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P andemia odsunęła na bok częstochowski jubileusz 30-lecia demokra-
tycznego samorządu. Na dodatek pokrzyżowała trochę plany związa-
ne z naszymi lokalnymi dziejami. Trwa przecież rok 800-lecia pierwszej 

udokumentowanej wzmianki o naszym mieście. Korekta heraldyczna herbu 
Częstochowy była symboliczną inauguracją roku, w którym wiele wydarzeń 
miało się wpisać w klimat wspólnego świętowania tej rocznicy. Nieprzewidzia-
ne okoliczności zniweczyły te zamierzenia. Na szczęście w mediach społecz-
nościowych koronawirusa nie ma, więc trwa tam rocznicowy projekt ,,Twarze 
przyszłości”. Pokazujemy w nim galerię młodych osób ze sporym dorobkiem 
na koncie. I z ciągle dużym potencjałem do wykorzystania. Przybliżamy te po-
stacie, bo liczymy, że dadzą jeszcze nie raz o sobie znać z jak najlepszej strony 
– choćby przez kolejne 30 lat, czyli tyle, ile w tym roku kończy samorząd. 

Ta ,,30-stka” to słodko-gorzkie urodziny… No bo z jednej strony jest satysfak-
cja z tego, co samorząd osiągnął – zmieniając najbliższe nam otoczenie, czy 
budując nasze poczucie wpływu na nie. Lokalne społeczności zdały naprawdę 
nieźle test z demokracji, współpracy, planowania rozwoju. Rozwoju wspiera-
nego środkami unijnymi dzięki integracji Polski ze zjednoczoną Europą, gdzie 
samorządność się ceni i chroni. Z drugiej strony  – trudno być spokojnym  
o obecną i przyszłą kondycję polskich miast i gmin. Kondycja ta ostatnio zosta-
ła mocno nadwyrężona, zwłaszcza od strony finansów. Mnożyły się zewnętrz-
ne obciążenia, a rekompensat ponoszonych wydatków brakowało. Rząd do-
kładał zadań, a o środki na nie mieliśmy się martwić – w dużej mierze – sami. 
Taka praktyka to prosta droga, aby odebrać samorządom narzędzia, dzięki 
którym mogą z powodzeniem poprawiać jakość życia w lokalnym wymiarze. 
Czym będą miasta i gminy bez pieniędzy, którymi mogą się rządzić na własną 
odpowiedzialność i w interesie swoich społeczności? Trudno się będzie żyło 
w państwie, w którym centralna władza tak dysponuje środkami, że samorzą-

dom zostają resztki, które nie dają możliwości właściwej realizacji zadań lokal-
nych, zwłaszcza wtedy, gdy pojawia się dodatkowo poważniejszy kryzys… 

Nasz samorząd, mimo znacznego osłabienia finansowego i zauważalnie już 
niższych dochodów z powodu pandemii, nie chce i nie może jednak rezygno-
wać z inwestycji – zarówno tych większych, unijnych, jak i mniejszych. Niektóre 
z nich pewnie się opóźnią, ale powinny zostać ukończone. Wierzę też, że znie-
sione obostrzenia, większy ruch w usługach, pełne powroty do pracy i działal-
ności - szybko odbudują lokalne życie gospodarcze. 
 
Wybory do rad gmin z maja 1990 roku były triumfem demokracji – bo były już 
całkowicie wolne. Pojawili się wtedy społecznicy i samorządowcy z prawdzi-
wego zdarzenia. 

Wkrótce kolejne wybory w Polsce – na najważniejszy urząd w państwie. Niech 
będą prawdziwie wolne, bezpośrednie i demokratyczne. Bo mało brakowało, 
a stałyby się karykaturą, która polskiej demokracji mocno by zaszkodziła… 
W poważnej, odpowiadającej europejskim standardom elekcji zawsze warto 
wziąć udział. Zachęcam więc do tego – tym bardziej, że święta demokracji sa-
morządowej nie mogliśmy w tym roku wspólnie i gremialnie obchodzić. Mam 
nadzieję, że kolejną (choć nie okrągłą) jej rocznicę będziemy mogli świętować 
za rok podczas wspólnego wydarzenia kulturalnego w Dzień Samorządu Te-
rytorialnego. Tak, jak to było w ostatnich latach. Mam też nadzieję, że w maju 
2021 r. powodów do optymizmu w sprawie przyszłości naszej samorządności 
będzie zdecydowanie więcej.  

