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C   entra przesiadkowe to jedna z inwestycji 
w ramach programu Lepsza Komunikacja 
w  Częstochowie,  która  będzie  służyć  za-

równo mieszkańcom,  jak  i  osobom przyjeżdżającym 
do nas do pracy, szkoły, na uczelnię, do urzędów czy 
w różnych innych celach – mówi prezydent miasta 
Krzysztof Matyjaszczyk. – Mam nadzieję, że m.in. 
dzięki nim przekonamy wiele osób przyjezdnych, aby 
skorzystały z dostępnych w mieście środków publicz-
nej komunikacji.

Efektem inwestycji są 3 centra przy 3 dworcach 
kolejowych (Częstochowa Osobowa, Stradom, 
Raków) m.in. z 245 miejscami parkingowymi 
typu „park and ride”, 76 miejscami postojowy-
mi, ok. 10 kilometrami nowych lub przebudo-
wanych dróg rowerowych, 90 parkingami dla 
rowerów, 15 peronami dla komunikacji miej-
skiej, miejscami postojowymi dla osób z niepeł-
nosprawnościami oraz postojami dla taksówek.

W ramach inwestycji przebudowano też spore 
odcinki dróg ulic Piłsudskiego, Pułaskiego oraz 
zmodernizowano układ drogowy w okolicy 
dworca PKP na Rakowie. Wykonawcą inwe-
stycji było Przedsiębiorstwo Budowy Dróg 
i Mostów Sp. z o.o. z Mińska Mazowieckiego. 

Celem inwestycji była integracja wszystkich 
dostępnych w mieście środków transportu 
zbiorowego z transportem indywidualnym 
i podniesienie jakości komunikacji publicznej, 
także przez wprowadzenie Systemu Dyna-
micznej Informacji Pasażerskiej w 50 lokaliza-
cjach na terenie miasta, w tym oczywiście na 

terenie centrów przy dworcach (SDIP był reali-
zowany jako osobna inwestycja).

Prace przy budowie centrów zakończyły się 
pod koniec ubiegłego roku. Po uzyskaniu 
zgody na użytkowanie węzła przy Dworcu 
Częstochowa Osobowa, od 26 stycznia na uli-
cę Piłsudskiego wróciły autobusy komunikacji 
miejskiej i gminnej.

Inwestycja kosztowała miasto 69 mln zł. Czę-
stochowa otrzymała na nią dofinansowanie 
unijne w kwocie 27 mln zł. W trakcie realizacji 
inwestycji niezbędne było m.in. uregulowa-
nie z PKP kwestii właścicielskich. Podczas 
podsumowującego spotkania prezydent mia-
sta dziękował wykonawcy inwestycji oraz 
władzom marszałkowskim za współpracę 
związaną ze współfinansowaniem inwestycji 

w ramach środków UE z RPO Województwa 
Śląskiego. Podziękował także przedstawicie-
lom zarządu i dyrekcji PKP, dzięki którym 
możliwe było przeprowadzenie niezbędnych 
zamian działek.

Po przebudowie i budowie centrum przesiad-
kowego ulica Piłsudskiego ponownie stanie 
się jednym z głównych węzłów komunikacji 
miejskiej dla MPK, GZK Rędziny i innych prze-
woźników.

W dni powszednie do Częstochowy dojeżdża 
codziennie – do pracy, szkoły, na uczelnie, za-
kupy - ok 40 tysięcy osób – głównie mieszkań-
ców naszego subregionu (ten szacunek bierze 
oczywiście pod uwagę czasy „normalne”, bez 
obecnych epidemicznych ograniczeń). Centra 
przesiadkowe będą im służyć i powinny zachę-
cić, przynajmniej część z nich, do korzystania 
z komunikacji miejskiej w większym niż do-
tychczas stopniu.

Docelowa organizacja komunikacji miejskiej 
(m.in. po zakończeniu trwającej przebudo-
wy linii tramwajowej) przewiduje wprowa-
dzenie kolejnych linii MPK obsługujących 
centra, zwłaszcza w przypadku zwięk-
szonego zainteresowania podróżnych. 
W planie jest wykorzystanie centrów przez  
16 miejskich linii autobusowych, tramwaj 
oraz 3 linie GZK Rędziny. Z centrów będą 
też korzystać inni komercyjni przewoźnicy 
– po uzgodnieniach z Miejskim Zarządem 
Dróg i Transportu.

CENTRA PRZESIADKOWE
ODDANE DO UŻYTKU

Miasto podsumowało inwestycję związaną z budową trzech centrów przesiadkowych przy dworcach 
kolejowych. Kosztowała ona – wraz z częścią drogową - 69 mln zł, z czego 27 mln zł stanowiły środki  

w ramach projektu unijnego. Od 26 stycznia centrum przy ul. Piłsudskiego obok dworca Częstochowa 
Osobowa zaczęło obsługiwać linie komunikacji miejskiej i gminnej. 

MIASTO

6 7 13 14

15 21 24 27

LUTY 20212

zd
jęc

ia:
 Łu

ka
sz 

Ko
lew

ińs
ki



O trzymały go także dwa często-
chowskie podmioty ekonomii 
społecznej. Gmina Miasto Często-

chowa zdobyła certyfikat w kategorii „Spo-
łecznie odpowiedzialny samorząd”, Fun-
dacja Oczami Brata w kategorii „Najlepszy 
Pracodawca”, a Sztab Ratownictwa i Łącz-
ności w Częstochowie RESCUE TEAM 
w kategorii „Sukces Rynkowy”.
Przypominamy, że Częstochowa już wcze-
śniej była doceniana za działalność na rzecz 
rozwoju ekonomii społecznej i uhonoro-
wana w wojewódzkich konkursach, orga-
nizowanych przez Zarząd Województwa 
Śląskiego. W 2016 i 2013 r. zajęła I miejsce 
w konkursie ,,Gmina przyjazna ekonomii 
społecznej”, a w 2015 r. I miejsce w konkur-
sie ,,Klauzule społeczne na start”.
W Częstochowie zarejestrowanych jest ok. 
tysiąc podmiotów ekonomii społecznej, któ-
re działają głównie w takich obszarach, jak: 
sport, turystyka, rekreacja i hobby, rynek 

pracy i sprawy społeczne, kultura i sztuka, 
ochrona zdrowia, gospodarka oraz eduka-
cja i wychowanie. W ramach współpracy 
z organizacjami Miasto m.in. zleca im reali-
zację zadań publicznych, konsultuje z nimi 
projekty aktów prawa miejscowego doty-
czące działalności statutowej tych organiza-
cji; organizuje spotkania i szkolenia.
Miasto włącza się też aktywnie w tworzenie 
podmiotów ekonomii społecznej, jest m.in. 
współzałożycielem 5 spółdzielni socjalnych 
i założycielem samorządowego zakładu bu-
dżetowego Centrum Integracji Społecznej, 
którego głównym celem jest reintegracja 
zawodowa i społeczna osób wykluczonych 
społecznie, znajdujących się w trudnej sytu-
acji życiowej.
Miasto współpracuje z Jurajskim Ośrod-
kiem Wsparcia Ekonomii Społecznej, pro-
wadzonym przez Agencję Rozwoju Regio-
nalnego, który swoim działaniem obejmuje 
nie tylko Częstochowę, ale także powiaty: 

częstochowski, myszkowski i kłobucki. 
W ramach tej współpracy JOWES świadczy 
usługi doradcze z zakresu prawa, marketin-
gu czy księgowości, organizuje szkolenia, 
warsztaty i wizyty studyjne.
Współpraca Gminy z Ośrodkiem zaowo-
cowała również utworzeniem spółdzielni 
socjalnych, w skład których weszła Gmina 
Miasto Częstochowa z różnymi stowarzy-
szeniami bądź fundacjami, w konsekwen-
cji czego utworzono 36 dotacyjnych miejsc 
pracy dla osób zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym. Zatrudnienie 
znalazły osoby z niepełnosprawnościami, 
w kryzysie bezdomności czy uzależnione.
Miasto Częstochowa powołało Często-
chowski Instytut Społeczności Lokalnych, 
celem którego jest aktywizacja społeczno-
-zawodowa oraz propagowanie idei part-
nerstwa i aktywności lokalnej, a także ko-
ordynacja działalności 13 Dzielnicowych 
Ośrodków Społeczności Lokalnych.

SPOŁECZNIE ODPOWIEDZIALNY
SAMORZĄD

Częstochowa zdobyła certyfikat w prestiżowym ogólnopolskim konkursie 
Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2020.

W spółpracujące z Systemem Dyna-
micznej Informacji Pasażerskiej 
piloty (pomagające w obsłudze oso-

bom niewidomym i niedowidzącym) to kolejna 
– realizowana w ramach programu Lepsza Ko-
munikacja w Częstochowie – inwestycja służąca 
dalszemu udoskonalaniu komunikacji zbiorowej 
w mieście. Zdalne urządzenia będą wykorzysty-
wane przy 50 funkcjonujących od ubiegłego roku 
tablicach świetlnych, zlokalizowanych w kluczo-
wych dla komunikacji miejskiej przystankach au-
tobusowych i tramwajowych.
Zasada działania pilotów polega na zdalnym 
wywołaniu komunikatu głosowego, nadawane-
go z poziomu danej tablicy informacyjnej (takie 
wywołanie jest możliwe także wówczas, gdy 
ktoś fizycznie wciśnie przycisk znajdujący się na 
słupie każdej tablicy). Informacje, jakie można bę-
dzie uzyskać, to m.in. rzeczywisty czas przyjazdu 
autobusu czy tramwaju na przystanek, ewentu-
alnie inne komunikaty o organizacji komunikacji 
miejskiej, w tym o potencjalnych utrudnieniach 
i zagrożeniach. Łączny koszt całego Systemu Dy-
namicznej Informacji Pasażerskiej wraz pilotami 
to 3,6 mln zł.
Nie wszystkie funkcjonujące w Europie i Polsce syste-

my informacji pasażerskiej posiadają tego typu innowa-
cyjne udogodnienie dla osób niedowidzących lub niewi-
domych. Mam nadzieję, że teraz zachęcimy więcej osób, 
w tym osoby z niepełnosprawnościami, do częstszego 
korzystania z komunikacji publicznej – zaznacza dy-
rektor MZDiT Joanna Holi–Sosnowska.
Piloty do wywoływania głosowych komunika-
tów z tablic Systemu Dynamicznej Informacji Pa-
sażerskiej trafią do niemal tysiąca mieszkańców 
z dysfunkcjami wzroku. Dystrybucją urządzeń 
zajmie się częstochowskie koło Polskiego Związ-
ku Niewidomych przy wsparciu społecznego 
rzecznika osób z niepełnosprawnościami, radne-
go Tomasza Tyla.
Dwa  lata  temu  pytałem  przedstawicieli  Polskiego 
Związku  Niewidomych,  z  czym  w  naszym  mieście 
mają  największy  problem. Odpowiedzieli,  że  brakuje 
przede  wszystkim  piktogramów  wzdłuż  przystan-
ków autobusowych i tramwajowych. Tak narodził się 
pomysł  miejskiej  regulacji,  która  w  większym  stop-
niu brałaby pod uwagę potrzeby osób ze specjalnymi 
potrzebami,  przy  projektowaniu  nowych  inwestycji 
w  miejskiej  przestrzeni.  Udało  się  takie  lokalne  wy-
tyczne opracować  i wprowadzić,  i  tak np. w nowych 
centrach  przesiadkowych  oczekiwane  piktogramy  już 
powstały – podkreśla Tomasz Tyl.

PILOTY WSPARCIEM DLA POTRZEBUJĄCYCH
Specjalne piloty do wywoływania głosowych komunikatów z tablic Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej 

ułatwią podróż przez miasto osobom niewidomym i niedowidzącym. Łącznie trafi do nich 
w najbliższym czasie niemal tysiąc tego typu urządzeń.
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D la mnie – jako samorządowca pełniącego od dekady funkcję pre-
zydenta miasta – ważnym osiągnięciem ostatnich lat była zmia-
na wizerunku Częstochowy, nie tylko w wymiarze biznesowym 

i gospodarczym, do czego przyczyniły się m.in. inwestycje w specjalnej 
strefie ekonomicznej, ale także w sferze kultury. Kultury „młodej” (także 
duchem), niekoniecznie tej „koturnowej”, kultury opartej o współpracę ze 
środowiskiem częstochowskich twórców i animatorów kultury. Udało się 
nam wykreować festiwale i cykle koncertowe biorące pod uwagę różne 
muzyczne sympatie, jak: Frytka OFF-jazd, Retro, Hip-Hop Elements czy 
JAZZtochowa. Kontynuowaliśmy też te mające swoje tradycje, charakter 
i międzynarodową markę – jak Festiwal Wiolinistyczny im. Bronisława 
Hubermana, czy Hot Jazz Spring. Oprócz tego były cykle bardziej kame-
ralnych, ale jakże różnorodnych tematycznie imprez, spotkań, prezenta-
cji. Te wydarzenia, zauważane też poza Częstochową, zyskały sympatię 
i aprobatę wielu mieszkanek i mieszkańców.
Nie dałoby się tak skutecznie sięgnąć po kulturalne walory Częstocho-
wy bez jej artystów. To oni przyciągali widzów choćby na imprezy cy-
klu ,,Aleje – tu się dzieje!” Dzięki nim udało się prezentować sztukę tam, 
gdzie zazwyczaj nie spodziewamy się na nią natknąć. Jak przy okazji 
projektu ,,Iron Oxide”, promującego miejskie tereny inwestycyjne, czy 
ostatnio w czasie akcji zachęcającej do nauki w naszych szkołach bran-
żowych. Sztuka potrafi więc promować Częstochowę nie tylko jako 
markę kulturalną, ale i gospodarczą.
Obecna pandemia rzuciła kłody pod nogi nie tylko przedsiębiorcom, 
ale także artystom. Zwłaszcza tym występującym na scenie: muzykom, 
aktorom, a także wspierającym ich ekipom technicznym. Miejskie in-
stytucje – jak Teatr czy Filharmonia – mimo braku wpływów z biletów, 
działają: pokazują się publiczności online, jak najlepiej przygotowują do 
ponownego otwarcia. Ale Częstochowa ma masę niezależnie działają-

cych artystów, którymi może się pochwalić. Zdaję sobie sprawę, że wie-
lu z nich przechodzi teraz jeden z trudniejszych okresów swojej drogi 
twórczej i zawodowej…
Nikt z nas nie może wiedzieć, w jakiej kondycji świat wyjdzie z pan-
demii. Co w hierarchii wartości i potrzeb postawimy wyżej? Co w niej 
spadnie? Mam jednak nadzieję, że kultura – także ta zbiorowo i lokal-
nie przeżywana –  znajdzie w świecie swoje miejsce. Życzyłbym sobie, 
aby koniec pandemii oznaczał nasz szybki powrót do sal koncertowych 
i wystawowych, do przyglądania się sztuce z bliska. I żeby ten powrót 
był trwały... Żeby twórcy mogli znów znaleźć się w swoim żywiole, 
a odbiorcy widzieli w uczestnictwie w kulturze sposób na odrabianie 
,,zaległości” także w międzyludzkich kontaktach.
Jestem przekonany, że mimo trudności, z którymi zmagamy się wszy-
scy, nasi twórcy przetrwają. Są nam niezbędni, abyśmy nie żyli wyłącz-
nie codzienną, życiową rutyną. Dzięki nim Częstochowa zyskała oblicze 
miasta różnorodnych imprez kulturalnych dobrej jakości, zapowiada-
nych szeroko m.in. na łamach CGK. To w głównej mierze zasługa ludzi, 
którzy uważają, że ciekawe zjawiska i wartościowe gusta (np. muzycz-
ne, czytelnicze, plastyczne), trzeba obecnie szczególnie promować. Kre-
atywny ,,puls” naszego miasta – teraz, siłą rzeczy, bardziej ,,podskórny” 
– musi ponownie wydobyć się na powierzchnię, gdy tylko ten kryzy-
sowy czas w końcu minie. Wierzę, że może już niedługo spotkamy się 
w otwartych (oby na stałe) instytucjach kultury na koncertach, spekta-
klach, wernisażach. Odzyskamy wówczas w pełni taką Częstochowę, 
jaką lubimy, kończąc czas przymusowego kulturalnego postu. 

   Pozdrawiam serdecznie
Krzysztof Matyjaszczyk

Prezydent Miasta Częstochowy

PYTAMY PREZYDENTA 

...o częstochowską kulturę 
ostatnich lat i... po pandemii 
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UNIJNE ŚRODKI NA „ELEKTRYKI”
Częstochowa zdobyła 7,5 miliona złotych dofinansowania unijnego na zakup 

4 autobusów elektrycznych i dwóch mobilnych stacji ładowania. Całkowita wartość projektu to 11 mln zł.

Projekt został wybrany do dofinansowania 
w ramach Poddziałania 4.5.2. - Niskoemisyjny 
transport miejski oraz efektywne oświetlenie 
- RIT Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Projekt będzie realizowany w latach 2021-
2022. Zakłada zakup 4 autobusów o napędzie 
elektrycznym oraz 2 dedykowanych, mobil-
nych stacji ładowania. Nowe autobusy będą 
wyposażone zgodnie z wymaganiami doty-
czącymi zapewnienia pasażerom stosowne-
go komfortu jazdy, a także dostosowane do 
potrzeb osób z różnymi rodzajami niepełno-
sprawności.

Główny cel projektu to zwiększona atrakcyj-
ność transportu publicznego dla pasażerów 
oraz zmniejszenie emisji zanieczyszczeń gene-
rowanych przez transport miejski.

Ogólna zakładana wartość projektu wynosi po-
nad 11 mln zł, z czego wydatki kwalifikowane 
to 9 mln zł, a dofinansowanie przyznane z Eu-
ropejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
- ponad 7,5 mln zł.

Ten unijny projekt będzie realizowany nieza-
leżnie od planów inwestycyjnych częstochow-
skiego MPK, o których już wcześniej informo-
waliśmy. 

Przypomnijmy, że obecnie w taborze MPK 
jeździ testowo pierwszy z elektrycznych 
autobusów marki Autosan (model Sancity), 
których 15 ma docelowo trafić do MPK. Jest 
to projekt wpisujący się w program Lepszej 
Komunikacji w Częstochowie, sprzyjający 
rozwojowi miejskiej elektromobilności, a za-
razem będący elementem realizacji zawarte-
go z NFOŚiGW porozumienia w celu uzy-
skaniu określonego efektu ekologicznego. 
Producent deklaruje dostarczenie kolejnych 
sztuk nowych autobusów elektrycznych 
wiosną bieżącego roku. Wartość kontraktu 
MPK - po rozstrzygniętym przetargu - to  
48 mln zł.

KOMUNIKACJA MIEJSKA
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Odeszli do lepszego 
piłkarskiego świata

Na boisku i na ławce trenerskiej zawsze dawali z siebie wszystko. 
Byli prawdziwymi herosami sportowych aren, choć nie zawsze na pierwszym 

planie. Jak mało kto ukochali futbol, który stał się dla nich prawdziwym życiowym 
wyzwaniem. Niestety, Bogdana Matusza, Jerzego Owczarka, Janusza Kały 

i Gotharda Kokotta nigdy już nie zobaczymy na trybunach. Odeszli w ostatnich 
tygodniach, pozostawiając w smutku nie tylko swe rodziny, 

ale całe sportowe środowisko Częstochowy.

B ogdan Matusz przez lata 
związany był z często-
chowskim Rakowem. Naj-
pierw jako piłkarz wystę-
pujący na pozycji obrońcy. 
Zadziorny, charakterny, 

walczący na murawie za dwóch. Po zakoń-
czeniu przygody zawodniczej skupił się na 
pracy szkoleniowej z grupami młodzieżowy-
mi Rakowa. Działał też w zarządzie klubu, 
który także za jego sprawą przetrwał kryzys 
początku tego wieku, gdy poważne było za-
grożenie upadkiem, zadłużonego wówczas 
po uszy Rakowa. Bogdan Matusz zmarł, 
przeżywszy 75 lat.

Jerzy Owczarek całym sobą był zawodnikiem 
i trenerem. Przypominał słynnego argentyńskie-
go piłkarza i trenera, maga futbolu, Helenio Her-
rerę – opowiadali o nim koledzy z trenerskiej 
ławki. – Jako szkoleniowiec przeżywał każdą ak-
cję, każde zagranie, jak mało który z nas.

W rzeczy samej. Podczas spotkań swoich 
zespołów charakterystycznie wyginał się 
przy linii bocznej, jakby sam był konstruują-
cym akcję zawodnikiem. Oprócz „trenerki” 
w wielu klubach z naszego regionu – m.in. 
w Błękitnych Aniołach (tego klubu był wy-
chowankiem), Budowlanych Częstochowa, 
Orkanie Gnaszyn, Skrze Barbara, Victorii 
Częstochowa, Zniczu Kłobuck, Pogoni Bla-
chownia, Gromie Cykarzew, Olimpii Huta 
Stara czy Unii Rędziny - mocno angażował 
się w działalność Częstochowskiego Okrę-
gowego Związku Piłki Nożnej. Organizował 
kursy trenerskie, spotkania najlepszych za-
wodników częstochowskiej ligi okręgowej 
i A-klasy, wyszukiwał talenty podczas tur-
niejów młodzieżowych. 

Jerzy Owczarek dochował się dwóch synów, 

siatkarzy częstochowskiego AZS-u. Starszy, 
Jacek był rozgrywającym, ale po większe 
sukcesy z akademikami sięgnął młodszy, 
Piotr - libero mistrzów kraju, uczestnik roz-
grywek w europejskich pucharach. 

Jerzy Owczarek odszedł w wieku 82 lat. 

Janusz Kała dla sportu poświęcił dużą część 
swojego życia prywatnego. Młodzież uko-
chał miłością tak szlachetną, jaką tylko mógł 
ofiarować ojciec własnym dzieciom. Był 
szanowany nie tylko za swoją działalność 
szkoleniową, okazał się bowiem również 
świetnym pedagogiem, nauczycielem z krwi 
i kości. Może nawet współczesnym Januszem 
Korczakiem, niejednokrotnie dzielącym bie-
dę częstochowskich zaułków z własnymi nie-
dostatkami życia codziennego.

Absolwent Politechniki Częstochowskiej, 
jeszcze na przełomie lat 70. i 80. XX w. uczył 
grać młodzież w tenisa stołowego w często-
chowskim Międzyszkolnym Klubie Sporto-
wym Żak.  Potem była już tylko piłka nożna 
i jego najwspanialsze dziecko, klub podwór-
kowy, a potem uczniowski Beniaminek. Zjeź-
dził z nim cały kraj, choć ciągle bez własnego 
stałego boiska. Szczycił się tym, że w Benia-
minku przygodę z piłką nożną rozpoczynał 
skrzydłowy Rakowa, Piotr Malinowski. 

Dzieje swojego klubu spisywał niczym 
przedwojenny archiwista, z nadzwyczajną 
skrupulatnością. Zeszyt po zeszycie, kartka 
po kartce, tworzył dorobek nadzwyczajne-
go zjawiska w naszym lokalnym sporcie. Ze 
swą charakterystyczną torbą przypominał 
wędrowca, szukającego tego, co zwykło się 
określać radością życia. Nawet w trakcie cho-
roby, gdy poruszał się o kulach, docierał na 
boisko, by cieszyć się grą swoich podopiecz-

nych. Odszedł w wieku 70 lat.  

Gothard Kokott był, obok Zbigniewa Dobosza, 
chyba najwspanialszym trenerem częstochow-
skiego Rakowa. Pochodził z Pyskowic. W tam-
tejszym klubie rozpoczynał przygodę z futbo-
lem. Grał na pozycji bramkarza. Po odejściu 
z Pyskowic reprezentował barwy Piasta Gli-
wice i Oleśniczanki Oleśnica. W roku 1968 na 
stałe zakotwiczył w Częstochowie. Najpierw 
udzielał się na murawie jako zawodnik, potem 
trener, który w latach 1979-1998 wielokrotnie 
obejmował funkcję szkoleniowca pierwszego 
zespołu czerwono-niebieskich.

Wydawał się człowiekiem zdecydowanym, 
mocno trzymającym się swoich zasad. Tymcza-
sem za tą fasadą krył się dobroduszny mężczy-
zna, rozkochany w futbolu. Mógł o nim rozma-
wiać godzinami. Koledzy, przyjaciele mówili 
do niego Janek i taką formę swojego imienia 
najbardziej akceptował.  

