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K iedy koronawirus zaskoczył całą Polskę, nad rozmaitymi sferami 
życia trzeba było nagle zapanować w nowy sposób. Przed wyzwa-
niem pogodzenia bezpieczeństwa z zapewnieniem płynności pro-

wadzenia urzędowych spraw stanęły także samorządy – w tym nasz. Myślę, że  
w Urzędzie Miasta Częstochowy to się nam udało, choć zwłaszcza na początku 
łatwo nie było, a i teraz stajemy ciągle przed trudnymi wyzwaniami, bo wirus 
nie odpuszcza... Pracę Urzędu widać jednak w konkretnych statystykach. 

Najwięcej osób, także w ,,normalnych” czasach, obsługuje nasz Wydział Spraw 
Obywatelskich. Realizuje zakres spraw dotyczących dowodów osobistych, 
ewidencji ludności, a także rejestracji pojazdów i praw jazdy. Liczba spraw 
załatwionych np. w lipcu br. – ok. 16 tys. – jest na poziomie z początku roku,  
a więc sprzed pandemii. Inny przykład: w lipcu załatwiano ponad  
2400 spraw związanych ze zgłoszeniem zbycia czy nabycia pojazdu,  
czyli o ponad 500 więcej niż w tym samym miesiącu 2019 roku. Więcej było 
też spraw dotyczących praw jazdy – ponad 3800 (o ponad 2000 więcej niż w 
lipcu poprzedniego roku). Takie liczby udało się osiągnąć mimo trudniejszych 
warunków pracy i epidemicznych ograniczeń w obsłudze interesantów, prze-
kładających się przecież na statystykę. 

Sytuacja epidemiczna w regionie wymusiła ograniczenie wpuszczania intere-
santek i interesantów do budynków Urzędu. Aby załatwić coś osobiście, ciągle 
trzeba się najpierw umówić przez telefon. Chodzi oczywiście tylko o sytuacje 
wymagające osobistego stawiennictwa – często nie jest ono niezbędne. Dużą 
część spraw można załatwić elektronicznie lub korespondencyjnie. Aby umó-

wić termin bezpośredniej wizyty, dzwoni jednak mnóstwo ludzi, dlatego do 
obsługi telefonicznej staramy się kierować dodatkowych pracowników. Z ko-
lei, aby odebrać dowód osobisty, wystarczy po prostu przyjść do Urzędu – już 
bez umawiania wizyty. 

Od początku sierpnia pracownicy Urzędu Miasta poruszają się po nim  
w maseczkach. Bezpośrednia obsługa też odbywa się tylko w maseczkach lub 
przyłbicach. Fakt, że interesanci nie mogą nadal swobodnie chodzić po urzę-
dowych budynkach sprzyja bezpieczeństwu wszystkich – także ich samych. 
Dzięki temu, że sprawy są załatwiane w wyznaczonych punktach, a w Urzędzie 
nie ma tłumu ludzi, udaje nam się zmniejszać ryzyko transmisji wirusa. Pamię-
tajmy, że gdyby koronawirus uderzył w jakąś newralgiczną grupę urzędników 
– w jakimś istotnym obszarze spraw nie byłoby w ogóle obsługi, bo cały zespół 
„wylądowałby” na kwarantannie.    

Z ograniczeniami będziemy jeszcze musieli żyć. Na razie schyłku pandemii ,,na 
horyzoncie” nie widać. W całej Polsce ciągle mamy do czynienia raczej ze wzro-
stem zakażeń. Nadal przechodzimy okres, w którym testowana jest nie tylko 
sprawność organizacyjna władz, służb, instytucji, ale także cierpliwość i wza-
jemna życzliwość nas wszystkich. I nasza wyrozumiałość. W końcu z obecno-
ścią wirusa zmaga się każdy, bez wyjątku. Pamiętajmy o tym, a wtedy można 
będzie dostrzec, że innym także wcale nie jest łatwo.    

   Pozdrawiam serdecznie
Krzysztof Matyjaszczyk

Prezydent Miasta Częstochowy

PYTAMY PREZYDENTA 

...o obsługę spraw urzędowych 
w czasie pandemii 
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RUSZAJĄ DOTACJE NA BIZNES SPOŁECZNY
Masz fajne pomysły na biznes, ale szukasz środków na ich realizację? Chciałbyś działać, stworzyć zespół ludzi, 

którzy razem będą dążyć do wspólnego celu? Jeżeli prowadzisz fundację, stowarzyszenie, spółdzielnię
socjalną, spółkę z o.o. non profit lub chcesz wraz z grupą inicjatywną założyć spółdzielnię socjalną, 

koniecznie zgłoś się do Jurajskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej.

Już od 1 października JOWES roz-
poczyna nabór Formularzy Rekru-
tacyjnych na tworzenie miejsc pra-
cy dla osób zagrożonych ubóstwem 
lub wykluczeniem społecznym  
w przedsiębiorstwach społecznych.

Maksymalnie można otrzymać pra-
wie 130 tys. zł dotacji i 76 tys. zł 
wsparcia pomostowego, przedsię-
biorstwo może ponadto liczyć na 
szeroki wachlarz wsparcia dorad-
czego (m.in. prawnego, księgowe-
go, marketingowego i biznesowe-
go) oraz szkoleniowego.
Do tej pory JOWES przekazał 
dotacje na utworzenie już prawie 
300 miejsc pracy w 50 przedsię-

biorstwach społecznych na terenie 
Częstochowy oraz powiatu często-
chowskiego, kłobuckiego i mysz-
kowskiego.
Więcej informacji można znaleźć 
na stronie  www.jowes.pl lub pod 
numerem telefonu: 34/ 325 71 42  
i na fanpag’u  www.facebook.
com/jowes.czestochowa .

Jurajski Ośrodek Wsparcia Eko-
nomii Społecznej prowadzony jest 
przez Agencję Rozwoju Regional-
nego w Częstochowie S.A. w ra-
mach poddziałania 9.3.1 Wsparcie 
Ekonomii Społecznej Regionalne-
go Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Śląskiego.
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NOWA HALA ARR 
NA SKORKACH

Agencja Rozwoju Regionalnego wybuduje kolejną 
halę przemysłową na wynajem dla przedsiębiorców. 

Obiekt powstanie przy ulicy Ekonomicznej 5, na terenie objętym 
statusem Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

POWSTANIE NOWA DROGA 
MIĘDZY ULICAMI 

WARSZAWSKĄ A JASKROWSKĄ
Inwestycja – oprócz budowy drogi gminnej – obejmie też 

rozbudowę ul. Jaskrowskiej. Droga posłuży obsłudze 
komunikacyjnej przyszłego centrum logistycznego firmy 

Hillwood, ale będzie też dostępna dla wszystkich kierujących, 
usprawniając poruszanie się po tym rejonie miasta.

Zamówienie obejmuje m.in. wykonanie no-
wego przebiegu drogi gminnej, rozbudowę 
ulicy Jaskrowskiej, budowę zjazdów, ciągów 
pieszych i rowerowych, zatok postojowych  
i zatoki asenizacyjnej. Ma też powstać zato-
ka postojowa – z miejscem do kontroli i wa-
żenia pojazdów ciężarowych – a także plac 
do zawracania. Zadanie przewiduje również 
budowę kanalizacji deszczowej, oświetlenia 
ulicznego, sieci elektroenergetycznej i kanału 
technologicznego. Nasadzona zostanie nowa 
zieleń, a podczas prac wykonawca będzie 
ponadto zobowiązany zadbać o właściwą, 
tymczasową organizację ruchu drogowego.
Inwestycja przebiegnie w dwóch etapach.  
W pierwszym - od ul. Jaskrowskiej w kierun-
ku ul. Warszawskiej powstanie droga zakoń-
czona rondem wraz z sięgaczem północnym. 
Wykonawca będzie musiał zapewnić jej 
przejezdność do 31 grudnia bieżącego roku, 
a finał tej części inwestycji wyznaczono do 
końca kwietnia 2021 roku. Drugi etap stano-
wić będzie budowa dalszego odcinka drogi – 
od ronda, z włączeniem do ul. Warszawskiej. 

Tu termin realizacji wyznaczono na koniec 
października przyszłego roku.
Budowa drogi jest efektem porozumienia, 
które miasto zawarło w marcu z firmą Hil-
lwood – wiodącym globalnym podmiotem 
z branży nieruchomości komercyjnych.  
W rejonie ul. Jaskrowskiej i alei Jana Pawła II,  
w pobliżu obecnej Drogi Krajowej nr 1 oraz 
Drogi Krajowej nr 91, Hillwood planuje bu-
dowę centrum logistycznego, na które doce-
lowo będą się składać dwie hale o całkowitej 
powierzchni około 64 tys. m kw. Przedsię-
wzięcie ma zaowocować m.in. kolejnymi 
miejscami pracy, ale także umocnieniem 
renomy Częstochowy na inwestycyjnej i biz-
nesowej mapie Polski. Już dziś pozycja mia-
sta jako ,,rozwojowej” lokalizacji obiektów 
magazynowo-przemysłowych jest bardzo 
mocna, o czym świadczy choćby 6. lokata  
w opracowanym przez firmy JLL, Manpo-
wer i Hillwood rankingu 10 najkorzystniej-
szych tego rodzaju lokalizacji - z jesieni ze-
szłego roku.

mb

SIEĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ
NA ULICY SUDECKIEJ

W rejonie tej ulicy – w dzielnicy Lisiniec – zbudowany zostanie końcowy 
odcinek kanalizacji deszczowej wraz z m.in. drogą technologiczną. 

Inwestycja przewiduje budowę końcowego 
odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Su-
deckiej, remont istniejącego odcinka rowu 
przesyłowego, budowę drogi technologicznej  
(z placem manewrowym) oraz roboty zwią-
zane z zielenią (w tym nowe nasadzenia, za-
sianie trawnika oraz ich roczną pielęgnację).
Istniejące tam obecnie progi zwalniające 
będą na czas prac zdemontowane, a potem 
ponownie zamontowane; odtworzone będzie 
również oznakowanie poziome i pionowe  
w ich obrębie.

Przypomnijmy, że dużą, kompleksową inwe-
stycję odwodnienia przechodzi obecnie część 
dzielnicy Północ – właśnie na rok 2020 przy-
pada zasadniczy etap tych robót. Ich zakres 
obejmuje m.in.: budowę ul. Lawendowej, 
budowę ul. Hiacyntowej (w tym kanalizacji 
deszczowej) oraz rozbudowę ul. św. Bra-
ta Alberta na odcinku od ul. Pileckiego do  
ul. Makuszyńskiego (w tym budowę kanali-
zacji deszczowej). Jeśli wszystko przebiegnie 
bez opóźnień, odwodnienie części dzielnicy 
Północ ma być gotowe pod koniec maja przy-

szłego roku. Wcześniej miasto sfinalizowało 
odwodnienie dzielnic Kiedrzyn i Grabówka.
Jeśli chodzi o budowę kanalizacji – tym ra-
zem nie deszczowej, a sanitarnej – roboty 
prowadzone są obecnie w rejonie ulic Ka-
wodrzańskiej i Reduty Częstochowskiej na 
Stradomiu, ul. Miętowej w dzielnicy Dźbów  
i ul. Zuchów na Błesznie. Ta inwestycja od-
bywa się w ramach inicjatywy lokalnej. Pla-
nowy termin jej odbioru to koniec września 
bieżącego roku.
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ZAWODOWA WSPÓŁPRACA
Projekt, wspierający jednocześnie młodzież, szkoły  

i przedsiębiorców, będzie w Częstochowie kontynu-
owany przez 2 kolejne lata. Miasto zdobyło 3,7 mln zł 

unijnych środków na następne edycje projektu  
„Zawodowa współpraca”. W pierwszej edycji skorzy-

stało z niego ponad 2,2 tys. uczennic i uczniów.

Projekt łączy potrzeby częstochowskich pracodawców i naszych szkół. Mamy środki 
europejskie na zacieśnienie tej współpracy: na to, żebyśmy mogli jeszcze więcej osób 
przeszkolić, kupić więcej potrzebnego sprzętu do nauki zawodu oraz żeby organi-
zować praktyczną naukę zawodu u pracodawców. Chcemy tak kształcić uczniów, 
aby po zakończeniu nauki byli pracownikami poszukiwanymi przez oferujących za-
trudnienie - mówi prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk. - Dzięki nowym 
środkom kolejne roczniki uczniów podniosą swoje kwalifikacje i będą je dostoso-
wywały do aktualnych potrzeb rynku pracy, tak aby później nie mieć problemu ze 
znalezieniem atrakcyjnego zatrudnienia. Podstawową marką i siłą miasta są ludzie, 
którzy je tworzą. Jeżeli mamy dobrze przygotowane kadry, jesteśmy jako miasto bar-
dziej konkurencyjni w ocenie inwestorów i środowiska gospodarczego.
Na razie zakończyła się pierwsza edycja projektu, na którą przeznaczono 10,1 mln 
zł, z czego uzyskane dofinansowanie wyniosło ponad 9,5 mln. Wsparcie w ramach 
projektu otrzymało 2215 uczennic i uczniów, w tym płatne staże odbyło 1164 
uczennic i uczniów. Staże realizowane były u ponad 100 pracodawców. W ramach 
projektu kwalifikacje na specjalistycznych kursach podniosło też 117 nauczycielek  
i nauczycieli, doposażono również 50 pracowni praktycznej nauki zawodu  
w 11 szkołach zawodowych.
Projekt „Zawodowa współpraca” jest opisywany we wszystkich materiałach Urzędu 
Marszałkowskiego dotyczących projektów unijnych jako dobra praktyka - podkre-
śla Piotr Grzybowski, naczelnik Wydziału Funduszy Europejskich i Rozwoju UM. 
- Trzeba pamiętać, że dużym beneficjentem tego projektu są także częstochowscy 
przedsiębiorcy, którzy korzystają z niego dwukrotnie: najpierw biorąc sobie mło-
dzież na staże i praktyki finansowane ze środków projektu, a drugi raz - zatrudniając 
ich już jako absolwentów. Dodam, że z budżetu projektu pokrywamy nie tylko koszty 
wynagrodzenia osób trafiających na staż, ale również wypłacamy za każdy miesiąc  
i każdą osobę ryczałt dla firmy, który może ona przeznaczyć na odtworzenie lub za-
kup nowych środków potrzebnych do wyposażenia danego stanowiska pracy.
Aktualnie realizowany jest projekt „Zawodowa współpraca 2”, którego łączna war-
tość to blisko 4,5 mln zł, a dofinansowanie to ponad 4,2 mln zł (realizacja potrwa 
do końca sierpnia 2021 r.). Ta edycja adresowana jest do 286 uczniów/uczennic  
z klas I-III branżowych szkół zawodowych i klas I-IV techników oraz 37 nauczycie-
li/nauczycielek przedmiotów ogólnych i zawodowych oraz instruktorów i instrukto-
rek praktycznej nauki zawodu. W tej edycji doposażone zostaną 4 pracownie zawo-
du w częstochowskich szkołach zawodowych.
Teraz miasto zdobyło środki na kontynuację projektu „Zawodowa współpraca” 
przez następne 2 lata. Zdobyte dofinansowanie to blisko 3,7 mln zł, a wartość pro-
jektów – blisko 3,9 mln zł. Są to trzy projekty stanowiące kolejne trzy edycje projek-
tu wspierającego częstochowskie szkolnictwo zawodowe, które będą realizowane 
równolegle od września br. do końca sierpnia 2022 r. W tym okresie zorganizowane 
zostaną m.in. płatne staże, kursy zawodowe i zajęcia specjalistyczne dla blisko 500 
uczniów/uczennic z klas I-III branżowych szkół zawodowych i klas I-IV techników, 
a także 45 osób z kadry nauczycielskiej przedmiotów zawodowych i instruktorów 
praktycznej nauki zawodu. Zakładane jest też doposażenie 31 pracowni zawodu  
i zakup pomocy dydaktycznych. Z projektów skorzysta 6 szkół, a wsparcie dotyczyć 
będzie 12 zawodów, których specjaliści są poszukiwani na rynku pracy.

Nowa hala będzie składała się z dwóch nieza-
leżnych segmentów o powierzchni przemy-
słowej 980 i 986 m² (wraz z przynależnym 
zapleczem socjalno–biurowym o powierzch-
niach odpowiednio 124 i 127 m²). Planowany 
termin oddania do użytkowania to kwiecień 
2021 roku. Łączna wartość inwestycji wyno-
si 5,4 mln zł netto. Główny wykonawca robót 

budowlanych to konsorcjum firm, którego 
liderem jest Przedsiębiorstwo Budowy Dróg  
i Mostów sp. z o.o. z Mińska Mazowieckiego.
Choć budowa hali dopiero ruszyła (trwają ro-
boty ziemne), jeden z jej segmentów jest już 
wstępnie zarezerwowany. Drugi wciąż pozo-
staje w ofercie ARR. Najemcy obiektu będą 
mogli liczyć na wsparcie nowej inwestycji 

ze strony Katowickiej Specjalnej Strefy Eko-
nomicznej i uzyskać tym samym zwolnienie  
z podatku dochodowego na okres do 15 lat.
Budowa hali to druga tego typu inwestycja 
ARR, realizowana na terenie objętym KSSE 
na Skorkach. W 2017 roku przy ulicy Ekono-
micznej oddano do użytku 4-modułowy obiekt 
o łącznej powierzchni 3200 m².
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 AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI 
 W CZĘSTOCHOWIE 

Dzieci to nasza przyszłość. 
Kiedy dorosną, będą miały wpływ na rzeczywistość. 

Warto więc stworzyć im odpowiednie warunki, 
pozwalające na rozwój i zmianę świata na lepsze. 

A takie warunki zapewnia właśnie Akademia Przyszłości.