   Pozdrawiam serdecznie
Krzysztof Matyjaszczyk

Prezydent Miasta Częstochowy

PYTAMY PREZYDENTA 

...o jubileusz samorządu 
w roku pandemii   

W dotychczasowej Filii Muzycznej – przy alei Niepodle-
głości 41 – zgromadzono obszerne zbiory płyt analogo-
wych, płyt CD, a także nut i książek o tematyce muzycznej. 
Oddalenie tej placówki od centrum miasta sprawiało jed-
nak, że poziom wykorzystania zbiorów nie był wystarcza-
jący. Z Filii Muzycznej korzystały głównie osoby z pobli-
skich dzielnic – Rakowa, Ostatniego Grosza, Wrzosowiaka 
– a także, już w znacznie mniejszym stopniu, czytelniczki 
i czytelnicy z innych części miasta. Co więcej – umiej-
scowienie Filii na piętrze dwukondygnacyjnego budynku,  
z wysokimi schodami zewnętrznymi, było poważnym 
utrudnieniem dla osób z niepełnosprawnościami, seniorek 
i seniorów czy rodziców z małymi dziećmi.
Teraz warunki korzystania ze zgromadzonych przez Biblio-
tekę muzycznych i okołomuzycznych zasobów znacznie 
się poprawią. Przeniesienie ich do ścisłego centrum mia-
sta – do lokalu przy alei Kościuszki 4, w bezpośrednie są-
siedztwo Oddziału dla Dzieci i Młodzieży oraz w pobliże 

Wypożyczalni Głównej – zwiększy dostępność zarówno 
samych zbiorów, jak i oferty kulturalno-edukacyjnej tego 
działu Biblioteki. Umiejscowienie na parterze rozwiąże 
problem barier architektonicznych dla osób z trudnościa-
mi w poruszaniu się. Ponadto osoby niewidome i słabowi-
dzące – korzystające z przeznaczonych dla nich zbiorów 
specjalnych pobliskiego Oddziału dla Dzieci i Młodzieży 
– zyskają teraz w tym samym miejscu dostęp do materiałów 
muzycznych.
Z nowej ,,Muzoteki” – bowiem taką, nowocześniejszą,  
a zarazem coraz częściej obecnie spotykaną nazwę otrzyma 
placówka – niedaleko będzie i do Zespołu Szkół Muzycz-
nych przy ul. Jasnogórskiej i do Instytutu Muzyki Uniwer-
sytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza 
przy ul. Zbierskiego. Będzie to korzystne dla uczących się 
tam młodych ludzi; pozwoli też rozwijać współpracę obu 
instytucji z Biblioteką w zakresie edukacji muzycznej.

mb

„MUZOTEKA” ZASTĄPI FILIĘ MUZYCZNĄ BIBLIOTEKI
Płyty, nuty, książki 
o tematyce muzycznej 
będziemy wypożyczać 
w ,,Muzotece” przy 
al. Kościuszki. Przeniesie-
nie placówki ma przede 
wszystkim ułatwić korzy-
stanie z jej zbiorów – także 
osobom ze szczególnymi 
potrzebami. Uchwałę 
wprowadzającą konieczne 
zmiany w statucie Biblio-
teki podjęła Rada Miasta. 



MIASTO

MIEJSKIE INWESTYCJE I REMONTY TRWAJĄ
Pomimo koronawirusa i rozmaitych utrudnień, które wiążą się z epidemią, miasto kontynuuje 

zaplanowane na ten rok zadania inwestycyjne i remontowe. W związku z tym zapraszamy na krótki 
fotograficzny spacer szlakiem trwających w mieście inwestycji.
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Park Wodny
Prace wykonane są już w 85%, jednak główny wykonawca budowy –  firma ,,Przemysłówka” 
– sygnalizuje kłopoty z dostawami specjalistycznych urządzeń, w dużej mierze dostarczanych 
z zagranicy. Problemem jest też absencja części pracowników, w związku z czym nieznacznie 
wydłużył się termin realizacji zadania, tj. do połowy września.

Promenada Śródmiejska 
Termin jej ukończenia, czyli koniec sierpnia, nie jest zagrożony – prace wykonane są w 85%. Te-
ren przy ul. Boya-Żeleńskiego ma być kompleksowo przekształcony – przypomnijmy, że głów-
nym elementem kompozycyjnym będzie aleja spacerowa na osi wschód-zachód. Połączy plac 
wejściowy z wielofunkcyjnym placem centralnym z urządzeniami do ćwiczeń street workout 
oraz amfiteatralnie zaprojektowanymi miejscami do siedzenia i skarpą w postaci ,,zielonego” 
pierścienia. Koszt zadania to ok. 5,8 mln zł. 

