki.

Gra rozpoczyna się i kończy 
przy dawnej synagodze – od-
nowiony budynek, którego 
wnętrze zaaranżowano w no-
watorski sposób, jest siedzibą 
„Świętokrzyskiego Sztetla”.

Po drodze turyści trafia-
ją m. in. na „Gęsią studnię”.  
To postument z figurą gęsi –  
ptak jest symbolem miastecz-
ka – z którego można czerpać 
wodę. Chmielnik dawniej słynął 
z chowu gęsi – dookoła miejsco-
wości znajdowały się ogromne 
tuczarnie ptactwa. Dziś pieczo-

ną gęś można spożyć w miejsco-
wych restauracjach.

Trasa gry prowadzi przez 
kirkut - dawny żydowski cmen-
tarz i XVIII-wieczny kościół pa-
rafialny. Dzięki questowi można 
dowiedzieć się, że w miasteczku 
funkcjonowało w XVI w. kal-
wińskie gimnazjum, a także 
zobaczyć kamienicę, w której 
w 1914 r. gościł Józef Piłsudski  
i prawdopodobnie jedyny w Pol-

sce pomnik strażaka-ochotnika 
– postawiony w 1949 r.

Czas przejścia bezpłatnego 
questu to ok. 45 minut, a do 
zabawy potrzebny jest tylko 
ołówek – aby móc zapisać m. 
in. końcowe hasło gry.

Chmielnik jest położo-
ny 35 km na południe od 
Kielc, pomiędzy stolicą wo-
jewództwa świętokrzyskiego,  
a Buskiem-Zdrojem.

Do II wojny światowej 
Chmielnik był jednym z więk-
szych sztetli (żydowskich mia-
steczek) regionu, zamieszka-
nym w większości (80 proc.) 
przez ludność żydowską. Mia-
sto było zasiedlane przez Żydów 
od XVII wieku. Prawdopodob-
nie w drugiej połowie XVII wie-
ku istniała już w mieście syna-
goga – trzecia pod względem 
wielkości na Kielecczyźnie. r

Zagadki Chmielnika
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