A kademia Przyszłości to nowa-
torski program edukacyjny, 
skierowany do dzieci szkół pod-
stawowych, realizowany przez 

Stowarzyszenie Wiosna, znane np. z akcji 
Szlachetna Paczka. Zasadniczym celem pro-
gramu jest zapewnienie dzieciom poczucia 
ważności i motywacji do rozwoju. Dzięki 
temu mogą dążyć do realizacji marzeń zwią-
zanych ze swoją przyszłością. To z kolei 
bardzo ważne, ponieważ odpowiedzialne  
i mądre podejście do najmłodszych sprawia, 
że budujemy społeczeństwo zmieniające ota-
czający nas świat na lepsze.
Całość opiera się na unikalnej metodologii 
projektowania doświadczeń, nazwanej Sys-
temem Motywatorów Zmiany. Oznacza to 
przeniesienie dziecka z rzeczywistości zna-
nej mu na co dzień do nowej, w której może 
odnaleźć odpowiednie dla siebie miejsce. 
Miejsce, w którym konkretna osoba stawia 
przed nim wyzwania, motywuje do dzia-
łania, docenia jego starania oraz dostrzega 
potencjał w nim samym i podejmowanych 
przez nie decyzjach. Co więcej, miejsce,  
w którym dziecko może liczyć na zrozumie-
nie i możliwość współdziałania, a więc part-
nerskie traktowanie. W efekcie powstaje rela-
cja dająca wiarę w siebie i swoje możliwości, 
a co za tym idzie – pozwalająca z powodze-
niem osiągnąć sukces.

Głównymi bohaterami Akademii Przyszłości 
są więc dzieci. Równie ważni są jednak wo-
lontariusze – pełniący rolę przyjaciół, mento-
rów i tutorów swoich podopiecznych, a także 
darczyńcy – fundatorzy Indeksu Sukcesu, 
czyli osoby udzielające m.in. pomocy mate-
rialnej. Należy przy tym pamiętać o istotnej 
roli rodziców, szkół, w których Akademia 
jest prowadzona oraz liderów pomagających 
wolontariuszom w ich pracy.
Do Akademii mogą dołączyć dzieci uczęsz-
czające do danej szkoły. Są wówczas rekru-
towane przez koordynatora szkolnego - za-
zwyczaj pedagoga szkolnego czy inną osobę, 
która jest w stanie ocenić, czy dane dziecko 
skorzysta z programu. Koordynator szkolny 
uzyskuje też oczywiście zgodę Rodziców na 
udział w programie oraz podstawowe infor-
macje na temat dziecka – wyjaśnia Olga Za-
jączkowska-Szopa, liderka ze Szkoły Podsta-
wowej nr 12 w Częstochowie.
Z kolei, by zostać wolontariuszem, wystar-
czy być osobą pełnoletnią i mieć chęć do 
działania. Następnie – po przygotowaniu do 
wykonywania swoich zadań – wolontariusz 
spotyka się z podopiecznym raz w tygodniu 
przez okres roku szkolnego. W tym czasie 
pomaga mu w ważnej dla niego sprawie, np. 
w lekcjach, z którymi dziecko ma trudności. 
Ponadto wolontariusz na bieżąco kontaktuje 
się z darczyńcą i liderem oraz uczestniczy 

w spotkaniach integracyjnych pozostałych 
członków społeczności. Całość wieńczy 
Gala Sukcesów – dziecko otrzymuje wów-
czas Indeks Sukcesów i dyplom ukończenia 
Akademii, ufundowane przez darczyńcę, 
którym można zostać, po prostu zgłaszając 
się do Akademii i ustalając niezbędne szcze-
góły.
Zgodnie z przyjętym harmonogramem re-
krutacja wolontariuszy Akademii Przyszłości 
(np. poprzez formularz na stronie superw.pl) 
odbywa się między lipcem a październikiem. 
W Częstochowie Akademia funkcjonuje przy 
Szkołach Podstawowych nr 12, 20 i 22. Chcąc 
skontaktować się z częstochowskim oddzia-
łem, można przesłać wiadomość na adres: 
akademia.czestochowa@gmail.com
Jeśli jednak nie jest możliwe, byśmy zostali 
wolontariuszem czy darczyńcą, warto po-
móc na wiele innych sposobów – chociażby 
poprzez przekazanie darowizny lub pod-
jęcie współpracy. Wiele zależy od naszych 
chęci i możliwości. Należy przy tym podkre-
ślić, że każda forma wsparcia jest inwesty-
cją w pozytywną zmianę dla dzieci – dzieci, 
które w przyszłości będą kształtowały histo-
rię naszego świata. Więcej informacji na te-
mat Akademii Przyszłości i jej funkcjonowa-
nia znajdziemy na stronach internetowych: 
akademiaprzyszlosci.org.pl lub superw.pl 
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MEMORIAŁ JANUSZA SIKORSKIEGO 
JUŻ PO RAZ DRUGI

11 i 12 września w hali sportowej IX Liceum Ogólnokształcącego im. C. K. Norwida w Częstochowie, 
przy ul. Jasnogórskiej 8, rozegrany zostanie II Memoriał poświęcony pamięci Janusza Sikorskiego, 

nieodżałowanego nauczyciela, a przede wszystkim wspaniałego trenera siatkarskiego, autora licznych 
sukcesów częstochowskich zawodników w imprezach rangi mistrzowskiej.

W szranki memoriałowej rywalizacji staną cztery 
zespoły: reprezentacja Polski juniorów, ZAKSA 
Strzelce Opolskie, UKS Mickiewicz Kluczbork  
i gospodarze, Exact Systems Norwid Często-
chowa. Dla częstochowian, rywalizujących na 
co dzień na zapleczu PlusLigi, będzie to jeden  
z najważniejszych sprawdzianów przed inaugu-
racją rozgrywek ligowych.
W tym sezonie częstochowianie z całą pew-

nością nie są zaliczani do faworytów zmagań 
ligowych pod siatką. Zespół jest młody (śred-
nia wieku to niewiele ponad 21 lat), choć ma  
w swoich szeregach kilku doświadczonych gra-
czy. To przede wszystkim rozgrywający Adrian 
Kraś. Na ligowych parkietach spore doświad-
czenie zdobyli również atakujący Tomasz Kryń-
ski i środkowy Jarosław Mucha. O tej dwójce 
piszę nie bez powodu. Obaj to wychowankowie 

Norwida, którzy postanowili po raz kolejny za-
prezentować się przed dobrze znaną sobie pu-
blicznością. Po wielu latach koszulkę Norwida 
przywdzieje też inny gracz z naszego miasta, 
Mikołaj Szewczyk. Będzie on jednocześnie 
odpowiadał za przygotowanie motoryczne ze-
społu. Rola pierwszego szkoleniowca przypadła 
Piotrowi Lebiodzie. Wspierał go będzie Leszek 
Chudziak.  az
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 OBRAZ TREBLINKI W OCZACH
SAMUELA WILLENBERGA 

Muzeum Częstochowskie zaprasza do obejrzenia 
wystawy rzeźb Samuela Willenberga, więźnia obozu 

zagłady w Treblince, uczestnika Powstania 
Warszawskiego. Ekspozycja zostanie udostępniona 

w Galerii Dobrej Sztuki i będzie można ją 
oglądać od 18 września.

P amięć o minionych zdarzeniach 
jest bardzo ważna i wciąż istotna 
w życiu każdego społeczeństwa. 
Przede wszystkim dlatego, że po-
zwala wyciągać wnioski i nie po-

pełniać tych samych błędów. Zwłaszcza, jeśli cho-
dzi o wydarzenia kładące bolesny cień na historii 
ludzkości. Jednym z takich przykładów są obozy 
zagłady, powstałe w czasie II wojny światowej. 
Wśród nich znajduje się chociażby Treblinka.
Sposobnością do poznania historii obozu i tra-

gedii ludzi, którzy przeszli przez panujące tam 
piekło obozowego życia, jest zetknięcie się z po-
stacią i twórczością Samuela Willenberga. Ów, 
zmarły w 2016 roku Żyd polskiego pochodzenia, 
był ostatnim żyjącym więźniem obozu w Tre-
blince. Urodził się w Częstochowie. Po ochotni-
czym zaciągu do wojska brał udział w kampanii 
wrześniowej. W 1942 roku trafił do obozu za-
głady. Podając się za murarza, uchronił się, jako 
jedyny z transportu, którym przybył, od śmierci  
w komorze gazowej. W 1943 roku wziął udział  
w buncie, dzięki czemu zdołał zbiec i przedostać 
się do Warszawy. Walczył w Powstaniu War-
szawskim. Po zakończeniu wojny służył w armii, 
a na początku lat 50. XX w. wyjechał do Izraela, 
gdzie pracował jako geodeta. Był jednym z kilku-

dziesięciu uciekinierów z Treblinki, którzy prze-
żyli wojnę – świadkiem tamtych zdarzeń.
Samuel Willenberg, jako syn utalentowanego ma-
larza i nauczyciela – Pereca Willenberga, również 
podjął się twórczości artystycznej, ale dopiero po 
przejściu na emeryturę. Ukończył rzeźbiarstwo 
na Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Jerozolimie 
i szybko zyskał rozgłos dzięki pracom związa-
nym z Holokaustem. Efektem jego twórczości jest 
seria rzeźb z brązu, przedstawiających więźniów 

Treblinki i warunki obozowego życia. Warto 
przypomnieć, że Willenberg jest autorem projek-
tu pomnika 40 tys. ofiar częstochowskiego getta, 
odsłoniętego w 2009 roku przy ulicy Strażackiej 
– w miejscu, z którego w 1942 roku wywożono 
częstochowskich Żydów właśnie do Treblinki.
Z inicjatywy Instytutu Pamięci Narodowej,  
w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia 
Pamięci o Ofiarach Holocaustu, na początku tego 
roku rzeźby Willenberga, ukazujące koszmar 
wojennych wydarzeń i trudy obozowego życia  
w Treblince, trafiły do Polski. Można je oglądać 

w ramach ekspozycji w kilku miastach, również 
w Częstochowie.
Na wystawę składa się seria kilkunastu rzeźb, 
przedstawiających osoby i sytuacje charaktery-
styczne dla obozowego życia. Zobaczymy tu mię-
dzy innymi wyjście Żydów z wagonów na peron 
obozu, wynoszenie zmarłych w czasie transpor-
tu, strzyżenie kobiet, marsz do komory gazowej 
czy też bunt i sam moment ucieczki z obozu. 
Dzięki rzeźbom i dołączonym do nich opisom 
poznamy również przejmujące historie ludzi - na 
przykład dziewczyny ginącej od strzału esesma-
na, zbieracza butelek, artysty-malarza wykonu-
jącego portrety dla Niemców, czy też więźniów 
sortujących rzeczy pozostałe po zagazowanych. 
Tym, co łączy prezentowane osoby i wydarzenia, 

jest bolesna tragedia ludzkiego losu, uwikłanego 
w przerażającą wojenną gehennę.
Wystawa „Obraz Treblinki w oczach Samuela 
Willenberga” zostanie udostępniona 18 września 
w Galerii Dobrej Sztuki Muzeum Częstochow-
skiego. Ekspozycja potrwa do 15 października. 
Więcej szczegółów o wydarzeniu, a także informa-
cje na temat warunków sanitarnych związanych 
ze zwiedzaniem wystaw, można znaleźć na stro-
nie internetowej: muzeumczestochowa.pl 
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BAJKI
I KOMIKSY
W WERSJI

ONLINE
Łatwo spotkać się z opinią, że młodzi nie interesują się dziś 

kompletnie literaturą, że świat wirtualnych rozrywek 
pochłonął ich całkowicie. Festiwal Bajki od kilku lat 

pokazuje jednak, że to nie do końca prawda, że istnieje 
grupa (wcale nie tak mała) młodych czytelników, 

którzy  żarłoczne połykają kolejne książki. 
Inicjatywa Biblioteki Publicznej 

w Częstochowie ma ambicje 
podsycać w nich tę pasję, 

a pozostałym pokazać, 
jak olbrzymia frajda 

przechodzi im 
koło nosa.

N iestety, ze względu na pan-
demię, VI edycja Festiwalu 
Bajki odbędzie się wyłącznie 
w trybie online. Od 16 do 19 
września na bibliotecznym 

profilu fb będzie można znaleźć transmisje 
wszystkich spotkań i warsztatów. Tematem 
przewodnim tegorocznego projektu będzie 
komiks jako coraz popularniejszy wśród mło-
dzieży gatunek literatury, a także jego wyko-
rzystanie w pracy z młodym czytelnikiem. 

Przez dekady komiks funkcjonował w Pol-
sce na marginesie kultury. Postrzegany 
był jako medium infantylne, przeznaczone 
tylko dla najmłodszego czytelnika. Później 
często oskarżano go o to, że jest narzędziem 
propagandy (w okresie PRLu władze naj-
pierw wyklęły komiks jako owoc kapitali-
stycznego imperializmu, a później same wy-
korzystywały go do szerzenia socrealizmu  
i opowiadania dydaktycznych historyjek). 
Po systemowym przełomie komiks stał się 
symbolem zalewającej nas kultury masowej. 
Na szczęście, mimo obiegowej złej opinii, 
miał on przez cały czas grono oddanych fa-
nów, dbających o to, żeby komiks w Polsce 
się rozwijał. Dzięki temu komiksy stają się 
coraz ważniejszą częścią polskiego rynku 
książki, a nasi twórcy robią karierę również 
za granicą. Polscy czytelnicy mają aktualnie 
dostęp nie tylko do żelaznego kanonu świa-
towego komiksu, ale również do ogrom-
nej ilości nowości z różnych wydawnictw  
i w różnych stylistykach. To dobry czas dla 
fanów komiksów i organizatorzy Festiwalu 
Bajki chcą to zaakcentować. 

Pierwszy dzień imprezy tradycyjnie wypeł-
niony będzie wykładami skierowanymi do 
bibliotekarzy, nauczycieli, pedagogów i ro-
dziców. Podczas VI edycji Festiwalu wirtual-
ny wykład o komiksie dla dzieci i młodzieży 
wygłosi literaturoznawca i komiksoznawca, 
dr Michał Traczyk, a Małgorzata Swędrow-
ska opowie o roli ilustracji w książkach dla 
najmłodszych czytelników. Następnie Be-
renika Kołomycka przeprowadzi wirtualne 
warsztaty, w ramach których przedstawi 
pomysły na ciekawe zajęcia dla dzieci i mło-
dzieży. Pierwszego dnia zostaną również 
tradycyjnie ogłoszone wyniki festiwalowych 
konkursów. W tegorocznej edycji organi-
zatorzy zapraszają starsze dzieci i młodzież 
(dwie kategorie wiekowe: 10-14 i 15-18 lat) 
do udziału w konkursie literackim „Biblio-

teka przyszłości”, w którym zadaniem bę-
dzie napisanie opowiadania, a młodszych 
i nie tylko (trzy kategorie wiekowe: 6-9 lat, 
10-14 lat, 15-18 lat) - do udziału w konkursie 

plastycznym na stworzenie komiksu. Prace 
konkursowe wraz z kartami zgłoszeń moż-
na zostawiać w Bibliotece Głównej (al. NMP 
22) lub przesyłać do 10 września na adres: 
Biblioteka Publiczna im. dr. W. Biegańskiego 
w Częstochowie, al. NMP 22, z dopiskiem 
„Festiwal Bajki - konkurs”. Regulaminy oraz 
karty zgłoszeń można pobrać z internetowej 
strony Biblioteki Publicznej.

17 i 18 września czeka nas z kolei pakiet fe-
stiwalowych warsztatów. Zajęcia poprowa-
dzą: Edyta Bystroń - rysowniczka, twórczyni 
komiksów niezależnych, współpracująca 
m.in. z magazynem „Pismo”; Piotr Nowac-
ki - twórca m.in. kultowej serii komiksowej 
„Detektyw Miś Zbyś na tropie”; Berenika 
Kołomycka, której wielokrotnie nagradza-
ne komiksy z serii „Malutki Lisek i Wielki 
Dzik” cieszą się olbrzymią popularnością 
wśród młodych czytelników; Artur Nowicki 
- ilustrator m.in. książek z popularnego cy-
klu książek „Ale historia...”; Joanna Zagner, 
która ilustrowała wiele książek dla dzieci  
i współpracowała z takimi czasopismami dla 
najmłodszych, jak „Supełek”, „Świerszczyk” 
i „Miś”; Agnieszka Żelewska, która za swoje 
ilustracje otrzymała szereg nagród i wyróż-
nień, w tym dwukrotnie prestiżową i naj-
ważniejszą w naszym kraju nagrodę Polskiej 
Sekcji IBBY za ilustracje do książki „Marceli 
Szpak dziwi się światu” oraz za ilustracje do 
„Bajek o rzeczach i nierzeczach”. 

Na finał Festiwalu Bajki organizatorzy 
zazwyczaj zapraszali na Literacki Piknik  
w Parku im. S. Staszica. W tym roku zo-
stanie on zastąpiony trzema spotkaniami 
o charakterze literacko-warsztatowym, ad-
resowanymi do całych rodzin. 19 września 
czeka nas najpierw spotkanie autorskie  
z Joanną Olech, autorką „Dynastii Mizioł-
ków” - książki wyjątkowej, nie straciła ona 
bowiem wśród młodych czytelników na 
popularności, nawet wtedy, gdy stała się 
lekturą szkolną. Później przyjdzie czas na 
rozmowę z potentatem polskiego komiksu 
dla dzieci, Tomaszem Samojlikiem. Jest on 
twórcą fantastycznych serii o Żubrze Pom-
piku i Ryjówce Dobrzyku; wraz z Adamem 
Wajrakiem stworzył historie z Umarłego/
Nieumarłego Lasu, a z Marcinem Podol-
cem „Bardzo Dziką Opowieść”. Festiwal 
zamknie w tym roku Monika „Bajanka” Ski-
kiewicz i jej warsztaty z żubrem.   
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FESTIWAL „CZYTAJ!”