Stary Rynek
W związku z opóźnieniami, nowy termin ukończenia tej inwestycji to połowa października tego 
roku. Związane jest to nie tylko ze spowodowaną koronawirusem sytuacją, ale przede wszystkim 
z kolizją robót z kablami energetycznymi nieujętymi na mapach. Odsłonięte zostały pozostałości 
murów dawnego Ratusza – pod  bezpośrednim nadzorem konserwatora zabytków opracowy-
wana jest technologia ich wzmocnienia i naprawy. Równocześnie z budową nowego obiektu na 
Starym Rynku oraz elementów zagospodarowania całego placu trwa przebudowa przyległych 
ulic – w tym Mirowskiej i Senatorskiej. Wartość całości to ok. 27 mln zł.
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MIEJSKIE INWESTYCJE

I REMONTY TRWAJĄ

CZERWIEC 20204

Centra Przesiadkowe
Koszt tej inwestycji to 68 mln 865 tys. zł. Częstochowa uzyskała do realizacji samych centrów 
dofinansowanie w wysokości 27,5 mln zł ze środków UE w ramach Regionalnych Inwestycji 
Terytorialnych na lata 2014-2020. Zasadnicze prace przy budowie węzłów przesiadkowych 
zakończą się z końcem sierpnia tego roku, wówczas większość inwestycji (parkingi, dojazdy, 
infrastruktura rowerowa) zostanie oddana do użytku. W niektórych miejscach część prac będzie 
kontynuowana do końca roku.

Linia tramwajowa
Prace przy przebudowie linii tramwajowej przesuwają się sukcesywnie w głąb miasta. Po Ty-
siącleciu przyjdzie czas na najtrudniejszy do realizacji odcinek śródmiejski. Do tego momentu 
oddany zostanie odcinek na Północy, a na Rakowie tramwaje już jeżdżą. Całościowy zakres prac 
jest porównywalny z budową nowej linii w starym śladzie i w takich kategoriach należy rozpa-
trywać to zadanie. Razem z zakupem 10 kolejnych, nowoczesnych tramwajów jest to największy 
kontrakt tramwajowy w historii miasta, opiewający na 204 mln zł.

Szkoła Podstawowa nr 47
W przypadku budowy sali gimnastycznej i przedszkola w szkole przy ul. Przestrzennej termin 
zakończenia inwestycji przesunięto na połowę sierpnia ze względu na te same problemy, z który-
mi zmaga się teraz większość firm budowlanych. Obecnie trwają prace wewnątrz dobudowanych 
obiektów. W okresie wakacyjnym szkoła będzie urządzana i doposażana – tak, aby była gotowa 
na przyjęcie uczniów i przedszkolaków w nowym roku szkolnym. Koszt inwestycji to blisko  
10 mln zł. 



PATRYCJA,
KTÓRA GRA NA PLAŻY
Na piachu, często w blasku prażącego słońca, Patrycja Jundziłł 
fruwa niczym motyl, który raz po raz uderza w kolorową piłkę. 
Czyni to z niesłychaną gracją, momentami perfekcyjnie. 
Nic dziwnego, że obok innej częstochowianki, Kingi Legiety, 
ma bagaż wypełniony wspaniałymi sportowymi sukcesami. 
Cztery złote medale mistrzostw Polski kadetek i juniorek, 
wicemistrzostwo Europy do lat 20 i piąte miejsce zajęte 
w Mistrzostwach Świata do lat 19 – to wszystko czyni z niej 
pierwszą damę częstochowskiej siatkówki plażowej. Damę 
z wilczym apetytem na kolejne siatkarskie dokonania.

P rzygodę z siatkówką rozpoczy-
nała w SPS-ie Politechnice Czę-
stochowa pod okiem Daniela 
Jagusiaka. Potem jej siatkarskie 
umiejętności szlifował Paweł Bie-

lak. Na początku była hala wspólnie z innymi uta-
lentowanymi częstochowiankami Natalią Murek 
czy Zuzanną Szynkiel. Ale Patrycja szybko po-
kochała plażową odmianę siatkówki. To trudna, 
wymagającą dyscyplina, ale także taka, w której 
warunki fizyczne nie są aż tak ważne, jak w grze 
„pod dachem”. W efekcie utalentowana nastolat-
ka z częstochowskiego Tysiąclecia przeniosła się 
do Spały, aby w tamtejszej Szkole Mistrzostwa 
Sportowego kontynuować naukę połączoną  
z intensywnymi występami na plaży. A czyniła 
to nadzwyczaj skutecznie, raz po raz sięgając po 
wielkie sukcesy w tej coraz popularniejszej dys-
cyplinie sportu.

Najważniejsze było wicemistrzostwo Stare-
go Kontynentu. Występowałam wówczas  
z Julią Gierczyńską, zawodniczką z Szamotuł. 
Tworzyłyśmy naprawdę mistrzowski duet, bo  
w juniorkach praktycznie nie miałyśmy konku-
rencji w naszym kraju. W ubiegłym roku zmie-
niłam jednak partnerkę, bo Julka postawiła na 
grę w hali. Dołączyła zresztą do zespołu naszej 
pierwszoligowej Częstochowianki. Spróbo-
wałam więc swoich sił z Klaudią Perowicz  
i okazało się, że też zdobyłyśmy złote krążki  
w mistrzostwach kraju. Tym razem juniorski 
finał rozgrywany był w Katowicach. Wcześniej 
miałam wielką satysfakcję pokazać się przed 
częstochowską publicznością. Na tym napraw-
dę bardzo mi zależało – mówi nam Patrycja.