W sezonie 1995/96 wywalczył z Rakowem  
8. miejsce w rozgrywkach ekstraklasy, najwyż-
sze w historii klubu spod Jasnej Góry. Sezon 
wcześniej dokonał niemal niemożliwego, ratu-
jąc częstochowian przed spadkiem po złotym 
golu Krzysztofa Stępnia i zwycięstwie 1:0 nad 
Stomilem Olsztyn. 

Szereg najważniejszych wydarzeń z życia klu-
bu i zespołu umieszczał w swoich kronikach. 
Stały się one cennym źródłem wiedzy na te-
mat dziejów Rakowa. Jako trener osiągał także 
sukcesy w piłce halowej. Z drużyną Clerexu 
Chorzów wywalczył nawet mistrzostwo kraju 
i awansował do fazy finałowej Ligi Mistrzów. 
Szkolił również piłkarzy Ruchu Radzionków 
oraz Zawiszy Bydgoszcz. Gothard Kokott miał 
77 lat.                                                    

Andrzej Zaguła

SPORT

Bogdan Matusz Jerzy Owczarek (na zdjęciu w środku)

Janusz Kała

Gothard Kokott
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W tym roku przypada setna rocznica urodzin Stanisława Lema - najwybitniejszego przedstawiciela 
polskiej fantastyki i jednego z najpoczytniejszych pisarzy science fiction na świecie. Jego książki były 
tłumaczone na 49 języków i sprzedały się łącznie w 40 milionach egzemplarzy. Wychowały kilka poko-
leń młodych ludzi, wciąż masowo rozbudzają wyobraźnię i bawią. Zarażają też nienasyconą ciekawo-
ścią świata i uczą konsekwentnego zadawania pytań: „co jest dalej?”, „gdzie są granice?”, „po co gnać 
do przodu?” itd. Obchody setnych urodzin Mistrza stały się jeszcze bardziej sprawą ogólnonarodową 
w momencie, gdy Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, doceniając poczesne miejsce pisarstwa autora „Sola-
ris” w literaturze XX wieku i jego znaczenie dla rozwoju kultury polskiej i światowej, ustanowił rok 2021 
Rokiem Stanisława Lema. 

Lem ma wyjątkową pozycję w panteonie polskich pisarzy. Z jednej strony jest w gronie największych 
ambasadorów naszej literatury na świecie. Jego książki do dziś doskonale się sprzedają i są czytane, 
a on sam stał się bezdyskusyjnym autorytetem. Z drugiej strony - jego proza to w większości fantastyka, 
gatunek, który przez dekady był traktowany przez naszą krytykę z pobłażliwością. Na różne sposoby 
próbowano tłumaczyć tę sprzeczność. Najczęściej traktowano Lema jako geniusza, który wyrasta po-
nad sztampę, od środka rozrywa schematy literatury popularnej i w jądrze swojej prozy ukrywa mocny 
filozoficzny przekaz. Sam Lem, z czasem, też przyjmował podobną pozę. Nie da się jednak ukryć, że to 
właśnie dzięki kosmicznej scenerii i przygodowym tropom fabularnym jego literatura mogła osiągnąć 
masową „skalę rażenia”, wciągając miliony czytelników w futurystyczno-filozoficzne wizje. 

W Częstochowie do obchodów Lemowskiej rocznicy zapraszają Ośrodek Promocji Kultury „Gaude 
Mater” oraz Filia nr 7 Biblioteki Publicznej. Organizatorzy przygotowują pakiet atrakcji, który towa-
rzyszyć nam będzie przez cały rok. Przede wszystkim jednak zachęcają do wspólnego czytania ksią-
żek Mistrza. Na każdy miesiąc proponują konkretny tytuł – w styczniu było to „Solaris”, a następnie: 
w lutym „Kongres futurologiczny”, w marcu „Powrót z gwiazd”, w kwietniu „Pamiętnik znaleziony 
w wannie”, w maju „Bajki robotów”, w czerwcu „Eden”, w lipcu „Śledztwo”, w sierpniu „Niezwycię-
żony”, we wrześniu „Wysoki Zamek”, w październiku „Cyberiada”, w listopadzie „Pokój na ziemi” 
i w grudniu „Opowieści o pilocie Pirxie” - a w ostatni czwartek każdego miesiąca zapraszają na spo-
tkanie, w ramach którego będzie można o danej książce podyskutować. W styczniu było to wydarzenie 
wirtualne, prowadzone na platformie Zoom, ale organizatorzy mają nadzieję, że z biegiem czasu uda 
się realizować spotkania w formule twarzą w twarz.

Czemu nadal warto czytać dziś Lema? Opowiada o tym Elżbieta Kulik, kierowniczka Filii nr 7 Biblioteki 
Publicznej w Częstochowie: Nieczęsto można powiedzieć o powieściach, utrzymanych w konwencji „twardej” 
fantastyki naukowej lat 60. czy 70. ubiegłego wieku, że wciąż zaskakują aktualnością i różnorodnością. A taka 
jest właśnie twórczość Lema. Naukowa pasja, intelekt, humor i niesamowita wyobraźnia pisarza, powołały do ży-
cia zachwycające i świetnie skonstruowane światy. Natomiast wplecione w fabuły refleksje dotyczące człowieka 
przyszłości, pozwalają współczesnemu czytelnikowi spojrzeć na gwałtownie zmieniający się świat i nasze miejsce 
w nim, z nieco innej perspektywy. 

Oprócz dyskusyjnego klubu książki, organizatorzy planują na Rok Lema jeszcze wiele atrakcji: spotka-
nia autorskie, gry, konkursy, projekcje filmowe, wydarzenia ze świata sztuk wizualnych itd. Program 
cały czas jest konstruowany i otwarty. Każdy miłośnik twórczości Mistrza może zaproponować coś od 
siebie. Platformą wspólnych spotkań „spod znaku Lema” jest grupa na FB „Rok Lema w OPK Gaude 
Mater”: https://www.facebook.com/groups/2715173552129488. Tam też można szukać wszystkich 
aktualnych wiadomości o planowanych w Częstochowie wydarzeniach związanych z Rokiem Stani-
sława Lema.  

af

Na rok 2021 zapowiada się wielka 
przygoda z science fiction. 
Z okazji Roku Stanisława Lema 
OPK „Gaude Mater” i Filia nr 7 
Biblioteki Publicznej w Częstochowie 
zapraszają do czytania arcydzieł 
Mistrza i wspólnej zabawy.  

LITERATURA

LEMA
JESZCZE
WIĘCEJ
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WYSTAWA
POKONKURSOWA
juz dostepna

Od 1 lutego, w OPK „Gaude 
Mater”, można już oglądać 

finałowe zdjęcia międzynaro-
dowego konkursu fotograficz-
nego Fujifilm Moment Street 

Photo Awards 2020.
Finał konkursu miał miejsce 14 listopada zeszłego 
roku. Ogłoszenie wyników, ze względu na niedo-
stępność Ośrodka Promocji Kultury „Gaude Mater” 
dla zwiedzających, odbyło się w nietypowy sposób 
- w formie transmisji w internecie.
Podczas ogłoszenia wyników poznaliśmy 91 finało-
wych zdjęć 75 autorów. Jury przyznało 8 wyróżnień 
honorowych oraz wyłoniło trzech laureatów kon-
kursu Moment.
Pierwsze miejsce oraz aparat Fujifilm X-pro3 wraz 
z obiektywem Fujinon XF 23 mm f/2.0 R WR zdobył 
Michał Krzyszkowski. Drugie miejsce oraz 4000 zł 
zdobył Maciej Bernaś, a trzecie oraz 3000 zł Thomas 
Hackenberg z Niemiec.
Druga edycja międzynarodowego konkursu Fuji-
film Moment Street Photo Awards (wcześniej zorga-
nizowanego pod nazwą Międzynarodowe Biennale 
Fotografii Ulicznej Moment) miała na celu promocję 
i wspieranie fotografów działających w gatunku 
fotografii ulicznej i adresowany jest do wszystkich 
fotografujących – profesjonalnie lub amatorsko. Pa-
tronem oraz sponsorem głównej nagrody konkursu 
została firma Fujifilm.

Zdjęcie: Magdalena Orylska-Lubczyńska



FOTOGRAFICZNA CZĘSTOCHOWA

Każdego dnia na całym świecie po-
wstają miliardy nowych zdjęć i Ty 
pewnie też dokładasz do tego swo-
ją cegiełkę. Fotografujesz siebie, 
bliskich, nieznajomych – to, co na 
wyciągniecie ręki i to, co daleko. 
Robisz zdjęcia, by zachować w pa-
mięci ważne dla Ciebie chwile, pej-
zaże czy zjawiska. Za pomocą foto-
grafii chcesz wyrazić siebie. Chcesz, 
aby Twoje kadry miały „to coś”, by 
były wyjątkowe. Niezależnie od tego, 
co Cię kręci - portretowanie, doku-
mentowanie, eksperymentowanie 
w plenerze – stając na starcie foto-
graficznej przygody, zadajesz sobie 

pytanie: jak zacząć? Postanowiliśmy 
Ci pomóc. Zebraliśmy garść porad 
od znakomitych fotografów zwią-
zanych z naszym miastem: portre-
cistki, która fotografuje w gorącym 
Madrycie; fotoreportera i streetow-
ca, dokumentujących życie naszego 
miasta; fotografki ślubnej, chwyta-
jącej w kadr ważne chwile młodych 
par; fotografki modowej, współpra-
cującej z branżowymi czasopisma-
mi oraz fotografa lotniczego, który 
obserwuje świat z poziomu chmur. 
Wszyscy oni opowiadają o swojej pa-
sji i przy okazji zdradzają, co zrobić, 
by Twoje zdjęcia były coraz lepsze.

PORADNIK
FOTOGRAFA
POCZĄTKUJĄCEGO

dla

D obry portret to przede 
wszystkim kawałek czyjejś 
opowieści, emocji. Powinien 

nas wzruszyć, zaniepokoić albo przy-
najmniej zatrzymać na chwilę nasz 
wzrok. Może opowiadać coś o modelu, 
ale zarazem - niech to nas nie zdziwi 
- opowiada dużo o fotografującym. 
Każdy artysta przechodzi w różnych 
momentach swojego życia przez różne 
fazy i to naturalnie odbija się na jego 
twórczości. Portret będzie klasycz-
ny i ponadczasowy, jeśli uda się nam 
uchwycić prawdę, naturalność, bez 
większej ingerencji retuszu czy innych 
filtrów.

Jeśli zaczynasz swoją przygodę z foto-
grafią, dobrze jest zrobić kilka kursów 
czy warsztatów. Warto mieć otwarty 
umysł i chłonąć wiedzę nawet od osób, 
których fotografia nie jest w twoim sty-
lu, po to, żeby szlifować i doskonalić 
swoje umiejętności. Zdobądź podsta-
wy, naucz się reguł oświetlenia, kom-
pozycji i edycji, by potem, podważając 
wszelkie zasady, znaleźć swój własny 
styl i zacząć po prostu bawić się foto-
grafią. Picasso zaczynał od hiperreali-
zmu, nikt więc nie mógł mu zarzucić 
braku warsztatu, nawet jeśli nie rozu-
miał jego dalszej twórczości.

Na początku wszyscy narzekamy na 
brak modeli, zawsze więc możesz 
zacząć od siebie! Tym bardziej, że 
najlepszym sposobem na to, by zro-
zumieć, co czuje osoba portretowana, 
jest postawienie się na jej miejscu. Po-
tem przyjdzie kolej na rodzinę, przy-
jaciół... 

Poświęć czas na zaznajomienie się 
z twoim aparatem i jego funkcjami. 
Ważne, by miał on opcję manualnego 
nastawiania parametrów. Przestudiuj, 
jak działa przysłona, jakie efekty dają 
zmiany migawki i ISO. Następnym kro-
kiem jest zrozumienie działania obiek-

tywów. To nie jest tak, że do fotografii 
portretowej najlepszy jest obiektyw 50 
czy 80 mm ze światłem 1.2 / 1.4, a do 
fotografii dokumentalnej czy ulicznej 
tylko szerokie kąty. Zrozumienie, jakie 
defekty i korzyści przynosi ze sobą każ-
dy z obiektywów, pozwoli nam dosto-
sować go do wszelkich sytuacji, nadać 
charakter zdjęciu i określić nasz styl.

Być może faktycznie na początku naszej 
drogi jakikolwiek stały obiektyw z sze-
roką przysłoną ułatwi nam zrobienie 
dobrego portretu - rozmyje tło i wyod-
rębni portretowanego z otoczenia - ale 
na dłuższą metę to nie zadziała. Nasze 
portrety staną się banalne i płaskie bez 
otoczenia i ciekawej perspektywy, które 
mogą dużo wnieść, jeśli chodzi o histo-
rię i charakter naszego bohatera.

Jednym z bardzo dobrych i wyma-
gających ćwiczeń na kompozycję jest 
dla fotografów robienie portretów np. 
z obiektywem 24 mm. Jeśli założysz 
jakikolwiek szeroki obiektyw, to poza 
osobą portretowaną wejdzie Ci do ka-

dru cała masa innych rzeczy i detali. 
Dobre skomponowanie wszystkich 
elementów i niezdeformowanie zbyt-
nio modela dają niepowtarzalne ujęcie 
i dużą satysfakcję! Jednym z fotografów 
klasyków, który używał do portretów 
szerokich obiektywów, jest  Jean Loup 
Sieff.

Był taki moment, kiedy używałam tylko 
mojej ulubionej 50tki F1.2, aż w końcu 
po latach przestała działać i musiałam 
sięgnąć po inne obiektywy, które mia-
łam w domu: 70-200 mm, 40 mm, 24 
mm. I nagle poczułam, jak otwiera się 
przede mną nowy świat i nowe moż-
liwości. Moja fotografia nabrała więcej 
„optyki” i zrozumienia. Dzisiaj skaczę 
z jednego obiektywu na drugi - podczas 
sesji jest to dobry moment na nabranie 
oddechu, odpoczynek czy sprawdze-
nie, który obiektyw najlepiej działa dla 
danej osoby.

Jedna z najczęstszych porad dla począt-
kujących mówi, żeby ustawiać modela  
w taki sposób, by nie wyrastał mu z gło-
wy słup, gałąź czy inny przeszkadzający 
element. Chodzi o to, aby wyodrębnić 
postać z otoczenia. I tutaj znowu wrócę 
do historii o Picassie. Jeśli jesteś w stanie 
wykonać perfekcyjny portret i doskonale 
opanowałeś cały warsztat, to masz pra-
wo do tego, żeby świadomie ustawiać 
modela w sposób przeczący tym zasa-
dom i w ten sposób uzyskać efekt, który 
ciebie i modela zdefiniuje oraz wyróżni!

Takich porad na początek jest całe mnó-
stwo: pamiętać o ostrości na oczach 
jako najważniejszym punkcie portretu; 
pamiętać o ostrości w ogóle, fotografia 
nie może być nieostra; pokazywać ręce 
jako drugi po oczach ważny element 
portretu; pokazywać bliki świetlne  
w oczach; nie robić zdjęć o 12.00 w połu-
dnie, bo wtedy jest zbyt ostre światło... 
Lista ciągnie się w nieskończoność i do-
brze jest poznać te wszystkie reguły - ale 
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też wskazane jest w pewnym momencie puścić 
to wszystko w niepamięć. Perfekcyjność nudzi 
i nie daje pola kreatywności.

Im więcej czasu spędzisz z osobą portretowaną, 
im bliższy kontakt z nią nawiążesz, tym lepiej. 
Nie jest to reguła, ale często najlepsze portrety 
wychodzą pod koniec sesji. Na początku każdy, 
kiedy staje przed aparatem, spina się i nie wie, 
co zrobić, gdzie podziać ręce. Ale stan napięcia 
nie musi trwać długo. Fotograf zawsze może 
rozluźnić atmosferę rozmową, żartem, czy pro-
sząc modela o wykonanie jakiejkolwiek banalnej 
czynności. Moją ulubioną historią jest wykona-
nie najbardziej ujmującego zdjęcia Marylin Mon-
roe przez legendę fotografii portretowej, Richar-
da Avedona. Marylin przez całą sesję pozowała, 
skakała, grała przed aparatem tysiące ról, aż 
fotograf dał znak, że to koniec. Wtedy Marylin 
usiadła sobie w kącie, zmęczona, już bez nałożo-
nej maski sexbomby. Fotograf wykorzystał ten 
moment i wówczas - za przyzwoleniem aktorki 
- powstała jedna z jej najszczerszych fotografii.

Dobrymi fotografami portretowymi są oso-
by otwarte, ciekawe ludzi i świata. Takie, dla 
których nie jest problemem zaczepić na ulicy 
nieznajomego, czy bezdomnego człowieka, 
o ciekawej historii, teksturze skóry - człowieka, 
który wiele przeżył i sporo może opowiedzieć. 
Oczywiście możemy szukać interesujących 
fotogenicznie osób, tak jak to robiła np. Diane 
Arbus, skupiając się na cyrkowcach, nudystach, 
bliźniakach itd. Ale tak naprawdę każdy czło-
wiek niesie ze sobą jakąś historię i wcale nie 
trzeba daleko szukać, wystarczy otworzyć się 
na drugą osobę. 

Z drugiej strony nieśmiałe, małomówne osoby, 
tak jak ja, też mogą sobie świetnie radzić. My, 
introwertycy, bazujemy najczęściej na uważno-
ści, zmyśle obserwacji. Dosłownie wtapiamy 
się w ścianę, tak by zostawić modela samemu 
sobie, żeby się rozluźnił i pokazał nam w końcu 
swoje prawdziwe ja.

Na koniec chciałabym krótko wspomnieć 
o świetle w fotografii. Wszyscy wiemy, że fo-
tografia to światło, że uzyskujemy ją, malując 
światłem i cieniem. To rzecz oczywista, ale chy-
ba najmniej zrozumiana. Jest to tak obszerny 
temat, że ciężko streścić go w kilku słowach. 
Wydaje mi się jednak, że zrozumienie światła 
to jedna z najpiękniejszych przygód i podró-
ży każdego fotografa. Eksperymentuj, próbuj 
wszystkiego: fotografii przy zapałce, w nocy,  
w ostrym południowym świetle, w godzinie 
złotej, niebieskiej (mojej ulubionej), w pochmur-
ny dzień. Nie uciekaj od fotografii studyjnej, 
która daje niezliczone możliwości oraz pozwa-
la na większą kontrolę światła i kreatywność.

Bycie fotografem oznacza nieustanny rozwój. 
Fotografia cały czas się zmienia, zmieniają się 
trendy, mody i chociaż nie musisz za nimi 
podążać, ważne, żebyś wiedział o ich istnie-
niu. Wielu z fotografów, którzy byli najlepsi 
dziesięć, dwadzieścia lat temu, dzisiaj zostało 
daleko w tyle. Zdjęcia perfekcyjnie oświetlone, 
wystudiowane, z rewelacyjnym retuszem - nie 
są aktualnie tym, czego szuka klient. A z wy-
uczonej raz estetyki ciężko się wychodzi.

Inspiruj się, oglądaj wystawy, filmy, wideokli-
py, studiuj fotografów-legendy, sprawdzaj, co 
robią młodzi artyści na Instagramie i nie prze-
stawaj robić zdjęć! Powodzenia!

P racuję w tym cudownym zawodzie 
już ponad ćwierć wieku i nadal je-
stem przekonany, że wybrałem 

słusznie. Cofając czas, postąpiłbym podob-
nie, mimo trudnej specyfiki tej profesji, nie-
normowanych godzin pracy, zajętych week-
endów i dni, kiedy ja biegam z aparatem, 
podczas gdy znajomi siedzą przy grillu. Nie 
zamieniłbym tej pracy na żadną inną. Foto-
reporterem nie zostanie osoba, która widzi 
się w sztywnych biurowo-korporacyjnych 
ramach. Tu trzeba być trochę zakręconym, 
pozytywnym wariatem. I mieć bardzo wy-
rozumiałą rodzinę.

Dobry fotoreporter nie powinien fotografować 
oczywistych tematów w sztampowy sposób. 
Nie może stać tam, gdzie wszyscy, powinien 
rozglądać się wokół i podejść do tematu z innej 
strony. Tak, żeby zaciekawić odbiorcę, szuka-
jąc niezwykłych sytuacji, emocji, nieoficjalnych 
gestów, ulotnych chwil.

Wiele jest dróg, by zostać fotoreporterem. 
Niektórzy idą tradycyjnie. Po maturze jakaś 
szkoła fotograficzna, studia w tym szeroko 
pojętym kierunku. Wybór jest ogromny. 
Najlepsi, najbardziej utalentowani i wytrwa-
li lądują w czeskiej Opavie albo na którymś 
z wydziałów łódzkiej filmówki. Jedni miłość 
do fotografii dostrzegają u siebie bardzo 
wcześnie, drudzy na późniejszym etapie 
życia, często porzucając dotychczas wyko-
nywaną pracę. Ale absolutnie na samym 
początku drogi do zawodu fotoreportera 
czy dziennikarza musimy znaleźć w sobie 
jeszcze „to coś”. Trudno ramowo to zdefi-
niować, dla każdego iskrą jest coś innego. 
Dla mnie była to ciekawość otaczającego 
świata, ludzi, obserwacja mojego bardzo 
specyficznego miasta, zachodzących w pio-
runującym tempie przemian. Dzięki foto-
grafii jestem w samym środku wydarzeń. 
Bardzo różnych, nie ma nudy. Moja praca 
polega na fotografowaniu zwykłych miej-
skich sytuacji, codziennych ludzkich zajęć, 
ale też imprez sportowych, kulturalnych 
i politycznych. I nie ma znaczenia, że pracuję 

w trochę mniejszym mieście niż Warszawa, 
Wrocław czy Kraków. Że dzieje się tu nieco 
mniej, że tematy fotograficzne są mniej no-
śne w skali ogólnopolskiej. Mój szef z agencji 
fotograficznej Gazety Wyborczej, Sławomir 
Sierzputowski miał takie powiedzenie do 
młodych, wyrywnych i niepokornych foto-
grafów: „Myśl globalnie, działaj lokalnie”. 
Coś w tym jest. 

O tym, że zostałem fotoreporterem zdecydo-
wał trochę przypadek. Ot, rodzice kupili pro-
stą „małpkę” 16-letniemu jedynakowi, a ten, 
w trudnych czasach początku lat 90. XX w., 
zamiast być wdzięczny, po kilku miesiącach 
przehandlował ją za używanego radzieckiego 
Zenita. Podczas Światowych Dni Młodzieży 
na Jasnej Górze w 1991 r., całą noc czekałem, 
żeby być w pierwszym rzędzie za barierkami 
i móc zrobić zdjęcie papieżowi. Później, które-
goś dnia, już jako licealny fotograf „Słowaka”, 
zamiast do szkoły powędrowałem za starszą 
panią, która postanowiła pojechać z kozą au-
tobusem PKS. Koza mi pomogła, bo zdjęcie 

ukazało się w jednym z częstochowskich 
dzienników, z którym potem zacząłem współ-
pracować. A że nadal byłem licealistą, wielo-
krotnie jeszcze - chcąc zrobić zadany temat do 
Gazety - skręcałem w inną drogę niż do szko-
ły. Rodzice wybaczyli mi moje wielogodzinne 
przesiadywanie w łazience przerobionej na 
ciemnię, a ja już wiedziałem, że fotografia jest 
tym, co chcę robić w życiu.

Dzisiaj, w dobie internetu, błyskawicznie 
reagujących mediów i komunikatorów spo-
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łecznościowych, bycie fotoreporterem stało 
się prostsze. Możemy obserwować publikacje 
agencji fotograficznych z całego globu, pod-
glądać styl pracy fotoreporterów, ich sposób 
patrzenia na świat. Właściwie każdy, kto ma 
odrobinę wrażliwości, wyobraźni i znajdzie się 
w centrum jakiegoś wydarzenia, może prze-
kazać je obrazem i komentarzem w sieci. Foto-
grafując, należy tylko pamiętać o takiej zwykłej 
ludzkiej etyce, zachowaniu taktu i dyskrecji. 
I już stajemy się lokalnym fotoreporterem. Nie 
trzeba mieć sprzętu wartego kilkadziesiąt ty-
sięcy złotych, żeby zilustrować zastaną scenę. 
Pewnie, dobry aparat fotograficzny i komplet 
obiektywów bardzo pomagają, ale współcze-
sne telefony komórkowe w wielu sytuacjach 
mogą nam służyć niewiele gorzej. Wybór 
sprzętu to już inna historia, każdy fotorepor-
ter ma swoje ulubione marki, które mu dobrze 
„leżą”. Bardzo ważne jest, by znać swój aparat 
i nie być zaskoczonym żadną zastaną sytuacją. 