19 września o godz. 18.00, 
na Scenie Muzyczno-Teatralnej 
„Zygmunt”, w ramach Festiwalu 

Dekonstrukcji Słowa „Czytaj!”, 
swoją premierę będzie miał 

monodram „Dziewięć sekwencji 
z życia matki” w wykonaniu 

Katarzyny Linke, wyreżyserowany 
przez Marka Ślosarskiego. 

Powstał on dzięki Stypendium 
Artystycznemu Prezydenta 

Miasta Częstochowy 
w dziedzinie teatru. 

Katarzyna Linke ma już niemałe doświadczenie sceniczne. 
Niektórzy pamiętają ją zapewne jako artystkę, która przygo-
towała dla nas czytanie performatywne „Nie ma” Mariusza 
Szczygła, zaprezentowane na scenie częstochowskiego teatru 
podczas 9. Edycji Festiwalu Dekonstrukcji Słowa „Czytaj!”, 
we wrześniu 2019 roku. Tym razem pracowała nad swoim 
monodramem, którego scenariusz powstał na podstawie frag-
mentu utworu pt. „Bombshells” autorstwa Joanny Murray-
-Smith, w tłumaczeniu Elżbiety Woźniak. 

To tekst, który w sposób szczególny – czasem bardziej sub-
telny, innym razem buntowniczy – traktuje o tym, z czym 
borykają się kobiety na całym świecie. A co, jeśli nie podoła? 
Jeżeli się nie nadaje? Nie spełni wyidealizowanych, instagra-
mowych wymagań bycia matką i żoną idealną? Co, jeśli zmie-
rzy się z niemocą, smutkiem, trudnością w odnalezieniu się w 
nowej, nieznanej sytuacji życiowej, z depresją poporodową? 
W świecie online, zwłaszcza w social mediach, nie ma na to 
miejsca. Znane trenerki po dwóch tygodniach od urodzenia 
dziecka wracają do pracy i ćwiczeń z nieskazitelną figurą, jak-
by ich ciało nie uległo żadnym przemianom podczas dziewię-
ciu miesięcy ciąży i po kilku czy kilkunastogodzinnym poro-
dzie. Dzielą się zdjęciami idealnego brzucha, szczupłej figury. 
Zero blizn. Zero rozstępów. Zero bólu. Zero nadmiarowych 
kilogramów i lęków. I choć od kilku lat mamy do czynienia 
z coraz bardziej popularnym ruchem body positive, czy też 
po prostu z akceptacją własnej cielesności, to pewne traumy 
pozostają nieprzepracowane. 

Stypendystka wybrała tekst nieprzypadkowo, jak sama mówi: 
Traktuję ten spektakl bardzo osobiście. Momentami mam 
wrażenie, że był mi potrzebny, aby rozprawić się ze sobą, 
uspokoić myśli. To intymny monolog wewnętrzny kobiety, 
która stara się podołać wszystkim wyzwaniom. Przed roz-
poczęciem pracy nad monodramem myślałam, że od dawna 
jestem już na zupełnie innym etapie życia niż moja bohater-
ka, że jestem już uporządkowana i świetnie zorganizowana. 
Wystarczyło jednak, by choroby dopadły moje dzieci i znów 
wszystko trzeba było zaczynać od początku. Macierzyństwo 
to z pewnością najpiękniejsza podróż mojego życia, uważam 

IDEALNA MATKA, ŻONA I…
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jednak, że ma wiele odcieni i część z nich będzie można zoba-
czyć w spektaklu. 

Bycie matką to tylko jedna z wielu ról, które spełnia kobieta 
we współczesnym świecie. Nie każda z nas musi i pragnie nią 
być, ale wciąż żyjemy w rzeczywistości, która chce nam na-
rzucać schematy i określać nas poprzez to, czyją żoną i matką 
jesteśmy. Kobieta nie musi być idealna, przypisana do jednej 
tylko roli. A macierzyństwo nie sprowadza się wyłącznie do 
kolorowych, modnych ubranek, drogich zabawek i akceso-
riów, wspaniałych sesji zdjęciowych. To również nieprzespane 
noce, „wory” pod oczami, rozstępy, frustracja, łzy, zmęczenie. 
Oczywiście to także piękne chwile – pierwszy uśmiech dziec-
ka, jego pierwszy krok. Czas i obecność matki, która spędza 
z dzieckiem pierwsze miesiące czy lata, to kolejny temat tego 
monodramu. Obala bowiem stereotyp kobiety, która „siedzi 
w domu”, a więc według ogółu nic nie robi czy robi niewiele. 
Aktywność zawodowa stała się w XXI wieku dla kobiet obo-
wiązkowa, a przecież nie musi taką być. Wiele kobiet marzy  
o dużej rodzinie i pozostaniu w domu. I przecież nie ma  
w tym nic złego, o ile jest to osobisty, świadomy wybór. Mode-
li bycia kobietą są tysiące i nie ma jednego właściwego.

Katarzyna Linke podkreśla owocną współpracę z Markiem 
Ślosarskim: Oprócz tego, że Marek jest aktorem, jest również 
doświadczonym pedagogiem i potrafi wykrzesać z amatora 
najróżniejsze stany. Cenię, że nic nie narzuca, tylko propo-
nuje, że wsłuchuje się w moje oczekiwania - czuję, że moje 
zdanie również jest ważne. Mam do niego pełne zaufanie jako 
do reżysera. Staram się realizować jego pomysły, nawet jeśli 
początkowo wydają się niemożliwe czy abstrakcyjne. Szuka-
nie w sobie i w swoim ciele jest fascynujące. Powiedziałabym 
nawet, że przekraczanie swoich granic bywa wyzwalające. 
Jestem bardzo wdzięczna Markowi za cierpliwość, zaangażo-
wanie i poświęcony czas.

Najlepszą rekomendacją dla monodramu niech więc będą sło-
wa samego reżysera: Przygotowujemy z Kasią Linke spektakl 
– mam wrażenie i oby tak się stało – interesujący. „Dziewięć 
sekwencji z życia matki” to dosyć długi tytuł, ale mam nadzie-
ję, że będzie wyczerpująco przedstawiał to, co ważne w życiu 
kobiety, z czym kobieta się zmaga, jakie ma problemy podczas 
swoich egzystencjalnych rozmów samej ze sobą. Praca nie jest 
prosta dlatego, że trzeba sięgnąć do wewnętrznych przeżyć 
czy zdarzeń, które mogą się wokół kobiety toczyć. Chcemy, 
żeby tekst był nośny i czytelny dla odbiorcy. Kasia bardzo 
dzielnie walczy i sprawnie przeistacza się w poszczególnych 
sekwencjach tego spektaklu. Opowiada o kobiecie, ale może 
też trochę o sobie? Nie wiem, to tajemnica. Mam nadzieję, że 
widzowie, którzy przyjdą na spektakl, będą mogli zobaczyć ją 
w wielu, a na pewno w dziewięciu odsłonach – jako matkę, ale 
nie tylko. Serdecznie zapraszam.

W związku z obecną sytuacją informujemy, że w spektaklu 
będzie mogła uczestniczyć ograniczona liczba osób, zgodnie 
z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia i Sanepidu. Zachęcamy 
do wcześniejszego przybycia. Prosimy także nie zapomnieć  
o maseczce lub przyłbicy! Wstęp na wydarzenie jest wolny.

Sylwia Góra
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FESTIWAL „CZYTAJ!”

Plany na 10. edycję Festiwalu Dekonstrukcji Słowa „Czytaj!” były imponujące: huczne obchodzenie jubileuszu, literackie harce, punkty programu przygotowane specjalnie 
na tę okazję, tłumy publiczności. Przyszła jednak pandemia i wszystkie te zamiary trzeba było zweryfikować. Ostatecznie organizatorzy postanowili przenieść świętowanie 

jubileuszu na przyszły rok, a w tym postawić na bardziej kameralną wersję festiwalu – numerowaną jako „dziewięć i trzy czwarte”. Od 14 do 20 września zapraszają 
na serię okołoliterackich spotkań i przypominają, by w ich trakcie trzymać się obowiązujących zasad bezpieczeństwa. 

Na tegoroczną edycję Festiwalu „Czytaj!” złożą 
się przede wszystkim spotkania autorskie. Tra-
dycyjnie nie zabraknie podczas nich rozmów  
o głośnej ostatnio prozie. Do Częstochowy przy-
jadą laureaci Paszportu Polityki: Dominika Sło-
wik (19.09, godz. 19.00, Muzeum Częstochow-
skie - Ratusz) i Mikołaj Łoziński (19.09, godz. 
16.00, Muzeum Częstochowskie -  Ratusz). Sło-
wik opowie o swojej najnowszej książce „Zimo-
wola”, której krytycy próbują przykleić etykiety: 
„Twin Peaks w okolicach Wadowic”, „thriller  
z elementami powieści grozy”, „demistyfiku-
jąca powieść”, ale którą zdecydowanie trudno 
jest zaszufladkować. Łoziński natomiast skon-
frontuje nas ze światem swojego „Stramera”, 
czyli z historią żydowskiej rodziny z Tarnowa  
w przededniu wybuchu II wojny światowej 
i zbliżającej się Zagłady. Z kolei Paweł Sołtys 
(16.09, godz. 18.30, Browar CzenstochoviA) 
przywiezie swój drugi zbiór „Nieradość”, pe-
łen melancholijnych opowiadań i prawdziwego 
językowego kunsztu. Nie zabraknie również 
obowiązkowego na „Czytaj!” spotkania z prozą 
od wydawnictwa „Ha!art” - w tym roku repre-
zentować je będzie Natalia Suszczyńska (17.09, 

godz. 16.30, Pub Szuflada) i jej „Dropie”. Dodat-
kowo czeka nas intrygujące zdarzenie na styku 
literatury i żywiołu portali społecznościowych. 
Jego bohaterem będzie Malcom XD (16.09, godz. 
20.00, Pub Szuflada) i jego nadchodząca nowa 
powieść „Edukacja”. Ponieważ autor ten dba  
o swoją anonimowość, spotkanie będzie hybry-
dowe – trochę na żywo, a trochę online. 

Fani reportażu z pewnością ucieszą się z obec-
ności na Festiwalu Pawła P. Reszki (18.09, godz. 
17.00, Galeria pod Arkadami). Jego „Płuczki.  
W poszukiwaniu żydowskiego złota” zakwali-
fikowane w tym roku do ścisłego finału Nagro-
dy Literackiej NIKE, po raz kolejny rozpaliły 
dyskusję o dehumanizacji Żydów na długo po 
wojnie. Do Częstochowy przyjedzie również 
Paweł Smoleński (15.09, godz. 18.00, Galeria pod 
Arkadami), którego ostatnia książka „Wnuki 
Jozuego” jest wyprawą w centrum konfliktu 
izraelsko-palestyńskiego. Oczywiście podczas 
spotkania nie zabraknie również nawiązań do 
jego wcześniejszych reportaży, tych z Bliskie-
go Wschodu, Afryki i Polski. W tym roku po 
raz kolejny na wizytę na „Czytaj!” udało się też 

namówić Piotra Mareckiego (17.09, godz. 17.30, 
Pub Szuflada). Okazja jest jednak wyjątkowa, 
ponieważ jego reportaż „Polska przydroż-
na” wzbudza ostatnio bardzo skrajne i gorące 
emocje czytelników. Z kolei po spotkaniach  
z Jarosławem Mikołajewskim (14.09, godz. 
19.00, Browar CzenstochoviA) i Aleksandrem 
Kaczorowskim (20.09, godz. 18.00, Muzeum 
Częstochowskie - Ratusz) usatysfakcjonowani 
powinni być miłośnicy biografii. Mikołajew-
ski wydał w zeszłym roku znakomitą książkę 
o Zuzannie Ginczance, a Kaczorowski już od 
pewnego czasu jest specjalistą od naszych cze-
skich sąsiadów - mając na koncie biografie Bo-
humila Hrabala, Václava Havla i Oty Pavla. 

Oczywiście na tym nie koniec. Podczas „Czy-
taj!” 9 ¾ Anna Krztoń (15.09, godz. 16.30, Galeria 
pod Arkadami) będzie reprezentować komiks, 
Jacenty Dędek (19.09, godz. 19.00, Galeria pod 
Arkadami) - reporterską książkę fotograficz-
ną, Radosław Wiśniewski (20.09, godz. 14.30, 
Muzeum Częstochowskie - Ratusz) - poezję, 
Bartłomiej Jejda (19.09, godz. 14.30, Muzeum 
Częstochowskie - Ratusz) - książkę sportową, 

Marta Dymek (20.09, godz. 16.00, Muzeum 
Częstochowskie - Ratusz) - piśmiennictwo 
okołokulinarne spod znaku „Jadłonomii”,  
a z redaktorami kultowego ASZDziennika 
(15.09, godz. 20.00, Galeria pod Arkadami) za-
planowano spotkanie poświęcone dziennikar-
stwu w czasach postprawdy. Dodatkowo, po-
nieważ podczas zeszłorocznego Festiwalu dużą 
popularnością cieszyły się tematyczne panele 
dyskusyjne, organizatorzy ponownie zdecydo-
wali się na taki format - w tym roku o litera-
turze fantastycznej  (14.09, godz. 17.00, Browar 
CzenstochoviA) będą rozmawiać z Kasią Sien-
kiewicz-Kosik (Wydawnictwo „Powergraph”), 
Michałem Centarowskim („Nowa Fantastyka”) 
oraz Tomaszem Stawiszyńskim (TOK FM). 
Natomiast w panelu o rynku wydawniczym  
(16.09, godz. 16.30, Browar CzenstochoviA)
udział wezmą: Anna Musioł (Wydawnictwo 
Pauza), Magdalena Budzińska (Wydawnictwo 
Czarne) i Monika Długa (Grupa Wydawnicza 
Wydawnictwa Poznańskiego). 

Tym wszystkim spotkaniom smaku mają do-
dać okołoliterackie, krótkie wypady do świata 

sztuk wizualnych, teatru i muzyki. I tak, Ania 
Wójcik (14.09, godz. 16.00, Browar Czenstocho-
viA) zachęci w ramach projektu „E-pistolograf” 
do pisania listów sztucznej inteligencji, Paweł 
Jarodzki (18.09, godz. 18.00, Miejska Galeria 
Sztuki) na wystawie „Moment Zawieszenia” po-
każe własne szablony na nietypowym nośniku,  
a zwiedzających wirtualną wystawę „DISSEND.
IO” (14.09, godz. 16.00, Browar CzenstochoviA) 
czeka wyjątkowy spacer po Hogwarcie. Dużym 
wydarzeniem będzie z pewnością premiera mo-
nodramu „Dziewięć sekwencji z życia matki” 
Katarzyny Linke (19.09, godz. 18.00, Scena Mu-
zyczno-Teatralna „Zygmunt”), na podstawie 
dramatu Joanny Murray-Smith i w reżyserii 
Marka Ślosarskiego. O koncertowe tło Festiwa-
lu zadbają Krzysiek Niedźwiecki (17.09, godz. 
19.00, Pub Szuflada) oraz zespoły Szorstkie 
(14.09, godz. 21.00, Pub Szafa Gra) i Korine Sky 
Riot (20.09, godz. 20.00, Cafe Belg). 

Tradycyjnym dopełnieniem Festiwalu będzie 
pakiet warsztatów: językowe (16.09, godz. 17.00, 
18.00, 19.00, Szkoła Podstawowa im. św. Jana 
de La Salle), książki dotykowej (19.09, godz. 

12.00, Biblioteka Publiczna, Filia nr 9), introli-
gatorskie (20.09, godz. 12.00, Klubokawiarnia 
Pestka) oraz teatralno-plastyczne dla całych ro-
dzin (20.09, godz. 12.00, Kamieniczka.eu). Nie 
zabraknie również gry miejskiej (19.09, godz. 
11.00), poetyckiego slamu (17.09, godz. 20.30, 
Cafe Belg), wymiany książek i roślin (19.09, 
godz. 11.00, Klubokawiarnia Pestka) oraz noc-
nego czytania fanfików Harrego Pottera (19.09, 
godz. 21.30) w tajemniczym domostwie. Wszel-
kie szczegóły dotyczące programu można za-
leźć na stronie:  www.festiwalczytaj.pl .

Na koniec warto podkreślić, że wstęp na 
wszystkie wydarzenia festiwalowe jest wol-
ny. Jednak w związku z obecną sytuacją epi-
demiologiczną organizatorzy informują, że  
w każdym wydarzeniu będzie mogła uczestni-
czyć ograniczona liczba osób - zgodnie z wy-
tycznymi Ministerstwa Zdrowia i Sanepidu. 
Dlatego zachęcają, by wcześniej przybyć na 
każdy punkt programu i proszą, by pamiętać  
o maseczce lub przyłbicy! 
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DZIEWIĘĆ I TRZY CZWARTE 
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Częstochowa zawsze doceniała jazz i sztukę. Co może zatem wyniknąć 
z połączenia tych dwóch dziedzin? Wystawa fotografii Andrzeja Tyszki 

pod tytułem „TOMASZ STAŃKO i Twarze muzyki”, którą będzie można zobaczyć 
od 18 września do 31 października w Sali Poplenerowej Miejskiej Galerii Sztuki. 

Wystawie towarzyszy album „Twarze muzyki” z kolekcją zdjęć Andrzeja Tyszki, 
portretującego najsławniejszych artystów polskiej sceny muzycznej.