Tegoroczny sezon dla siatkarzy i siatkarek 
plażowych zacznie się z powodu pandemii  

z opóźnieniem. Popularny cykl krajowych roz-
grywek Plaża Open także zostanie okrojony 
z kilku imprez. Powolne odmrażanie sportu 
powinno jednak w najbliższych tygodniach na-
brać znacznie szybszego tempa.

Cały czas czekamy na rozwój wypadku, ale 
raczej na pewno część sezonu mamy niestety 
straconą. Mam już informacje, że niebawem 
będę trenowała wspólnie z kadrowiczkami 
w Spale. Nie wiadomo jednak, w których im-
prezach wezmę udział. Jeśli chodzi o starty 
międzynarodowe, może być z tym duży pro-
blem. Prestiżowy cykl World Tour nie jest roz-
grywany. W ubiegłym roku udało mi się nawet 
wystąpić w jednym z turniejów tego typu. To 
było w Warszawie. Marzą mi się kolejne star-
ty, ale na to przyjdzie jeszcze poczekać – mówi  
z przekonaniem siatkarka.           Andrzej Zaguła

SPORT

LEKCJA ANATOMII
Lekcja anatomii to tytuł cyklu obrazów Magdaleny Barczyk-Kurus. 

Wystawę na nim zbudowaną będzie można obejrzeć 
w OPK „Gaude Mater” od 2 czerwca 2020 r.

M otywem przewod-
nim prezentowanej 
w Ośrodku Promocji 
Kultury ekspozycji są 
obiekty architektury 

militarnej. Należą do nich przede wszystkim 
schrony wojskowe z okresu II wojny świato-
wej. Przedstawione przez artystkę obiekty 
istnieją w rzeczywistości. Zatem cykl zaty-
tułowany „Lekcja anatomii” stanowi wgląd  
w ich strukturę i ukazanie nieoczywistej bu-
dowy. Magdalena Barczyk-Kurus realizuje 
to również poprzez umieszczenie na obra-
zach ich rzutów poziomych.
Proste, geometryczne, monumentalne 
sylwetki bunkrów niezwykle mnie intry-
gują i stwarzają idealne możliwości do 
studiowania światła w każdym aspek-
cie. Dla urozmaicenia kompozycji oraz 
uzmysłowienia widzowi ich ogromu 
stosuję plany rzutów poziomych. Kolory-
styka oraz sposób komponowania spra-
wiają, że obrazy zyskują tajemniczego, 
dramatycznego wydźwięku, czym szo-
kują, ale jednocześnie zapraszają do oglą-
dania – tłumaczy Magdalena Barczyk-
-Kurus. – Na niektórych obrazach staram 
się również pokazywać, jaki był zasięg 

ognia prowadzonego ostrzału. To dodaje 
pikanterii i wprowadza wiele ciekawych 
efektów, czytelnych tak naprawdę jedy-
nie dla wtajemniczonych.
Główną inspiracją dla malarki jest natura, 
a jej największe zainteresowanie twór-
cze stanowi światło. Artystka poszukuje 
możliwości stosowania między innymi 
światłocienia, dlatego sięga głównie po 
technikę impastu oraz laserunku. Dzię-
ki temu pogłębia wrażenie trójwymia-
rowości i nadaje swoim obrazom cechy 
płaskorzeźby. Dąży tym samym do tego, 
aby światło zyskało swoją materialność  
i namacalność.
Zastosowane przeze mnie środki for-
malne to połączenie grubych impastów  
z gładkimi laserunkami. Jednak faktural-
na powierzchnia w moich obrazach nie 
jest celowym działaniem, lecz wynikiem 
poszukiwania formy i barwy. Pozwala 
na dosadniejsze podkreślenie chropowa-
tości przedmiotów lub kierunków pada-
jącego oświetlenia i upodabnia obraz do 
płaskorzeźby – dodaje artystka.
Magdalena Barczyk-Kurus jest absolwent-
ką Liceum Plastycznego im. Jacka Mal-
czewskiego w Częstochowie i Akademii 