Wybitny francuski fotoreporter, Henri Car-
tier-Bresson twierdził, że w fotografii liczy 
się tylko ta chwila, podczas której naciskany 
jest spust migawki i to tę chwilę trzeba zna-
leźć w otoczeniu. Wychodził z założenia, że 
oko fotografa musi dostrzec w przestrzeni 
kompozycję i intuicyjnie powinno wiedzieć, 
w którym momencie uwiecznić to na zdjęciu. 
Jeśli się ten moment przegapi, już nigdy się on 
nie powtórzy. No właśnie, gdy znajdziemy się  
w tym odpowiednim czasie i miejscu oraz 
kiedy będziemy przekonani, że to właśnie ta 
chwila, którą chcemy pokazać, wówczas nie 
ma czasu na zastanawianie się nad możliwo-
ściami naszego sprzętu. 

Dzieląc się zdjęciami w sieci, czy pokazując je 
znajomym, zawsze pamiętajcie, by każdy, na-
wet najnudniejszy temat fotograficzny poka-
zać z sercem. A gdy już poczujecie się na siłach, 
żeby podzielić się swymi zdjęciami z którymś 
z portali informacyjnych, przyjdzie czas na we-
ryfikację waszych umiejętności. I tego, czy te 
umiejętności, a także wysiłek, poświęcony czas 
i praca włożona w realizację tematu będą od-
powiednio wycenione przez zamawiającego. 
Ale to już zupełnie inny temat.

FOTOGRAFICZNA CZĘSTOCHOWA
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P ośród wszystkich możliwych ga-
tunków fotografii, street photo 
daje najwięcej zabawy i obecnie nie 

wymaga od fotografa dużych umiejętności 
technicznych. Tu liczy się głównie wytrwa-
łość i zmysł obserwacji.

Tematem może stać się dosłownie wszyst-
ko i właściwie w każdym miejscu. Brak 
ograniczeń pozwala na swobodne i lekkie 
podejście do tego gatunku fotografii. Naj-
ważniejsze to wyjść z domu i wyruszyć bez 
celu przed siebie. To rodzaj fotografii, który 
nie nobilituje wyłącznie atrakcyjnych wizu-
alnie miejsc, pozwala natomiast dostrzec 
codzienność w niezwykły sposób i zbliżyć 
się do przypadkowo napotkanych ludzi, 
którzy często stają się bohaterami zdjęć. 
Stąd już krok do pogłębionej wersji street 
photo, czyli do reportażu, który technicznie 
przeplata się ze streetem w sposobie wyko-
nywania zdjęć. Dzięki nawiązanym na ulicy 
rozmowom można natrafić na temat, który 
się rozwinie w reportaż lub dokument.

Sprzęt nie powinien przeszkadzać w ro-
bieniu zdjęć, najlepszy aparat to ten, któ-
ry mamy zawsze przy sobie i potrafimy 
się nim bezbłędnie posługiwać. Jest kilka 
trendów sprzętowych w tym gatunku fo-
tografii, ale nie ma to absolutnie większego 
znaczenia, ponieważ każdy z nas jest inny 
i ma inne podejście, tak więc na samym po-
czątku naszej przygody nie dajmy się wkrę-
cić w kupowanie drogich zabawek. Jeśli 
jednak chcemy fotografować czymś wyjąt-
kowym, to aparat na film będzie strzałem 
w dziesiątkę, choć nie tanim, ze względu 
na koszty zakupu negatywu oraz wywoła-
nia i skanowania. Natomiast sam aparat ze 
świetnym obiektywem można kupić już za 
ok. 500 zł. Wybór jest ogromny, a doświad-
czenia pracy „analogiem” niepowtarzalne, 
ale trzeba mieć na uwadze, aby wiedzieć, 
co się robi. Wiąże się to z rozumieniem, 
czym jest trójkąt ekspozycji, czyli zależność 
między czułością (ISO), czasem migawki 
a przysłoną.

Ze względu na ogromny postęp techno-
logiczny, aparat, jaki mamy wbudowany  
w telefonie, na początek zupełnie wystarcza. 
Z czasem, jeśli poczujemy, że chcemy praco-
wać więcej na „ulicy”, warto się zastanowić 
nad zakupem aparatu, który będzie przede 
wszystkim wygodny i niezbyt duży.
Street operuje głównie szerokim kątem widze-
nia, co przekłada się na skrócenie dystansu. 
Bądź bliżej tego, co fotografujesz. Ogniskowe 
obiektywu: 28 mm i 35 mm to standard, ale 
polecam również 50 mm, jeśli komuś trudniej 
skomponować kadr szerszym kątem.

Każdy z czasem natknie się na ukute przez 
Henri Cartier-Bressona pojęcie „decydujące-
go momentu”, którego rozumienie bywa czę-
sto bardzo zdradliwe, gdyż wyczekiwanie 
tylko mało prawdopodobnych sytuacji szyb-
ko prowadzi do zniechęcenia. Te „momenty” 
zdarzają się podczas codziennej obserwacji 
świata dokoła nas i jego dokumentowania. 
Trzeba jednak zdać sobie sprawę, iż 99% 
naszych zdjęć będzie się nadawać wyłącznie 
do kosza, ale dla tego pozostałego 1% warto 
fotografować.

Fotografując w przestrzeni publicznej, 
wcześniej czy później znajdziemy się w 
sytuacji, w której będziemy chcieli zrobić 
komuś zdjęcie bez pytania o zgodę - nie-
mal wszyscy reagujemy wtedy w podob-
ny sposób, czyli zwyczajnie się boimy. 
Nawet bardzo doświadczeni fotografowie 
nie wyzbyli się do końca tego paraliżują-
cego uczucia. W takich momentach bar-
dzo pomaga dobre opanowanie sprzętu, 
aby móc szybko i niezauważenie wykonać 
zdjęcie.
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Para wygodnych butów też jest niezbędna, bo-
wiem - żeby upolować dobrą fotografię - trze-
ba dużo chodzić. Najlepiej w godzinach, kiedy 
światło jest sprzyjające, czyli wcześnie rano 
oraz późnym popołudniem.

Kiedy już wydepczecie wszystkie ścieżki 
w najbliższej okolicy, wybierzcie się do po-
bliskiego miasta lub na wieś, gdyż wbrew 
pozorom małe miejscowości również mają 
duży potencjał fotograficzny. Dowodem 
tego są chociażby prace czeskiego fotogra-
fa Jindřicha Štreita, którego najlepsze zdję-
cia streetowe pochodzą z malutkiej wioski 
gdzieś na Morawach. Co prawda, dorobek 
Štreita zyskał po latach wartość dokument-
ną, ale spostrzegawczość i humor, jaki moż-
na znaleźć w jego pracach, zdecydowanie 
zaliczają te fotografie do gatunku street 
photo.

Nie ma chyba trudniejszej sztuki w fotogra-
fii niż zdjęcie z poczuciem humoru – takie, 
które nas rozbawi. Być może dlatego street 
photo jest tak lubianym i popularnym ga-
tunkiem. Polecam fotografie Elliota Ervitta, 
który nie brał wszystkiego do siebie zbyt 
poważnie i pozwalał, aby zdjęcia same go 
znajdowały.

Jeśli dużo chodzimy, to i dużo fotografujmy. 
Mistrzowie gatunku, tacy jak Bresson czy Wi-
nogrand, robili około 10 rolek filmu dziennie, 
czyli bez mała 400 zdjęć. Technologia cyfrowa 
pozwala na obniżenie kosztów i co do ilości 
ujęć możemy się czuć bezkarni. 

Na koniec kilka słów o edycji, gdyż ta jest 
niezbędna, aby nasze zdjęcia były spójne pod 
względem estetycznym. Warto wypracować 
sobie jeden sposób obróbki i trzymać się go 
przez dłuższy czas, abyśmy niezwiązany ze 
sobą zbiór zdjęć mogli odbierać jako fragment 
większej całości.
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Z awsze fascynował mnie obraz - oglą-
dałam dużo zdjęć innych fotografów, 
zachwycałam się, analizowałam, 

myślałam o tym, co mi się podoba i co mnie 
porusza. Sama estetyka jednak nie wywołu-
je u mnie już takich emocji. Obecnie niemal 
każdy jest w stanie zrobić telefonem zdjęcie, 
które mieści się w kanonach ogólnie przyję-
tego piękna,w związku z tym trudno jest wy-
różnić się z tłumu. Wcale nie mówię, że jest w 
tym coś złego. Cieszę się, że coraz więcej osób  
w sposób świadomy fotografuje, nawet jeśli te 
zdjęcia trafią tylko do pamiątkowego albumu.

Pierwsze kroki w fotografii stawiałam, ro-
biąc portrety kobiece. Najpierw koleżankom, 
później ich znajomym, działało to na zasadzie 
tzw. poczty pantoflowej. Myślę, że to nadal 
jeden z najlepszych sposobów zdobycia klien-
tów, szczególnie na początku – wielu z nas 
bardziej ufa opinii czy poleceniu ze strony za-
ufanej osoby niż reklamie internetowej. 

Moje pierwsze zlecenie w fotografii ślubnej 
było okupione sporym stresem, ponieważ 
ślub został odwołany dzień wcześniej, a para 
zapomniała mnie o tym poinformować. Jecha-
łam zapłakana z kościoła pod salę weselną, 
myśląc że pomyliłam adresy. Wtedy pomy-
ślałam, że jestem skończona w tym zawodzie. 
Taki chrzest bojowy. Na szczęście wszystko 
się wyjaśniło, a na kolejne zlecenie wyruszy-
łam podwójnie zmotywowana.

Jeśli zastanawiacie się, jak pomóc sobie  
w zdobyciu pierwszego zlecenia, tu nikogo 
nie zaskoczę - najlepiej załapać się jako drugi 
fotograf do pomocy lub przekonać znajo-
mych, aby wam zaufali i wykonać zdjęcia na 
ich ślubie w zamian za możliwość udostępnie-
nia ich w sieci.

Kwestie sprzętowe to zagadnienie mocno in-
dywidualne i równie dyskusyjne. Sprzęt to 
po prostu narzędzie, które powinno ułatwiać 
nam rozwijanie pasji i powinniśmy mieć do 
niego pełne zaufanie, natomiast jego dobór za-
leży od własnych preferencji. Osobiście uwiel-

biam jasne obiektywy i pracę na maksymalnie 
otwartych przysłonach, ktoś inny może być 
fanem wieloplanowości i mocnego przymy-
kania przysłony. Nie umniejszając posiadaniu 
odpowiedniej wiedzy technicznej, dla mnie 
wyjątkowo ważne było zawsze wsłuchiwanie 
się w siebie, by być autentycznym w tym, co 
robię. Istotne jest fotografowanie w harmonii 
z własną naturą. Dla mnie fotografia od sa-
mego początku była formą wyrażania własnej 
wrażliwości i odkrywania w sobie pokładów 
emocjonalnych. Lubię się zagłębiać w to, co 
robię, przeżywać - nigdy nie traktowałam 
swojej pracy powierzchownie. Może brzmi to 
banalnie, ale może to być kluczem do sukce-
su. Więc - gdy chcemy zabrać się za fotogra-
fowanie na poważnie - musimy zadać sobie 
pytanie, czego oczekujemy i jaką drogą w tym 
zawodzie chcemy podążać.

Fotografia ślubna na przestrzeni ostatnich 
dziesięciu lat przeszła ogromną ewolucję, któ-
ra trwa nadal – nie jest już chałturą, za jaką była 

kiedyś uznawana. Dla mnie reportaż ślubny 
to mnóstwo emocji, prawdziwych sytuacji, 
wzruszeń, radości, spontanicznych gestów. 
Jesteśmy w samym środku wydarzenia, na 
które czasem pary czekają latami - przygoto-
wują się, przeżywają te niepowtarzalne chwi-
le, a my jesteśmy tego wszystkiego świad-
kami. Jest to naprawdę wyjątkowe uczucie, 
powodujące często przypływ pozytywnej ad-
renaliny, nierzadko wzruszenie. Moja praca to 
ogromna odpowiedzialność i każdy, kto zde-
cyduje się na zawód fotografa ślubnego, musi 
się z tym liczyć. To często też stres, który może 
rodzić w naszej głowie pytanie, czy na pewno 
się do tego nadajemy. Największym błędem, 
jaki możemy wtedy popełnić, jest poddanie 
się, rezygnacja – nie ma ludzi nieomylnych, 
bezawaryjnego sprzętu. Jednak z każdym ko-
lejnym zleceniem nabywamy doświadczenia, 
uczymy się radzić sobie z podbramkowymi 
sytuacjami. Z każdym zleceniem jesteśmy sil-
niejsi i jest to ogromnie budujące uczucie.

Jeśli miałabym odpowiedzieć na pytanie, jak 
zacząć i co robić, żeby zostać zauważonym, 
aby przyszłe pary wybierały właśnie nas, 
odpowiem, że najważniejsze jest znalezienie 
w tym głębszego sensu. Zrozumienie, że fo-
tografia ślubna ma wywoływać emocje, spra-
wiać, by osoby oglądające zrobione przez nas 
zdjęcia, wracały do przyjemnych wspomnień 
związanych z sesją. Żeby fotografia wiązała 
się z konkretną historią i aby zdjęcia tę histo-
rię potrafiły opowiedzieć. Stojąc za obiekty-
wem, starajmy się czasem oderwać wzrok 
od wizjera i poznać osoby, które fotografuje-
my - rozmawiajmy, pytajmy, angażujmy się 
w relację. Na pewno wasza osobowość oraz 
łatwość nawiązywania kontaktów ma znacze-
nie. Kluczem do dobrej fotografii ślubnej jest 
wspomniana wcześniej autentyczność, do niej 
powinniśmy zawsze dążyć.

W kwestii technicznej najważniejszą rolę od-
grywa dla mnie światło. Dzięki niemu mo-
żemy z pozornie mało interesującego kadru 
wydobyć nieoczywiste piękno. Nie jestem 
zwolenniczką trzymania się określonych ram 
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i zasad, w moim odczuciu dobre zdjęcie wcale 
nie musi być ostre, może być dalekie od miesz-
czenia się w złotym podziale. Jeśli chcemy 
oddać dynamikę, wywołać określone emocje, 
zaskoczyć odbiorcę, wprowadzić pewnego ro-
dzaju niedopowiedzenie, możemy zrobić zdję-
cie poruszone albo skrajnie kadrować. Ważne 
jest, aby obraz mimo wszystkich naruszonych 
„złotych zasad”, był przyjemny w odbiorze lub 
na tyle hipnotyzujący, że chcemy na niego pa-
trzeć, chcemy odkrywać jego historię. 

Myślę, że poszukując swojej drogi fotograficz-
nej, warto wyróżniać się określonym stylem. 
Często słyszę, że moje zdjęcia są kojarzone 
z moją osobą. Warto się również inspirować. 
Jednak nie polecam nadmiernego przegląda-
nia zdjęć innych fotografów ślubnych, bo to 
ogranicza wyobraźnię, kreatywność i utrudnia 
rozwój. Ja uwielbiam czerpać inspiracje z do-
brych filmów, szczególnie w kwestii kadrów, 
budowania narracji oraz pracy ze światłem. 

Świetnym pomysłem jest wybranie się na 
warsztaty fotograficzne, grupowe bądź indy-
widualne. Czasem rozmowa z innym fotogra-
fem, zwłaszcza jeśli jego prace są nam bliskie, 
może być punktem zwrotnym na naszej ścież-
ce zawodowej. Sama kilkakrotnie prowadzi-
łam indywidualne zajęcia, podczas których 
opowiadałam, w jaki sposób pracuję i jak udaje 

mi się uzyskać naturalne zdjęcia. Warto rów-
nież omówić z innym fotografem swoje portfo-
lio i wykonać wspólnie sesję zdjęciową. 

Zawód fotografa ślubnego wydaje się być 
łatwo dostępnym, dlatego jest nas tak dużo. 
Jeśli jednak chcemy się wyróżnić i zdobywać 
zlecenia, potraktujmy tę dziedzinę z wyjątko-
wą czułością. Bądźmy gotowi na chwilę zwąt-
pienia, nie poddawajmy się, a gdy zaczniemy 
osiągać pierwsze sukcesy, nie spoczywajmy na 
laurach - starajmy się ciągle rozwijać. Poszu-
kujmy w tym prawdy i szczerych emocji. Tak 
właśnie wygląda to, co robię, co uwielbiam, 
tym jest dla mnie fotografia ślubna.

FOTOGRAFICZNA CZĘSTOCHOWA

 KAROLINA GRZESIAK: 
 fotografka modowa 
 www.karolinagrzesiak.com 
 www.fleszkastudio.pl 

F otografia mody fascynowała mnie od same-
go początku. Jak zaczarowana oglądałam 
edytorialowe historie, w których wszystko 

było możliwe. Tak zaczęła się moja przygoda z foto-
grafią - od marzenia o kreowaniu pięknej opowieści. 
Szybko okazało się, że możliwości wyrazu jest wiele 
i nie ma jednej najlepszej drogi. Jest za to ogrom rado-
ści, pracy, nauki, zaangażowania i eksperymentów.

W pierwszej kolejności poznaj swoje narzędzia. Opa-
nuj obsługę aparatu oraz cyfrowej postprodukcji. Pa-
miętaj, że nie potrzebujesz drogiego sprzętu, aby roz-
począć przygodę z fotografią np. mody. Na początek 
polecam cyfrową lustrzankę i obiektyw 50 mm f/1.8. 
Propozycja niskobudżetowa, która daje dużo moż-
liwości. Testuj sprzęt i światło naturalne w plenerze. 

Działaj z tym, co masz w zasięgu ręki, wystarczy nie-
wiele, aby stworzyć piękną historię. Spróbuj zaznajo-
mić się z takimi programami, jak Lightroom, Capture 
One oraz Photoshop. Dwa ostatnie to bardzo popular-
na kombinacja w pracy komercyjnej. To połączenie to 
mój faworyt. 

Oglądaj... Staraj się kształtować swoje oko oraz po-
czucie estetyki. Z czasem intuicyjnie zaczniesz roz-
poznawać dobre zdjęcia. Oglądaj i analizuj zarówno 
prace mistrzów fotografii, jak i edytoriale modowe 
w uznanych magazynach, takich jak Vogue. W sie-
ci znajdziesz masę źródeł, chociaż pewnie z cza-
sem docenisz także papierowe publikacje. Staraj się 
mieć otwarty umysł. Inspiracje znajdziesz wszędzie:  
w malarstwie, grafice, książkach i filmach. Przyda ci 
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się notatnik, w którym będziesz zapisywać po-
mysły, plany, myśli.

Ćwicz. Fotografia mody, to praca z modelem/ 
modelką, dlatego staraj się dużo eksperymento-
wać. Na początku możesz fotografować np. ko-
leżanki. Rozwiniesz przy tym swoje umiejętności 
miękkie. Kluczem do sukcesu jest przyjemna at-
mosfera. Baw się dobrze na sesji. Eksperymentuj 
z ubraniami - zwykły materiał, umiejętnie udrapo-
wany, może wyglądać jak elegancka suknia. Liczy 
się twoja pomysłowość, spryt i wyczucie estetyki.

Gdy już poczujesz się pewniej, spróbuj zorgani-
zować swój projekt. Skompletuj zespół. Stwórz 
moodboard czyli tablicę inspiracji, dzięki której 
przekażesz ekipie swój pomysł. Styliści, wizaży-
ści, fryzjerzy czy modelki – każdy kiedyś zaczyna. 
I każdy z nich musi zbudować portfolio, tak jak ty. 
Pomóżcie sobie nawzajem. Szukaj ludzi na począt-
ku swojej drogi, pełnych pasji do mody. Razem mo-
żecie działać w ramach TFP czyli „Time For Pho-
tos”. W skrócie, każdy w projekcie poświęca swój 
czas, zasoby i umiejętności, aby stworzyć piękny 
edytorial, często z możliwością publikacji. Pamiętaj, 
dotyczy to tylko niekomercyjnych sesji, z których 
nikt nie czerpie profitów pieniężnych. Angażuj się  
w ciekawe, rozwijające projekty, ale rozważnie. Pa-
miętaj również, że sesja modowa to praca zespoło-
wa, każdy ma tu swoją rolę, ale to ty jako fotograf 
odpowiadasz za efekt pracy całej ekipy. Od ciebie 
zależy, kogo zaangażujesz do współpracy oraz 
jaka będzie atmosfera na sesji. Ty prowadzisz twój 
team.

Publikuj! Pokazuj swoje prace wszędzie, gdzie 
tylko możesz. Prowadź swój profil na Insta-
gramie. Dobrze jest mieć galerię internetową 
z własnym adresem www. Staraj się o publikacje  
w magazynach, czasem wystarczy przesłać do 
redakcji swój edytorial. 

I najważniejsze. Fotografia modowa, kiedyś bar-
dzo elitarna, dziś staje się coraz bardziej popu-
larna i dostępna. Konkurencja jest spora, dlatego 
musisz być uparty, zdeterminowany, pełen pasji 
do mody i fotografii. Konsekwencja w działaniu 
to klucz. Powodzenia!

FOTOGRAFICZNA CZĘSTOCHOWA

 KAMIL DZIOBA: 
 fotograf lotniczy 
 www.facebook.com/dron.force.one 

T ematyką dronów i fotografii „z góry” interesuję się 
od około sześciu lat. Pierwszego drona nabyłem  
w 2015 r., gdy w Polsce ten temat dopiero raczko-

wał. Na popularnych portalach społecznościowych można 
było znaleźć niewiele wątków związanych z tym zagadnie-
niem, a dziś są ich dziesiątki. Drony były dla mnie czymś 
niesamowicie ciekawym. Nareszcie coś, co wcześniej moż-
na było zobaczyć jedynie w programach naukowych albo 
filmach science-fiction, było ogólnodostępne. Oczywiście, 
jak to bywa w przypadku elektroniki, takie rzeczy bardzo 
szybko ewoluują i teraz widzę, jak niedoskonały był mój 
pierwszy dron, aczkolwiek niesamowitą frajdę sprawiało 
mi latanie nim i oglądanie świata „z góry”. 

Dron to oczywiście samo urządzenie, którym latam oraz 
kamera/aparat - sprzęt, którym wykonuje się filmy i zdję-
cia. W obu tych kwestiach świat dronów poszedł mocno do 
przodu i teraz to coraz bezpieczniejsze maszyny (z dłuż-
szym czasem lotu, większym zasięgiem, czujnikami antyz-
derzeniowymi, systemem powrotu do miejsca startu) oraz 
z jeszcze lepszymi możliwościami rejestrowania obrazu 
(wszelkie ustawienia manualne aparatu, wymienna opty-
ka, zapisy w jakości 4K). 

Moje pierwsze materiały z drona niezwykle mnie fascy-
nowały, ponieważ nareszcie mogłem zobaczyć miejsca,  
w których bywałem na co dzień, ale tym razem z perspek-
tywy lotu ptaka. Miałem świadomość, że jeszcze kilka lat 
wcześniej, aby uzyskać taki efekt, potrzebny byłby helikop-
ter z pilotem, operatorem kamery czy fotografem, a teraz ja 
sam mogę to zrobić przy wykorzystaniu małego narzędzia. 

Zdjęcia zacząłem nieśmiało publikować na moim pry-
watnym profilu i zaczęły one wzbudzać zainteresowanie 
znajomych. Z czasem pomyślałem, że warto pokazać efekt 
mojej pracy większemu gronu i założyłem na Facebo-
ok’u i Instagramie profil dron.force.one. Sprawę cały czas 
traktowałem hobbystycznie i nie upatrywałem w tym źró-
dła dochodu. Pomimo wykonywania setek zdjęć i filmów 
uznałem, że na dron.force.one dodawać będę tylko moje 
najciekawsze prace, aby utrzymać pewną estetykę stro-
ny. W efekcie zaczęły pojawiać się zapytania o możliwość 
wykorzystania moich zdjęć do folderów reklamowych, 
jako materiałów marketingowowych czy propozycję wy-
konania konkretnych ujęć na zlecenie. Pamiętam, że na 
początku niejednokrotnie przesyłałem moje zdjęcia za 
darmo, bo niesamowicie budowało mnie to, że moje prace 
tak się podobają i mogą być dalej wykorzystane. Z czasem 

jednak pojawiały się nowe modele dronów, a mój sprzęt 
się zużywał. Koniecznym było zainwestowanie w coś lep-
szego i właśnie dzięki zleceniom mogłem pozwolić sobie 
na upgrade. 