 TWARZE MUZYKI 

Andrzej Tyszko marzył o malarstwie, ale jego 
droga artystyczna przebiegła w taki sposób, 
że dziś jest jednym z najbardziej znanych foto-
grafów portretujących gigantów polskiej sceny 
muzycznej. Chyba nie ma zatem czego żało-
wać. Jest autorem blisko dwustu okładek płyt, 
plakatów i portretów wybitnych muzyków. 
Druga gałąź jego działalności to zdjęcia do 
kampanii reklamowych największych świato-
wych marek. W szkole średniej kochał sport, po 
maturze wyjechał do pracy do Niemiec. Tam 
wykańczał muzyczne studio nagraniowe, ku-
pił sprzęt fotograficzny, po czym wrócił do Pol-
ski. Szybko poznał Tomka Tomaszewskiego, 
z którym połączyła go pasja i przyjaźń. Dzięki 
niemu związał się ze sceną muzyczną, robiąc 
pierwsze zdjęcia zespołowi Kombi. Tak rozpo-
częła się jego przygoda z muzykami i muzyką. 

W latach 70. XX wieku był zaangażowany  
w pracę Warszawskiego Towarzystwa Fo-
tograficznego - tu został współzałożycielem 
Grupy Twórczej „Zwyczajna 44”. Owocem 
pracy tej grupy było pięć socrealistycznych 
wystaw, stanowiących odzwierciedlenie ów-
czesnej rzeczywistości. Drugim tematem stał 
się akt. Tyszko przygotował trzy wystawy z 
nagością jako głównym tematem. Do robienia 
tych fotografii używał trudnej techniki pędzli 
świetlnych. Jeden z aktów sprzedał do Galerii 
Sachi and Sachi w Nowym Jorku. Jednak tym 
tematem zajmował się głównie dla siebie same-
go, traktował go jako odpoczynek od świata re-
klamy. W tym czasie projektował też pierwsze 
okładki płyt (dla zespołu Zjednoczone Siły Na-

tury – „Mech” oraz Kombi). Z czasem dołączali 
kolejni artyści, m.in.: Kora, Ewa Bem, Stanisław 
Sojka, Tadeusz Nalepa, Ryszard Rynkowski, 
Marek Piekarczyk, Tomasz Stańko, Tomasz 
Szukalski, Jan Ptaszyn Wróblewski, Zbigniew 
Namysłowski, Janusz Olejniczak, Maanam, 
Lady Pank, VOX, Bajm, De Mono, Walk Away.

W 1989 roku Tyszko znów wyjechał, tym ra-
zem do Norwegii. Dzięki znajomej i dotych-
czasowemu portfolio otrzymał zlecenie od 
Norweskiego Stowarzyszenia Jazzowego na 
sfotografowanie całej norweskiej sceny jazzo-
wej. Nic dziwnego, że po zrobieniu blisko dwu-
stu sesji zdjęciowych zakochał się w jazzie. Po 
powrocie do Polski, w roku 1990, założył autor-
skie studio fotografii reklamowej – „Tyszko Fo-
tografia” i szybko stał się jednym z najbardziej 
popularnych fotografów komercyjnych.  

Kochał już jazz, więc kiedy poznał Tomasza 
Stańkę, od razu chciał z nim pracować. Zreali-
zowali razem blisko trzydzieści sesji zdjęcio-
wych. Połączyła ich nie tylko praca zawodowa, 
ale także przyjaźń. Przyjaciela żegnał takimi 
słowami: Od prawie czterdziestu lat codzien-
nie ze sobą rozmawialiśmy. Był mi bliski, jak 
brat. Był dla mnie w wielu aspektach życia 
wzorem. Tomasz żył muzyką, ale interesował 
się wszystkim i prawie na każdy temat miał 
wyrobione zdanie. Był mądrym, odważnym  
i błyskotliwym człowiekiem. Był wizjonerem. 
Umiał patrzeć na życie jakby z góry, z dystan-
sem. Jego już nie ma, ale na szczęście pozosta-
wił nam ogromną ilość wspaniałej muzyki.  

W przepięknych balladach ukazał swoją lirycz-
ną, romantyczną stronę, a w mocnych kompo-
zycjach swoją dzikość, złożoność i siłę. Dzięki 
Twojej muzyce, wspomnieniom i tysiącom 
zdjęć, jakie Ci przez te lata zrobiłem, będziesz 
ze mną zawsze.

Wystawa fotografii Andrzeja Tyszki pod tytu-
łem „TOMASZ STAŃKO i Twarze muzyki” 
w Miejskiej Galerii Sztuki jest kolejną odsłoną 
prezentacji „Twarze muzyki”, z której autor 
wyróżnił fotografie przedstawiające swojego 
zmarłego przyjaciela. Jak sam mówi: Ta wysta-
wa jest moim hołdem i wyrazem mojej brater-
skiej miłości dla tego wspaniałego człowieka. 
Widzowie będą mieli okazję zobaczyć portrety 
wybitnego jazzmana, a kilkadziesiąt pozo-
stałych fotografii innych muzyków to wybór  
z całego zbioru zdjęć wykonanych przez Tysz-
kę w ciągu trzydziestu trzech lat. Wystawie to-
warzyszy monumentalny album „Twarze Mu-
zyki - fotografia 1982-2015”, który ukazał się w 
2015 roku. Zawiera 150 fotografii siedemdzie-
sięciu muzyków i zespołów tamtych czasów.

Wystawa „Twarze Muzyki” była dotąd za-
prezentowana w czterech galeriach w Polsce, 
a „Tomasz Stańko 1982-2015” - w pięciu mia-
stach. Obie ekspozycje można było zobaczyć 
także w Nowym Yorku.

Zainteresowanych fotografiami Andrzeja 
Tyszki zapraszamy na stronę: www.tyszkoan-
drzej.com.pl

  Sylwia Góra 

WYSTAWA

Maanam, 1986 r. 

Tomasz Stańko, 1983 r.
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Od 18 września w Miejskiej Galerii Sztuki 
w Częstochowie będzie można podziwiać 

ceramiczne rzeźby. Wystawa Przemysława Lasaka 
„Podział” to wyprawa w świat ludzkich 

niepokojów i lęków.

 PODZIAŁ 

Przemysław Lasak urodził 
się w 1958 roku w Opolu. 
Dyplom z ceramiki, uzyska-
ny w PWSSP (obecnie ASP) 
we Wrocławiu, przygotował 
w pracowni prof. Krystyny 
Cybińskiej.  Jest pedagogiem 
w macierzystej uczelni, a od 
1999 roku profesorem tytular-
nym. Prowadzi dyplomującą 
I Pracownię Ceramiki Arty-
stycznej w Katedrze Ceramiki 
oraz Pracownię Ceramiczną  
w Katedrze Rekonstrukcji  
i Konserwacji Ceramiki  
i Szkła. Jego prace znajdują się w krajowych 
i międzynarodowych kolekcjach. Brał udział  
w ok. 350 wystawach, w Polsce i za granicą.

Jest twórcą ceramicznych cykli „Sztandary” 
(1986-1996), „Najemnicy” (1996-1998), „Ona” 
(1998-1999), „Nadzieja” (2000-2003), „Cienie” 
(2012-213), „Renegaci” (2010-2014), „Mup I 
/Mir/” (2014-2015), „Pokój II” (2012-2016), 
„Europa” (2015), „Emigrantki” (2015-2016), 
które prezentowano na wystawach w Euro-
pie, Azji i Ameryce. Lasak zrealizował rów-
nież rzeźby do spektakli „Abelard i Heloiza” 
i „Ojciec” w reżyserii Agaty Dudy-Gracz,  

w Teatrze im. Juliusza Słowac-
kiego w Krakowie. W 1991 roku 
zdobył złoty medal na 47. Mię-
dzynarodowym Konkursie Ce-
ramiki Artystycznej w Faenzie. 
W 2005 roku otrzymał nagrodę 
Ministra Kultury i Sztuki za 
szczególne zasługi dla kultury 
polskiej. 

Wystawa „Podział” jest pre-
zentacją dziesięciu rzeźb cera-
micznych z najnowszego cyklu 
artysty, zrealizowanego w la-
tach 2019–2020. Wystawę do-

pełnią prace wcześniejsze. Cykl „Podział” 
powstał w ramach właściwej artyście metody 
twórczej – rzeźby przestawiające naturalnej 
wielkości postacie ludzkie, zmultiplikowa-
ne z zaledwie dwóch modeli. Cykl ten, pod 
innym tytułem, miał już swoją pierwszą pre-
zentację – w Pałacu Sztuki w Krakowie, ale 
ekspozycja została zawieszona z powodu 
pandemii. Tytuł „Podział”, zaproponowany 
na wystawę w Częstochowie, jest już skut-
kiem nowych doświadczeń ostatnich miesię-
cy – uczucia niepokoju, niezrozumienia, pre-
sji – choć rzeźbiarz podkreśla, że właściwą 
interpretację pozostawia odbiorcy.

WYSTAWY

Miejskie pejzaże i muzyka, 
te dwie płaszczyzny na swoich 

obrazach zderza ostatnio Michał Sa-
turnin Kamiński. Z jakim skutkiem, 
będzie można przekonać się już od 

18 września w Miejskiej Galerii 
Sztuki w Częstochowie. 

Michał Saturnin Kamiński jest absolwentem Wy-
działu Wychowania Artystycznego Akademii 
im. Jana Długosza w Częstochowie, uczestnikiem 
42. Biennale Malarstwa „Bielska Jesień 2015” oraz 
laureatem wyróżnienia honorowego w 5. Ogólno-
polskim Konkursie na Obraz dla Młodych Malarzy 
im. Mariana Michalika.  
W 2016 roku w MGS odbyła się jego pierwsza wy-
stawa malarstwa - „Miejsca”. Teraz przyszedł czas 
na kolejną, zatytułowaną „Dysonans”, w której 
artysta zaprezentuje prace powstałe w latach 2019–
2020, będące kontynuacją wcześniejszych cykli. 
Jakkolwiek głównym tematem twórczości Michała 
Kamińskiego pozostaje pejzaż, to na tę wystawę 
wybrane zostały prace podejmujące nowy wątek 
– związany z muzyką, a konkretnie z jej odtwa-
rzaniem. Sceny koncertowe, słuchanie muzyki  
w domu, płyty, instrumenty muzyczne – oto ze-
staw motywów z obrazów Kamińskiego. A jed-
nak to nie płynąca z muzyki harmonia dominuje 
w tych obrazach, artysta bowiem konsekwentnie 
wprowadza elementy zakłócające, wzbudzające 
niepokój – tytułowy dysonans. Dysonans, który 
okazuje się kategorią dobrze przystającą do tego, 
czego współcześnie doświadczamy.

CO, GDZIE, KIEDY WE WRZEŚNIU

Sierpniowe kalendarium wydarzeń kulturalnych 
znajdziecie na naszej stronie: 

www.cgk.czestochowa.pl

Jeśli chcecie, by zostało ono uzupełnione 
o Waszą imprezę, piszcie na maila: 

cgk@czestochowa.um.gov.pl

 DYSONANS 
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 W tym roku w Częstochowie dość długo musieliśmy czekać na premiery teatralne, ale już 5 września 
 w Teatrze im. Adama Mickiewicza zobaczymy nowy spektakl „Fałsz” („Vals”) 

 na podstawie sztuki holenderskiej autorki, Lot Vekemans. 

S pektakl powstał w koprodukcji z Te-
atrem Atelier im. Agnieszki Osieckiej 
w Sopocie, gdzie został pokazany 30 
sierpnia. Tekst Lot Vekemans prze-

łożył Ryszard Turczyn, za reżyserię i kostiumy 
odpowiedzialny był André Hübner-Ochodlo, za 
muzykę – Adam Żuchowski, za scenografię –An-
dré Hübner-Ochodlo i Stanisław Kulczyk. Asy-
stentem reżysera oraz inspicjentem jest Mariusz 
Korek. W rolę Kat wcieliła się Iwona Chołuj, Sis 
– Teresa Dzielska, Gé – Maciej Półtorak.
Dramat „Vals” miał światową prapremierę  
w 2013 roku w Gandawie, a w 2014 roku otrzymał 
nagrodę Królewskiej Akademii Języka i Kultury 
Niderlandzkiej, jako najlepszy dramat roku. Na-
pisany został w duchu Harolda Pintera i Jeana-
-Paula Sartre’a, a jego autorka – Lot Vekemans 
– jest zaliczana do wschodzących gwiazd współ-
czesnej dramaturgii. 
Sztuka, literatura, teatr i inne dziedziny nie od 

dziś zastanawiają się nad kategorią prawdy. Czy 
istnieje jedna i niepodważalna prawda? Czy jest 
ona obiektywna czy subiektywna? Czy prze-
milczenie to już kłamstwo? A co, jeśli kłamiemy  
w dobrej wierze, czy kłamstwo jest wtedy etycz-
nie neutralne? Prawda ściśle wiąże się z rzeczy-
wistością, w której żyjemy, ale teoretycznie moż-
liwych jest tyle rzeczywistości, ilu mamy ludzi. 
Co więcej, istnieje ona na wielu poziomach np. 
rzeczywistość zmysłowa, pojęciowa, lingwistycz-
na, kulturowa, religijna itp. Poza tym, czy istnieje 
rzeczywistość dana raz na zawsze? Czy możemy 
zatem mówić o prawdzie absolutnej, niepodwa-
żalnej, która obowiązywałaby zawsze i wszędzie 
i byłaby prawdą wszystkich ludzi? Czy jest tyle 
prawd, ile jest rzeczywistości z nimi związanych? 
Nie ma łatwej odpowiedzi na tak postawione py-
tania. Jaka więc będzie odpowiedź odnaleziona 
przez bohaterki spektaklu?
Autorka sztuki nie komplikuje fabuły. Sis – zna-

na moderatorka telewizyjna wraz z siostrą Kat 
– aktorką dramatyczną (choć obecnie nieco zapo-
mnianą) siedzą w policyjnej celi, oskarżone o spo-
wodowanie śmiertelnego wypadku drogowego 
i ucieczkę z miejsca zdarzenia. Pytanie, które za-
daje sobie widz, brzmi: co dokładnie wydarzyło 
się w nocy podczas powrotu samochodem z ro-
dzinnego przyjęcia? Niejasności i skrajne reakcje 
pojawiają się dopiero na poziomie emocji i pytań 
o moralność, etykę, prawdę. 
W celi, z której nie ma ucieczki, rodzi się coraz 
więcej pretensji. Między siostrami istnieje wyczu-
walne napięcie, które musi zostać rozładowane. 
Boli i przeraża nie tylko teraźniejszość, ale także 
przeszłość, którą Kat i Sis chcą rozliczyć. Tylko czy 
rozrachunek z dzieciństwem, młodością, rodziną 
to faktycznie najlepszy pomysł? Skrywany przez 
lata żal, wściekłość, zazdrość i traumy nigdy nie 
zostały wypowiedziane na głos. To także parada 
zawiedzionych ambicji, niespełnionych marzeń, 

CZY PRAWDA ISTNIEJE?
przemijania, znikania. Ten rodzaj ludzkiego dra-
matu jest zawsze bardzo aktualny i bolesny. Tym 
bardziej, jeśli nigdy nie został wypowiedziany 
głośno, przepracowany, skonfrontowany. 
W pewnym momencie w celi pojawia się Gé – 
świadek wypadku. To powinno zamknąć spra-
wę. Tylko czy ten obcy człowiek jest wiarygodny? 
Dlaczego zgłosił się dopiero teraz? Kim właściwie 
jest? Co tak naprawdę widział i o czym wie? Czy 
możemy mu zaufać? Czy Gé przypomina bardziej 
„Obcego” Camusa - człowieka absurdu, uświada-
miającego bohaterkom bezsens i chaos świata, czy 
ma być raczej kimś w rodzaju przewodnika, który 
ma za zadanie odbyć z nimi swoistą podróż i po-
móc wydostać się z pułapki (na obu poziomach: 
realnym: z więziennej celi i metaforycznym:  
z matni moralno-emocjonalnej)?
„Fałsz” stawia bardzo wiele trudnych pytań i nie 
daje żadnych jednoznacznych odpowiedzi. Wi-
dzowie od początku do końca muszą sami decy-

dować, komu wierzą i dlaczego. W spektaklu wy-
reżyserowanym przez André Hübnera-Ochodlo 
miejsce, w którym rozgrywa się akcja jest bardzo 
symboliczne i można je potraktować w dowol-
ny sposób. Zamknięcie -otwarcie; wewnątrz-na 
zewnątrz; prawda-fałsz. To tylko kilka przeciw-
stawnych wartości, które są tu wskazówkami.  
A może to tylko pozór? Jaka jest zatem rzeczywi-
stość i czy możemy ją w ogóle uchwycić?   
Sztuka holenderskiej autorki zachwyca zarówno 
samym językiem, jak i świetnie rozpisanymi dia-
logami. Pozostawia mnogość pytań. Intryguje, 
wzrusza, złości, irytuje. Zamiast ułatwiać, wszyst-
ko komplikuje. Pokazuje, że mamy wewnętrzną 
siłę, ale i słabości, marzenia oraz niespełnione czy 
niemożliwe do spełnienia pragnienia. W drama-
cie - ale i w sztuce, którą już wkrótce zobaczymy 
na deskach częstochowskiego teatru - nic nie jest 
oczywiste.

Sylwia Góra Zd
jęc

ia:
 Pi

otr
 Dł

ub
ak

TEATR

WRZESIEŃ 202011



Przez szereg lat był architektoniczną ozdobą miasta. 
Wyróżniał się wśród częstochowskich kamienic 

nie tylko wielkością, lecz także urodą.

SPACER Z JULKIEM

K amienica została wzniesiona  
w latach 1912–1913 u zbiegu 
ulic Teatralnej 58/60 (od 1917 r. 
 była to aleja Kościuszki, a od 
1932 r. aleja Wolności 44) i No-

wej (obecnie Sobieskiego). Wybudowano ją - na 
terenie dawnego placu do nauki jazdy konnej 
14. Mitawskiego Pułku Huzarów i 42. Mitaw-
skiego Pułku Dragonów - dla wielkiego księcia 
Michała Romanowa. Był on właścicielem nie-
ruchomości w Częstochowie, odlewni żelaza  
w Blachowni i dóbr ziemskich w okolicach. 
Budynek w stylu modernistycznym, zapro-
jektowany przez znanego polskiego architekta 
Brunona E. Paprockiego, wzniosło miejscowe 
Przedsiębiorstwo Budowlane Sobierajów. Ka-
mienica miała przynosić dochód z czynszu, 
jednak do wybuchu wojny w 1914 r. tylko część 
mieszkań została wynajęta. W czasie I wojny 
światowej, od początku roku 1916, po przymu-
sowym zajęciu Domu Księcia przez Niemców, 
w kamienicy znajdował się szpital wojskowy. 
W latach 1915–1916 przeprowadzono prace ka-
nalizacyjne przy budynku, założono oświetle-
nie elektryczne i instalację wodną. 