im. Jana Długosza w Częstochowie. Stu-
diowała edukację artystyczną w zakresie 
sztuk plastycznych oraz malarstwo – dy-
plom z wyróżnieniem zdobyła w pra-
cowni prof. Wernera Lubosa. Od 2008 
roku należy do artystów zrzeszonych na 
stronie internetowej ARTlock.pl. Od 2010 
roku działa w Stowarzyszeniu Historycz-
nym Reduta Częstochowa, którego jest 
współzałożycielką. Poza sztuką interesuje 
się historią i zabytkami Częstochowy, nad 
którymi prowadzi badania (opublikowała  
w „Roczniku Muzeum Częstochowskie-
go” artykuł „Częstochowscy architekci 
dwudziestolecia międzywojennego”). Jest 
trzykrotną stypendystką Prezydenta Mia-
sta Częstochowy (2004 r., 2011 r. i 2013 r.) 
oraz stypendystką Rektora Akademii im. 
Jana Długosza w Częstochowie (2011 r.). 
Podczas IV Ogólnopolskiego Konkur-
su im. Mariana Michalika na Obraz dla 
Młodych Malarzy (2010 r.) zdobyła wy-
różnienie honorowe, a w ramach IV Mię-
dzynarodowego Konkursu Artystycznego 
Pejzaż Współczesny (2018 r.) zajęła trzecie 
miejsce i zdobyła Nagrodę Dyrektora 
Miejskiej Galerii Sztuki w Częstochowie. 

mw
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CO, GDZIE, KIEDY W CZERWCU

W związku ze stanem epidemii w Polsce w tym miesiącu 
nie publikujemy kalendarium wydarzeń kulturalnych. 
Czekamy na poprawę sytuacji i odwołanie ograniczenia 

działalności twórczej związanej z wszelkimi zbiorowymi formami 
kultury i rozrywki, W momencie, w którym ono nastąpi, będziemy 
na bieżąco informować o wszystkich wydarzeniach kulturalnych 

w Częstochowie - na naszej stronie internetowej 
cgk.czestochowa.pl
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FANTASTYCZNY KANON
Krzysztof Boruń był jednym z pionierów polskiej fantastyki naukowej. Kolejne pokolenia fanów tego gatunku 

wychowywały się na jego „Progu nieśmiertelności”, „Ósmym kręgu piekieł” czy „Jasnowidzeniach inżyniera Szarka”. 
Dziś książki te pokryły się już trochę patyną, ale nadal należą do kanonu polskiej literatury fantastycznej. Szkoda, 

że mało kto pamięta, iż Boruń urodził się w Częstochowie i tutaj spędził część dzieciństwa. Z naszym miastem 
łączyły go więzi rodzinne, w związku z czym regularnie odwiedzał Częstochowę. W tym roku przypada 

dwudziesta rocznica śmierci tego wyjątkowego autora, co jest okazją, by przypomnieć jego sylwetkę. 

O związkach pisarza z naszym 
miastem chętnie opowiada jego 
córka Katarzyna Boruń-Jagodziń-
ska: Oboje rodzice Krzysztofa 
Borunia i ich przodkowie byli 

związani z Częstochową i okolicami. Jego ojciec Sta-
nisław pochodził z rodziny rzemieślniczej, uczył się 
krawiectwa, ale został literatem - pisał sztuki, pro-
zę, wiersze do czasopism, zadebiutował chyba w 
„Gońcu Częstochowskim”, z którym współpracował  
w latach przedwojennych. Rodzice Krzysztofa prze-
prowadzili się do Bydgoszczy pod koniec lat 20. XX 
w. Z Bydgoszczą byli związani zawodowo. Matka -  
z wykształcenia nauczycielka - prowadziła przed-
szkole i szkołę dla ochroniarek, pisała do prasy ar-
tykuły o wychowaniu, kwestiach kobiecych i utwo-
ry dla dzieci, wydała drukiem powieść. Okupację  
i okres Powstania Boruniowie spędzili w Warszawie 
jako wysiedleni. Mieszkało tu wielu członków rodzi-
ny. Działali w konspiracji i tajnym nauczaniu, poma-
gali również ukrywającym się Żydom. Po upadku 
Powstania i ucieczce z obozu przejściowego, dotarli 
znów do Częstochowy i tu przez jakiś czas, z licznymi 
uchodźcami z rodziny, mieszkali przy ul. Cmentarnej 
- gdzie przed laty mieściła się pracownia rzeźbiarsko-
-kamieniarska częstochowskiego artysty Ferdynanda 
Staszewskiego, stryjecznego dziadka Krzysztofa. 
 
Warto podkreślić, że Boruń jako żołnierz Armii 
Krajowej brał czynny udział w Powstaniu War-
szawskim. Pod pseudonimem „Głowacz” walczył 
w Grupie Bojowej „Krybar” (Powiśle), w plutonie 
1105 Kolumny Motorowej „Wydra”, został ranny  
w akcji na Uniwersytet Warszawski. Po wojnie  
i kolejnym krótkim częstochowskim epizodzie, pra-
cował jako dziennikarz w „Ilustrowanym Kurierze 
Polskim” w Bydgoszczy, a potem w „Tygodniku 
Demokratycznym” w Warszawie. Przede wszyst-
kim jednak oddawał się misji upowszechniania 
nauki, ze szczególnym uwzględnieniem astrono-
mii. Opublikował ponad tysiąc popularyzator-
skich artykułów, głównie z zakresu astronautyki  
i cybernetyki. Był członkiem założycielem Polskiego 
Towarzystwa Astronautycznego i Polskiego Towa-
rzystwa Cybernetycznego. Należał też do Polskiego 
Towarzystwa Miłośników Astronomii. 