Podczas wykonywania zdjęć staram się przedstawić znane 
miejsca z nieznanej perspektywy, a dodatkowo w niezwy-
kłych okolicznościach. Uwielbiam robić zdjęcia o wscho-
dzie słońca. Często, na przykład podczas wakacji czy dnia 
wolnego, lubię wstać o 4 rano i pojechać w ciekawe miej-
sce, aby uchwycić dronem, jak tam zaczyna się dzień. Prak-
tycznie wszędzie gdzie jestem, staram się patrzeć na dane 
miejsce pod kątem tego, jak wyglądałoby ono z drona, jaki 

kadr byłby dobry. Z czasem zrozumiałem, że nie chcę robić 
„zwykłych” zdjęć, których jest coraz więcej w sieci, tylko 
takie, które będą się „tym czymś” wyróżniać. Mam nadzie-
ję, że podczas oglądania mojego portfolio dron.force.one 
łatwiej będzie zrozumieć, co mam na myśli. 

Każdemu bardzo polecam rozpoczęcie przygody z oglą-
daniem świata „z góry” przy wykorzystaniu drona. Oczy-
wiście należy liczyć się z tym, że nie jest to mały wydatek, 
choć drony można już kupić za 300-500 zł. Osobiście uwa-
żam jednak, że lepiej odpuścić sobie taki sprzęt, aby za 
szybko się nie zniechęcić. Ponadto tani sprzęt nie jest zbyt 
bezpieczny. 

Przy wykonywaniu lotów dronem należy pamiętać, że zo-
bowiązani jesteśmy do przestrzegania bardzo konkretnych 
przepisów. Między innymi obowiązuje nas rejestracja jako 
operatora drona w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego, za-
poznanie się ze strefami powietrznymi w danym miejscu 
oraz zgłoszenie lotu. Są miejsca objęte zakazem lotów lub 
takie, gdzie możemy latać tylko po uzyskaniu odpowied-
niej zgody. Po wszelkie informacje odsyłam na stronę dro-
ny.ulc.gov.pl . 

oprac. Adam Markowski
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FOTOGRAFICZNA CZĘSTOCHOWA

Adam Florczyk: Piotrek, tym razem chciałbym 
porozmawiać z Tobą trochę o fotografii, a trochę 
o czasie. Dlatego na początek muszę zapytać 
o dwie sprawy: kiedy pierwszy raz sięgnąłeś po 
aparat i od jak dawna aparat jest Twoim nieod-
łącznym towarzyszem? Przyznam Ci się, że chy-
ba nigdy nie widziałem Cię bez aparatu. 

Piotr Kras: Pierwsza była Smiena 8. Prosty, 
manualny aparat masowej produkcji, jeszcze 
z ZSRR. Miałem wtedy siedem lat. Moim nieod-
łącznym towarzyszem został Zenit 12XP. To stało 
się jakieś trzydzieści lat temu i od tego czasu fak-
tycznie niewiele było dni bez aparatu. 

Są fotografowie, którzy robią zdjęcia zawsze 
z myślą o jakimś większym projekcie: wystawie, 
albumie, konkursie itd. Mam wrażenie, że dla 
Ciebie są to sprawy drugorzędne, że Ty przede 
wszystkim jesteś dokumentalistą. Robisz zdjęcia 
trochę kompulsywnie, próbując zachować chwile 
od zapomnienia, mniej ważne jest to, co później 
będzie się z tymi zdjęciami działo. Czy fotografia 
to Twój sposób radzenia sobie z przemijaniem? 

Zaczynając od końca, to chyba jestem jeszcze za 
młody, żeby zaprzątać sobie głowę własnym 
przemijaniem. A mówiąc poważnie - fotografie 
wykonuję jakby na kilku płaszczyznach. Są zle-
cenia komercyjne, które muszą być zazwyczaj 
zrealizowane na już. Fotografie dokumentalne, 
które najlepiej działają pokazane po latach. No 
i oczywiście są te wykonywane dla siebie. Nigdy 
nie robiłem zdjęć z myślą o konkursie ani wysta-

wie, ale jeśli mam coś ważnego lub ciekawego, to 
wysyłam. Przez lata sporo się tego zebrało, za-
równo wyróżnień na konkursach, jak i wystaw. 
Niedługo będzie można chociażby zobaczyć 
moje fotografie chasydów, na zbiorowej wysta-
wie we Wrocławiu. Mam nadzieję, że dojdzie też 
do skutku miniwystawa w „Wejściówce” naszej 
Miejskiej Galerii Sztuki. Planujemy to na wiosnę. 

Poznałem Cię jako fotoreportera, kronikarza 
częstochowskiego życia kulturalnego. Nie my-
ślałeś nigdy, żeby akurat tę część swojej twór-
czości zachować w jakiejś bardziej trwałej for-
mie? To byłaby bardzo obszerna kronika tego, 
co przez ostatnią dekadę z hakiem działo się w 
naszej kulturze. 

Istotnie, to był bardzo intensywny czas: „Ty-
godnik 42-200”, „Życie Częstochowy”, „Czę-
stochowiak”. Można tam było znaleźć rzetelne 
i prawdziwe relacje z życia kulturalnego naszego 
miasta. Nie brakowało miejsca na duże fotorela-
cje. Niestety, na wszelkie bardziej trwałe formy 
potrzebny jest spory budżet. 

Nadal zdarza Ci się wrzucać fotografie na Two-
jego bloga pjolo.blogspot.com, ale należysz tutaj 
do nielicznych wyjątków. To paradoksalne, bo 
dziesięć lat temu lokalne środowisko fotograficz-
ne koncentrowało się właśnie wokół fotoblogów. 
Zdarza Ci się zatęsknić za tamtymi czasami? 

Myślę, że nie ma za czym tęsknić, zmieniła się 
po prostu forma. Wtedy środowisko koncentro-

wało się wokół portalu fotomedaliki.pl, to tam 
była baza linków do blogów, cykliczne konkursy, 
plenery. Portal funkcjonował dzięki naprawdę 
tytanicznej pracy kilku osób, przede wszystkim 
Michała Bajora i Oli Trojak. Później niestety nikt 
nie dał rady tej inicjatywy przejąć. Teraz życie fo-
tograficzne przeniosło się na grupy w portalach 
społecznościowych, zazwyczaj tematyczne.  

Z jednej strony na Twoich zdjęciach jest pełno lu-
dzi, ciągnie Cię do miejsc, w których coś się dzie-
je, gdzie jest tłum. Z drugiej jednak strony - przez 
lata robiłeś zdjęcia miejscom opustoszałym. Po-
rzuconym domom, zakładom pracy. Szukałeś 
tam śladów, jakie pozostały po ludziach. Czułeś 
się przy tym trochę jak podróżnik w czasie?  

O człowieku można różnie opowiadać. To, co po 
sobie zostawiamy, mówi wiele. Przez pięć lat fo-
tografowałem stare, opuszczone domy na wsiach 
i w małych miasteczkach. Bardzo dużo wtedy jeź-
dziłem, widziałem, jak szybko takie miejsca zni-
kają. Podobnie jest z zakładami pracy, kamienica-
mi i pałacami. Kawał historii, który w większości 
pozostanie tylko na moich zdjęciach. Oglądając 
je, każdy będzie mógł poczuć się jak podróżnik 
w czasie. Jednak tak naprawdę te zdjęcia swoją 
prawdziwą moc będą miały za co najmniej kilka-
dziesiąt lat. 

Lubisz grzebać w przeszłości. Udało Ci się na-
wet uruchomić krajowe media w poszukiwaniu 
ludzi odnalezionych na zdjęciach ze starego apa-
ratu. Możesz więcej opowiedzieć o tej historii?  

Historia zaczęła się od targu staroci, na którym 
wypatrzyłem aparat z kliszą w środku. Zaryzy-
kowałem, kupiłem go za dziesięć złotych. Udało 
się wywołać, zeskanować i zrobić odbitki siedem-
nastu czarno-białych zdjęć rodziny na wakacjach. 
Dało się ustalić, że fotografie wykonane zostały 
w Krynicy Morskiej. Temat podchwyciły ogólno-
polskie telewizje i dzienniki, dzięki czemu moż-
na było odnaleźć bohaterów zdjęć. Pani Marii 
z Tarnowskich Gór osobiście zawiozłem odbitki. 
Myślę, że to był fart, sezon ogórkowy i trochę ro-
mantyczna historia. 

Przez pewien czas wciągnęła Cię solarigrafia. W 
jej przypadku znowu czas odgrywa kluczową 
rolę, bo robienie takich zdjęć to projekt długo-
dystansowy. Co w przypadku solarigrafii jest 
najtrudniejsze? 

Lubię eksperymentować z różnymi formami za-
trzymania obrazu. W solarigrafii zdecydowanie 
kluczowa jest cierpliwość. Mimo, że zdjęcie moż-
na naświetlać kilka dni, prawdziwy efekt widać 
po upływie połowy roku. Najdłużej naświetlałem 
kliszę przez blisko pięć lat. Z doświadczenia już 
wiem, że w naszej strefie klimatycznej jest to bez 
sensu. Papier traci czułość po około roku. Potem 
dochodzą tylko efekty specjalne w formie spękań, 
pleśni i grzyba. W solarigrafii świetne jest też to, 
że trzeba aparat wykonać samemu. Od jakości 
jego wykonania zależy cały efekt. Niestety, obec-
nie niezbyt wielu ludzi ma czas i chęci na takie 
fotograficzne zabawy. Szkoda, bo jeśli chodzi 
o koszty, to chyba najtańszy rodzaj fotografii. 

Solarigrafia to trochę taki powrót do korzeni 
fotografii. A tak na co dzień już zupełnie prze-
niosłeś się na sprzęt cyfrowy, czy zdarza Ci się 
jeszcze używać analogów?  

Wciąż fotografuję analogiem. Jednak już chyba 
bardziej z sentymentu i dla przyjemności obco-
wania z manualnymi aparatami. Fotografia ana-
logowa broni się jeszcze tylko w wielkim forma-
cie i technikach eksperymentalnych. 

Ostatnio mam wrażenie, że znów uciekasz od 
ludzi, bo zawładnęły Tobą tematy przyrodni-
cze. Czy przeskok na fotografowanie zwierząt 
wymagał od Ciebie jakiejś drastycznej zmiany 
warsztatu? 

Jakoś tak fajnie zbiegło się moje znudzenie czło-
wiekiem z koniecznością izolacji w czasie pan-
demii. Fotografia przyrodnicza z technicznego 
punktu widzenia to chyba najcięższa próba. Bar-
dzo szybko weryfikuje nasze umiejętności. Czę-
sto godzinami trzeba zachować czujność, a na 
zrobienie zdjęć jest kilka sekund. Sprzęt niestety 
nie może być jakikolwiek. Kosztuje dużo. Jest 
wielki i ciężki w porównaniu do innych rodza-
jów fotografii. Sam aparat z obiektywem waży 
średnio około czterech, pięciu kilogramów. Plus 
osprzęt i akcesoria. Nadźwigać trzeba się kon-
kretnie, ale warto. 

Czy to fotografowanie zwierząt wynikło z pa-
sji przyrodniczej, czy na odwrót - by móc foto-
grafować zwierzęta, musiałeś coraz więcej się 

o nich dowiadywać?

Przyroda interesowała mnie od zawsze. Potra-
fiłem odróżnić wróbla od mazurka, kawkę od 
wrony. Ale postanowiłem ten temat zgłębić jesz-
cze bardziej. Zobaczyć i sfotografować wszystkie 
ptaki występujące w Polsce. W ciągu roku pozna-
łem około dwustu gatunków. To ciągła nauka, 
wyszukiwanie informacji, tysiące godzin w ple-
nerze. Niektóre gatunki przebywają u nas bardzo 
krótko, dwa, trzy miesiące. Inne są bardzo skryte 
lub jest tylko kilkaset osobników. 
Ważne jest dla mnie jednak też to, żeby, pokazu-
jąc zdjęcia, uwrażliwiać innych w kwestiach eko-
logicznych - dodaję opisy, zachęcam do zgłębia-
nia informacji. Na naszych oczach giną gatunki. 
Kuropatwa, tak pospolita jeszcze trzydzieści lat 
temu, dziś zmniejszyła pogłowie o 94%. A wciąż 
jest na liście gatunków łownych! Wiemy, dlacze-
go znika, a mimo to niewiele z tym robimy. Trze-
ba tu radykalnych działań. 

Co dalej? To znaczy, czy jest jeszcze jakiś rodzaj 
fotografii, który Cię pociąga, a którego nie mia-
łeś jeszcze szansy spróbować? 

Rodzaj i technikę fotografii dopasowuję raczej 
do tematów, które fotografuję. Pomysłów mam 
dużo, nie da się niestety robić wszystkiego naraz. 
Póki co prywatny czas będę poświęcał ptakom. 
Mam osobowość obsesyjną, a w tym temacie jest 
jeszcze dużo do zrobienia. Szczególnie polubiłem 
kilka gatunków, którym będę chciał poświęcić 
więcej czasu. 

FOTOGRAFICZNA
OSOBOWOŚĆ OBSESYJNA

Piotr Kras jest fotografem, którego trudno zaszufladkować. Dał się poznać przede wszystkim jako fotoreporter 
na licznych imprezach kulturalnych i jako miłośnik street photo. W jego portfolio znajdziemy jednak także portrety, 

projekty komercyjne, solarigrafię, fotografię dronową i dużo więcej. Najnowsze wyzwanie, z jakim się mierzy, 
to próba uwiecznienia na kliszy wszystkich gatunków ptaków występujących w Polsce. 

 Podróżniczek  Zimorodek  Raniuszek  Zielonka  Wąsatka  Wodnik  Bączek 
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FOTOGRAFICZNA CZĘSTOCHOWA

„Przyszedł czas, by i w fotografii polskiej 
nastąpiło pojęciowe rozróżnienie rzemieśl-
nika i artysty.” Między innymi tymi sło-
wami pod koniec lat 20. XX w. Jan Bułhak 
– ojciec polskiej fotografii – zapoczątkował 
funkcjonowanie terminu fotografiki, służą-
cego do opisu fotografii artystycznej. Jego 
postać w kontekście częstochowskiej sztuki 
fotograficznej nie jest bez znaczenia. Bułhak 
bowiem założył przed drugą wojną świato-
wą Fotoklub Polski, co stało się inspiracją do 
stworzenia w 2013 r. w Częstochowie Juraj-
skiego Fotoklubu - nawiązuje on zarówno 
swoją nazwą, jak i działalnością właśnie do 
tego pierwszego polskiego ogólnokrajowe-
go stowarzyszenia fotograficznego.

Jurajski Fotoklub powstał we wrześniu 
2013 r. i od tamtego momentu prowadzi 
działalność edukacyjną i popularyzatorską 
w zakresie fotografii artystycznej. Organi-
zuje spotkania autorskie, prelekcje, warsz-
taty, plenery fotograficzne w kraju i za 
granicą, wystawy, comiesięczne konkursy 
tematyczne oraz spotkania osób zaintereso-
wanych tą dziedziną sztuki.

Zainteresowanie fotografią artystyczną w Czę-
stochowie  jest  bardzo duże. Nasza organizacja 
ma najwięcej członków w całym województwie 
śląskim. O  tym  zainteresowaniu  świadczą  też 
udziały  częstochowian  w  różnych  konkursach 
fotograficznych, również  tych organizowanych 
w naszym mieście, np. „Martwa natura w fo-

tografii”,  „Cyberfoto”,  fotograficzne  konkursy 
miesiąca – mówi Sławomir Jodłowski, arty-
sta-fotografik, prezes Stowarzyszenia Juraj-
ski Fotoklub Częstochowa, instruktor ds. 
fotografii i filmu w Regionalnym Ośrodku 
Kultury w Częstochowie.

Częstochowskie stowarzyszenie jest zbio-
rowym członkiem Fotoklubu Rzeczypo-
spolitej Polskiej Stowarzyszenia Twórców 
i współpracuje z organizacjami o podob-
nym profilu w całym kraju i za granicą. 
Wspiera tym samym fotograficzki i foto-
grafików – ze szczególnym uwzględnie-
niem środowiska fotograficznego regionu 
śląskiego – między innymi w zakresie po-
pularyzacji ich twórczości, rozwoju kompe-
tencji czy organizacji wystaw.

Jurajski  Fotoklub  od  początku  swego  istnienia 
współpracuje ściśle z Regionalnym Ośrodkiem 
Kultury w Częstochowie,  który  jest naszą  sie-
dzibą – dodaje Jodłowski. – W związku z tym 
szczególne podziękowania należą się pani dyrek-
tor Małgorzacie Majer za to, że wspiera działa-
nia fotograficzne.

A sprzyja im chociażby funkcjonująca 
w ROK-u od 2014 r. Galeria FOTOPO-
BUDKA, której Jodłowski jest kuratorem. 
Udostępniona w instytucji przestrzeń eks-
pozycyjna pozwala na upowszechnianie 
twórczości lokalnych artystek i artystów, 
którzy poza okazją do zaprezentowania 

wyjątkowości fotograficznego obrazu 
i popularyzacji tej formy sztuki w Często-
chowie, mogą też pokazać piękno naszego 
regionu.

Przekłada się to na sporą aktywność człon-
kiń i członków stowarzyszenia oraz na ich 
osiągnięcia, zarówno w kraju, jak i za grani-
cą. Na liście niewątpliwych sukcesów znaj-
duje się chociażby to, że w 2020 r. Jurajski 
Fotoklub zakwalifikował się – jako jeden 
z dwóch polskich fotoklubów - do 15. edy-
cji pucharu World Cup for Clubs, organizo-
wanego przez międzynarodową federację 
fotograficzną FIAP.

Osoby fotografujące z naszego regionu 
mają więc dzięki Jurajskiemu Fotoklubowi 
czy Galerii FOTOPOBUDKA okazję nie tyl-
ko do promowania swojej twórczości, ale 
też do rozwijania umiejętności pod okiem 
doświadczonych artystek i artystów oraz 
sprawdzania swych szans w ramach pre-
stiżowych w tym środowisku przeglądów.

Więcej informacji można znaleźć na: rok.
czestochowa.pl/fotopobudka, www.juraj-
ski-fotoklub.pl i facebook.com/jurajskifo-
toklubpl, gdzie ponadto znajduje się aktu-
alnie internetowa ekspozycja II Wystawy 
Fotografii Członków Jurajskiego Fotoklu-
bu Częstochowa.

mw

JURAJSKI
FOTOKLUB 

 W Częstochowie nie brakuje ludzi fotografujących czy instytucji 
 patronujących tej działalności. Działa tu między innymi Jurajski Fotoklub, 

 który od lat przekonuje, że za pomocą obiektywu i spustu migawki 
 można stworzyć prawdziwe dzieła sztuki. 

Agnieszka Dumańska

Sławomir Jodłowski

Jarosław Dumański

Sławomir Jodłowski

Nina Mazuś

Ewelina Kołodziejska-Hajkowicz
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STUDIO

FOTOGRAFICZNA CZĘSTOCHOWA

Adam Markowski: Jak zacząłeś przygodę 
z fotografią?

Tomasz Renk: Zanim zająłem się fotografią 
krajobrazową, chciałem być malarzem. Nie 
wychodziło mi odwzorowywanie przestrze-
ni na płótnie, więc pomyślałem, że pomoże 
mi w tym aparat. Ciachnę zdjęcie i sobie to 
później zmaluję. Kupiłem aparat i porzuciłem 
malarstwo. Patrząc na to, jak dobre zdjęcia 
robią Jacenty Dędek i Grzegorz Skowronek, 
stwierdziłem, że odpuszczam fotoreportaż. 
Poszukiwałem swojej niszy. Lubiłem chodzić 
po górach, więc naturalnie zainteresował mnie 
krajobraz. 

To się przekuło na zysk?

Z początku nie dało się dobrze zarobić na fo-
tografii krajobrazowej. Pomogło mi jednak 
zlecenie fotografowania drugiego pokazu 
sztucznych ogni w Olsztynie w 1993 r. Or-
ganizator, Grzegorz Sitak, zgodził się na jed-
ną moją sugestię dotyczącą zmiany miejsca, 
z którego zamek miał być fotografowany. Wy-
produkowałem wtedy kilka bardzo dobrych 
kadrów. To rozkręciło biznes. Postanowiłem 
wejść w bardziej profesjonalny sprzęt. Brałem 
pod uwagę średnioformatowego Hasselblada. 
Poznałem człowieka, który zaproponował mi, 
by wybrać się do fabryki marki w Göteborgu. 

Wziąłem swoje portfolio, grubą tekę ze zdję-
ciami, wszystkie oszczędności i odwiedziłem 
Szwecję. W Hasselbladzie bardzo spodobały 
się dwie moje fotografie. Chcieli je ode mnie 
kupić. Zastosowaliśmy barter, za zdjęcia 
dostałem rewelacyjny zeissowski obiektyw 
o ogniskowej 50 mm. Kupiłem też aparat, 
obiektyw 80 mm i dwie kasety. Ciekawostką 
jest to, że ten 50-milimetrowy obiektyw był 
więcej wart niż pozostały sprzęt...

To już był bardzo profesjonalny zestaw.

Jeżeli ktoś pyta: „A po co takie drogie?”, to ja 
po 30 latach myślę – nie wie, o czym mówi. 

fot
. To

ma
sz 

Re
nk

 W naszym mieście możemy pochwalić się bardzo ciekawym 
 miejscem – No Logo Studio – to ogromne studio fotograficzne 
 Tomasza Renka, fotografa wszechstronnego, robiącego 
 zdjęcia krajobrazowe,  architektoniczne, 
 modowe i nie tylko... 
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Na pewnym etapie sami wymagamy od siebie, 
żeby zdjęcia były jeszcze lepsze. Nie jesteśmy 
zadowoleni, więc musimy inwestować. Gdy non 
stop oglądamy obrazki innych, to w którymś mo-
mencie mówimy - moje prace to jeszcze nie to. 
Konfrontujemy się z tym, co się dzieje na świecie 
i szukamy rozwiązań w sprzęcie. Bo myślimy, że 
aparat nam to załatwi. Nie możemy jednak zapo-
minać o kreacji, pomysłach.

Krajobraz, architektura, fotografia w studio. Je-
steś wszechstronny...

Trzeba było się rozwijać, rozszerzać tę wszech-
stronność. Ja jej tak naprawdę nigdy nie chciałem. 
Co mi po tym, że fotografuję lampy... Nie obraź-
cie się, lampiarze, bardzo was kocham i jestem 
wdzięczny, że dajecie mi zlecenia. Ale zauważy-
łem w pewnym momencie, że robiąc najpiękniej-
sze zdjęcie lampy, człowiek nie będzie spełniony 
artystycznie. Dlatego ciągle fotografuję pejzaże.

Czyli pragmatyzm idzie ramię w ramię z arty-
zmem?

Tak, oczywiście. Choć jest to wyzwaniem. 

Jak zaczęło się Twoje studyjne fotografowanie?

Miałem szczęście, bo trafiłem na takiego klienta, 
jak Artur Gacek i Polontex. On poszukiwał kogoś 
do fotografowania firan, ja stwierdziłem, że się 
tego podejmę. Spodobało się. Zaznaczyłem jed-
nak, że nie dam rady sfotografować większych 
aranżacji u siebie na 100 metrach, w wynajmowa-
nej kamienicy. Powiedział: „Przyjedź Pan i zro-
bimy studio, żeby to wyglądało porządnie!”. Ja 
wchodzę, a tam taka wielka hala, jak Kino Bałtyk, 
czy coś w tym stylu, ze sceną. Miał dla mnie dużo 
pracy, a ja się nie wyrabiałem, bo przyjeżdżałem 
do nich, rozkładałem sprzęt, robiłem zdjęcia, 
znów pakowałem sprzęt i zabierałem do siebie na 

kolejną robotę. Padła w końcu propozycja, żebym 
robił tam też swoje rzeczy, tylko pod jednym wa-
runkiem – najpierw praca dla Polontexu. Lepiej 
stać się nie mogło. To było takie moje szczęście. 
Mogłem się rozwijać. Potem, gdy zleceń było 
już dużo więcej, wynajmowałem pomieszczenia 
gdzie indziej. Ale cały czas miałem w głowie swo-
je własne studio, za które nie będę musiał płacić. 
Chciałem je zbudować od podstaw. To były lata, 
na rynku sporo się działo i zleceń było strasznie 
dużo. 

Kiedy powstało No Logo Studio?