11 listopada 1918 r. członkowie Polskiej Or-
ganizacji Wojskowej, po przełamaniu oporu 
żołnierzy niemieckich, zajęli kamienicę. Od 
grudnia 1918 r. do drugiej połowy 1921 r. funk-
cjonował tu szpital garnizonowy. Naczelnym 
lekarzem szpitala (i garnizonu częstochow-
skiego) został doktor kpt. Józef Kluczewski. 
Zajął się on wyremontowaniem i urządzeniem 
sal szpitalnych (początkowo utworzono ich 
11, dla 70 chorych). Od początku 1919 r. do-
cierały do szpitala transporty żołnierzy ran-
nych w walkach pod Lwowem, a w 1920 r. -  
z frontu wojny polsko-bolszewickiej. Powięk-
szony szpital mógł przyjąć wówczas blisko 
900 pacjentów. Od maja 1921 r. przywożono 
tutaj rannych uczestników III powstania ślą-
skiego – Ślązaków i ochotników częstochow-
skich. Opiekę nad nimi sprawował zespół le-
karzy i pielęgniarek, kierowany przez lekarzy 
wojskowych: kpt. Leonarda Jarocińskiego,  
a później przez kpt. Wilhelma Mikulskiego. 
Do drugiej połowy 1921 roku pracowali tu: 
doktor Karol Tomaszewski, ppor. Edward Je-
leń (oficer gospodarczy szpitala), doktor por. 
Edwin Petrykat. 

Utrzymanie szpitala oraz wyżywienie ogromnej 
liczby rannych i chorych żołnierzy wymagało 
dużego wysiłku organizacyjnego. Z pomocą dla 
szpitala spieszyło społeczeństwo: żywność prze-
kazywali właściciele ziemscy i włościanie po-
wiatu częstochowskiego, miejscowi ogrodnicy. 
Organizowano kwesty uliczne, zabawy i loterie, 
z których dochód przeznaczano na rzecz szpi-
tala. Od grudnia 1918 r., dzięki mieszkańcom, 
którzy ofiarowali książki, funkcjonowała biblio-
teka szpitalna. Dla rannych i chorych żołnierzy 
organizowane były koncerty, przedstawienia 
amatorskie, odczyty i pogadanki. Szpital woj-
skowy w Domu Księcia przestał funkcjonować  
w drugiej połowie 1921 roku. Wcześniej, bo już  
w maju 1919 r., na wniosek posła Józefa Zagórskie-
go Sejm uchwalił przejęcie budynku przez skarb 
państwa (wcześniej zajęto należące do wielkiego 
księcia dobra ziemskie i fabrykę w Blachowni). 

Od kwietnia 1921 r. do ok. 1922 r. dom był siedzi-
bą dowództwa 7 Brygady Artylerii i dowództwa 
7 Dywizji Piechoty (DP) (dowództwu 7 DP słu-
żył także od marca 1926 r. do listopada 1927 r.).  
Po przejęciu budynku w pierwszej połowie  

lat 20. XX w. przez Fundusz Kwaterunku Wojsko-
wego umieszczono tu oficerów i pracowników 
administracji wojskowej oraz ich rodziny. Od  
23 września 1926 r. gmach nosił oficjalnie nazwę 
Pawilonu Oficerskiego im. Marszałka J. Piłsudskie-
go. Na parterze funkcjonowały: od roku 1928 ka-
syno garnizonowe (funkcjonujące wcześniej przy  
ul. Kościuszki 24 jako Dom Oficera Polskiego), 
siedziba Związku Inwalidów Wojennych, kaplica 
(którą opiekował się ks. mjr Józef Żelaznowski); 
na I piętrze znajdował się apartament zamieszki-
wany przez kolejnych dowódców 7 DP (zajmo-
wali go do roku 1934, później do ich dyspozycji 
oddano willę przy ul. Wolności 30). W Domu 
Księcia mieszkali m.in. gen. Mieczysław Dąb-
kowski, dowódca 7 DP, płk. Adam Nieniewski, 
dowódca piechoty 7 DP, płk Stanisław Maczek, 
dowódca piechoty 7 DP, lekarz mjr Tadeusz 
Wiszniewski, starszy lekarz 27 pp, kpt. admini-
stracji Stanisław Wołowiec, oficer sztabu 7 DP, 
czołowy działacz Koła Sportowego „Brygada”. 

W budynku funkcjonowało przedszkole dla 
dzieci kadry wojskowej, swoją siedzibę miała 
też organizacja, którą prowadziły żony ofice-

rów – Rodzina Wojskowa. Od stycznia 1928 r. do 
września 1939 r. działało tu koło Towarzystwa 
Wiedzy Wojskowej (posiadało własną bibliote-
kę). Na terenie przylegającym do Domu Księcia 
(ciągnącym się aż do obecnej ulicy Ogińskiego) 
znajdowały się: park z wytyczonymi alejkami  
i ławkami oraz dużą altaną, ogródki działkowe 
mieszkańców, kort tenisowy (który w zimie za-
mieniano na lodowisko), strzelnica sportowa 
(gdzie rozgrywano zawody sportowe, także ko-
biece). Na przełomie lat 1929 i 1930 Dom Księ-
cia został poddany remontowi generalnemu; 
usunięto wówczas charakterystyczne narożne 
kopuły. W budynku, w przyziemiu znajdowały 
się: skład apteczny Franciszka Klimkiewicza, Bar 
Europejski oraz sklep z winami, wódkami i to-
warami kolonialnymi. 

1 września 1939 r. oficerowie z Domu Księcia 
znaleźli się na froncie, a ich rodziny, zgodnie  
z wcześniej ustalonym planem ewakuacyjnym, 
zostały wywiezione pociągiem ewakuacyjnym 
na kresy wschodnie, do Kowla. W kolejnych 
miesiącach część mieszkańców powróciła z tu-
łaczki. W końcu 1939 r. utworzono tu centralną 

kuchnię dla osób wysiedlonych z Poznańskiego 
(później kuchnię przeniesiono do sąsiedniego 
budynku przy ul. Biegańskiego 1, obecnie jest 
to ul. Boya-Żeleńskiego). W 1943 r., po usunię-
ciu mieszkańców, w części budynku urządzono 
etapowy hotel dla żołnierzy niemieckich, a w po-
zostałych mieszkaniach zakwaterowano rodziny 
volksdeutchów. 

Od stycznia 1945 r. do ok. 1947 r. Dom Księcia 
był opuszczony, pomieszczenia zostały zdewa-
stowane. Później zaczęto tu kwaterować nowych 
mieszkańców. Od września 1945 r. w budynku 
nadal funkcjonowało kasyno wojskowe (oficjal-
na nazwa – klub oficerski). Odbywały się tu m.in. 
zabawy i bale organizowane przez Towarzystwo 
Przyjaciół Żołnierza (później była to Liga Obrony 
Kraju), a także prelekcje dla podoficerów i ofice-
rów rezerwy. Od lat 90. w miejscu klubu oficer-
skiego funkcjonowały Społeczna Szkoła Baleto-
wa i Społeczne Ognisko Baletowe. Od 2017 roku, 
po wykwaterowaniu mieszkańców i użytkowni-
ków lokali w przyziemiu (głównie sklepów) i na 
I piętrze, budynek nie jest użytkowany. 

  Juliusz SętowskI

KSIĘCIA DOM
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JUBILEUSZ

Miasto to budynki, infrastruktura, historia i pamięć. Przede wszystkim jednak miasto to ludzie. Oni decydują o jego kształcie, energii, klimacie i przyszłości. Dlatego 
w ramach obchodów jubileuszu ośmiuset lat dziejów pisanych Częstochowy startujemy z projektem „Twarze Przyszłości”. Prezentując sylwetki młodych osób związanych 

z naszym miastem, oddając im głos, chcemy pokazać Częstochowę jako żywy i nieustannie rozwijający się na różnych poziomach organizm. 

ODWIEDŹ STRONĘ: TWARZE.CZESTOCHOWA.PL

Twarze przyszłości

Pochodzący z Częstochowy sportowiec, który ma na koncie wie-
le sukcesów w zawodach pływackich osób niesłyszących. W 2014 r. 
zdobył tytuł mistrzowski podczas Mistrzostw Europy Niesłyszących  
w Rosji w Sarańsku. Rok później, podczas Mistrzostw Świata Nie-
słyszących w San Antonio w USA, zdobył wicemistrzostwo świata.  
W 2017 r., na Igrzyskach Olimpijskich Niesłyszących, zdobył brązo-
wy medal i poprawił rekord Europy na dystansie 200 metrów stylem 
grzbietowym. W 2018 r., podczas Mistrzostw Europy Niesłyszących 
w Lublinie, obronił tytuł Mistrza Europy na dystansie 200 metrów sty-
lem grzbietowym.

Juliusz Sawka
Właścicielka Brainy Bees, agencji marketingowej działającej dla klien-
tów na całym świecie. Pochodzi z Częstochowy, to tutaj uczęszczała 
do szkół i tu zaczęła przygodę z marketingiem. Pracowała z dużymi 
markami z ponad 20 państw, w tym m.in.: B2B, B2C i SaaS. Regular-
nie szkoli (także w Częstochowie) i publikuje w międzynarodowych 
(amerykańskie wydanie Forbes) oraz ogólnopolskich mediach bran-
żowych.

Kinga Odziemek
Od urodzenia mieszka w Częstochowie i tutaj działa jako animator kultury. Od 10 
lat w swoim Black Cat Studio promuje młodych częstochowskich artystów. Współ-
pracował z Teatrem im. Adama Mickiewicza oraz Teatrem Niezależnym TLEN. 
W latach 2012-2016 tworzył festiwal muzyczno-teatralny Noc Kultury Niezależ-
nej. Ilustrował serię bajek dla dzieci. Od ponad 15 lat jego główne działania sku-
piają się na rekonstrukcjach historycznych, w ramach których organizował lub po-
magał w organizacji takich wydarzeń, jak: Festiwal Saski w Kutnie, XVIII-wieczny 
piknik w częstochowskim Parku im. S. Staszica, projekt Niepodległa, Juromania, 
300-lecie koronacji obrazu NMP na Jasnej Górze, obchody Święta Niepodległości  
w Częstochowie, 300-lecie Suwałk.

Konrad Chęciński 

Urodzona w Częstochowie, tu ukończyła VII LO im. M. Kopernika. Stu-
diowała geodezję i kartografię we Wrocławiu i Krakowie. Od 2002 roku 
jest sędzią siatkówki halowej, a od 2003 roku także arbitrem siatkówki pla-
żowej. Przez 18 lat sędziowania uczestniczyła w wielu siatkarskich wyda-
rzeniach na najwyższym światowym poziomie. W 2012 roku znalazła się  
w obsadzie sędziowskiej w europejskim finale Challenge Cup. W 2014 
roku została nominowana na siatkarskie Mistrzostwa Świata, gdzie 
sędziowała m.in. półfinał Mistrzostw Świata Brazylia – Francja. Była 
też nominowana m.in. na mecze: Mistrzostw Europy, Ligi Światowej, 
Grand Prix, Volleyball Nations League, Finał Klubowych Mistrzostw 
Świata, europejskich pucharów oraz mecze polskiej Plus Ligi.

Marta
Rembielak-Kucharska

Urodzony w Częstochowie, uczęszczał do IX LO im. C. K. Norwi-
da. Ukończył wydział lekarski Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. 
Pracę zawodową rozpoczynał od specjalizacji z Chirurgii Ogólnej  
w Zespole Szpitali Miejskich w Częstochowie. Obecnie kończy specja-
lizację z urologii w Klinice Urologii w Zabrzu, Śląskiego Uniwersytetu 
Medycznego w Katowicach. W wolnych chwilach jest amatorem ko-
larstwa, zdobył m.in. złoty medal w Kolarstwie Szosowym na Igrzy-
skach Lekarskich (2016 r.), złoty medal Mistrzostw Polski Lekarzy  
w kolarstwie górskim XC (2018 r.) oraz złote medale w kolarstwie gór-
skim i szosowym na Światowych Igrzyskach Medycznych w Czarno-
górze (2019 r.). 

Mateusz Adamkiewicz
Absolwentka IV LO im. H. Sienkiewicza w Częstochowie. Ukończyła 
studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiel-
lońskiego w Krakowie. Od 2015 roku za namową ojca aktywnie działa na 
rzecz klubu żużlowego Włókniarz Częstochowa. Z końcem 2017 roku obję-
ła stanowisko dyrektora klubu Włókniarz Częstochowa. Pracuje nad tym, 
by przez działania klubu promować Częstochowę w skali ogólnokrajowej, 
a także międzynarodowej. Pod jej kierownictwem, oprócz działalności 
drużyny ekstraligowej, klub rozwija również zawodników w kategoriach 
mini żużlowych i juniorskich, uzyskując w rozgrywkach tych sekcji wiele 
wyróżnień i medali. Nazywana jest żelazną damą w ekstralidze żużla.

Patrycja Świącik–Jeż
Rodowity częstochowianin. Absolwent Technikum Gastronomicznego im. 
M. Skłodowskiej-Curie. W rodzinnym mieście zdobywał pierwsze doświad-
czenia jako kucharz. Punktem zwrotnym w jego karierze było rozpoczęcie 
pracy w Restauracji Platter by Karol Okrasa w hotelu InterContinental War-
szawa. Wspólnie ze swoim mentorem współprowadził program „Przez żołą-
dek do zdrowia”. W roku 2012 zdobył prestiżowy tytuł „Kucharz – Odkrycie 
Roku”, a rok później wspólnie z Teamem Polska Gastronomia wywalczył  
4. miejsce podczas Internationaler Leipziger Preis der Koche. Jest też licencjo-
nowanym trenerem PZPS, a przez 9 lat był sędzią tejże dyscypliny. Obecnie 
pełni funkcję drugiego trenera i managera klubu ZAKSA Strzelce Opolskie.

Szymon Szlendak

Agata
Czeremuszkin–Chrut
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Malarka, absolwentka Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Czę-
stochowie oraz wrocławskiej ASP. W 2019 roku uzyskała tytuł doktora 
sztuki w ASP w Łodzi. Jest stypendystką Ministerstwa Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego. Zawodowo związana z Xanadu Galeria i Dom 
Aukcyjny w Warszawie, New Blood Art w Londynie, EC Gallery w Chi-
cago, Galerie Sandhofer w Salzburgu oraz marką Winsor & Newton. Jej 
malarstwo sztalugowe można znaleźć w wielu kolekcjach prywatnych 
w kraju i za granicą, a realizacje ścienne w budynkach użyteczności pu-
blicznej czy w przestrzeni takich miast, jak Wrocław, Warszawa, Poznań 
i Bruksela. 

http://www.twarze.czestochowa.pl


Kiedy oglądamy filmy, najczęściej zwracamy uwagę na fabułę, grę
aktorów, reżyserię, scenografię. Tymczasem to, co widzimy i jak odbieramy
klimat filmu, jest efektem współpracy reżysera z operatorem filmowym.
Wśród Twarzy Przyszłości znalazł się jeden z nich – operator Cezary Stolecki.

ŚWIAT
PRZEZ LUPĘ
KAMERY

Magda Fijołek: Jak na swój wiek, masz 
imponujące osiągnięcia. 32 lata i na koncie 
stypendium Berlinale Talents, członkostwo 
stowarzyszenia autorów zdjęć filmowych 
PSC, laury w ramach KODAK VISION 
PRIZE na festiwalu w Pisku w Czechach 
oraz nominacja do Złotej Kijanki na festi-
walu CAMERIMAGE. Czujesz się już do-
świadczonym operatorem filmowym?

Cezary Stolecki: Nie, absolutnie nie. Praw-
da, że jadąc na plan, czuję już większy spo-
kój, ale każdy kolejny kadr, każda scena, 
każdy projekt są zawsze inne od poprzed-
nich, więc za każdym razem przychodzą 
następne wyzwania i nowe doświadcze-
nia. Staram się pielęgnować w sobie entu-
zjazm debiutanta.

Gdybyś miał wskazać, jakie cechy powi-
nien posiadać dobry operator filmowy, 
byłyby to…

Operator to pełna sprzeczności funkcja 
na planie. Musisz być jednocześnie i arty-
stą i technikiem. Czasem trzeba pozostać  
z boku i pracować „bezszelestnie”, nie 
wychodząc na pierwszy plan, a czasem 
właśnie zupełnie na odwrót. Na pewno 
przydają się też duże pokłady cierpliwo-
ści, morze empatii i trochę wytrwałości.

Co jest najtrudniejsze w tej pracy?

Złapanie balansu. Na planie pracujemy 
po 12-16 godzin dziennie, a czasem po za-
kończeniu dużego projektu mamy wolne 
przez dwa miesiące. Nie wyobrażam sobie 
już teraz pracy w innych interwałach, ale 
te częste zmiany rytmu życia nie są łatwe 
dla nas samych, a tym bardziej dla na-
szych najbliższych. Na planie, nawet gdy 
brakuje kawy i sił, trzeba dawać z siebie 
wszystko. Bo nikomu nie będziesz potem 
tłumaczył w kinie, że coś mogłoby być lep-
sze, ale akurat tego dnia zdjęciowego byłeś 
już zmęczony. Ekran jest bezwzględny.