Równolegle do prac popularno-naukowych, 
Krzysztof Boruń rozpoczął swoją karierę literac-
ką. Na początku, w duecie z Andrzejem Trepką, 
stworzył kultową trylogię kosmiczną („Zagubiona 
Przyszłość”, 1954 r.; „Proxima”, 1956 r.; „Kosmicz-
ni bracia”, 1959 r.). Była to klasyczna dla lat 50.  
XX w. odyseja SF, ogrywająca klasyczne motywy 

gatunku: dalekosiężne podróże kosmiczne, pierw-
szy kontakt z obcą cywilizacją i ratowanie ludzkości 
przed obcym zagrożeniem. Te książki autentycznie 
rozpalały wyobraźnię młodego, powojennego po-
kolenia Polaków. Ponieważ jednak całość pisana 
była w epoce stalinizmu, obowiązkowo musiała 
zawierać w tle narrację o złych kapitalistach i bo-
haterskich komunistach. Na szczęście, czytana po 
latach trylogia kosmiczna broni się przede wszyst-
kim jako przygodowa opowieść. Szczególnie dziś, 
gdy rodzi się moda na retro fantastykę i fani lubią 
wracać do wizji przyszłości sprzed 50, 60, 70 lat, by 
konfrontować je z tym, jak współcześnie myślimy 
o przyszłości. Natomiast ideologiczne zabarwienie 
tych książek okazuje się przede wszystkim obrazem 
czasów, w których powstawały. 

W 1960 r., już w pojedynkę, Boruń wydał zbiór 
opowiadań „Antyświat i inne opowiadania fanta-
stycznonaukowe”, jednak na kolejną jego książkę 
SF trzeba było czekać kilkanaście lat.  Powieść „Próg 
nieśmiertelności” (1974 r.) była miksem kryminału, 
fantastyki naukowej, opowieści o duchach, a na-
wet traktatu teologicznego i estetycznego. Zamiast 
w kosmos autor zabiera czytelników do bliżej nie-
zidentyfikowanego kraju południowoamerykań-
skiego. Z kolei w „Ósmym kręgu piekieł” (1978 r.), 
wykorzystując klasyczny motyw podróży w czasie, 
Boruń zderza dwie rzeczywistości, oparte na zu-
pełnie innych podwalinach filozoficznych, innych 

wizjach człowieka i jego miejsca w świecie. Z jed-
nej strony jest to optymistyczna wizja przyszłości, 
zbudowana na triumfie nauki i rozumu, z drugiej 
zaś szesnastowieczna Hiszpania, gdzie religia po-
rządkuje świat według jej etycznych, teologicznych, 
metafizycznych i społecznych wykładni. Z kolei 
dwutomowe „Małe zielone ludziki” (1985 r.) to po 
trochu thriller polityczny, a po trochu opowieść  
o pierwszym kontakcie. 

Ostatnia powieść Borunia - „Jasnowidzenia inży-
niera Szarka” (1990 r.) przez wielu uważana jest 
za jego najlepszą książkę. Skupia się ona na pery-
petiach inżyniera Adama Szarka, który na skutek 
dziwnego wypadku w elektrowni zaczyna nagle 
doznawać tajemniczych wizji przyszłości. Nie do 
końca wiadomo, czy stoją za tym duchy, kosmici, 
anioły, czy też inne zjawiska paranormalne. W tej 
publikacji do głosu dochodzi kolejna pasja autora, 
czyli parapsychologia. Podchodził on jednak do niej 
z czysto racjonalnych pozycji, starając się wyjaśniać 
jej tajemnice w oparciu o współczesną naukę. Był 
przekonany, że jeśli dziś nie da się czegoś wytłuma-
czyć, to nauka z pewnością zrobi to w przyszłości.
 
Fantastyczno-naukowy dorobek pisarza dopeł-
niają dwa zbiory opowiadań: „Toccata” (1980 r.)  
i „Człowiek z mgły” (1986 r.). Warto zaznaczyć, że 
stworzył on również dwa słuchowiska dla Polskie-
go Radia: „Cogito ergo sum” i „Zanim umrę” oraz 
libretto (wspólnie z Andrzejem Tylczyńskim z mu-
zyką Jerzego Abratowskiego i Krzysztofa Komedy) 
do musicalu SF „Wygnanie z raju”. Krzysztof Boruń 
był także wieloletnim członkiem Stowarzyszenia Pi-
sarzy Polskich, na zebraniach którego, jak opowia-
da Katarzyna Boruń-Jagodzińska: lubił z Ludmiłą 
Marjańską  rozmawiać na częstochowskie tematy.   