Mniej więcej w roku 2005. Grzegorz Sitak bardzo 
mnie namawiał, żeby wejść w budowę studia. 
Polecił człowieka, który poprowadził budowę 
i w 2007 r. miałem swoje miejsce. Plany na po-
czątku były inne. Nie zamierzałem tu mieszkać, 
chciałem kupić mieszkanie i dojeżdżać do studia, 
ale ostatecznie zdecydowałem, żeby to połączyć. 
Teraz tu mieszkam i pracuję.

Studio robi wrażenie. Jaka to powierzchnia? 

Ono nie jest jakieś wielkie, to kubatura robi swoje 
– tu jest 7,5 metra wysokości. Przestrzeni roboczej 
jest około 200 metrów kwadratowych. 

Dlaczego jest takie duże?

Tutaj powstawały wielkie aranżacje meblarskie. 
Dla zlecenia trzeba było wybudować ścianki, kil-
ka dni pracowali gipsiarze. Potem klient monto-
wał meble, musieliśmy to ozdobić, zaaranżować 
przestrzeń i oświetlić. Współpracowałem np. 
z takimi firmami jak Rust czy Wrzosowa. Foto-
grafowało się kilkanaście aranżacji kuchennych 
– trwało to nawet kilka tygodni. 

Co najczęściej fotografowałeś?

Lampy i wózki. Taki mamy rynek, specyfika Czę-
stochowy. 

Najmniejsze przedmioty?

Biżuteria. To była dłubanina. Trudna praca. 
Obiektyw makro, głębia ostrości nam ucieka, bo 

jest bardzo płyciutka. No i trzeba to oświetlić. 
Oświetlenie przedmiotów błyszczących jest wy-
zwaniem. Trzeba to lubić i mieć cierpliwość. 

Teraz mamy lepsze czy gorsze czasy dla fotogra-
fii reklamowej?

Rynek się zmienił. Jest trochę trudniej niż kiedyś. 
Zawsze można wyjechać do Berlina, Warszawy 
i nawiązać współpracę z ogromnymi korporacja-
mi i agencjami reklamowymi. Decydując się jed-
nak na pozostanie w Częstochowie i współpracę 
z lokalnym rynkiem, trzeba się do niego dostoso-
wać. Do jego wymogów i realiów. Konkurencja 
także robi swoje, sprzęt tanieje. Już tanim apara-
tem można robić zdjęcia reklamowe.

Ale nie takie jak w No Logo Studio.

No tak, wykonuję zlecenia na sprzęcie z najwyż-
szej półki. Jakość ma znaczenie. Ale ważna jest też 
wiedza. Ciągle się rozwijam. Pamiętam wyjazdy 
na Photokinę w Niemczech, to był koniec lat 90. 
XX w. Jeździłem tam z przyjacielem, który mnie 
ukierunkował. Uczestniczyliśmy w wykładach, 
prelekcjach, przeglądaliśmy magazyny branżo-
we, wyłapywaliśmy nowinki sprzętowe. Duży 
wpływ na mój sposób postrzegania miał mie-
sięcznik „Foto”. Uwielbiałem teksty Waldemara 
Frąckiewicza. Chłonąłem wiedzę. Dużo dyskuto-
waliśmy z Arkiem Belicą w czasach, gdy praco-
wałem w zakładzie u Jarka Kanawki. To były cza-
sy analogowe, potem nastąpił zwrot w kierunku 
cyfrowym. 

Fotografując na zlecenie, nierzadko trzeba upięk-
szać rzeczywistość. To chyba często się zdarza 
w przypadku fotografii architektonicznej?

Realizowałem kiedyś zlecenie dla wielkiej kor-
poracji. Miałem sfotografować kilkaset obiektów 
telekomunikacyjnych, które miały być sprzeda-

ne. Jeździłem po całej Polsce. Musiałem te obiek-
ty bardzo mocno wyretuszować w programie 
graficznym. Zastanawiałem się, czy to jest ok - ja 
teraz zmienię budynek i on będzie wyglądał zu-
pełnie inaczej niż w rzeczywistości. A to przecież 
budynki na sprzedaż. Zleceniodawca powie-
dział, że mam się tym nie przejmować. Wyjaśnił 
mi, że tak wygląda marketing. I w sumie miał ra-
cję. Mamy pomóc w sprzedaży, a nie rejestrować 
rzeczywistość. Do dzisiaj tak to widzę, jako prze-
suwanie tzw. Okna Overtona. Idee, które są nie-
dorzeczne, mogą - przy odrobinie wysiłku i pracy 
nad odbiorcą - zostać zaakceptowane.

Które zlecenia w studio są dla Ciebie najciekawsze? 

Myślę, że najkreatywniej fotografuje się modę, bo 
trzeba tu polegać na ekspresji drugiego człowie-
ka. To obecnie najpopularniejszy rodzaj zleceń 
w moim studio. Współpracuję z częstochowskimi 
producentami odzieży, np. z firmą Awama. Wła-
ściciele jeździli po całym kraju w celu realizacji 
sesji, a w końcu trafili na mnie. Lubię tę pracę. Jest 
urozmaicona. W przerwie siadamy, gadamy, ście-
ramy poglądy. Na bieżąco oglądamy zdjęcia. To 
fotografie studyjne, packshotowe. Jest jeszcze dru-
ga część, kiedy jedziemy w plener, żeby najlepsze 
produkty pokazać w innym ujęciu. Z reguły zimą 
robi się kolekcję wiosna/lato. Dlatego zdjęcia ple-
nerowe realizuje się na koniec zlecenia, z począt-
kiem wiosny. Można też, gdy jest zła pogoda, wy-
korzystać wnętrza. Wszystko zależy od budżetu.

Jak docierasz do klientów Twoich zdjęć krajo-
brazowych?

Podróżuję, fotografuję i oddaję zdjęcia do ban-
ków zdjęć, super stocków. Wyjazdy koncentrują 
się na Polsce, ponieważ jest tu dużo do odkrycia. 
Współpracuję z wydawnictwami – produkujemy 
albumy, kalendarze. Moim odbiorcą zdjęć pejza-
żowych jest też branża turystyczna. Nadal jest po-

pyt na te zdjęcia, chociaż w dobie pandemii tro-
chę mniejszy. Jeżeli będzie pocovidowe odbicie, 
pewnie wróci też zapotrzebowanie na promocję.

Właśnie wróciłeś z kolejnej fotograficznej wyprawy...

Tak, byłem w Karkonoszach i Tatrach. Skuszony 
śniegiem, stwierdziłem, że zainwestuję czas w  
kolejne zdjęcia. Zimą jest ekskluzywnie, ponie-
waż wschód słońca jest około 7 rano, a zachód 
po południu. Nie trzeba, tak jak latem, wstawać 
bardzo wcześnie, nie trzeba też późno chodzić 
spać. Latem można się „zajechać”, po tygodniu 
fotografowania będziemy niewyspani.

Trzeba polować na idealną pogodę?

Tak, trzeba nauczyć się przewidywać. Przyglą-
dać się naturze. Warto się sprężyć lub po prostu 
zwiedzać, szukając tematów. Pogoda daje popa-
lić. Wiele razy podczas wyjazdów przez miesiąc 
siedziałem w jakimś miejscu i przykładowo mia-
łem tylko dwa razy fantastyczne niebo. Raz, gdy 
byłem w środku gęstego lasu, a drugi raz, gdy 
zrobiłem sobie spływ kajakowy. Najgorzej jest, 
kiedy wracam do domu, a na niebie pojawiają się 
piękne cumulusy. 

Co wtedy robisz? 

Szybko szukam po drodze ciekawego miejsca 
i fotografuję. Przypomina mi się taka scenka. Staję 
nad jeziorem o poranku i nagle zza moich pleców 
wyłania się starsza kobieta, po czym zagaduje: 
„O, widzę, że Pan ma profesjonalny sprzęt. Pracu-
je Pan dla jakiejś gazety?” Standardowe pytanie... 
Odpowiadam: „Dla wydawnictw raczej pracuję”. 
Wywiązuje się krótka rozmowa. Kobieta wyciąga 
smartfona i mówi: „Ło Panie, parę dni temu to by 
tu Pan miał, kurde...”. Patrzę na jej zdjęcie zrobio-
ne telefonem i stwierdzam: „Wie Pani co? Teraz 
to mogę sprzątnąć ten sprzęt i jechać do domu”.

FOTOGRAFICZNA CZĘSTOCHOWA
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APARAT
zrób sobie

z puszki po napoju
Solarigrafia wywodzi się z fotografii otworkowej. Za pomocą tej młodej, wymyślonej 
na początku XXI w. techniki fotograficznej, możemy uchwycić wędrówkę Słońca po niebie, 
a fotografia powstaje nawet przez rok! Jeżeli macie ochotę zrobić zdjęcie, nie posiadając 
aparatu, zapraszamy do stworzenia własnej camery obscury.

Pewnie jesteście ciekawi, jak powstaje solarigrafia. Wykorzystując camerę obscurę (szczelne pudełko z małym otworkiem), papier fotograficzny i czas, łapiemy światło, które pada na ściankę 
wewnątrz naszego narzędzia. Tym sposobem, na umieszczonym tam materiale światłoczułym powstaje odwrócony, pomniejszony obraz. Czas jest kluczowym elementem naszego działania. 
Każdego dnia rejestrujemy wędrówkę Słońca po niebie – im dłuższy okres naświetlania, tym lepsze efekty końcowe. Poniżej podpowiadamy, jak w kilku krokach stworzyć aparat solarigraficzy.

FOTOGRAFICZNA CZĘSTOCHOWA

Jednym z częstochowskich fotografów uprawiających solarigrafię jest Piotr Kras. 
Powyżej prezentujemy jego zdjęcia, wyróżnione w konkursie fotograficznym 

„Klimaty Częstochowy” w 2015 r.

Przygotuj puszkę po napoju, papier fotograficzny, nożyczki, nożyk do 
tapet, piłkę do metalu, taśmę izolacyjną, folię, papier ścierny i igłę.

Rozetnij puszkę tak, by powstałe wieczko nie odpadło. Możesz to tego wyko-
rzystać piłkę lub nożyk do tapet. Zrób to przy górnej krawędzi puszki.

Na bocznej ściance, mniej więcej w 1/3 wysokości puszki, zrób igłą otwór. 
Powinien być mały, wystarczy nakłucie.

Wyrównaj otwór z obu stron papierem ściernym, by usunąć zagięcia.

Włóż papier fotograficzny do środka puszki. Musi być skierowany świa-
tłoczułą stroną w kierunku otworu. Jeżeli jest za duży, dotnij go, aby nie 
zakrywał dziurki na ściance puszki. Pamiętaj – papier fotograficzny re-
aguje na światło, więc zrób to w ciemnym pomieszczeniu.

Możesz unieruchomić papier, przyklejając go taśmą do puszki. Zaklej też 
otwór, by w trakcie pracy i montażu puszki nie naświetlał papieru.

Domknij wieczko puszki i solidnie oklej taśmą izolacyjną. Użyj czarnej 
folii, by dodatkowo uszczelnić narzędzie. Nasz aparat nie może prze-
moknąć.

Puszkę najlepiej umieścić w słonecznym miejscu. Idealnie będzie, gdy prawie 
przez cały dzień promienie słoneczne będą padały na otwór. Wybierz ciekawe 
miejsce i w nim, wykorzystując mocną taśmę, zamontuj aparat. Pamiętaj, by 
puszka miała stabilną pozycję i nie drgała na wietrze. Odklej taśmę zakrywają-
cą zrobiony igłą otwór. W tym momencie zaczynasz robić zdjęcie. Bądź cierpli-
wy. Możesz zaczekać tydzień, miesiąc, rok... Po tym czasie zdemontuj puszkę 
i wyjmij papier. Zobaczysz na nim negatywowy efekt swojej pracy. Prędko 
zeskanuj lub zrób zdjęcie powstałemu obrazowi, a sam papier schowaj, by nie 
był nadal naświetlany. Plik otwórz w programie graficznym i z negatywu zrób 
pozytyw. Tak powstanie twoja pierwsza solarigrafia.               Adam Markowski

1. 2. 3. 4.

5. 6. 7. 8.
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FOTOGRAFICZNA CZĘSTOCHOWA

Sylwia Góra: Z zawodu jest Pan lekarzem oku-
listą. Jak zatem zrodziła się Pana pasja do foto-
grafii?

Krzysztof Muskalski: Rozwijało się to stopnio-
wo, w powiązaniu z podróżami, które zainspi-
rowały mnie do fotografii. Chciałem utrwalać to, 
co widziałem, dzielić się tym, szukać nowych in-
spiracji. A moje wyjazdy zaczęły się już w latach 
70. XX w. Stopniowo nabywałem nowy sprzęt 
z lepszymi możliwościami i to też stymulowało 
do kolejnych poszukiwań.

Czyli najpierw były podróże?

Tak, to z podróży wyrosła fotografia. A przełomo-
wym momentem w prezentacji moich zdjęć na ze-
wnątrz, na arenie międzynarodowych konfrontacji, 
stał się konkurs, który sam zainicjowałem, czyli 
Międzynarodowy Salon Fotografii Artystycznej Le-
karzy „PhotoArtMedica”. Jego pierwsza edycja od-
była w roku 2013. Wiedziałem, że wielu moich kole-
gów też robi dobre zdjęcia, więc zaproponowałem 
taką formułę w skali międzynarodowej. Okazuje 
się, że jest to jedyna taka impreza fotograficzna na 
świecie. Trochę się obawiałem, czy spotka się ona 
z zainteresowaniem, ale już w pierwszej edycji było 
dość dużo zgłoszeń, a w tej chwili, po ósmej edy-
cji, mamy już ponad 300 uczestników z 30 krajów 

świata. Rośnie nam społeczność fotografujących 
medyków, a całe przedsięwzięcie zostało zauważo-
ne przez największą międzynarodową organizację 
fotograficzną FIAP. To taka fotograficzna FIFA. 
Od 2015 r. mamy ich auspicje, a od roku jestem  
w kontakcie z prezydentem FIAP. Podjęliśmy 
wspólną inicjatywę, żeby w strukturach FIAP utwo-
rzyć klub fotografujących medyków. Sam chętnie 
biorę udział w konkursach, a zdobywanie nagród 
skutkuje nadawaniem różnych tytułów artystycz-
nych właśnie w FIAP. Moim największym osiągnię-
ciem jest uzyskanie tytułu Excellence FIAP/gold, 
czyli Wybitny Artysta - poziom złoty – jak tłuma-
czy to Fotoklub RP. To dla mnie duże wyróżnienie, 
ponieważ tylko trzech fotografów w Polsce ma ten 
tytuł. W 2020 r. zaproszono mnie do pokazania wy-
stawy moich fotografii w ramach „The Asia Photo 
Festival” w Singapurze. Przed miesiącem zostałem 
nagrodzony Honorowymi Wyróżnieniami w pre-
stiżowym konkursie „Monochrome Photography 
Awards”, w którym dwie moje fotografie zostały 
dostrzeżone wśród 7096 zgłoszeń z 91 krajów świa-
ta. Te wszystkie osiągnięcia stymulują mnie do dal-
szych poszukiwań i rozwoju twórczego.

A czy na świat patrzy się inaczej przez 
obiektyw aparatu fotograficznego?

Myślę, że tak. Aparat pozwala na zatrzyma-

nie się. Zwykle w podróży jesteśmy w bie-
gu, jest mało czasu, napięty program. Ale ta 
chwila, kiedy stajemy z aparatem, pozwala 
się zanurzyć w tym konkretnym momencie, 
w czymś, co nas otacza.

Fotografuje Pan zarówno krajobrazy, archi-
tekturę, jak i ludzi. Czy w którymś z tych 
obszarów czuje się Pan najlepiej?

Określam swoją aktywność jako fotografię 
podróżniczą. Oczywiście może to być koja-
rzone z fotografią wakacyjną, rekreacyjną 
i część osób na pewno tak to odbiera. Nato-
miast, jeśli myślimy poważnie o fotografii po-
dróżniczej, to jest to prawdziwe wyzwanie. 
W tej fotografii jest bowiem wiele gatunków, 
o których Pani wspomniała: portret, krajo-
braz, fotografia uliczna, makrofotografia. Ja 
staram się dotknąć tych gatunków możliwie 
najwięcej, daje mi to bowiem satysfakcję, 
pozwala rozwijać nowe przestrzenie, badać 
możliwości kreacji fotograficznej.

Podróżuje i fotografuje Pan już od kilku de-
kad. Czy jest takie miejsce, osoba, sytuacja, 
które zapadły Panu w pamięć? 

Każdy wyjazd jest inny, inne jest też każde miej-

sce, nawet jeśli do niego wracamy, bo zmienia 
się nie tylko świat, ale i nasze na niego spojrze-
nie. Niewątpliwie sporym dla mnie wyzwaniem 
było fotografowanie w Korei Północnej. Obo-
wiązywały tam duże restrykcje i nigdy nie było 
do końca wiadomo, czy można wykonać jakąś 
fotografię, czy nie. Na szczęście nawet w obec-
ności miejscowych przewodników udawało się 
sfotografować coś ciekawego. Podróżując, każ-
dy z nas jest zaskakiwany przez nowe sytuacje. 
Niekiedy mamy wykreowany zupełnie inny ob-
raz jakiegoś miejsca, niż wygląda ono w rzeczy-
wistości i musimy weryfikować swoją ocenę. Na 
pewno miejscem, które mnie zaskoczyło, była 
Republika Vanuatu. Śmieję się, że trafiłem tam, 
wyprzedzając naszych podróżników – Marty-
nę Wojciechowską i Wojciecha Cejrowskiego, 
którzy byli nawet w tych samych wioskach 
i nakręcili tam bogaty, ciekawy materiał. To jest 
archipelag wysp leżący dokładnie „pod nami”, 
po drugiej stronie kuli ziemskiej. Jeden z najbar-
dziej zróżnicowanych kulturowo krajów świata. 
Byłem tym miejscem oczarowany i miałem moż-
liwość fotografowania zupełnie innej rzeczywi-
stości. Utrwaliłem na zdjęciach świat, który już 
też pewnie przeminął, bo to było blisko 20 lat 
temu.

Dalekie podróże to gros Pańskich wypraw, ale 

fotografuje Pan też bliskie, rodzime miejsca.

Jak najbardziej, zawsze powtarzam, że żyjemy 
w pięknym kraju, bardzo różnorodnym. Szcze-
gólna jest nasza Jura Krakowsko-Częstochow-
ska. W swojej galerii zaprezentowałem już kilka 
wystaw pod hasłem „Kraj Jurajski” i ten cykl 
będzie miał swoją kontynuację. Nie uciekam od 
tematów rodzimych, wręcz przeciwnie – bardzo 
je lubię. I w samym mieście i wokół miasta jest 
wiele ciekawych kontekstów, miejsc do fotogra-
fowania.

A kogo lub co najtrudniej się fotografuje?

Człowiek to temat najtrudniejszy, najbardziej wy-
magający. Potrzebne jest zaangażowanie, zbudo-
wanie relacji, bo ludzie bardzo różnie reagują na 
fotografowanie - zwłaszcza w obcych kulturach, 
kiedy to my przyjeżdżamy do kogoś. Należy za-
chować pewne reguły, stosować się do życzeń 
czy oczekiwań fotografowanych. Na pewno foto-
grafia uliczna wymaga też dużego refleksu, wyła-
pania chwili, oddania celnego strzału.

Dzisiaj fotografia stała się powszechnie dostęp-
na i króluje myślenie, że każdy może zostać 
fotografem. Jak to jest naprawdę, ile czasu wy-
maga zrobienie i opracowanie dobrego zdjęcia?

Dawniej kupowało się kilka rolek filmu - po 
znajomości, bo był to towar deficytowy. I wtedy, 
przy mocno ograniczonej ilości klatek, zasta-
nawialiśmy się nieco dłużej, czy aby na pewno 
zrobić jakieś ujęcie. Dzisiaj fotografia cyfrowa 
stwarza pod tym względem nieograniczone 
możliwości, ale jest to też swego rodzaju „prze-
kleństwo”. Czasami naciskamy migawkę bez 
opamiętania i przywozimy po parę tysięcy zdjęć. 
Ja sam staram się ograniczać i wracać mentalnie 
do tych klisz. W obróbce pierwszym etapem jest 
selekcja, potem kolejna i dopiero wtedy mam 
materiał do pracy. Dzisiaj mamy do obróbki 
zdjęć programy komputerowe, które dają dużo 
większe możliwości kreatywne niż ciemnia. Pro-
gramy te sprawiają również, że - gdy już ma się 
pewne umiejętności - to pracuje się o wiele szyb-
ciej niż dawniej. 

Czy po odwiedzeniu tylu miejsc ma Pan jeszcze 
swoje fotograficzne marzenie, miejsce do które-
go chciałby Pan dotrzeć?

Mam, ale jest ono niezdefiniowane. Chciał-
bym zostać przez nie zaskoczony. Przez miej-
sce, sytuację, ludzi. To cały czas musi być 
przede mną, bo nie da się zamknąć rozwoju 
twórczego w jakichś ramach i spocząć na lau-
rach.

UTRWALAM NA ZDJĘCIACH 
ŚWIAT, KTÓRY PRZEMIJA

 Rozmawiamy z Krzysztofem Muskalskim – lekarzem okulistą i fotografikiem, 
 który prowadzi w Częstochowie autorską galerię fotografii „Czas podróży”, 

 zdobywcą tytułu wybitnego artysty fotografika Federation Internationale de l’Art Photographique. 

1.  Jedno ze zdjęć wystawy  
„Bobolice – jurajska perełka”  
z cyklu „Kraj Jurajski” –  
Galeria „Czas Podróży” –  
Częstochowa 2020

2. „Urban divers” – Honorowe 
Wyróżnienia – Monochrome 
Photography Awards 2020  
oraz 127th Toronto International 
Salon of Photography 2020

3. „Ice King” – m.in. Złoty Medal 
Międzynarodowego Salonu  
Fotograficznego MIROC  
w Wiedniu (2016 r.)
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MIEJSKIE
KLIMATY

 Jaki obraz Częstochowy wyłania się z kadrów nagradzanych w konkursie 
 fotograficznym „Klimaty Częstochowy”? W czasach pandemii i ograniczonego 

 podróżowania zapraszam do zabawy, w ramach której będziemy sobie wyobrażać, 
 jak by to było, gdyby ktoś, zamiast przyjechać do naszego miasta, zechciał je poznać 

 jedynie z „klimatycznych” zdjęć. Mam nadzieję, że pozwoli to dowiedzieć się 
 czegoś nowego o lokalnych fotografach, Częstochowie oraz o nas samych. 

FOTOGRAFICZNA CZĘSTOCHOWA

K onkurs fotograficzny „Klimaty Czę-
stochowy” to największe wydarze-
nie tego typu w naszym mieście. 

Wystartował w 2006 r. i do dziś udało się zreali-
zować jego 13 edycji. W ciągu tego czasu na ręce 
organizatorów spłynęło około 11 tysięcy zdjęć. 
To naprawdę sporo materiału fotograficznego. 
Od początku celem konkursu było ukazanie 
walorów kulturowych, architektonicznych, 
przyrodniczych i turystycznych Częstochowy 
oraz niebanalne potraktowanie „klimatów”, 
gdzie głównym motywem jest człowiek, śro-
dowisko, w którym żyje oraz wydarzenia, w ja-
kich uczestniczy. Biorąc to wszystko pod uwa-
gę, trudno wyobrazić sobie lepszą wizytówkę 
naszego miasta. 