Odwracając pytanie, co najbardziej w tej 
pracy lubisz?

Na szczęście tych rzeczy jest cała masa. 
Opowiadanie nowych historii i przekazy-
wanie emocji za pomocą obrazu jest czymś 
niezwykle uzależniającym i pięknym  
w swojej niepowtarzalności aktu tworzenia. 
Każdy robi to inaczej, na swój sposób. Tak 
jak pisarz, malarz, czy kompozytor. Jedno-
cześnie film wymaga współpracy z wciąż 
nowymi ludźmi, którzy często są wspania-
łymi, inspirującymi indywidualnościami.

To jest dla Ciebie zawód czy coś więcej?

Nigdy nie nazywałem tego, co robię za-
wodem, tak jak planu zdjęciowego nie 

nazywam miejscem pracy. Dzięki temu, 
to, czym się zajmuję, jest dla mnie wciąż 
czymś nie do końca odkrytym i ma duży 
wpływ na moje życie codzienne. To abso-
lutnie moja pasja.

Praca operatora to wyzwania - chodzi mi  
o warunki, w jakich operator pracuje. 
Zdradzisz, które sytuacje z planu filmowe-
go były dla Ciebie prawdziwą próbą sił?

Każdy projekt przynosi nowe wyzwania. 
Nie potrafię powiedzieć, czy utrzymanie 
spójności upalnego lata, mimo zmieniają-
cej się pogody podczas realizacji „W lesie 
dziś nie zaśnie nikt”, było większym wy-
zwaniem od efektywnej pracy od godziny 
14.00 do 6.00 rano przy „Ataku Paniki”, 
gdy realizowany był pełen dialogu wątek  
z Magdą Popławską i Grzegorzem Da-
mięckim. Tylko w tych dziwnych godzi-
nach mieliśmy dostęp do parteru biu-
rowca, który zaadaptowaliśmy na nasze 
potrzeby jako restaurację. Przy moim 
ostatnim filmie fabularnym, do którego 
część zdjęć wykonywaliśmy w domu za-
lanym wodą, ze względów bezpieczeń-
stwa żadna część sprzętu kamerowego  
i oświetleniowego nie mogła mieć kontak-
tu z podłożem. Wymagało to ode mnie zu-
pełnie innego podejścia do przygotowań 
i realizacji zdjęć. Ale wszystko się wspa-
niale udało. Za każdym razem jest to więc 
wyzwanie z zupełnie innej beczki.

Chyba lubisz pracować z Pawłem Maślo-
ną, reżyserem „ Ataku paniki” i „Mag-
my”?

Z Pawłem znamy się ze szkoły filmowej 
i zrealizowaliśmy wspólnie wiele projek-
tów, przy których rozumieliśmy się bez 
słów, bez konfliktów. Tak, to ogromna 
przyjemność pracować z Pawłem, bo za 
każdym razem jest to jak przechodzenie 
po ruchomych piaskach z kolegą, któremu 
się ufa w stu procentach.

Wiosną tego roku, na popularnym ser-
wisie streamingowym Netflix pojawił 
się pierwszy polski slasher, czyli horror 
filmowy o fabule, w której liczba boha-
terów zmniejsza się w „dziwnych” oko-
licznościach. Kręcenie horrorów to chyba 
specjalne wyzwanie dla operatora, to od 
niego bowiem w dużym stopniu zależy, 
czy uda się uzyskać mroczny klimat.

Budżet tej produkcji nie był wysoki, więc 
nie było pieniędzy na realizację filmu tylko 
w nocy. Trzeba było wykrzesać wszystkie 
swoje pokłady kreatywności dla stworze-
nia mrocznego klimatu. Postanowiliśmy  
z Bartoszem Kowalskim, reżyserem fil-
mu, poszukać go w słońcu, upale, brudzie  
i pocie ciała. Jestem bardzo zadowolony  

z tego, co udało się osiągnąć. Tym bardziej, 
że czasem musiałem oszukiwać widza  
i „tworzyć” upał, podczas gdy na przy-
kład za oknem w kościele nastała noc, albo 
kiedy mieliśmy pochmurny dzień w lesie.

A czym była dla Ciebie praca nad rekla-
mami sportowymi na Olimpiadę w Tokio 
2021?

O tym za dużo nie mogę mówić, bo jesz-
cze nie było premiery, ale to następna 
przygoda, która bardzo mnie rozwinęła. 
Pracowałem z chińską i japońską ekipą, 
więc super było podglądać i dostosowy-
wać się do ich stylu pracy. Na szczęście 
okazuje się, że język filmu jest niezwykle 
uniwersalny i, mimo że technicznie były to 
bardzo skomplikowane reklamy, to praca 
na planie przebiegała wspaniale. Dlatego 
do odpowiedzi na pytanie, co lubię w mo-
jej pracy – której, jak zaznaczyłem, nie na-
zywam pracą - powinienem jeszcze dodać 
właśnie podróże i poznawanie nowych 
krajów oraz ludzi, nie z pozycji turysty, ale 
jako członek ekipy. To wspaniała perspek-
tywa odkrywania świata od kulis.

Nie jesteś jedynym Stoleckim, który pra-
cuje w tej branży. Jest w niej również Twój 
brat. To konkurencja czy wsparcie?

Kiedy studiowaliśmy w konkurencyjnych 
szkołach filmowych, to chyba trochę ści-
galiśmy się między sobą. Ale ta zdrowa 
konkurencja szybko minęła i zaczęliśmy 
się wspierać oraz doradzać sobie w wielu 
kwestiach. Czasem robimy wspólnie testy 
nowego sprzętu, czy polecamy sobie na-
wzajem współpracowników. Trzymamy 
sztamę.

Wszystko jednak zaczęło się w Często-
chowie, podkreślasz to w swoim filmiku 
nagranym na potrzeby projektu Twarze 
Przyszłości…

Tak, to prawda. W Częstochowie wszyst-
ko się zaczęło od krótkich filmów robio-
nych z moim bratem i kolegami. Potem 
przyszedł czas nauki w II LO im. Romu-
alda Traugutta. Mimo że liceum nie miało 
żadnego kierunku artystycznego, to po-
mogło mi w moich artystycznych wybo-
rach. Między innymi dzięki profesorowi 
Markowi Podgórskiemu uzyskałem do-
stęp do szkolnej ciemni. Organizowaliśmy 
też co piątek pokazy filmowe w świetlicy 
i mogłem rozwijać swoje rodzące się pa-
sje, korzystając ze szkolnego aparatu fo-
tograficznego i kamery. Jestem pewien, 
że gdyby nie wsparcie szkoły oraz moich 
rodziców, którzy uwierzyli, że mogę być 
szczęśliwy bez studiów ekonomicznych, 
nigdy nie udałoby mi się tak często oglą-
dać świata przez lupę kamery.

TWARZE PRZYSZŁOŚCI
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TWARZE PRZYSZŁOŚCI

 Maria Filip jest uznanym lekarzem psychiatrą. To specjalizacja, 
 która w obecnych czasach jest coraz bardziej potrzebna, ponieważ szybki styl 

 życia prowadzi do różnych schorzeń na tle nerwowym, takich jak depresja, 
 nerwice czy uzależnienia. Z jedną z naszych Twarzy Przyszłości rozmawiamy 

 między innymi o tym, że wizyta u psychiatry jest zwyczajną poradą medyczną 
 i powinna być traktowana bez zbędnego bagażu wstydu. 

Magda Fijołek: Na początek może odczarujmy nie-
co lekarza psychiatrę - ta specjalizacja budzi obawy 
wśród wielu osób. Czym zajmuje się psychiatria?

Maria Filip: Psychiatria, jako jedna z podstawowych 
specjalizacji medycyny, zajmuje się diagnozowaniem, 
leczeniem zaburzeń i chorób psychicznych oraz zapo-
bieganiem im. 

Nie należy mylić psychiatry z psychologiem czy psy-
choterapeutą…

Wiele osób myli psychologa, terapeutę i psychiatrę. 
Nie wszyscy też do końca wiedzą, do którego z tych 
specjalistów należy zgłosić się, kiedy potrzebna jest 
pomoc. Psychologia to nauka badająca mechanizmy 
i prawa rządzące psychiką oraz zachowaniami czło-
wieka. Bada ona również wpływ zjawisk psychicz-
nych na interakcje międzyludzkie oraz interakcję  
z otoczeniem. Z kolei w psychiatrii podstawowym 
sposobem leczenia jest stosowanie farmakoterapii. 
Warto jednak nadmienić, iż coraz częściej łączy się te 
dwie dziedziny, dostosowując kompleksowe leczenie. 

Jak Pani sądzi, skąd biorą się obawy przed zgłosze-
niem się do lekarza psychiatry?

Wokół psychiatrii krąży mnóstwo nieprawdziwych 
informacji i mitów. W związku z tym wielu chorych 
odwleka bądź całkowicie unika kontaktu z psychia-
trą. Pacjenci obawiają się stygmatyzacji oraz braku 
zrozumienia ze strony otoczenia. Istnieją jednak 
optymistyczne dane, które sugerują, że po konsulta-
cję psychiatryczną sięga coraz więcej potrzebujących. 
Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) z de-
presją zmaga się w Polsce ok. 1,5 mln obywateli. Pla-
suje nas to w ścisłej europejskiej czołówce. Specjaliści 
z WHO i Banku Światowego wyliczyli, że na skutecz-
ną walkę z depresją, a więc na specjalistyczną pomoc 
psychiatryczno-psychologiczną i leki antydepresyjne 
potrzeba rocznie ok. 147 miliardów dolarów. Warto 
przy tym nadmienić, iż współczesne leki antydepre-
syjne nie mają już tak wielu skutków ubocznych, jak 
preparaty sprzed kilkunastu czy kilkudziesięciu lat 
oraz że nie uzależniają. 

Łatwiej nam leczyć ciało niż duszę?

Tak, zdecydowanie częściej wybieramy się do lekarzy 
innych specjalizacji. W Polsce powinniśmy bez wąt-
pienia zwracać większą uwagę na leczenie psychia-
tryczne, bo coraz więcej z nas zmaga się z chorobami 
natury psychicznej. Jak już wspomniałam, szacuje się, 
że problem dotyczy półtora miliona Polaków, ale zale-
dwie co trzeci z nich podejmuje leczenie. 

Kiedy należy zgłosić się do psychiatry, w czym może 
on pomóc?

Psychiatra i psycholog – obie te profesje mają za zada-
nie dbać o nasze zdrowie psychiczne, jednak do tych 
specjalistów zgłaszamy się z różnymi objawami oraz 
otrzymujemy pomoc w inny sposób. Należy pamiętać, 
że w większości przypadków najlepsze efekty przy-
nosi łączenie farmakoterapii z psychoterapią. Psy-
chiatra to lekarz, do którego należy zgłosić się w sytu-
acji, kiedy codzienne dolegliwości związane ze złym 

nastrojem utrudniają lub uniemożliwiają codzienne 
funkcjonowanie, tj. gdy pojawią się myśli samobój-
cze, gdy odczuwamy duży lęk, niepokój, smutek, 
przygnębienie, bezradność, długotrwałe zmęczenie, 
drażliwość czy obniżenie nastroju. Gdy nie mamy na 
nic siły ani ochoty, zauważyliśmy u siebie niepokojące 
zakłócenia w rytmie dnia – na przykład bezsenność, 
zaburzenia odżywiania lub zmiany w naszej aktyw-
ności seksualnej. Kiedy mamy poczucie winy, którego 
nie potrafimy uzasadnić, czujemy się obserwowani 
czy prześladowani lub odnosimy wrażenie, że inni 
czytają nasze myśli, zauważamy często rzeczy, któ-
rych nikt inny nie dostrzega, a nie są one rzeczywiste 
lub słyszymy głosy. Wskazaniem do zgłoszenia się 
do specjalisty jest też zauważalne pogorszenie kon-
centracji lub pamięci, odczuwanie różnych objawów 
somatycznych np. wzmożonej potliwości, kołatania 
serca, drżenia rąk - podczas gdy badania u lekarza 
nie wykazały nieprawidłowości. Inne wskazania to: 
nadużywanie alkoholu, substancji psychoaktywnych, 
leków oraz fakt, że nasze myśli, zachowania, nawyki 
czy uczucia zaczynają mieć znaczny wpływ na życie  
i przeszkadzają lub zagrażają nam samym albo nasze-
mu bliskiemu otoczeniu. 

Co zdecydowało o tym, że podjęła Pani studia me-
dyczne? Wybór od razu padł na psychiatrię?

Lekarzem chciałam zostać od zawsze. Po pierwszym 
roku studiów rozpoczęłam praktyki w Oddziale Neu-
rochirurgii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistyczne-
go w Częstochowie. Możliwość obserwowania ope-
racji neurochirurgicznych oraz walki o ludzkie życie 
sprawiła, że przez następne cztery lata rozważałam 
wybór tej specjalizacji. Przedłużyłam dwumiesięcz-
ne praktyki i spędziłam  w Oddziale Neurochirurgii 
całe wakacje. Sytuacja zmieniła się, gdy rozpoczęłam 
zajęcia w Klinice Psychiatrii Dorosłych Uniwersytetu 
Medycznego w Łodzi. Spotkałam tam wielu inspiru-
jących lekarzy i z czasem już wiedziałam, że resztę 
życia chcę spędzić, pracując jako psychiatra. Jako stu-
dentka czwartego roku medycyny, przez ponad dwa 
lata regularnie uczęszczałam do Kliniki Psychiatrii 
na wolontariat. Utwierdziło mnie to w przekonaniu,  
że psychiatria jest jedyną właściwą dla mnie drogą. 

Wśród wielu specjalizacji odnalazła się Pani w psy-
chiatrii dorosłych i stała się w niej cenionym leka-
rzem, mimo młodego wieku. Publikuje Pani artykuły 
naukowe i jest laureatką prestiżowego stypendium 
European Psychiatric Association ECP Scholarship 
Programme 2020 oraz Fellowship Winner WPA, 
przyznawanego przez World Psychiatric Association. 
Dodatkowo pełni Pani funkcję Wiceprzewodniczącej 
Sekcji Kształcenia Psychiatrycznego Polskiego To-
warzystwa Psychiatrycznego (Oddział Warszawski) 
oraz Przewodniczącej tej samej sekcji w Oddziale 
Łódzkim. Jak znajduje Pani czas na te wszystkie dzia-
łania i pracę?

Publikowanie artykułów naukowych, czynne uczest-
nictwo w konferencjach, udział w tworzeniu roz-
działów, monografii o tematyce psychiatrycznej oraz 
wszystkie piastowane przeze mnie stanowiska, a tak-
że otrzymane nagrody (również te na skalę międzyna-
rodową) zawdzięczam możliwościom, jakie zyskałam 
dzięki Profesorowi Piotrowi Gałeckiemu, pracując  

w Klinice Psychiatrii Dorosłych Uniwersytetu Me-
dycznego w Łodzi. Obecnie jestem na ostatnim roku 
specjalizacji z psychiatrii w ramach rezydentury, pra-
cuję na stanowisku asystenta w Klinice oraz czekam 
na wyznaczenie terminu obrony rozprawy doktor-
skiej. Rzeczywiście bywają okresy, w których mam 
niewiele czasu dla siebie i ciężko mi połączyć wszyst-
kie pełnione funkcje, ale zawsze szukam równowagi.

To jednak nie wszystko. Odpoczywa Pani również 
aktywnie. Podróżuje, wspina się, uprawia via ferratę, 
jogging… To forma odreagowania od pracy, czy też 
po prostu styl życia? 

Przede wszystkim styl życia. Podróżowanie daje 
mi wiele radości, poszerza horyzonty i umożliwia 
dostrzeżenie szerszej perspektywy. Uprawianie ak-
tywności fizycznej jest dla mnie ważne od zawsze, 
dostarcza wielu endorfin, które, jak wszyscy wiemy, 
poprawiają nastrój. W trakcie studiów było tak samo, 
razem z koleżankami stworzyłyśmy nawet sekcję fut-
salu kobiet. Z kolei pociąg do sportów ekstremalnych 
wiąże się z okresem dzieciństwa i dorastania, gdy 
większość czasu spędzałam na stadionie żużlowym, 
oglądając rywalizujących ze sobą zawodników.

Nie wszyscy wiedzą, czym jest via ferrata. Cóż to jest  
i skąd taka forma aktywności w Pani życiu?

Góry są moją pasją od czasu nauki w liceum. Przygodę 
ze wspinaczką rozpoczęłam w Tatrach. Natomiast via 
ferrata to szlak turystyczny o charakterze wspinacz-
kowym, wyposażony dla celów autoasekuracji w linę 
stalową. Szlaki te są popularne w wielu europejskich 
państwach m.in. we Włoszech (szczególnie w Dolomi-
tach), w Niemczech, Francji, Austrii, Słowenii, Szwaj-
carii i Hiszpanii. Pierwsze via ferrata zbudowano  
w Dolomitach podczas pierwszej wojny światowej,  
w czasie walk między Królestwem Włoch a Austro-
-Węgrami, w celu ułatwienia przemieszczania się żoł-
nierzy. Odkrycie uroków tego typu szlaku zawdzię-
czam mojemu bliźniakowi Jackowi, dzięki któremu 
przeżyłam rewelacyjne chwile w Austriackich, Szwaj-
carskich i Niemieckich Alpach. I wspinaczka i via fer-
rata dają ogromne pokłady adrenaliny, ale uczą rów-
nież zaufania do siebie i współtowarzysza wyprawy. 

A speedway?

W Częstochowie wszyscy zapewne wiedzą, czym 
jest żużel. Jako dziecko spędzałam wiele czasu na 
stadionie za sprawą taty, który jest trenerem żużlo-
wym. Sentyment pozostał. Regularnie uczęszczam 
na mecze Orła Łódź i oglądam mecze speedway’a  
w tv. Do dziś uwielbiam zapach unoszący się na sta-
dionie żużlowym. Na żużlowym jednośladzie nigdy 
nie jeździłam, ale w niedalekiej przyszłości planuję 
kupić motocykl.