Przez minione dekady literatura fantastyczno-na-
ukowa zdążyła okrzepnąć i rozwinąć się. Dlatego, 
czytając książki Krzysztofa Borunia, możemy mieć 
poczucie powrotu do lamusa. Zdecydowanie jed-
nak warto wybrać się w taką podróż w czasie. To 
najlepszy sposób, żeby poznać źródła i fundamenty 
rodzimej fantastyki. A twórczość Borunia z pewno-
ścią była swoistym pomostem pomiędzy prekurso-
rami gatunku (m.in. Jerzym Żuławskim, Antonim 
Lange i Feliksem Burdeckim) a Stanisławem Lemem 
i przedstawicielami tzw. fantastyki socjologicznej. 

Po więcej informacji o Krzysztofie Boruniu 
warto zajrzeć na fanpage:  
www.facebook.com/BorunKrzysztof
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WSPOMNIENIE

ŻYCIE ZMITOLOGIZOWANE
Jej debiutancka książka to jeden z najchętniej wznawianych polskich 

tytułów. Jako autorka i jako człowiek poświęciła się pisaniu i mówieniu 
o nałogach, chorobach, słabościach oraz pokazywaniu możliwych dróg, 

by je pokonać. 27 kwietnia zmarła częstochowska pisarka 
i poetka Barbara Rosiek.

J ako nastolatka chęt-
nie pisałam pamięt-
nik. Jak większość 
dziewczynek w tym 
wieku. Zwykle odno-

towywałyśmy szkolne dramaty, 
zawieranie nowych przyjaźni, 
fantastyczne wyprawy wakacyjne, 
cieszyłyśmy się z urodzinowych  
i świątecznych prezentów. Czasem 
pojawiały się trudniejsze tematy. 
Trudne z perspektywy nastolatki. 
Zwykle po kilku latach porzucało 
się pamiętnik i czasem zamieniało 
na nieco „poważniejszy” dziennik, 
gdzie można było zanotować pla-
ny na najbliższe miesiące czy lata, 
przeczytane lektury, „złote myśli 
wielkich ludzi”. Jednak niektóre 
„nastoletnie” pamiętniki przeszły 
do historii literatury. Dla wielu czy-
telników był takim bez wątpienia 
„Pamiętnik narkomanki”, który 
Barbary Rosiek zaczęła pisać jako 
trzynastolatka. To właśnie wtedy 
narratorka sięgnęła po raz pierwszy 
po narkotyki. I to właśnie ta książ-
ka, pisana na przestrzeni wielu lat, 
a wydana po raz pierwszy w 1985 
roku, zdominowała twórcze życie 
autorki. 

Jako dwudziestosześciolatka bez 
doświadczeń literackich, Barbara 
Rosiek nie mogła jeszcze wiedzieć, 
że wydanie takiej książki będzie się 
wiązać z bardzo konkretnym wize-
runkiem i oczekiwaniami – zarów-
no czytelniczymi, jak i społeczny-
mi. Debiut literacki był ważnym 
momentem w jej życiu i chętnie 
opowiadała o towarzyszących mu 
odczuciach W „Innej perspekty-
wie” pisała: Pamiętam moment, 
gdy idąc Alejami Najświętszej 
Maryi Panny w Częstochowie, 
zobaczyłam na wystawie księ-
garni książkę z charakterystyczną 
czarną okładką i poczułam dziką 
radość. Mówiłam – to niesamowi-
te, wydałam debiutancką książkę  
i to w nakładzie stu tysięcy egzem-
plarzy! Widywałam młode osoby 
zaczytane na ulicy, w tramwaju,  

w autobusie, w pociągu… Jakby 
cała Polska go czytała, a ja z dnia 
na dzień stałam się sławna. Feno-
men „Pamiętnika...” wiązał się bez 
wątpienia z jego autentycznością, 
ale warto podkreślić, że pierwsze 
wydanie tej książki zbiegło się też 
w czasie z uchwaleniem nowej 
Ustawy o zapobieganiu narkoma-
nii. Dzięki temu „Pamiętnik” stał 
się początkiem dyskusji na ten 
temat w Polsce. Książce bez wąt-
pienia pomogło także posłowie do 
pierwszej edycji, napisane przez 
Marka Kotańskiego – założyciela 
MONARu – co dodatkowo uwia-
rygodniło historię Baśki R. 