Dlatego też pozwoliłem sobie potraktować do-
robek konkursu jako najlepszy promocyjny al-
bum fotograficzny o Częstochowie. Artystycz-
ny wielogłos i ciekawy przewodnik po naszym 
mieście, szczególnie dla tych osób, które nigdy 
tu nie były. By na świeżo spojrzeć na konkur-
sowy dorobek, postanowiłem spróbować przy-
jąć perspektywę właśnie takiej osoby. Poznać 
Częstochowę poprzez „klimatyczne” zdjęcia. 
Ciekaw jestem, na ile wnioski płynące z tej za-
bawy będą zaskakujące, a na ile oczywiste. Moje 
odczucia można oczywiście skonfrontować 
(a właściwie – nawet należy to zrobić) z foto-
grafiami nagradzanymi w „Klimatach Często-
chowy” - ich pełen zestaw można znaleźć na 
stronie konkursu: www.klimatyczestochowy.pl

W CIENIU ŚWIĘTEJ WIEŻY 

Kiedy przeglądałem zdjęcia wyróżniane 
w ciągu trzynastu edycji konkursu, najwięk-
szym dla mnie zaskoczeniem był fakt, jak 
często powraca w nich szczyt jasnogórski. 
Z jednej strony obecność najważniejszego za-
bytku Częstochowy jest oczywista, ale z dru-
giej spodziewałem się, że lokalni fotografo-
wie będą w takim konkursie raczej stronić od 
oczywistości. Tak często słyszy się deklaracje, 
że „Częstochowa to nie tylko Jasna Góra”, 
że to miasto o wielu twarzach. Najwyraźniej 
jednak ostatecznie nie da się uciec z cienia 
Świętej Wieży. Wśród wszystkich kadrów 
nagrodzonych w konkursie jedenaście razy 
dostrzegłem wieżę jasnogórską, co zdecydo-
wanie czyni ją najczęściej fotografowanym 

obiektem w tym zestawieniu. Sakralne kon-
teksty naszego miasta okażą się jeszcze bar-
dziej oczywiste, jeśli przekonamy się, ile razy 
na „klimatycznych” fotografiach pojawiają się 
bryły innych świątyń, krzyże, święte figury, 
sylwetki osób duchownych itp. Mam w tej 
kategorii swoich ulubieńców - „Częstochowę 
osobową” Kamili Skorek (7. edycja) oraz foto-
reportaże „Zakonnice” Grzegorza Skowronka 
(6. edycja) i „Papież” Jarosława Respondka  
(8. edycja). Zaskakująca jest natomiast skrom-
na reprezentacja zdjęć pielgrzymów. Jest 
trochę tak, jak gdyby sakralny aspekt Często-
chowy fascynował naszych fotografów, ale 
pątniczy już niekoniecznie. 

MIEJSKIE ZAKAMARKI 

Oczywiście, jeśli pominąć temat Jasnej Góry, 
można zauważyć, że uczestnicy „Klimatów 
Częstochowy” lubią pokazywać nasze miasto 
z nieoczywistej perspektywy. Nagradzane 
kadry pełne są częstochowskich zakamar-
ków, podwórek, wiaduktów, detali architek-
tonicznych i magicznej aury. Oglądając te fo-
tografie, naprawdę poczułem się, jakbym nie 
znał tego miasta. Na takie smaczki nie sposób 
natknąć się w oficjalnych przewodnikach. 
Uczestnicy konkursu doskonale wiedzą, że 
prawdziwe życie miasta często toczy się poza 
jego głównymi arteriami i jest pełne sprzecz-
ności. Pocztówkowe kadry są tak samo istot-
ne jak te, na których widać entropię, upływ 
czasu i odrobinę szaleństwa. Zatem - jeśli 
miałbym dla kogoś spoza Częstochowy wy-
brać trzy „klimatyczne” prace, które najlepiej 
albo najbardziej efektownie pokazują ukrytą 
twarz naszego miasta - bez wahania wskazał-
bym na: „Zaułek” z cyklu „Za murami” Mar-
cina Chudego (1. edycja), fotografię bez tytułu 
Piotra Bednarka (6. edycja) oraz fotoreportaż 
„Iga, Bartek, Jaś – brama walk i stary trzepak” 
Patrycji Zubrzyckiej (4. edycja). To przykłady 
wspaniałego, fotograficznego podglądactwa, 

Jarosław Respondek, „Papież” (2013 r.)

Kamila Skorek, „Częstochowa Osobowa” (2012 r.)

Marcin Chudy, „Zaułek” z cyklu „Za murami” (2006 r.)

Piotr Bednarek – I nagroda w kat. Fotografia Reporterska (2011 r.)
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które intryguje i prowokuje do snucia opo-
wieści o innym, ukrytym życiu miasta.    

WIELKA PŁYTA

Z kolejnej zaś strony nasi fotografowie po-
trafią efektownie grać tym, co opatrzone. 
Chociażby tematem blokowisk. Nie da się 
ukryć, że podstawową tkankę, z której zbu-
dowana jest Częstochowa, stanowi „wielka 
płyta” i uczestnicy „Klimatów Częstocho-
wy” wiedzą, jak to pięknie wyeksponować. 
Dla mnie, wychowanego wśród bloków, to 
wielka frajda, gdy ktoś jest w stanie oddać na 
zdjęciach klimat osiedli z betonu, ich moder-
nistyczną monumentalność i hipnotyczną 
symetrię. Jeśli chcecie przekonać się, o co mi 
chodzi, rzućcie okiem chociażby na „Widoki 
z okna” Kai Kamińskiej (1. i 5. edycja), „Ar-
chitekturę” Wojciecha Domagały (8. edycja) 
czy „Śnieżkę” Kamila Pawlika (11. edycja). 
Mam przy tym wrażenie, że właśnie oglą-
dając te zdjęcia „wielkiej płyty”, ktoś, kto nie 
zna Częstochowy, dostanie jej najbardziej 
autentyczny obraz.  

SPORT

Fakt, że sporo „klimatycznych” zdjęć krąży 
wokół sportowych tematów, nie zaskakuje. 
Dziwić może natomiast, że właściwie brak 
w nich nawiązań do naszej wielkiej klubowej 
trójki: Rakowa, AZS-u i Włókniarza (no dobrze, 
do tego ostatniego klubu da się znaleźć przy-
najmniej dwa nawiązania, ale bardzo subtel-

ne). Dlatego można odnieść wrażenie, że sport 
w Częstochowie ma bardziej spontaniczny 
i amatorski charakter. Mamy bowiem wyczy-
nową jazdę na rowerach, biegi, uliczną i mło-
dzieżową piłkę nożną, tenis czy street workout. 
Do tego trzeba dodać bardziej zawodowe, ale 
nadal mniej opatrzone dyscypliny, jak rugby 
czy MMA. W tym zestawieniu wisienką na 
torcie jest jednak fotografia „Przespana bram-
ka” Łukasza Kolewińskiego (11. edycja). Łapie 
ona ducha sportowej Częstochowy, gdzie naj-
ważniejszy nie jest sport jako biznes, ale samo 
widowisko i towarzyszące mu emocje kibiców. 

MIASTO FOTOGRAFÓW 

Na koniec trzeba jednak podkreślić, że gdyby 
ktoś poznawał Częstochowę, oglądając zdjęcia 
nagrodzone na „Klimatach”, przede wszyst-
kim przekonałby się, że jesteśmy miastem fo-
tografów. Naprawdę wiele uzdolnionych osób 
przewinęło się przez ten konkurs (szczególnie, 

Patrycja Zubrzycka, fotoreportaż „Iga, Bartek, Jaś – brama walk i stary trzepak” – I nagroda w kat. Fotografia Klimatyczna (2009 r.)

Kamil Pawlik, „Śnieżka” (2016 r.)

Kaja Kamińska, „Widok z okna” (2006 r.)

Łukasz Kolewiński, „Przespana bramka” (2016 r.)

jeśli dodać do grona nagrodzonych fotografów 
tych, których zdjęcia na przestrzeni lat kwalifi-
kowały się do pokonkursowych wystaw), a po-
ziom prac daje sporo estetycznej satysfakcji. 
Mogłoby się wydawać, że tego typu konfron-
tacje całkowicie zdominuje kilku zawodowców 
(zwłaszcza, że do wygrania była zawsze nagro-
da pieniężna). W przypadku „Klimatów Czę-
stochowy” tak się na szczęście nie stało. Wia-
domo, kilka nazwisk powracało jak bumerang 
w kolejnych latach (np. Piotr Kras, Elżbieta Si-
wik, Kamil Pawlik, Jarosław Respondek, Grze-
gorz Skowronek, Marcin Jędryka), ale zdarzało 
się też, że główne laury zgarniali nastolatkowie, 
na początku swej fotograficznej drogi. 

„Klimaty Częstochowy” pokazują, że w na-
szym mieście wręcz buzuje od fotograficznej  
wrażliwości. Mieszają się różne techniki, estety-
ki i style. Autorzy zdjęć potrafią być wobec Czę-
stochowy bardzo krytyczni, ale też jak nikt inny 

wyczuleni są na jej piękno i magię. Z taką samą 
czułością i zaciekawieniem pochylają się nad 
człowiekiem, detalem architektonicznym, kra-
jobrazem czy przypadkową scenografią. I oczy-
wiście byłoby fajnie, gdyby ktoś spoza miasta 
trafił kiedyś przypadkowo na stronę konkursu 
i - oglądając zamieszczone tam zdjęcia - dał się 
zauroczyć częstochowskim narracjom. Z dru-
giej strony myślę, że byłoby dobrze, gdybyśmy 
zaglądali tam również my, częstochowianie. To 

ciekawe doświadczenie - z innej perspektywy 
spojrzeć na otaczającą nas rzeczywistość. Dać 
się zaskoczyć i - być może - nawet zachwycić. 

W tym kontekście nie pozostaje nam nic inne-
go, jak tylko czekać, aż trudny, pandemiczny 
czas wreszcie przeminie i uda się zorganizować 
kolejne edycje tego ważnego, wartościowego 
konkursu, a katalog „klimatycznych” zdjęć bę-
dzie się wciąż powiększał. af 

FOTOGRAFICZNA CZĘSTOCHOWA

Grzegorz Skowronek, „Pueri Claromontani” (2014 r.)

Marcin Jędryka, „Przyjemności” (2012 r.)

Elżbieta Siwik , „Deszczowy reportaż” (2008 r.)

LUTY 202120



FOTO KWESTIONARIUSZ

Z okazji fotograficznego numeru CGK wracamy na chwilę do naszego zeszłorocznego 
cyklu „Foto kwestionariusz”. Tym razem chcemy Wam pokazać fotografie Damiana 
Jończyka - inżyniera budownictwa, nauczyciela akademickiego, pasjonata muzyki 

i fotografii dokumentalnej. Jego fotograficzne sukcesy to dwukrotne zdobycie pierwszej 
nagrody oraz wyróżnienia w konkursie „Klimaty Częstochowy” (w latach: 2015, 2016, 2017) 

oraz wyróżnień w konkursie „Zobacz Częstochowę” (w latach 2015 i 2018). 

ak to się zaczęło? Moje pierwsze zdjęcia... 

Fotografią interesuję się od 2014 roku, kiedy  
w życiu naszej rodziny pojawił się pierwszy 

syn, Mikołaj. Kupiłem aparat, ponieważ chciałem utrwalać 
rodzinne chwile, co z czasem przerodziło się w ogromną 
pasję. Jednak nadal najczęstszym tematem moich zdjęć jest 
rodzina. 

Twoja fotograficzna specjalizacja... 

Ponieważ fotografia jest wyłącznie moją pasją, to ciężko 
powiedzieć, że się w czymś specjalizuję. Natomiast moją 
ulubioną dziedziną, z której czerpię inspirację, jest foto-
grafia dokumentalna.

W fotografii szukasz / omijasz...

W fotografii szukam surrealizmu i nieoczywistości 
ukrytych w codzienności, a omijam nudę, ponieważ foto-
grafia jest dla mnie dobrą zabawą.

Największe fotograficzne wyzwanie... 

Mam nadzieję, że jeszcze przede mną.

Twój pierwszy aparat a twój aktualny aparat, czyli histo-
ria sprzętowych zmian...

Mój pierwszy aparat, którym fotografuję do dzisiaj, to Ni-
kon D3100. Obecnie bardzo dużo fotografuję telefonem. 
Jednak najbardziej lubię robić zdjęcia starą Prakticą, szcze-
gólnie na kliszach kolorowych.

Ulubione fotograficznie miejsce...

...tam gdzie są ludzie, którzy są dla mnie ważni.

Damian 
Jończyk
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TROPEM... fotografii
z osobistego przewodnika

Przybliżając turystom oraz przyjaciołom historię Częstochowy, odnoszę momentami wrażenie, że wątki o zasięgu 
lokalnym nie zawsze wywołują u nich zainteresowanie równie wielkie, jak u mnie. W przypadku gości zagranicznych 
dochodzi do tego brak zrozumienia zawiłości dziejów Polski, czy w ogóle tej części Europy. Zamiast jednak zasypywać 

rozmówców encyklopedyczną wiedzą, wolę zaangażować ich do działania. Zachęcić do wspólnego stworzenia 
w wyobraźni albumu fotografii, które pozwolą lepiej zrozumieć historię naszego miasta. Tak, by każdy kadr odsyłał 
do jakiegoś ważnego okresu z dziejów Częstochowy. Wielka historia dzieje się wokół nas i wciąż żyją jej architekci, 

budowniczowie i świadkowie. Jej dostrzeżenie natomiast wymaga głębszego poznania i spojrzenia z szerszej 
perspektywy. Dlatego w tym miesiącu mam dla Was cztery zdjęcia, które koniecznie muszą się znaleźć w każdym 
osobistym, fotograficznym przewodniku po Częstochowie. Nawet jeśli taka publikacja istnieje tylko w wyobraźni.

WYSTAWA

Kościół protestancki
ul. Śląska 20

W XVI w. niemiecki teolog Marcin Luter, widząc niedo-
skonałości Kościoła rzymskokatolickiego, zapragnął jego 
reformacji. Zamiast tego doprowadził do wewnętrznego 
rozłamu w jego łonie. W ten sposób powstały różne nur-
ty protestantyzmu, z czego luteranizm jest najstarszym. 
Pierwsze wzmianki o luteranach (pochodzących z tere-
nów niemieckich) w okolicy naszego miasta datowane są 
na wiek XVIII. W połowie XIX w. poprowadzenie przez 
Częstochowę kolei Warszawsko-Wiedeńskiej spowodo-
wało rozwój przemysłu, w wyniku czego do miasta napły-
nęło wielu nowych pracowników i rzemieślników, wśród 
których byli również protestanci. Przyczyniło się to do 
przeniesienia filiału, działającego wówczas w Czarnym 
Lesie, właśnie do Częstochowy. Początkowo msze odpra-
wiano w domach prywatnych, a następnie w domach mo-
dlitwy. Z czasem grupa wiernych rozrosła się na tyle, że 
filiał przekształcił się w samodzielną (wciąż działającą) pa-
rafię. Wybudowany dla niej kościół poświęcono w 1913 r.

Osiedle Częstochowianki
ul. Bardowskiego 21

Rewolucja przemysłowa zapoczątkowana w Anglii 
w XVIII w. dotarła w XIX w. na ziemie polskie, tj. do Kró-
lestwa Polskiego. Miała ona niebagatelny wpływ na roz-
wój Częstochowy, która z miejscowości liczącej w 1880 r. 
około 20 tysięcy mieszkańców, stała się dzięki industriali-
zacji prawie 140-tysięcznym ośrodkiem miejskim w 1939 r.  
Pierwsze dekady tego okresu były zdominowane przez 
przemysł włókienniczy. Jednym z jego przedsiębiorstw 
była Fabryka Wyrobów Jutowych „Błeszno”, powstała 
w podmiejskiej wówczas osadzie Ostatni Grosz. Wybu-
dowano tam też osiedle dla inżynierów i urzędników fa-
brycznych. Domy powstały z cegły i charakterystycznego 
dla naszego regionu wapienia. W 1900 r. fabryka  została 
wykupiona przez powołane w tym celu Towarzystwo 
Przędzalnicze La Czenstochovienne, założone we francu-
skim Roubaix. To ostatecznie doprowadziło do inwestycji 
i znacznego rozwoju firmy oraz utworzenia na wspomnia-
nym osiedlu wspólnoty Polaków, Francuzów i Niemców.

Cmentarz Żydowski
ul. Złota

II wojna światowa była konfliktem o złożonej genezie. W świecie istnieje kilka 
wersji co do daty oraz miejsca jej rozpoczęcia. Polska perspektywa przyjmuje za 
jej początek pierwszy dzień września 1939 r, kiedy to armia niemiecka - bez wypo-
wiedzenia wojny - zaatakowała z impetem całą zachodnią granicę Polski. Jednym 
z pierwszych miejsc poddanych agresji była miejscowość na północnym skraju 
Jury Polskiej - Wieluń. Miasto zostało zbombardowane i niemalże zrównane z zie-
mią. Częstochowę Niemcy zajęli 3 września, siejąc powszechny terror. Od razu też 
rozpoczęło się prześladowanie mieszkańców narodowości żydowskiej. Na skutek 
Holocaustu Częstochowa utraciła znaczną część populacji, bowiem przed wojną 
społeczność żydowska stanowiła około jednej trzeciej tutejszych obywateli. Nasze 
miasto było również ostatnim przystankiem dla czterdziestu tysięcy ludzi wywie-
zionych do obozu zagłady w Treblince. Liczne lokalne dobra żydowskie zostały 
zrabowane bądź zniszczone, tak jak dwie synagogi. Częstochowski kirkut jest jed-
nym z niewielu, oryginalnych i wciąż trwających miejsc, przypominających nam 
o żydowskich mieszkankach i mieszkańcach naszego miasta oraz o ich wkładzie 
w zarówno przemysłowy, jak i kulturalny rozwój Częstochowy. Cmentarz ten jest 
ponadto miejscem pamięci o samej Zagładzie, gdyż na jego terenie także dochodzi-
ło podczas wojny do masowych mordów. 

Kościół św. Wojciecha
ul. Brzeźnicka 59

Odbudowa zniszczeń wojennych na Starym Kontynencie przerodziła się w eksplozję 
urbanistyczną, która w połączeniu z owocami rewolucji przemysłowej, doprowadziła do 
stworzenia gęsto zabudowanych osiedli. Nastąpił również gwałtowny rozwój budownic-
twa kościelnego, porównywalny do tego z okresu średniowiecza. Dynamika zmian w ży-
ciu społeczeństwa była odczuwalna w każdym aspekcie. Kościół rzymskokatolicki był ich 
świadomy i w celu przystosowania się do zmieniającego się świata, zwołał w 1962 r. Sobór 
Watykański II. Po ponad trzech latach dyskusji Kościół dokonał wielu reform, w tym od-
nowił liturgię. Wprowadzenie w życie tej aktualizacji wymagało konkretnych zmian także 
w projektowaniu świątyń. Posoborowa architektura powstawała na całym świecie, dlatego 
- choć wywodzi się z jednego źródła - ma wiele twarzy. W Europie jednym z jej przykła-
dów, jest znajdująca się na światowej liście dziedzictwa UNESCO, Kaplica Notre Dame du 
Haut w Ronchamp, zrealizowana przez Le Corbusiera, zwanego papieżem modernizmu. 
W Polsce czasów PRL budowa świątyń była blokowana, nie wydawano pozwoleń na budo-
wę i ograniczano dostęp do materiałów budowlanych oraz maszyn. Mimo to powstawały 
okazałe gmachy, często ogromnych rozmiarów, by móc pomieścić w jednym miejscu rzesze 
wiernych. Ta grupa budynków została nazwana Architekturą VII Dnia, a jedną z jej ikon jest 
częstochowski kościół św. Wojciecha. Budynek, projektu Antoniego Mazura, pochodzi z lat 
70. XX w. Świątynia została jednak oddana do użytku i poświęcona dopiero w 1985 r.

REFORMACJA
REWOLUCJA PRZEMYSŁOWA

II WOJNA ŚWIATOWA SOBÓR II WATYKAŃSKI

Daniel Zalejski

LUTY 202122



Od drugiej połowy lat 60. XIX w. do roku 1939 w Częstochowie działało około 
sześćdziesięciu zakładów fotograficznych. Ponad połowa z nich miała siedzibę w Alejach. 

O braz fotograficzny może opo-
wiedzieć historię równie wni-
kliwie, jak słowo pisane czy 
mówione. Pozwala przyjrzeć 

się twarzom i losom ludzi, którzy dawno 
odeszli. Dzięki zdjęciom możemy zaspokoić 
ciekawość: jak żyli i pracowali nasi przod-
kowie, jak wyglądali, czym się interesowa-
li? Zachowane wizerunki z XIX i XX wieku 
wnoszą w wiek XXI obraz świata już nieist-
niejącego. Mimo że przetrwał on tylko na 
zdjęciach, wciąż przemawia do wyobraźni 
i wrażliwości współczesnych. 

W zbiorach częstochowskich instytucji - Ar-
chiwum Państwowego, Biblioteki Publicznej, 
Muzeum Częstochowskiego - znajdują się 
tysiące fotografii dotyczących dziejów mia-
sta i ludzi. Kolejne setki ciekawych starych 
zdjęć ukryte są w domowych kolekcjach: al-
bumach rodzinnych, pudełkach, szufladach. 
Tylko doraźnie udostępniane są publicznie. 

W 1994 r. ukazał się album „Częstochowa 
na starej fotografii” autorstwa Mariana Ra-
winisa (który był autorem tekstów), Jacka 
Swatona i Andrzeja Zembika (dokonali oni 
wyboru zdjęć). Wydanie albumu poprzedzi-
ły dwie wystawy fotograficzne autorstwa 
A. Zembika. W roku 2009 Ośrodek Doku-
mentacji Dziejów Częstochowy Muzeum 
Częstochowskiego przygotował ekspozycję 
„Częstochowianie. Mieszkańcy miasta na 
fotografii w latach 1845–1918”. Większość fo-
tografii z tej wystawy można nadal oglądać 
na parterze Ratusza, w siedzibie Muzeum 
Częstochowskiego. Na zdjęciach, które były 
prezentowane na wystawach i w albumie 
znajdziemy (obok uwiecznionych kamienic, 
fabryk, ulic) ludzi znanych i ważnych, którzy 
znacząco wpisali się w dzieje miasta, ale tak-
że „zwykłe” osoby i rodziny, nieznane sze-
rokiemu ogółowi. Przyglądając się ludziom 
z tamtej epoki, obok wizerunków prezyden-
tów, radnych miejskich, dyrektorów fabryk, 
odnajdziemy także robotników fabrycznych, 
rzemieślników, kolejarzy, kupców, duchow-
nych i artystów. Uwiecznione zostały wize-
runki częstochowian w chwilach ważnych 
dla miasta, np.: podczas otwarcia Wystawy 
Przemysłu i Rolnictwa w 1909 r., przy budo-
wie Huty „Częstochowa”, na uroczystościach 
3 Maja, obchodzonych wyjątkowo okazale  
w roku 1916. Te fotografie stanowią ważne 
uzupełnienie wiedzy o naszej lokalnej historii. 

Na przełomie XIX i XX wieku najważniej-
szymi zakładami fotograficznymi w Często-
chowie były te należące do: Józefa Rudlic-
kiego (działał przy II Alei 16, specjalizował 
się w portretach oraz grupach rodzinnych), 
Maksymiliana Kohna (którego fotografie za-
mieszczał „Tygodnik Ilustrowany”; w 1909 r. 
jego zakład otrzymał medal brązowy na Wy-
stawie Przemysłu i Rolnictwa w Częstocho-
wie), Beniamina Wollenberga (reklamował 
się, że w jego zakładzie przy II Alei 38 klienci 

mogą otrzymać bezpłatnie broszkę, szpilkę 
do krawatu, spinki do mankietów), Edwarda 
Dietricha (posiadał studio przy II Alei 18). 

Najwyższy poziom techniczny i artystyczny 
prezentowali fotografowie: Stanisław Trzciń-
ski i Wacław Wesołowski. Ten pierwszy uzy-
skał w roku 1896 zgodę władz na kolportaż 
zdjęć z Jasnej Góry (także w formie albumu). 
Prawdopodobnie jest on również autorem 
pierwszej pocztówki z widokiem klasztoru. 
W 1901 r. za zdjęcia klasztoru jasnogórskie-
go otrzymał złoty medal na warszawskiej 
wystawie fotograficznej. W 1907 r. przeniósł 
się do Częstochowy i prowadził tu zakład  
w kamienicy przy III Alei 62 (kamienica zo-
stała zniszczona we wrześniu 1939 r.). Wyko-
nywał zdjęcia portretowe, zbiorowe i przy-
rodnicze. W 1909 r. prezentował swe prace 
na Wystawie Przemysłu i Rolnictwa - otrzy-
mał tu za nie srebrny medal. Z kolei Wacław 
Wesołowski, który prowadził zakład foto-
graficzny w narożnym budynku (rozebra-
nym w końcu lat 60. XX w.) przy II Alei 26, 
róg ul. Teatralnej (obecnie al. Kościuszki), za 
fotografie prezentowane podczas Wystawy 
Przemysłu i Rolnictwa w 1909 r. otrzymał 
złoty medal. W tym samym roku Zakład 
Artystyczno-Fotograficzny Wesołowskiego 
oferował do sprzedaży albumy z widokami 
Jasnej Góry oraz ciekawszych budynków 
i ulic Częstochowy. Jeden z tych albumów 
(z 30 fotografiami) znajduje się w zbiorach 
Muzeum Częstochowskiego.