Została Pani Twarzą Przyszłości w projekcie, którego 
celem jest wskazanie młodych osób, które mają osią-
gnięcia, a o których częstochowianie nie wiedzą lub 
wiedzą niewiele. Pracując w Łodzi, czy czuje się Pani 
nadal związana z Częstochową?

Jak najbardziej czuję się częstochowianką. Wracam do 
rodzinnego miasta tak często, jak to możliwe. 

LEKARZEM
CHCIAŁAM

ZOSTAĆ
OD ZAWSZE
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LEKCJA
DZIENNIKARSTWA

Marcin Piwnicki, 
jedna z naszych 
Twarzy Przyszłości, 
jest dziennikarzem 
z wieloletnim stażem. 
Swoje pierwsze kroki 
zawodowe stawiał 
w ogólnopolskim dzienniku 
„Rzeczpospolita”, potem 
wciągnęło go radio. Nam 
opowiedział o warsztacie 
rzetelnego dziennikarza 
oraz o swojej pasji –  
fotografii.

Magda Fijołek: Zaczynałeś w czasach Radia 
Fon, radia lokalnego, które wyglądało inaczej: 
z redakcją działającą na miejscu, marketingiem, 
układaniem własnych playlist, z prowadzącymi 
programy, którzy są tutaj, na miejscu, z telefona-
mi na żywo od słuchaczy. Teraz radio lokalne 
wygląda inaczej, prawda?

Marcin Piwnicki: Radio Jura, w którym pracu-
ję i które współtworzyłem, posiada wszystkie 
elementy, o których wspominasz: newsroom, 
dział marketingu i stały kontakt ze słucha-
czami. Bardzo zmieniły się jednak narzędzia,  
a absolutną rewolucją okazał się Internet. Jestem  
z wykształcenia socjologiem i lubię obserwować 
społeczeństwo, to, jak się zmienia nasze życie. 
Wiem, że zmieniło się ono w kilku momentach 
historii świata: najpierw rewolucja przemysło-
wa, a następnie informatyczna - Internet plus 
nowoczesne technologie. To wszystko sprawiło  
HYPERLINK „http://m.in/”m.in., że redak-
cje ograniczyły etaty, a „roboty” wkroczyły na 
miejsca stworzone wcześniej dla ludzi. Tak jest 
właściwie w każdej branży na świecie. Z jednej 
strony jest więcej pracy wskutek zredukowa-
nych etatów, z drugiej strony mamy większe 
możliwości. Nie trzeba kosztownych wozów 
satelitarnych, ponieważ często wystarczy telefon 
komórkowy z dostępem do netu. Można też zro-
bić relację wideo live ze smartfona. Uważam, że 
da się w tym nowoczesnym świecie robić radio 
lokalne i prawdziwe przy użyciu nowych narzę-
dzi i nowej formy komunikacji. 

Ale musisz przyznać, że przez wprowadzenie 
radiostacji sieciowych wiele radiostacji lokalnych 
w różnych miastach zniknęło.

To prawda, wiele radiostacji upadło, wielka 
szkoda. Trudno tu jednak szukać winnych. 
Zmienia się świat. Zawsze jest dobrze, kie-
dy miasto ma dziennikarzy „zanurzonych” 
w lokalności, którzy informują mieszkańców 
o tym, co ważne. Częstochowa jest jednym  
z wyjątków - w pozytywnym znaczeniu. 
Mamy lokalną redakcję, która zna miasto  
i jego problemy na wylot. Tworzymy więź  
z mieszkańcami. Wraz z upadkiem małych 
radiostacji pojawiły się radia internetowe, 
social media, które są tworzone z domowego 
zacisza i przy użyciu laptopa. To sprawia, że 
właściwie każdy może być dziennikarzem, 
często bez warsztatu zawodowego, odpo-
wiedniej wiedzy i bez odpowiedzialności za 
słowo. Takie dziennikarstwo powszechne, 
„domowe” może powodować ludzkie dra-
maty. Ktoś powie o innym nieprawdę, nie 
sprawdzi źródła, źle osądzi, powtórzy plotkę. 
Na dodatek wszystkim rządzi szybkość po-
dania informacji, a informacja wypuszczona 
w świat żyje własnym życiem, właściwie nie 
da się jej cofnąć, mało kto zwraca uwagę na 
sprostowania. W radiu lokalnym FM, jakim 
jest m.in. Radio Jura, myślimy o tej odpowie-

dzialności. Traktujemy ją bardzo serio. Każdy 
słuchacz jest dla nas ważny.

Według Ciebie współczesne dziennikarstwo po-
szło w dobrym czy złym kierunku?

Według mnie zmierza w złym kierunku, bowiem 
coraz częściej łączy informację z jej oceną i opinią. 
Dziennikarz newsowy powinien podawać wia-
domości maksymalnie obiektywnie, bez komen-
tarza. Oceny zostawmy publicystom. Niestety 
media, także te największe, coraz częściej miksują 
informację z opinią. Dziennikarz ma przekazać 
newsa, a dopiero potem można go skomentować. 
Najlepiej, jak zrobią to publicyści i zaproszeni 
goście ze wszystkich możliwych stron tematu, 
sporu. Tymczasem „dziennikarstwo” uprawiane  
w Internecie, chałupniczo, często opiera się na 
opiniach „zmielonych” z informacją i oceną. 
Zwykle w ten właśnie sposób powstają fake new-
sy, ploteczki i pospolite kłamstwa. Na szczęście 
są jeszcze media, które traktują dziennikarstwo 
zgodnie ze sztuką - rzetelnie i obiektywnie.

Wszystko zależy zatem od tego, czy chcesz być 
prawdziwym dziennikarzem, czy też chcesz za-
istnieć.

Właśnie, czy chcemy robić z czegoś skandal, 
wrzucać tytuły, które powodują większą „kli-
kalność”, czy zadymę dla zadymy. Prawdziwe 
dziennikarstwo newsowe, o którym rozmawia-
my, to obiektywne i rzetelne prezentowanie fak-
tów. 

Do radia trafiłeś przez przypadek czy z pełną 
premedytacją?

Media zawsze mnie interesowały, a najbardziej 
zaczęły mnie wciągać na studiach. Skupiałem się   
głównie na prasie amerykańskiej. Fascynowało 
mnie dziennikarstwo śledcze. „The New York 
Times”, czy „The Washington Post” to były dla 
mnie wzory do naśladowania. Pociągało mnie to, 
że możemy „użyć” mediów w dobrym celu: opi-
sać korupcyjny skandal, czy nawet obalić rząd. 
Udało mi się w tym czasie trafić na staż do dzien-
nika „Rzeczpospolita”, co okazało się skokiem na 
głęboką wodę. Ten tytuł miał w Polsce ogromną 
renomę, słynął z rzetelności i świetnego dzienni-
karstwa śledczego. 

To była przygoda z prasą, a radio?

Pojawiłem się w Radiu Lublin, byłem świadkiem 
tworzenia audycji nocnych, bardzo klimatycz-
nych. Ktoś siadał po zmierzchu przy mikrofonie, 
o czymś opowiadał, prezentował swoją ulubio-
ną muzykę, to było super. Nikt nie liczył wejść 
ze „stoperem” w ręku. Po studiach wróciłem 
do Częstochowy i złożyłem w Radiu Fon swo-
je CV. Po jakimś czasie zadzwoniono do mnie  
i spotkałem się na rozmowie wstępnej z Kata-
rzyną Woszczyną - Redaktor Naczelną. W Fon-

ce nauczyłem się radiowego rzemiosła. To była 
moja pierwsza „dorosła” praca. Kiedy Radio Fon 
przejęła Grupa RMF, zostałem w redakcji. Wte-
dy coraz mocniej w radiowe rzemiosło wchodził 
Internet. Nagle miałem dostęp do świetnych 
dziennikarzy z całej Polski i do ich pracy. Uczyli-
śmy się funkcjonować w globalnej wiosce, gdzie 
informacja leciała z prędkością światła. Doświad-
czenie, które zdobywałem przez lata, procentuje 
teraz w Radiu Jura.

Miałeś świadomość, że masz głos radiowy?

Nie, nikt mi tego nigdy nie powiedział. Kiedyś 
Kasia Woszczyna zdradziła mi, że zwróciła na 
mnie uwagę, bo pracowałem w teatrze. Na stu-
diach rzeczywiście działałem w Scenie Plastycz-
nej KUL, byłem aktorem. Być może Kasia pomy-
ślała sobie: o, aktor, to pewnie jego głos dobrze 
brzmi. Paradoksalnie Scena Plastyczna to „teatr 
bezsłownej prawdy”. Na scenie nie pada ani je-
den wyraz. Są tylko: ruch, scenografia, światło  
i muzyka. Jednak z tego, co wiem, Kasia nigdy 
nie żałowała, że przyjęła mnie do redakcji. 

Nigdy nie myślałeś o pracy w telewizji, tak aby 
był to kolejny z etapów sprawdzenia się?

Raczej nie. Nie czuję się dobrze przed kamerą…

Ale tego się można nauczyć…

Można, ale nie wiem, czy chcę. W telewizji głów-
nie się patrzy, nie słucha. Ja jednak wolę audio. 
Choć z drugiej strony… lubię fotografować. To 
rodzaj obserwacji. Lubię patrzeć na kogoś, na 
coś. Nie czuję się jednak komfortowo, gdy ktoś 
obserwuje mnie. Nie lubię też być na świeczniku, 
a tu przydarzyły się Twarze Przyszłości... 

Pojawiły się jednak radia, które w Internecie po-
kazują obraz ze studia…

To prawda, na początku mnie to peszyło. Te-
raz oswajam się z rzeczywistością wideo. Radio 
to coraz częściej także wizja. Wracając jednak 
do zdjęć, to mam w domu pokaźną kolekcję na 
kilku dużych dyskach, ale na niewielu fotogra-
fiach widać mnie. Lubię robić zdjęcia, lecz nie 
lubię na nich być. Popularne teraz selfie jest poza 
obszarem moich zainteresowań. Jeśli kogoś fo-
tografuję, to często działam dyskretnie, nie pro-
szę o „minę do zdjęcia”. Szukam emocji. Może  
w przyszłości fotografia stanie się moim nowym 
zawodem?

Co jeszcze znajdziemy na Twoich fotografiach?

Fotografię traktuję trochę jak dziennikarstwo. 
Bardziej dokumentuję, obserwuję niż kreuję. 
Lubię uchwycić jakiś moment, detal, fragment 
rzeczywistości. Kieruję obiektyw tam, gdzie jest 
piękno, czasami głęboko ukryte i trwające uła-
mek sekundy.   

TWARZE PRZYSZŁOŚCI
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Nasza wycieczka po Jurze tropami architektury trwa. 
We wrześniu polecamy wybrać się na poszukiwania 
renesansowych budowli.

JURAJSKA AKADEMIA

Wawel
Pierwsza połowa XVI wieku to dla królewskiego zamku czas transformacji w renesansową rezydencję. 
Uznaje się, że Wawel był jednym z najwspanialszych dworów ówczesnej Europy. Swój blask zawdzięcza 
trzem ostatnim władcom Polski z dynastii Jagiellonów: Aleksandrowi Jagiellończykowi, Zygmuntowi 
Staremu i Zygmuntowi Augustowi. Najłatwiej dostrzegalną renesansową wizytówką Wawelu jest ar-
kadowy dziedziniec. Natomiast za najwybitniejszy przykład klasycznego, florenckiego renesansu poza 
Włochami uznaje się kaplicę-mauzoleum Jagiellonów. Jest ona dziełem na tyle wybitnym, że doczekała 
się przydomku perły renesansu na północ od Alp. Dyskretną, acz istotną różnicę pomiędzy naszą a wło-
ską architekturą można dostrzec w nachyleniu dachu, który w Polsce ze względu na surowsze warunki 
atmosferyczne musiał charakteryzować się większym spadkiem. Umożliwiało to zarówno sprawniejszy 
odpływ wody deszczowej, jak i szybsze pozbycie się zalegającego śniegu, którego ciężar mógłby być 
niebezpieczny dla konstrukcji.

Zamek Pieskowa Skała
Fortyfikacja wkroczyła w dobę renesansu dzięki familii Szafrańców. Wzorem Krakowa 
- do realizacji przebudowy zatrudniono Włochów. Zamek zyskał arkadowy dziedzi-
niec, nie bez przyczyny niosący skojarzenia z tym znajdującym się na Wawelu. Walory 
obronne ustąpiły nieco wizualnym - dzięki temu powstała loggia widokowa skiero-
wana na Dolinę Prądnika, wyznaczającą obecnie oś Ojcowskiego Parku Narodowego. 
Samą loggię zdobi odtworzone sgraffito oraz dodana attyka. Choć Zamek Pieskowa 
Skała jest jednym z nielicznych Orlich Gniazd, które dotrwały do naszych czasów  
w stosunkowo dobrej kondycji, to obecną formę przyjął on dzięki powojennym  
i późniejszym renowacjom.

W średniowieczu idee skupione na metafizyce miały swoje 
odzwierciedlenie m.in. w postaci sięgających nieba gotyckich 
katedr. Następujący po nim renesans - będący zwrotem ku 
humanizmowi - świetnie symbolizuje szkic człowieka wi-
truwiańskiego, wpisanego w okrąg i kwadrat, stworzony 
przez Leonarda da Vinci. Sama koncepcja postaci pochodzi 
od rzymskiego architekta Witruwiusza. Według niej idealne 
proporcje budowy ludzkiego ciała stanowią podstawę dla 
antycznego porządku architektonicznego.
Odrodzenie antycznych idei jest wyraźnie widoczne w ar-
chitekturze renesansu nawiązującej do starożytnych Grecji  
i Rzymu. Włochy, które nie utraciły styczności z dorob-
kiem tych kultur, stały się kolebką omawianej epoki, mają-
cej zawładnąć Europą. We wszystkich pozostałych krajach 

sztuka tego okresu była owocem importu, niewynikającym  
z miejscowej tradycji artystycznej. W związku z tym w Pol-
sce widoczna jest głównie dzięki mecenatowi królewskiemu, 
kościelnemu i magnackiemu – grupy te mogły sobie pozwo-
lić na zatrudnianie zagranicznych rzemieślników. Idealnym 
przykładem, ukazującym zarówno sposób finansowania, 
jak i swoisty import specjalistów, jest Zamość. Miasto to po-
wstało od zera dzięki finansowaniu Jana Zamoyskiego, który 
zlecił jego zaprojektowanie włoskiemu architektowi Bernar-
dowi Morando.
Lokalizacja renesansowych budowli na terenie Jury odzwier-
ciedla ówczesny rozwój naszych terenów, skupiając się wo-
kół stołecznego, królewskiego miasta Krakowa.

Daniel Zalejski
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Zamek Ogrodzieniecki w Podzamczu
Najwyższe wzniesienie na Jurze, zwane obecnie Górą Janowskiego, od 
średniowiecza było miejscem strzeżonym przez królewski zamek. Z cza-
sem przeszedł on w ręce prywatne, wielokrotnie zmieniając właścicieli. 
Przyjęło się mawiać, że w trakcie jego przebudowy przez Bonerów na re-
nesansową rezydencję, wzorowano się na Wawelu. Niestety, do naszych 
czasów ostały się jedynie ruiny, pozbawione wyraźnych stylowych detali 
architektonicznych z tego okresu.
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#ZOSTAŃWDOMU

  „Rick i Morty”, Justin Roiland, Dan Harmon 
 
Jak najszybciej naładujesz rozładowany telefon? Odpowiedź: kiedy jest wyłączony. Z naszymi bateriami w głowie jest bardzo podobnie. Trzeba się wyłączyć. 
Osobiście, po tygodniu wysiłku umysłowego, bardzo cenię sobie wyłączenie wszelkich myśli, ucieczkę od zastanawiania się. Pytanie: jak się wyłączyć?  
Mój sposób to obejrzenie kilku pod rząd dwudziestominutowych odcinków zyskującego na świecie coraz większą popularność serialu „Rick i Morty”.  
To komedia SF i animacja zdecydowanie dla dorosłych. Serial urzekł mnie wyjątkowym poczuciem humoru. Jest zabawny, ale momentami skłania  
też do refleksji. Polecam oglądać z doskonałym polskim dubbingiem.

 „Męskie granie 2018” 
 
Od 11 lat pozostaję 
ogromnym fanem projek-
tu muzycznego „Męskie 
Granie”. Za nami finał 
tegorocznej edycji, która  
znacznie różniła się od 
tych z poprzednich lat. 
Powód? Oczywiście świa-
towa pandemia koronawi-
rusa. Nie zmienia to faktu, 
że co roku, w oczekiwaniu na kolejną płytę MG, wracam 
do starszych edycji. Moja ulubiona to ta z 2018 roku. 
Pamiętacie kultowy singiel „Początek” - to właśnie 9. edycja 
Męskiego Grania i kooperacja Korteza, Podsiadło i Zalew-
skiego. Co w niej najlepszego? Nowe aranżacje polskich 
muzycznych hitów w wykonaniu wymienionych wcześniej 
wspaniałych artystów oraz zaproszonych gości.

 „Przewodnik Wędrowca”, Tristan Gooley 

Pandemia koronawrusa zmusiła nas  
wszystkich do zweryfikowania swoich 
planów urlopowych/wakacyjnych/podróż-
niczych. Zaczęliśmy odkrywać to, co mamy 
blisko nas. Zaczęliśmy doceniać spacery, 
wędrowanie. Uczymy się spędzać wolny 
czas bliżej natury, z dala od skupisk ludz-
kich. Dla osób, które to polubiły, mam do-
skonałą książkową propozycję: „Przewodnik 
Wędrowca” autorstwa Tristana Gooley’a.  
To książka, która pomoże wam czytać na-
turę. Chcecie nauczyć się, jak przewidzieć 
pogodę po sposobie ulatniania się dymu  

z kominów okolicznych domów lub rozpoznać w błocie ślady bytujących  
w pobliżu zwierząt? Jeśli tak jest, możecie mi zaufać. „Przewodnik Wędrow-
ca” to świetna lektura z prostą do przyswojenia i wdrożenia wiedzą  
na temat przyrody.