Wciąż istnieją prywatne zbiory starych foto-
grafii nietknięte przez historyków, archiwi-
stów, muzealników. Za parę lat nikt już nie 
będzie w stanie ich opisać. Pamiętajmy, że 
zamieszczając informację na ich odwrocie, 
przekazujemy pamięć o człowieku. Duża 
liczba starych, anonimowych fotografii, jest 
pozbawiona jakiejkolwiek informacji. Prze-
chowywane w domowych albumach, szufla-
dach lub wiszące na ścianach mieszkań, jeżeli 
nie zostały opisane na odwrocie czy też na 
awersie, tracą wartość. Ludzie, którzy wie-
dzieli, kogo te zdjęcia przedstawiają, już ode-
szli, zabierając ze sobą wiedzę. Wiele osób 
nie zastanawia się nad tym, że fotografie bez 
opisu pozostaną nierozpoznane, że zostanie 
zagubiona pamięć o człowieku. Na jarmar-
kach staroci, w antykwariatach można za 
niewielkie pieniądze nabyć takie anonimo-
we fotografie. W nielicznych przypadkach 
muzealnikom czy kolekcjonerom fotografii 
(pozwolę sobie tu wymienić kilku, którzy 
współpracują z Muzeum Częstochowskim: 
Krzysztofa Conera, Andrzeja Pasztę, Zbi-
gniewa Biernackiego, Ireneusza Banaszkie-
wicza, Krzysztofa Korkusa, Przemysława 
Majchrzaka) udaje się ten brak informacji 
usunąć – rozpoznać osobę ze zdjęcia, dopisać 
życiorys. Niejednokrotnie decyduje o tym 
przypadek. 

Juliusz Sętowski 

O dawnej
fotografii
częstochowskiej

SPACER Z JULKIEM

Dzieci Józefa i Heleny Ficenesów. Ze zb. Leszka Ficenesa

Dzieci Stefana i Emilii z Zawadów Szczecińskich. 
Ze zb. Zdzisława Szczecińskiego

Walerian Skrzynecki z żoną Jadwigą z Grottów. 
Luty 1914 r. Ze zb. Barbary i Krzysztofa Fursów

Jadwiga z Grottów. Ze zb. Barbary i Krzysztofa Fursów
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TWARZE PRZYSZŁOŚCI

Magda Fijołek: W kwestii załogowej 
misji na Marsa jesteś podobno scep-
tyczką. Dlaczego?

Anna Fogtman: Misje na Marsa są i po-
zostaną bardzo trudne do zrealizowa-
nia, ale możliwe. Jednak zupełnie innym 
wyzwaniem jest eksploracja powierzch-
ni obcej planety za pomocą maszyn, 
które będą ją badały i wysyłały dane na 
Ziemię, a inną – eksploracja obcej pla-
nety przez ludzi. ESA i NASA planują 
przecież wspólną misję na Marsa, tzw. 
„Mars Sample Return”, której zadaniem 
jest po raz pierwszy w historii pobrać 
próbki z powierzchni tej planety i zabrać 
je na Ziemię, gdzie zostaną przebadane. 
Będzie to misja w pełni robotyczna, a eu-
ropejskie technologie będą miały szansę 
udziału w tym bezprecedensowym wy-
darzeniu. Misja planowana jest na rok 
2026 i potrwa około 5 lat. Będzie to też 
milowy krok na drodze do rozpoczęcia 
załogowych lotów na Marsa. Obecność 
człowieka na Czerwonej Planecie nie 
będzie możliwa bez wsparcia technolo-
gii, które zostaną przetestowane właśnie 
podczas tej misji. Jednak lot z udziałem 
człowieka jest dużo trudniejszy do zre-
alizowania, aniżeli lot jedynie z udzia-
łem maszyn. Po pierwsze, taki lot wiąże 
się z dużo cięższym ładunkiem do wy-
słania: będzie on zawierał systemy pod-
trzymujące życie, zapas wody, jedzenia 
i leków na wiele miesięcy (szacuje się 
około 3 lat), a także ubrania i sprzęty, 
których ludzie potrzebują do funkcjo-
nowania. Cięższy ładunek wiąże się też 
z wymaganiami dotyczącymi samego 
statku kosmicznego, których dzisiaj tech-
nologicznie nie jesteśmy jeszcze w stanie 
zrealizować. Do tego dochodzą poważ-
ne konsekwencje zdrowotne dla ludzi 
przebywających przez dłuższy czas  
w warunkach nieważkości i poddanych 
działaniu nieprzyjaznych czynników 

stresowych, w tym zagrażającego zdro-
wiu i życiu promieniowania kosmiczne-
go. Należy także pamiętać, że czynniki 
oddziałujące na ciało człowieka zmienią 
się na różnych etapach misji, np. ze stanu 
nieważkości ludzie trafią do warunków 
częściowej grawitacji Czerwonej Plane-
ty, na której będą od razu musieli się po-
ruszać i wykonywać pracę. Dodam, że 
po dziewięciu miesiącach lotu (w stanie 
nieważkości), nastąpi bardzo poważna 
utrata mięśni i kości, która wpłynie na 
zdolność poruszania się ludzi w warun-
kach grawitacji. Wszystkie te czynniki 
muszą zostać wzięte pod uwagę przy 
projektowaniu systemów wspomagają-
cych ludzi, a także przy budowie rakiet 
i statków kosmicznych. A na to potrzeb-
ne są duże środki finansowe. Osobiście 
nie mam dzisiaj większych wątpliwości, 
że kiedyś ludzkość zobaczy Marsa na 
własne oczy. Natomiast, mając świado-
mość opartą na operacyjnym doświad-
czeniu w lotach załogowych w kosmos, 
zdaję sobie sprawę, jak trudne wyzwa-
nie przed nami stoi. Jestem absolutną 
realistką i wiem, że zanim polecimy na 
Marsa, musimy dowieść, iż potrafimy 
zrealizować program stałej obecności lu-
dzi na Księżycu tak, jak robimy to dzisiaj 
na Niskiej Orbicie Okołoziemskiej. Dla-
tego takie projekty, jak Modernity z PCz 
Rover Team, są szalenie ważne, żeby dą-
żyć do stałej, zrównoważonej obecności 
ludzi w przestrzeni kosmicznej.

Masz świadomość, że Twoja opinia 
chłodzi rozbudzone przez niektórych 
nadzieje na rychłe loty człowieka na 
Marsa?

Uważam, że rozbudzone nadzieje 
o ludzkiej kolonizacji Marsa są dzisiaj 
nierealistyczne i niemożliwe do zreali-
zowania. Misja „Mars Sample Return”, 
o której wcześniej wspomniałam, przy-

wiezie na Ziemię około 1 kilograma pyłu 
i skały marsjańskiej. Jednak, by misję tę 
zrealizować, trzeba będzie wybudować 
kilka rakiet, wiele pojazdów kosmicz-
nych oraz skomplikowanych systemów 
do pobierania próbek. A to tylko 1000 
gramów! Myślę, że wrodzony realizm, 
spore doświadczenie zarówno akade-
mickie, jak i to, które już mam w pla-
nowaniu misji załogowych na Księżyc, 
każą mi bardzo ostrożnie podchodzić 
do problemu misji marsjańskich. Wiem 
jedno, nie dolecimy tam, przeskakując 
kilka poważnych etapów przygotowań. 
Chyba, że ktoś wymyśli, jak efektywnie 
zagiąć czasoprzestrzeń. Mówiąc poważ-
nie: aby z sukcesem zrealizować misję 
załogową (w obie strony), potrzebujemy 
całkiem nowych procedur i rozwiązań 
technologicznych na każdym etapie 
lotu. Nie oznacza to, że inicjatywy nieco 
wyprzedzające rzeczywistość nie są po-
trzebne. Śmiałe wizje są niezbędne, żeby 
się rozwijać.

Nie rozmawiamy na ten temat bez 
przyczyny. Pracujesz w Europejskiej 
Agencji Kosmicznej. Czym się tam zaj-
mujesz?

Do Europejskiej Agencji Kosmicznej, 
a konkretnie do Zespołu Medycyny Ko-
smicznej ESA w Europejskim Centrum 
Astronautów, dołączyłam 3 lata temu. 
Moja funkcja jest przede wszystkim na-
ukowa i dotyczy wyzwań związanych 
z eksploracją głębokiego kosmosu, czy-
li misji załogowych na Księżyc i dalej.  
W Zespole Medycyny Kosmicznej zaj-
muję się opracowywaniem strategii 
ochrony zdrowia europejskich astronau-
tek i astronautów w nadchodzących mi-
sjach księżycowych, przede wszystkim 
przed szkodliwymi skutkami promie-
niowania kosmicznego. Do tego zalicza 
się także poszukiwanie nowych tech-

Z CZĘSTOCHOWY 
W KOSMOS
W Częstochowie coraz śmielej marzymy o wyprawie na 
Marsa. Świadczą o tym sukcesy projektów łazików mar-
sjańskich, tworzonych przez studentów Politechniki Czę-
stochowskiej, a także fakt, że w Europejskiej Agencji Ko-
smicznej mamy swoją przedstawicielkę, która zajmuje się 
opracowywaniem strategii ochrony zdrowia astronautek 
i astronautów. Z Anną Fogtman rozmawiamy o podróży na 
Czerwoną Planetę, karierze naukowej i równouprawnieniu. 

Siedziba Europejskiego Centrum Astronautów

LUTY 202124



nologii medycznych, które jeszcze efek-
tywniej pomogą nam dbać o zdrowie 
europejskich astronautek i astronautów 
w lotach kosmicznych. Reprezentuję 
ESA przed międzynarodowymi partne-
rami, z którymi wspólnie opracowujemy 
plany bezpiecznych lotów na Księżyc. 
Reprezentuję ponadto agencję w progra-
mie Gateway – budowie międzynarodo-
wej stacji kosmicznej orbitującej wokół 
Księżyca. Przeprowadzam również wła-
sne badania naukowe, które skupiają się 
na operacyjnych wyzwaniach przyszłej 
medycyny kosmicznej. W listopadzie 
2020 r. moja funkcja rozszerzyła się 
i dzisiaj wspieram także zespół SciSpacE  
w Europejskiej Agencji Kosmicznej. Ze-
spół ten zajmuje się planowaniem i ko-
ordynacją badań naukowych na istnie-
jących już i przyszłych platformach do 
przeprowadzania badań naukowych.

Twoja droga zawodowa i naukowa 
do ESA nie była wcale taka oczywista. 
Studiowałaś biotechnologię i biologię 
molekularną. Później dołączyłaś do 
jednego z zespołów Polskiej Akademii 
Nauk. Skąd wziął się pomysł, by starać 
się o pracę w prestiżowej ESA?

Myślę, że nie ma osoby, która znalazła-
by się w ESA w „oczywisty” sposób. Nie 
istnieją studia przygotowujące do pracy 
w agencji. ESA tworzą ludzie o różnym 
wykształceniu, doświadczeniu i eks-
pertyzie. Jednak wspólnym mianow-
nikiem wszystkich pracujących tu osób 
jest otwarty umysł, ciekawość świata 
i akceptacja innych ludzi. Moja osobista 
droga do ESA była jednak nieco bardziej 
kręta. Od dawna interesowałam się ko-
smosem, jednak dosyć późno w mojej 
karierze zawodowej zorientowałam się, 
że w dziedzinie lotów załogowych jest 
miejsce dla ludzi z zakresu nauk przy-
rodniczych. Był taki moment, w którym 
regularnie zaczęłam przyglądać się ak-
tywnościom agencji i środowisk nauko-
wych w dziedzinie lotów kosmicznych, 
śledziłam także oferty pracy, które poja-
wiały się w tym obszarze. Minęły około 

dwa lata, zanim ESA opublikowała ofer-
tę, która była dla mnie wyjątkowo inte-
resująca i która rezonowała z moim in-
terdyscyplinarnym doświadczeniem. To 
właśnie ono doprowadziło mnie do tego 
miejsca. Kosztem dosyć późnej kariery 
w przemyśle kosmicznym zdobyłam 
doświadczenie, bez którego z pewnością 
nie byłoby mnie w ESA.

Na pewno nie wystarczyło złożenie 
tam swojego CV...

Proces rekrutacji do Europejskiej Agen-
cji Kosmicznej jest nieco bardziej skom-
plikowany. Oczywiście pierwszym 
krokiem jest złożenie w wymaganym 
terminie CV i listu motywacyjnego.  Po 
wstępnej selekcji osób aplikujących jest 
się zaproszonym na pierwszy etap roz-
mów kwalifikacyjnych, które polegają 
na zdalnej rozmowie, podczas której  
w czasie rzeczywistym odpowiada 
się na pytania zdefiniowane wcześniej 
przez ESA. Rozmowa ta jest nagrywa-
na, a nagranie jest później analizowane 
przez specjalistki i specjalistów z od-
powiednich zespołów, do których od-
bywa się rekrutacja. Po przejściu tego 
etapu jest się zaproszonym na rozmowę 
kwalifikacyjną, na którą trzeba stawić 
się osobiście. W moim przypadku było 
to Europejskie Centrum Astronautów  
w Kolonii. Na obu etapach padają 
pytania z zakresu zdobytego już do-
świadczenia i wiedzy o zadaniach, jakie 
stoją przed kandydatem/kandydatką  
w funkcji, na którą aplikują. Dodatkowo, 
bardzo ważnym elementem rozmowy 
osobistej jest ocena zdolności i cech inter-
personalnych. W ESA znajdą miejsce je-
dynie osoby, które posiadają wrażliwość 
i akceptację dla drugiego człowieka, bez 
względu na jego tożsamość płciową, 
orientację seksualną, pochodzenie, kolor 
skóry czy religię. Dodam także, że cała 
komunikacja w Europejskiej Agencji Ko-
smicznej odbywa się po angielsku (dru-
gim oficjalnym językiem agencji jest język 
francuski), dlatego biegłe władanie tym 
językiem jest warunkiem koniecznym.

Wielu Polaków pracuje w ESA? Czy 
jesteś jedyną Polką?

ESA zatrudnia ludzi bezpośrednio, a tak-
że przez firmy zewnętrzne, w ramach 
kontraktów dla firm z krajów członkow-
skich. Oczywiście Polki i Polacy pracują 
w zasadzie w każdym z ośrodków ESA 
w Europie. Ja jestem obecnie jedyną Po-
lką pracującą w Europejskim Centrum 
Astronautów. Najwięcej Polek i Pola-
ków pracuje w holenderskim oddzia-
le ESA: Europejskim Centrum Badań 
Kosmicznych i Technologii (European 
Space Research and Technology Centre).

I tu dochodzimy do kolejnej kwestii.  
W swojej pracy w ESA, oprócz badań 
czy projektów naukowych, skupiasz 
się także na uprzedzeniach ze względu 
na płeć w istniejących już regulacjach 
dla astronautek i astronautów. „Pra-
ca w kosmosie” tak bardzo ogranicza 
udział w niej kobietom?

Po pierwsze, zauważ proszę, że pomimo 
iż w moim profilu na stronie „Twarzy 
Przyszłości” nie wspomniałam, że cho-
dzi o dyskryminację kobiet, sama zrobi-
łaś takie założenie. Znaczy to tylko tyle, 
że „jest coś na rzeczy”. „Dyskryminacja” 
to mocne słowo, które może wskazywać 
na brak dobrych intencji, dlatego celowo 
go nie użyłam. Kwestia jest nieco bar-
dziej skomplikowana. Niemniej jednak, 
problem uprzedzeń ze względu na płeć 
istnieje w medycynie i niestety nie omi-
ja medycyny kosmicznej. A to dlatego, 
że opiera się ona na medycynie „ziem-
skiej”. W medycynie kosmicznej braki 
w wiedzy medycznej o tym, w jak różny 
sposób ciała mężczyzn i kobiet reagują 
na warunki lotów kosmicznych, wiążą 
się także z poważnymi konsekwencjami 
finansowymi. Według obecnych strate-
gii ochrony zdrowia NASA, amerykań-
skie astronautki spędzają mniej czasu  
w przestrzeni kosmicznej niż amery-
kańscy astronauci. Obecnie stosowane 
modele matematyczne wskazują na to, 
że u kobiet istnieje wyższe ryzyko wy-

stąpienia nowotworu w wyniku pro-
mieniowania kosmicznego. Dlatego ich 
misje kosmiczne są krótsze, pomimo że 
szkolenie kobiet i mężczyzn zajmuje tyle 
samo czasu i kosztuje tyle samo pienię-
dzy. Problem polega na tym, że te mode-
le korzystają ze zbieranych od ponad 75 
lat danych, które są pełne założeń opar-
tych na głęboko zakorzenionych stereo-
typach. Ponieważ ESA i NASA wkrótce 
zharmonizują swoje podejścia do szaco-
wania ryzyka zdrowotnego, w naszym 
zespole bardzo intensywnie pracujemy 
nad tematem poznania i wyjaśnienia 
mechanizmu różnic w odpowiedzi ko-
biet i mężczyzn na promieniowanie 
jonizujące. Pozwoli nam to na ocenę 
całego spektrum ryzyka zdrowotnego 
astronautek i astronautów, a także na 
opracowanie personalizowanych środ-
ków zaradczych, dopasowanych do ich 
indywidualnej odpowiedzi.

Czujesz się „kosmiczną” feministką? 
W naszych wcześniejszych kontaktach 
zwracałaś uwagę na to, aby - opisując 
Twój zawód - używać nazw żeńskich.

Po pierwsze czuję się człowiekiem, któ-
ry ma takie samo prawo bycia na tej 
ziemi i poza nią, jak każda inna osoba, 
a także każda istota żyjąca. Jestem hu-
manistką, a co za tym idzie, feministką. 
Dzisiaj feminizm wykracza poza ka-
non, z którego wyrósł i walczy o pra-
wa i godność wszystkich ludzi oraz 
istot z nimi współżyjących, ponieważ 
człowiek jest tylko jednym z elemen-
tów ekosystemu Ziemi. Podstawowym 
elementem walki z wykluczeniem jest 
język. Nie zastanawia Cię, dlaczego 
żeńskie formy używane są częściej przy 
określaniu mniej prestiżowych funk-
cji czy zawodów, w przekleństwach, 
a także przy wyrażaniu negatywnych 
cech osobowości? Natomiast męskie 
formy częściej używane są przy wyra-
żaniu cech pozytywnych, godnych na-
śladowania, przy prestiżowych, lepiej 
płatnych zawodach. Po pierwsze, jest to 
szalenie niesprawiedliwe. A po drugie, 

nie jest to poprawne. Powinniśmy ak-
tywnie wracać do polszczyzny, w której 
reprezentowane są obie płcie. Uważam, 
że jest to obowiązek wszystkich osób, 
które wypowiadają się publicznie. Po-
prawna polszczyzna jest fundamentem 
równości ludzi w każdym z obszarów 
życia społecznego.

Pracujesz w Ośrodku Szkolenia Astro-
nautów w Kolonii, nie ciągnie Cię, aby 
samej „wyskoczyć” na Księżyc, a nie 
zajmować się przygotowaniami astro-
nautek i astronautów ?

Jasne, że ciągnie. Dzięki pracy w Euro-
pejskim Centrum Astronautów mam 
pełną świadomość, jak wymagający 
jest proces selekcji astronautek i astro-
nautów. Należy do tego dodać, że 
Polska obecnie nie uczestniczy w pro-
gramie lotów załogowych ESA. Bez 
względu na to, z pewnością złożę swo-
ją aplikację przy następnej kampanii 
rekrutacyjnej. Myślę, że ujrzenie Ziemi 
z perspektywy kosmosu, a później po-
stawienie własnej stopy na obcym cie-
le niebieskim, to coś najwspanialszego, 
czego człowiek może doświadczyć. 
Zdecydowanie jest to jedno z moich 
największych marzeń.

Kosmos, Kolonia, Częstochowa - łatwo 
to ze sobą połączyć?

Łatwiej, niż myślałam. Niestety, praw-
dziwą rakietą jeszcze nie dysponuję 
(choć mój samochód nazwałam „ra-
kieta”), ale na szczęście istnieją alterna-
tywne środki transportu, dzięki którym  
w miarę często i regularnie odwiedzam 
rodzinne strony. Lubię jednak najwol-
niejszy, a dzisiaj najbezpieczniejszy z po-
wodów epidemicznych środek trans-
portu – samochód, ponieważ zawsze 
mam się gdzie zatrzymać po drodze.  
W moim przypadku stosunek do dłu-
gich podróży to raczej stan umysłu. Jeśli 
się czegoś chce, to zawsze się da. Bardzo 
liczę na to, że tak samo będzie z podróżą 
na Księżyc.

Columbus - europejskie laboratorium 
na Międzynarodowej 
Stacji Kosmicznej

Trening podwodny

EAC - hala treningowa Projekt stacji Gateway

TWARZE PRZYSZŁOŚCI
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TWARZE PRZYSZŁOŚCI

Magda Fijołek: Czy jako 
prekursor technologii 
3D w Polsce przy-
puszczałeś, że bę-
dzie ona miała tak 
szerokie możliwości 
i zastosowania?

Michał Liberda: 
W Polsce relatywnie 
późno „odkryliśmy” druk 
3D. To wszystko, już co naj-
mniej jako koncepcja, istniało 
i atakowało nas z sieci inspiracją do dzia-
łania. Samo-replikacja projektu RepRap 
(projekt stworzenia maszyny samorepli-
kującej, w postaci uniwersalnej drukarki 
3D, która byłaby zdolna do wyproduko-
wania pełnego zestawu swoich własnych 
części – przyp. red.), uderzyła mnie naj-
mocniej. Z niecierpliwością czekam na 
kolejny tej klasy koncept. Po cichu liczę, 
że będę miał w nim udział.

Wszystko zatem da się wydrukować?

To zależy. Półżartem mówimy, że to 
III zasada druku 3D i pierwsza zasada 
wszechświata. Metod druku jest wiele. 
Od tworzyw sztucznych nakładanych 
warstwa po warstwie, poprzez metale 
stapiane promieniem lasera, po drukar-
ki budowlane i wiele innych. Na pewno 
nawet ja nie znam wszystkich, bo już 
nie sposób tego ogarnąć. Czy łyżeczką 
da się wykopać rów? Oczywiście! Czy 
to ma sens, pozostawiam ocenie własnej 
czytelników CGK. Ja koncentruję się na 
wykorzystaniu zalet metody FFF (proces 
druku polega na nakładaniu kolejnych 
warstw materiału aż do uzyskania pełnej 
wysokości modelu – przyp. red.) i raczej 
interesuje mnie, do czego ona się nadaje, 
a gdzie stosowanie jej byłoby nieuzasad-
nione.

Pionier druku 3D – brzmi jak hasło z en-
cyklopedii, a jednak kryje się pod nim 
człowiek z krwi, kości i pomysłów, czyli 
Ty. Kiedy wydrukowałeś sobie w gło-
wie swoją pierwszą drukarkę?

Skromnie i uczciwie trzeba powiedzieć: 
lokalny pionier. W tym procesie wymy-
ślania drukarki, kluczowy okazał się eks-
truder (komponent drukarki 3D służący 
do wyciskania stopionej postaci filamentu 
– przyp. red.), reszta to tylko prosty układ 
ruchu. Był to zapewne przełom lat 2010 
i 2011. 

Swoją serię drukarek nazwałeś „Go-
lem”. W tradycji żydowskiej nazwa 
ta oznacza postać ulepioną z gliny na 
kształt człowieka, bez duszy. Czym 
się kierowałeś, nadając im taką na-
zwę?

Twór przywołany z nie-
kształtnej materii 
warsztatowej. Moja 
pierwsza drukarka 
powstała z upcyclin-
gu starego sprzętu 
komputerowego. 
Przerost treści nad 

formą. Ulepiona ni-
czym golem. Ramy 

drukarki B i drukarek se-
rii C zostały odlane z gipsu 

zbrojonego włóknem szklanym. 
Mechanika to znów upcycling, ale też 
wydruki 3D. Drukarki drukują drukarki. 
Seria D miała ambicje stać się projektem 
upcyclingu w przystępnej formie i cenie 
– niestety, na skutek zawieruchy pry-
watnej i biznesowej, nie udało się opra-
cować niezbędnych materiałów szko-
leniowych i projekt „Golem” przetrwał 
tylko u garstki osób w Polsce, ale też 
rósł w siłę w mojej drukarni. Dziś nazwa 
to nawiązanie do początków i podkre-
ślenie, że główną funkcją tych maszyn 
jest drukowanie - zdroworozsądkowo, 
solidnie, bez gry świateł i przysłowio-
wych wodotrysków. Ale możemy so-
bie sam wodotrysk wydrukować! Seria 
F powstała, by zaspokoić nasze, coraz 
bardziej wygórowane, wymagania co do 
efektów pracy drukarki.

Tymczasem produkty, które drukujesz, 
są duszą wielu konstrukcji i sprzętów. 
Wspierają ludzi w rozwoju, a nierzadko 
są nawet najszybszym środkiem pomo-
cy w sytuacjach kryzysowych. Tak jak 
na początku pandemii w Polsce. Co wte-
dy drukowałeś?

Początek roku 2020 to bardzo intensyw-
na praca - w stylu początków ery PC 
w firmach Apple i Commodore - nad 
prototypem nowej drukarki. Skończy-
liśmy właśnie instalacje u betatestera, 
więc „wystawiłem głowę z warsztatu”, 
żeby zobaczyć, co tam na świecie. No 
i zaskoczenie - zobaczyłem COVID19! 
W tej kryzysowej sytuacji mogłem po-
móc, drukując przyłbice ochronne, więc 
przystosowaliśmy do tego każdą dru-
karkę, którą tylko mogliśmy przystoso-
wać. Na szczęście firmy zajmujące się 
wtryskiem też nie próżnowały i po ok 
2-3 tygodniach doścignęły druk 3D. Ta 
sytuacja dobrze obrazuje specyfikę tej 
technologii. Drukarki 3D w produkcji 
masowej są dużo wolniejsze od wtry-
skarek per sztuka, ale mają nad nimi tę 
przewagę, że mogą wystartować z pro-
dukcją z dnia na dzień. Mając duży park 
maszynowy można pięknie uzupełnić 
niszę. Angażując profesjonalistów i pa-
sjonatów - globalnie można zmienić 
rzeczywistość. Szkoda, że w tak nieprzy-
jemnych okolicznościach.

Uwolnić
wyobraźnię

 Specjalistyczny sprzęt medyczny, elementy 
 konstrukcyjne, makiety, części łazika marsjańskiego, 
 rekonstrukcje kości, rzeźby, a nawet domy i mosty – 
 to wszystko można już wydrukować w technice 3D. 
 Michał Liberda, częstochowska Twarz Przyszłości, 

 zdradza tajniki tej technologii. 

Takie produkty są trwałe?

To zależy głownie od materiału, jakiego 
użyjemy, ale także od parametrów proce-
su druku. Dobrze wykonany wydruk nie 
będzie znacznie ustępował trwałością de-
talowi z wtrysku czy obróbki ubytkowej, 
w tym samym materiale. Jest jednak sporo 
gwiazdek. I niegrzecznie odpowiem pyta-
niem na pytanie: co to znaczy trwałe? Jakie 
przyjmujemy kryteria? Ten sam model 
możemy wydrukować teoretycznie tysiąc 
razy szybciej, niż nasza najprecyzyjniejsza 
maszyna z najmniejszą dyszą. Wystarczy, 
że użyjemy tej największej. Ale czy cien-
kopis da się zastąpić wałkiem malarskim? 
Wytrzymałość mechaniczną także może-
my modyfikować w zakresie jednego ma-
teriału i jednego nastawu mechanicznego 
maszyny, samymi parametrami procesu. 
Krótko mówiąc: wydruki 3D mogą być 
trwałe. Jednak nie muszą - zarówno ze 
świadomego, ekonomicznego wyboru, jak 
również jako pokłosie ignorancji czy błędu. 

Czym różni się zatem zwykła drukarka 
od drukarki 3D ?

Jednym wymiarem. Ciężko tu krótko 
rozwinąć temat. Różnorodność technolo-
gii druku 2D i 3D jest wielka, więc nawet 
jedna „zwykła” drukarka 2D może się 
znacznie różnić od drugiej. Np. atramen-
towa od laserowej, igłowej czy termicznej.

Na czym polega proces drukowania 
przestrzennego?

Oprogramowaniu CAM należy dostar-
czyć cyfrowy model przestrzenny - plik 
graficzny, opisujący bryłę w zrozumiały 
dla programu sposób. Najprostszy format 
to STL. CAM generuje ścieżkę narzędzia 
i inne komendy sterujące dla drukarki. 
Proste komendy typu „wykonaj linię 
z punktu A do B”. Zestaw często setek 
tysięcy takich komend opisuje wytworze-
nie obiektu i w formie specjalnego pliku 
ładowany jest do drukarki. Potem już 
tylko patrzymy z dumą, jak maszyna wy-
konuje program - warstwa po warstwie 
nakłada rozgrzane tworzywo i spawa je 
z poprzednią zastygniętą już warstwą. To 
najlepiej zobaczyć na filmie. Inne metody 
różnią się procesem – ich cechą wspólną 
jest budowanie rzeczywistego obiektu na 
bazie cyfrowego projektu, poprzez „do-
danie” materiału. Odwrotnie do np. wier-
cenia, gdzie materiał „zabieramy”.

To proste dla laika? Każdy może wydru-
kować sobie coś w 3D?

Samochodem jeździć może prawie każdy. 
Ale nie każdy wygra Le Mans, czy prze-
ciągnie samochód z napędem na cztery 
koła przez błoto po dach. Śpiewać też 

każdy może. Figurkę pobraną z serwisu 
internetowego, przystosowaną do łatwe-
go drukowania na gotowej drukarce, po 
przeczytaniu instrukcji, powinien być 
w stanie wydrukować każdy. Potem niebo 
jest limitem... albo kosmos... Możliwe, że 
nie ma ograniczeń poza wyobraźnią. Tego 
się nie dowiemy, póki nie zaczniemy, więc 
polecam spróbować. Z drukarek można 
czasem skorzystać bez kosztów - w szkole, 
na uczelni albo zgłaszając się do naszego 
Mecenatu Druku. Dla odsetka kreatyw-
nych, projektujących przy użyciu kompu-
tera ludzi, druk 3D to najszybsza droga, by 
przenieść swój projekt do świata material-
nego. Mimo wielu ograniczeń, proces wy-
tworzenia finezyjnej bryły z polimerowe-
go „makaronu” w pudełku, które często 
mieści się na biurku, zapiera dech niczym 
magia. Zaczarowany ołówek 4.0.

Drukowanie 3D stało się dziś powszech-
ną technologią, jak widzisz jej przyszłość?

Jeśli zaczniemy „drukować” na pozio-
mie subatomowym, to naprawdę będzie 
można wydrukować wszystko, co dziś 
postrzegamy jako materię. Ale ja - prosty 
człowiek - mogę tylko spekulować. Meto-
da, którą ja się zajmuję, podzieli zapewne 
ścieżkę druku 2D. Najpierw boom, spa-
dek cen i wzrost dostępności prostych 
urządzeń - zbliżamy się pewnie do tego 
punktu. Potem czeka nas spadek zain-
teresowania i – jak to jest w przypadku 
druku 2D - już nie każdy będzie chciał 
mieć tego typu urządzenie w domu, bo 
zajmuje ono miejsce, a gdy jest potrzeba, 
to można przecież skorzystać z punktu 
ksero. Równolegle profesjonalne maszy-
ny wciąż mają się dobrze, przecież cały 
czas wręczamy sobie wizytówki, czytamy 
gazety, ulotki, a czasem nawet książki.

Zajmujesz się jednak nie tylko „pracą 
drukarską” - dzielisz się także swoją wie-
dzą na jej temat, chociażby prowadząc 
zajęcia w szkole. Dzieci wykazują się na 
nich większą kreatywnością niż dorośli?

Dzieci mają więcej czasu na zabawę. 
Dorośli myślą o obowiązkach, odpowie-
dzialności i zasadach, co rzeczywiście 
przeszkadza. Ale kiedy ktoś jest pierwszy 
raz na warsztatach, styka się na poważnie 
z drukiem 3D lub zdejmuje swoje pierw-
sze wydruki ze stołu, to bardzo często 
przytrafia mu się dziecięcy błysk radości 
w oczach. Ani wiek, ani tytuły naukowe 
nie powstrzymują przed byciem znowu 
odkrywającym świat dzieckiem.

Czujesz się spełnionym konstruktorem?

Ani trochę. Drukarki 3D to tylko narzędzie. 
Jeszcze nie jestem z niego zadowolony na 
tyle, by uwolnić w pełni swoją wyobraźnię.
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Magda Fijołek: Myślisz, że habitaty to rzeczywi-
ście nasza przyszłość?

Katarzyna Przybyła: Myślę, że jest to atrakcyj-
na alternatywa dla mieszkania na powierzch-
ni ziemi, czy nawet w przestrzeni kosmicznej, 
która jest po prostu pustynią. Bardziej skła-
niam się do opcji, że kiedyś możemy zasiedlić 
morza i oceany. Stanowią one 70% kuli ziem-
skiej, co przekłada się na więcej przestrzeni 
dostępnej dla mieszkańców. Paradoksalnie, 
woda stwarza także bezpieczniejsze środowi-
sko życia, ponieważ nasilające się katastrofy 
naturalne na powierzchni ziemi, w akwenach 
wodnych są prawie nieodczuwalne. Jedynym 
zagrożeniem są sztormy i huragany, ale w tym 
przypadku do pełnej ochrony wystarczy 
odpowiednio głębokie zanurzenie. Dlatego 
uważam, że architektura będzie rozwijać się 
kierunku projektowania habitatów wodnych,  
a w pierwszej kolejności powstawać będą ha-
bitaty o funkcjach rekreacyjnych, przeznaczo-
ne dla turystów.

Zwolennicy teorii podmorskiego osiedlania się 
twierdzą, że to doskonały sposób na poradzenie 
sobie ze zmianami klimatu, a poza tym, że są to 
projekty ekologiczne. Zgadzasz się z tym?

Woda morska stwarza doskonałe warunki do ży-
cia w zgodzie z naturą. Jednak projekty architek-
tury podwodnej muszą uwzględniać pełną samo-
wystarczalność obiektów, aby można było uznać 
je za ekologiczne. Obecność człowieka zawsze 
niesie wiele zagrożeń dla środowiska. Przykład 
mogą stanowić plastikowe śmieci, które znale-
ziono nawet na dnie Rowu Mariańskiego. Z tego 
powodu mieszkańcy habitatów powinni zostać 
poddani pewnej selekcji, która pomoże wyłonić 
osoby proekologiczne, wrażliwe na otaczającą ich 
przyrodę.  

Skąd Twoje zainteresowanie tym tematem?

Zaczęło się od oglądania na Youtubie kamuflażu 
ośmiornic. Bardzo zaciekawiła mnie wtedy bu-
dowa i umiejętności podwodnych organizmów, 
w wyniku czego zaczęłam poszerzać swoją wie-
dzę w tym zakresie. Zawsze lubiłam projektować 
obiekty znajdujące się w ekstremalnych środowi-
skach, ponieważ dzięki temu mogłam sprawdzić 
graniczne możliwości architektury. Temat pod-
wodnego habitatu pojawił się naturalnie jako kon-
sekwencja mojej podwodnej pasji. Do tej pory zba-
daliśmy jedynie 5% dna morskiego, a większość 
stworzeń mieszkających tam nie została jeszcze 
odkryta. Społeczeństwo traci na tym bardzo dużo, 
ponieważ w morskich głębinach kryje się wiele 
rozwiązań dla naszych problemów, chociażby 
z zakresu medycyny i produkcji nowych leków.       

Projektujesz podwodne habitaty, Twoje prace 
są nagradzane. Jak zatem powinna wyglądać 
według Ciebie taka podwodna stacja? 

Podwodny habitat mieszkalny przede wszystkim 
musi być odporny na działanie ciśnienia wody. 
Z tego powodu wszystkie tego typu obiekty formą 
zbliżone są do kuli lub walca. Wnętrza habitatów 
projektuje się kompaktowo, z zachowaniem zasad 
ergonomii, tak aby dostępna przestrzeń była jak 
najlepiej wykorzystana. Mniej istotnym czynni-
kiem jest estetyka formy zewnętrznej, bo poniżej 
pewnej głębokości ma ona minimalne znaczenie. 
Program funkcjonalny podwodnego obiektu musi 
opierać się na gospodarce o obiegu zamkniętym, 
aby był on co najmniej neutralny dla środowiska. 
No i najważniejsze – należy zapewnić możliwość 
kontaktu z otaczającą przyrodą i jej obserwacji. 
Najbardziej atrakcyjne dla mieszkańca będą duże 
okna, stanowią one jednak najsłabszy element 
konstrukcji habitatu. Do produkcji okien używa 
się szkła akrylowego, a ich wielkość uzależniona 
jest od głębokości zanurzenia oraz dostępnej gru-
bości przekroju. Z kolei do budowy habitatów 
najbardziej nadają się stal i materiały kompozy-
towe ze względu na wysoką wytrzymałość na 

oddziaływanie wody morskiej oraz jej ciśnienia. 
Ważną kwestią jest również to, czym będziemy 
w habitacie oddychać. W przypadku wykwalifi-
kowanej załogi można zastosować mieszanki he-
lowe, np. trimix, co pozwoli na długie nurkowanie 
bez każdorazowej dekompresji. Jeżeli wybieramy 
jednak funkcjonowanie w warunkach atmosfery 
ziemskiej, czynnik oddechowy stanowi powie-
trze, a konstrukcja obiektu musi być wytrzymała 
na pełne oddziaływanie słupa wody. To właśnie 
z tego powodu pierwsze eksperymentalne habi-
taty mogły zostać zanurzone poniżej 100 metrów, 
a podwodne hotele dla turystów budowane są na 
płytszych akwenach – w obiektach komercyjnych 
muszą panować warunki normobaryczne, które 
przekładają się na droższą i trudniejszą w wyko-
naniu konstrukcję. Przy budynkach zlokalizowa-
nych blisko powierzchni ewentualna ewakuacja 
gości staje się łatwiejsza. Ponadto, projekt habitatu 
powinien uwzględniać infrastrukturę potrzebną 
do funkcjonowania niezależnie od powierzchni. 
Chodzi tu np. o produkcję energii elektrycznej, 
wytwarzanie wody pitnej czy akwakulturę. 

Kiedy pierwszy raz usłyszałam o podwodnych 
habitatach, jako pierwszy przyszedł mi do gło-
wy Nautilius Kapitana Nemo. Czy rzeczywiście 
można go nazwać takim prototypem podmor-
skiego habitatu?

Nautilius w pełni spełniał kryteria podwodne-
go habitatu mieszkalnego. Częściej jednak jako 
na pierwszy „prototyp” wskazuje się na szklaną 
beczkę, w której nurkować miał Aleksander Wiel-
ki. Według legendy, Aleksander jako władca całej 
ziemi zdołał podbić także morskie głębiny i prze-
bywał w beczce 100 dni, podczas których obser-
wował różnego rodzaju potwory i stworzenia.

Czy podwodne habitaty już powstają? Czy 
można je zobaczyć lub odwiedzić?

Podwodne habitaty powstawały głównie w la-

tach 60. i 70. XX w., w ramach testowania nowych, 
dostępnych technologii. Dzięki nim przekraczano 
kolejne bariery dla pobytu ludzi na dnie akwenu. 
Niedługo potem habitaty były rozwijane jako ele-
ment Zimnej Wojny, która toczyła się nie tylko 
w kosmosie, ale też pod wodą. W latach 80. XX w., 
wraz ze stopniowym upadkiem ZSRR, zaintereso-
wanie habitatami zaczęło zdecydowanie zanikać. 
Wciąż dostępnym obiektem z tego okresu jest np. 
osiedle Precontinent II Jacquesa Cousteau. Polacy 
także mieli swój habitat o nazwie Meduza II. Po 
latach został odremontowany i aktualnie jest czę-
ścią wystawy stałej w Muzeum Polskiej Techniki 
Wojskowej w Warszawie. Jeżeli chodzi o funkcjo-
nujące habitaty, to na ten moment działa jeden ha-
bitat naukowy Aquarius, w którym prowadzone 
są badania NASA. Czysto turystycznie można 
natomiast odwiedzić wszelkiego typu podwod-
ne hotele i restauracje, zlokalizowane głównie na 
Malediwach, choć jedną z takich restauracji zbu-
dowano ostatnio również w Norwegii. 

Niedawno zrobiło się głośno o innym z kolei 
Twoim projekcie, Icemillu. Co to takiego?

Icemill to stacja odsalania wody morskiej do pro-
dukcji wody pitnej, korzystająca z technologii za-
mrażania, obniżenia temperatury oceanów oraz 
regulacji ich zasolenia. Projekt ma formę młyna, 
na którym znajdują się lodówki ze zbiornikami na 
wodę. Jeden obrót młyna to pełen cykl zamrażania, 
który opiera się na zjawisku krystalizacji cząsteczek 
wody. Temperatura zamarzania czystej wody jest 
wyższa niż roztworu wody morskiej. Z tego wzglę-
du krystalizacji ulegają najpierw cząsteczki czystej 
wody, oddzielając się od roztworu w postaci lodu. 
W porównaniu do innych technologii odsalania 
zamrażanie jest mniej energochłonne i tańsze, a ze 
względu na ujemną temperaturę roboczą znacznie 
redukuje korozję. Samo użycie pojemników ma 
usprawnić proces produkcji oraz transport wody 
pitnej przy użyciu mniejszych jednostek, np. ho-
lowników. Zastosowanie sieci obiektów tego typu 

docelowo miałoby spowolnić katastrofę ekologicz-
ną i zatrzymać eskalację konfliktów o wodę. 

Ale to niejedyny Twój projekt, mający pomóc 
w sposób ekologiczny w egzystencji, myślę tu 
o Kakuma Migrating Market. Co to takiego?

Nutshell of life to projekt konkursowy, dotyczą-
cy przestrzeni dla handlu w Kakumie - obozie 
dla uchodźców w Kenii. W naszym założeniu 
chodziło o stworzenie pawilonów, które chro-
nią sprzedawców przed słońcem i jednocześnie 
pomagają w zalesianiu pustyni, zwiększaniu 
hodowli i usamodzielnianiu się mieszkańców. 
Problem upraw w Afryce wynika nie tylko z bra-
ku opadów, ale także z powodu wiatru, który 
przenosi ziarna roślin, zanim zdążą się ukorzenić. 
Forma pawilonu ma za zadanie ochronić rośli-
ny przed wiatrem, a konstrukcja dostarczyć im 
wodę. Pawilon zbudowany jest z lokalnie dostęp-
nych materiałów: gliny, blachy falistej oraz nie-
dużej ilości drewna. Ogranicza to koszty budo-
wy do minimum i pozwala na pobieranie wody 
z powietrza.  Woda skrapla się na dachu z blachy, 
ze względu na wysoką dobową amplitudę tem-
peratur i przewodność cieplną metalu. Ściany 
pawilonu zbudowane są m.in. z gliny, bo dzięki 
temu możliwe jest utworzenie z nich chłodnego 
zbiornika. Na kolejnym etapie woda stopniowo 
wchłaniana jest do gruntu, tworząc sprzyjające 
warunki do życia roślin. Cały projekt opiera się na 
założeniu cyklicznym – przeciętny pobyt jednej 
rodziny w obozie wynosi kilka lat, a użyźniona 
przez tę rodzinę w taki sposób ziemia pozostanie 
nadal na miejscu. Kolejni mieszkańcy będą mogli 
korzystać z owoców pracy swych poprzedników 
i dalej powiększać obszar terenów zielonych. 

Można zaryzykować stwierdzenie, że ekologia 
to Twoje drugie imię?

Wydaje mi się, że tak, choć ekologia to dla 
mnie bardziej rezultat pragmatyzmu, a nie 

emocji. Tak naprawdę cała sprawa związana 
z ochroną natury toczy się wokół tego, w ja-
kich warunkach chcemy funkcjonować i czy 
ludzie jako gatunek zwyczajnie chcą prze-
trwać. Jeżeli demokratyczna większość woli 
żyć wygodnie, kosztem przyszłych pokoleń, 
to jasne - możemy dalej używać węgla i ropy, 
a Ziemia spokojnie sobie bez nas poradzi. 
Skutki naszej działalności odczuwamy jednak 
już teraz, a będzie ich coraz więcej. Ja staram 
się działać tak, aby pozwolić na dalsze za-
mieszkiwanie naszej planety, a to bez ekologii 
i współpracy z zastanymi ekosystemami po 
prostu nie jest możliwe. 

Co jak dotąd jest dla Ciebie największym suk-
cesem?

Myślę, że są to nagrody w konkursie organizo-
wanym przez Fundację Jacquesa Rougerie oraz 
Institut de France – francuskie towarzystwo na-
ukowe. Jacques Rougerie jest jednym z pierw-
szych konstruktorów podwodnych habitatów, 
więc uznanie w środowisku o takim poziomie 
wiedzy jest dla mnie bardzo budujące. Poza tym 
jestem w stałym kontakcie z Fundacją, bo wspie-
rają mnie w mojej pracy także poza ramami kon-
kursu – to właśnie im zawdzięczam zgłoszenie na 
wystawę w Meksyku. 

Niedawno, po dziesięciu latach we Wrocławiu, 
wróciłaś do Częstochowy. Przyszły Ci już do 
głowy jakieś ekologiczne projekty, który mo-
głyby być zrealizowane w naszym mieście?

Ze względu na doktorat na razie muszę ograni-
czać swoją aktywność projektową, ale obiekty, 
którymi się obecnie zajmuję, będą ekologiczne 
ze względu na opłacalność. Myślę, że po obronie 
pracy doktorskiej mogłabym przedstawić jakiś 
projekt. W tym wypadku wyróżnienie w Twa-
rzach Przyszłości mogłoby okazać się pomocne, 
aby przekonać do takich inwestycji. 

TWARZE PRZYSZŁOŚCI

Ekologia to jej drugie imię
 Aby przybliżyć to, czym się zajmuje Katarzyna Przybyła, architektka i Twarz Przyszłości, musimy na początku wyjaśnić, czym są habitaty.

 To samowystarczalne obiekty, pozwalające na osiedlenie się w nich ludzi. Dzięki nim człowiek mógłby skolonizować przestrzenie kosmiczne lub podwodne. 
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FOTOGRAFICZNA CZĘSTOCHOWA

Adam Markowski: Jak zacząłeś przygodę 
z fotografią?

Tomasz Renk: Zanim zająłem się fotografią 
krajobrazową, chciałem być malarzem. Nie 
wychodziło mi odwzorowywanie przestrze-
ni na płótnie, więc pomyślałem, że pomoże 
mi w tym aparat. Ciachnę zdjęcie i sobie to 
później zmaluję. Kupiłem aparat i porzuciłem 
malarstwo. Patrząc na to, jak dobre zdjęcia 
robią Jacenty Dędek i Grzegorz Skowronek, 
stwierdziłem, że odpuszczam fotoreportaż. 
Poszukiwałem swojej niszy. Lubiłem chodzić 
po górach, więc naturalnie zainteresował mnie 
krajobraz. 

To się przekuło na zysk?

Z początku nie dało się dobrze zarobić na fo-
tografii krajobrazowej. Pomogło mi jednak 
zlecenie fotografowania drugiego pokazu 
sztucznych ogni w Olsztynie w 1993 r. Or-
ganizator, Grzegorz Sitak, zgodził się na jed-
ną moją sugestię dotyczącą zmiany miejsca, 
z którego zamek miał być fotografowany. Wy-
produkowałem wtedy kilka bardzo dobrych 
kadrów. To rozkręciło biznes. Postanowiłem 
wejść w bardziej profesjonalny sprzęt. Brałem 
pod uwagę średnioformatowego Hasselblada. 
Poznałem człowieka, który zaproponował mi, 
by wybrać się do fabryki marki w Goteborgu. 

Wziąłem swoje portfolio, grubą tekę ze zdję-
ciami, wszystkie oszczędności i odwiedziłem 
Szwecję. W Hasselbladzie bardzo spodobały 
się dwie moje fotografie. Chcieli je ode mnie 
kupić. Zastosowaliśmy barter, za zdjęcia 
dostałem rewelacyjny zeissowski obiektyw 
o ogniskowej 50 mm. Kupiłem też aparat, 
obiektyw 80 mm i dwie kasety. Ciekawostką 
jest to, że ten 50-milimetrowy obiektyw był 
więcej wart niż pozostały sprzęt...

To już był bardzo profesjonalny zestaw.

Jeżeli ktoś pyta: „A po co takie drogie?”, to ja 
po 30 latach myślę – nie wie, o czym mówi. 

fot
. T

om
as

z R
en

k

 W naszym mieście możemy pochwalić się bardzo ciekawym 
 miejscem – No Logo Studio – to ogromne studio fotograficzne 
 Tomasza Renka, fotografa wszechstronnego, robiącego 
 zdjęcia krajobrazowe,  architektoniczne, 
 modowe i nie tylko... 