PAWEŁ STĘPNIEWSKI 

Przewodników jurajskich zazwyczaj można spotkać na szlakach. Odsłaniają oni przed nami ukryte skarby Jury, prowadzą urokliwymi trasami 
i przypominają o zapomnianych zakątkach. Każdy z nich to prawdziwa skarbnica wiedzy o regionie. Tym razem jednak poprosiliśmy ich, 
by w ramach kolejnej specjalnej odsłony cyklu „Z innej półki”, oprowadzili nas po świecie swoich ulubionych książek, filmów, seriali i płyt. 

 Z INNEJ PÓŁKI 
 EDYCJA SPECJALNA 

  „Raport mniejszości”, Steven Spielberg 

Gdy jesteśmy młodzi, często nam się wydaje, że „ja nigdy...”, „ja zawsze...”. Z biegiem lat życie uczy nas jednak, że „tyle wiemy o sobie,  
ile nas sprawdzono”. Ten film jest właśnie o tym, że nawet własnych zachowań nie możemy być pewni oraz jak łatwo jest zmanipulować 
naszą ludzką naturę. Pokazuje też, że zawsze znajdą się ludzie, którzy splamią nawet najlepszy projekt dla własnych, niskich pobudek. 
Ponadto film ten, nakręcony przed 18 laty, świetnie przepowiedział naszą obecną rzeczywistość. Czy chip, o którym w dobie pandemii  
tyle się mówi, spełni rolę „pająków” skanujących tęczówkę?

 „Pocztówka WWA 
 lato’19”, Taco 
 Hemingway 
 
Nie jest to mój 
ulubiony rodzaj mu-
zyki, jednak moim 
ostatnim hiphopo-
wym odkryciem 
jest „Pocztówka 
WWA lato’19” Taco 
Hemingway’a. 
Jako miłośniczka Dawida Podsiadło trafiłam na 
zeszłoroczny koncert tych dwóch wykonawców na 
Stadionie Narodowym. Kilka dni po koncercie nadal 
po głowie chodziły mi usłyszane tam utwory, ale 
właśnie te autorstwa Taco. Płyta jest bardzo spójna, 
dość nostalgiczna. Teksty trafnie opisują zachowania 
młodych ludzi, ale ja odnajduję w nich również rozter-
ki mojego pokolenia, czyli 40-latków. Wstawki z kronik 
filmowych nadają utworom niepowtarzalny klimat.

 „Gringo wśród dzikich plemion”,  
 Wojciech Cejrowski 

Można się zgadzać z poglądami 
autora lub nie, ale każda z jego 
opowieści to wyjątkowa podróż. 
Nie tylko na odległe krańce świa-
ta, ale również na rubieże własnej 
duszy. Napisana niezwykle lekko 
książka stawia wiele trudnych 
pytań: Co w życiu ważne? Czy 
cywilizując dzikie plemiona, nie 
wyrządzamy im krzywdy? Kto 
daje nam prawo uważać, że nasz 
tak bardzo niedoskonały świat 

jest tym, do którego warto dążyć? Książka pokazuje, że na każdej 
szerokości geograficznej emocje, którymi żyje człowiek, są takie 
same. Opowieść zawiera w sobie fragmenty niemal metafizyczne. 
Wracam do niej od czasu do czasu, tym razem za sprawą mojego 
dwunastoletniego syna, który sięgnął po tę książkę i podzielił  
moje uwielbienie.

JUSTYNA JASTRZĄB 
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#ZOSTAŃWDOMU

  „Teoria wielkiego podrywu”, Chuck Lorre, Bill Prady 

Nie jestem specjalnie „serialowa”. Z dwóch powodów. Po pierwsze, trudno mi znaleźć dla siebie coś wartościowego i ciekawego, a po drugie boję się, że 
gdy już dobrze trafię, to dam się porwać i serial pożre mój czas. Jednak czasami są takie chwile w życiu człowieka, kiedy dobry serial nie jest zły, a wręcz 
ma zbawienne działanie. Tak właśnie było z „Teorią wielkiego podrywu”. W niepewnych czasach zamknięcia i izolacji ta historia o grupie przyjaciół ratowała 
moją psychikę. To była odtrutka na zalew złych wiadomości, szerzący się strach i niepewności jutra. Kiedy ponury przekaz medialny był już trudny do 
zniesienia, z wielką przyjemnością zanurzaliśmy się rodzinnie w świat geniuszy fizyczno-matematycznych. W życiu nie można mieć wszystkiego, a oni po-
zbawieni byli - co prawda w różnym stopniu, ale jednak - umiejętności i zdolności personalnych. Prowadziło to do wielu życiowych komplikacji. Od dawna 
już wiadomo, że istnieją różne rodzaje inteligencji. Przy okazji rozmaitych zabawnych perypetii przekonujemy się, że inteligencja emocjonalna jest w życiu 
równie ważna, jak ta związana z wiedzą. Okazuje się też, że przy odrobinie dobrej woli, otwartości i tolerancji światy pozornie obce mogą funkcjonować 
razem w doskonałej harmonii. Takie przesłanie można znaleźć w tym serialu obok dużej dawki inteligentnego humoru. 

WIOLA GASIK IZA ŻŁOBIŃSKA

  „Dark”, Baran bo Odar, Jantje Friese 

Niemiecki serial science fiction. Akcja toczy się w małym miasteczku na północy Niemiec, gdzie prozę życia przerywa seria tajemniczych wy-
darzeń. W niewyjaśnionych okolicznościach znikają dzieci. Zagłębiając się w serial, odkryjemy skomplikowane relacje rodzinne i tajemnice,  
a sama akcja zacznie rozgrywać się na trzech płaszczyznach czasowych, co wymaga od widza dużej podzielności uwagi. Ogromnym atutem 
serialu jest niewątpliwie muzyka, która od początku hipnotyzuje i wprowadza w szczególny klimat. Mamy tu elementy popu, elektroniki,  
ale i cięższe brzmienie. Serial nieoczywisty, w sam raz na nadchodzące jesienne wieczory.

  Cykl „Stulecie Winnych”, 
 Ałbena Grabowska 

Na podstawie tego cyklu nakręcono 
niedawno serial. Nie oglądałam go 
jednak jeszcze, ponieważ postanowi-
łam zacząć od przeczytania książki. 
Chciałam, żeby opisywany w niej 
świat ożył w mojej wyobraźni, po 
mojemu. I tak właśnie się stało. Snuta 
przez autorkę opowieść pochłonęła 
mnie dogłębnie. Bardzo szybko prze-
czytałam trzy tomy, jeden po drugim. 
Wręcz je połknęłam. Opowieść o ko-
lejnych pokoleniach rodziny Winnych 
zaczyna się w przeddzień wybuchu 

pierwszej wojny światowej. Autorka przenosi nas w te niespokojne 
i straszne czasy, by rozpocząć podróż, która trwa przez kolejne dzie-
sięciolecia i kończy się sto lat później, w naszej współczesności. Na tle 
opowieści o rodzinie pokazane są wydarzenia historyczne i ich wpływ na 
życie zwykłych ludzi. Niezależnie od wszystkiego cykl życia płynie wła-
snym torem. Książkowa rzeczywistość nie jest cukierkowa i pełna happy 
endów. Razem z bohaterami doświadczamy strachu o życie własne  
i bliskich, głodu, beznadziei i rozpaczy. Przeżywamy zarówno ich dramaty, 
jak i radości, nadzieje i szczęście. Czytając o ciężkich i strasznych czasach, 
możemy docenić rzeczywistość, w której żyjemy. Mimo że niewątpliwie 
ma ona swoje trudne i ciemne strony, jednak nie jest tak straszna jak czasy, 
w których przyszło żyć bohaterom sagi. Chociażby dlatego warto znać 
historię i pamiętać o niej, żeby już nigdy się nie powtórzyła. 

 „Dekalog 
 Spolsky”, 
 Mary Spolsky 

Muzycznie to zupełnie nie 
mój klimat. Mnie, wycho-
wanej na mocno rocko-
wych brzmieniach, obcy 
jest świat elektronicznych 
dźwięków, zahaczających 
nawet o techno. Jednak 
coś przyciągnęło moją 

uwagę do tej dziewczyny, a mianowicie teksty jej piosenek. 
Ten aspekt jest dla mnie bardzo ważny. Nie przepadam 
za piosenkami o niczym. Cenię artystów którzy potrafią 
niebanalnie i zaskakująco opisywać świat, używając swoich 
własnych metafor i określeń. Tak robi właśnie Mery Spolsky, 
czyli właściwie Maria Ewa Żak. Jej przekaz na tej płycie jest 
świeży, pełny gier słownych oraz trafiających w punkt pod-
sumowań. To nie jest grzeczna dziewczynka. Bywa kontro-
wersyjna i prowokująca. Opisuje świat widziany oczami mło-
dej, nowoczesnej, silnej, a jednocześnie wrażliwej kobiety. 
Emanuje niesamowitą energią, która jest zaraźliwa. O jej sile 
miałam okazję przekonać się na koncercie w jednym z czę-
stochowskich klubów, jeszcze w lutym - czyli w innej epoce. 
To było na tyle niesamowite doznanie, że pamiętam je do 
dziś. Wszystkim tym, którzy mają otwarte głowy i potrzebują 
solidnej dawki energii, gorąco polecam Mary Spolsky, a już 
szczególnie w wersji koncertowej. 

  „Simona. Opowieść 
 o niezwyczajnym życiu 
 Simony Kossak”, 
 Anna Kamińska 

Jest to fascynujący portret buntow-
niczej pasjonatki i nietuzinkowej 
kobiety. Opowieść o szukaniu swo-
jego miejsca w świecie i o zrzucaniu 
ciężaru wielkiego nazwiska. Miała  
być synem i czwartym Kossakiem.  
Jej przyszłość była zaplanowana, jed-
nak ostatecznie sama wybrała własną 
drogę. Często nazywano ją „czarow-
nicą”, bo rozmawiała ze zwierzętami  
i ponad trzydzieści lat mieszkała  

w drewnianej leśniczówce pośrodku Puszczy Białowieskiej, bez prądu 
i wody, za to otoczona dziką przyrodą. Była ekolożką, naukowcem, 
autorką słuchowisk radiowych i filmów. Aktywnie walczyła o Puszczę 
Białowieską. „Simona...” to opowieść o niezwykle silnej, bezkompromi-
sowej kobiecie, której przyszło żyć w trudnych czasach. Dzięki swojej 
determinacji i miłości do przyrody żyła tak, jak chciała.

 „Dzieciom”, 
 Lao Che 

To szósty 
w dorobku 
płockiego 
zespołu album. 
Świetna płyta, 
wbrew tytułowi 
skierowana do 
dorosłych - tych 

mających dzieci i tych bezdzietnych. Spięty snuje 
swoje opowieści, które traktują o całkiem poważ-
nych sprawach, jednak sama płyta napawa pewne-
go rodzaju optymizmem. Nuta zostaje w głowie na 
dłużej. Szkoda tylko, że to kres wspólnej przygody. 
W tym roku zespół żegna się z fanami trasą „NO TO 
CHE”. Może jednak ten koniec to dopiero początek, 
kto wie...

 Z INNEJ PÓŁKI 
 EDYCJA SPECJALNA 
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WB

FOTO KWESTIONARIUSZ

ak to się zaczęło? Moje pierwsze zdjęcia... 

Mój tato był fotografem amatorem, w łazience co pewien czas rozkła-
dany był sprzęt do wywoływania zdjęć. Zaczynałem nie od aparatu, 
tylko od ciemni, dopiero potem dostałem pierwszy aparat VILIA (po-
siadam go do dziś). Miałem wtedy chyba 7 lat. Pierwsze zdjęcia były 
technicznie mało poprawne, prześwietlone, niedoświetlone, przy 

czym nie było to intencją autora... Robione były bardzo intuicyjnie. 

Twoja fotograficzna specjalizacja... 

Przez większą część zawodowego, fotograficznego życia zajmowałem 
się wydarzeniami i polityką. To był czas, kiedy mieszkałem i pracowałem  
w Warszawie. Często dostawałem w redakcji tematy dotyczące bieżących 
wydarzeń politycznych, a po jakimś czasie w zasadzie już tylko tym się zaj-
mowałem. W wielu redakcjach tak to wygląda, że dział foto ma specjalistów 
od konkretnej fotografii: kultury, mody, motoryzacji, sportu, czy właśnie 
polityki. Mnie zawsze przypadała polityka. Może dlatego, że byłem z nią 
wtedy na bieżąco, wiedziałem, gdzie i kiedy coś się dzieje. Tym, co sprawia-
ło, że dobrze mi się pracowało na tej działce, był fakt, że miałem szczęście 
współpracować ze świetnymi dziennikarzami. Zawsze był dobry przepływ 
informacji. To ponadto niesamowity komfort pracy, kiedy w teamie dzien-
nikarz/ fotograf nikt się nikomu nie wtrąca. Stuprocentowe wzajemne za-
ufanie. Nie wyobrażam sobie innej współpracy. Obecnie czasem zdarza mi 
się zajmować tematami politycznymi, ale bardzo rzadko. Szukam własnych 
projektów dokumentalnych, poza tym realizuję zlecenia komercyjne.

W fotografii szukasz / omijasz...

Szukam historii, czegoś więcej niż tylko ilustracji. A omijam tematy, które 
sprawiają, że czuję dyskomfort pracy w relacji fotograf - bohater, fotograf 
– temat.

Największe fotograficzne wyzwanie... 

Każde zlecenie czy pomysł na własny projekt traktuję jak największe 
fotograficzne wyzwanie. Realizacje, nawet najprostsze, mogą kryć wie-
le niespodzianek. Trzeba się do wszystkiego przygotować, mieć plan, 
pomysł i brać pod uwagę ewentualne zmiany. Ale lubię też czasem pra-
cować celowo bez planu, chcę bowiem zobaczyć, jak sytuacja się rozwi-
nie, poznać bohatera czy środowisko, w którym pracuje. Dopiero wte-
dy mogę ułożyć sobie wszystko w głowie i szukać odpowiednich zdjęć.

Twój pierwszy aparat, a aktualny aparat – 
czyli historia sprzętowych zmian...

Pierwszy aparat to, jak wspominałem, VILIA. Ale zadane pytanie jest 
dla mnie trudne, postaram się wytłumaczyć, dlaczego. Uważam, że 
sprzęt nie jest najważniejszy i że to, czym fotografujemy, nie jest aż tak 
istotne. Sprzęt to tylko narzędzie. Produktem finalnym jest zdjęcie, po 
drodze jest wiele ważniejszych niż sprzęt kwestii, na które powinni-
śmy zwracać uwagę. Technicznie większą wagę przykładam do druku, 
oprawy, prezentacji, czyli efektu końcowego. Każdego dnia oglądam 
mnóstwo zdjęć, ale nigdy nie zastanawiam się, czym zostały zrobione. 
Odpowiadając pokrótce na pytanie - sprzętowo jestem zwolennikiem 
małych aparatów, obiektywów ze stałą ogniskową, niewielkich lamp, 
które pozwalają mi delikatnie doświetlać pierwsze plany. Po prostu nie 
lubię, gdy sprzęt przeszkadza mi w pracy. Obecnie moim podstawo-
wym aparatem jest malutki Fuji x100f. Bardzo poręczny, świetna jakość 
obrazu. Ale, jak wspominałem, to tylko narzędzie.  

Ulubione fotograficznie miejsce w Częstochowie...

Nie ma konkretnego miejsca, dokumentuję to, co zwraca moją uwagę, 
często są to nieoczywiste obrazy. Moja praktyczna część licencjatu na 
ITF dotyczyła właśnie Częstochowy, bardzo  subiektywnego widzenia 
miasta.

Wojtek Barczyński ukończył z wyróżnieniem studia licencjackie (Instytut Twórczej Fotografii) 
na Uniwersytecie Śląskim w Opavie w Czechach. Obecnie jest studentem ostatniego roku studiów 
magisterskich na ITF. Zawodowo związany jest z fotografią od 2000 roku. Pracował kolejno w: 
Śląskim tygodniku „WIECZÓR”, „Życiu Warszawy”, „Dzienniku” oraz „Polska the Times”. Od 2009 roku 
związany z Polską Agencją Fotografów FORUM. Zdjęcia publikował między innymi w „Newsweeku”, 
„Wprost”, „Polityce”. Laureat konkursu Newsreportaż 2007 w kategorii Wydarzenia, finalista 
Grand Press Foto 2005. Zdobywca Grand Prix 7. edycji konkursu „Klimaty Częstochowy” 2012.

Wojtek Barczyński
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Częstochowa, 28.07.2016 r. Msza św. w trakcie wizyty papieża Franciszka na Jasnej Górze.

Wybory prezydenckie, 2005 r. Wieś Odporyszów, konwencja 
wyborcza Donalda Tuska, kandydata na prezydenta RP.

Rok 2005. Lech Kaczyński, kandydat na prezydenta RP, przed 
druga turą wyborów spotkał się z mieszkańcami Łańcuta.

Styczeń 2005 r. Jerzy Urban w korytarzu sądu 
przed procesem o znieważenie papieża Jana Pawła II.

Tenzin Gjaco, XIV Dalajlama

Kwiecień, 2013 r.  Ostatnie elementy najwyższego na świecie pomnika Jana Pawła II w drodze do Częstochowy. 

22 maja 2010 r. Pożar budynku przyległego do plebanii częstochowskiej katedry.

Remont sali sejmowej w okresie wakacyjnym. Rok 2005.