Barbara Rosiek urodziła się  
25 czerwca 1959 roku w Czę-
stochowie. Z wykształcenia była 
psycholożką, ale znana jest przede 
wszystkim jako pisarka i poetka. 
Ukończyła Uniwersytet Śląski  
w Katowicach, pracowała jako 
psycholog kliniczny w szpitalach  
w Częstochowie i Lublińcu. Była 
także wolontariuszką w często-
chowskim hospicjum. Wykształ-
cenie i doświadczenie zawodowe 
miały bardzo duży wpływ na jej 
twórczość. Po „Pamiętniku...” 
napisała jeszcze kilka książek 
poświęconych zmaganiom z uza-
leżnieniami, chorobą psychiczną, 
śmiercią, m.in. „Kokaina: zwierze-

nia narkomanki”, „Byłam schizo-
freniczką”, „Alkohol, prochy i ja”, 
„Życie w hospicjum”, „Ćpunka”.  
O wiele rzadziej słyszymy o niej 
jako autorce wierszy, choć wydała 
kilkanaście tomów poezji. 

Lubiła się spotykać ze swoimi czy-
telnikami. Z każdą kolejną książką 
zyskiwała nowe grono odbiorców, 
zagubionych nastolatków, którzy 
ufali jej często bardziej niż wła-
snej rodzinie. Mogli się poradzić, 
wyżalić. Rosiek nie unikała udzie-
lania pomocy młodym ludziom. 
Była ich bohaterką, koleżanką, 
nauczycielką. Wszyscy wiedzieli, 
że - jeśli trzeba – pomoże. Skąd 
wiedzieli? Po prostu. A może to 
tylko miejska legenda, powtarzana 
od lat. Bestsellerowy „Pamiętnik 
narkomanki” znalazł się w szkol-
nym kanonie lektur, był wznawia-
ny ponad dwudziestokrotnie, miał 
też swoje adaptacje sceniczne m.in. 
w Częstochowie, Bielsku-Białej, 
Bydgoszczy, Zielonej Górze. Nie 
dziwi więc, że można było poczuć, 
jakby naprawdę znało się Basię, 
Baśkę, Barbarę. 

Po jej śmierci, 27 kwietnia 2020 
roku, właściwie wszystkie wspo-
mnienia koncentrowały się wokół 
uzależnień i chorób zmarłej. O jej 
twórczości – poza bestsellerowym 

„Pamiętnikiem...” – raczej nie pisa-
no. Może dlatego, że tak trudno jest 
pisać o literaturze, która jest czymś 
w rodzaju autoterapii, o czym sama 
Rosiek mówiła w licznych wywia-
dach czy na spotkaniach z czytel-
nikami. Jej poezja również jest ro-
dzajem rozliczania się z traumami, 
krzykiem bólu, niemocy, poczu-
ciem braku zrozumienia, obojętno-
ści innych. Jednak we wszystkich 
jej tekstach w mniejszym lub więk-
szym stopniu przebija nadzieja, ro-
dzaj pogodzenia się ze światem i ze 
sobą. Wydaje się, że dzięki napisa-
nym książkom wiemy o ich autorce 
całkiem sporo, że zdała nam w nich 
szczegółową relację ze swojego 
życia. A jednak pozostaje postacią 
niejednoznaczną. Stworzyła wo-
kół swojej osoby tak wiele mitów 
i opowieści, że nie możemy być 
pewni, co jest fikcją, autokreacją, 
a co wątkiem autobiograficznym. 
Narracja pierwszoosobowa, którą 
upodobała sobie Rosiek, jeszcze 
bardziej to komplikuje. Ostatnio 
mówiło się o tym, że pisarka plano-
wała wydać autobiografię, w której 
miała ostatecznie rozwiać wszelkie 
wątpliwości, co jest fikcją, a co nie.

Choć przecież, kiedy mówimy  
o prozie czy poezji, zawsze mówi-
my o fikcji. Na spotkaniach autor-
skich czytelnicy lubią pytać: czy ta 
historia wydarzyła się naprawdę? 
Czy przydarzyło się to także tobie? 
Autor staje wówczas pod ścianą.  
W każdej opowiedzianej historii 
jest przecież prawda. Prawda auto-
ra, który ją stworzył i przeniósł na 
papier. A czy to jego życie jeden do 
jednego? Czy życie, nawet spisy-
wane na bieżąco, dzień po dniu, jak 
w pamiętniku, może być ukazane 
najczyściej i najprawdziwiej? Czy 
gest pisania, układania zdań, splata-
nia kolejnych wydarzeń nie wiąże 
się zawsze z wyborem? Wyborem, 
co opowiemy, a co przemilczymy. 

Sylwia Góra
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HONOROWI OBYWATELE CZĘSTOCHOWY

RYSZARD KACZOROWSKI
Z okazji obchodów 800-lecia dziejów pisanych Częstochowy przypominamy 
sylwetki Honorowych Obywateli naszego miasta. Kluczem będą tu Wielkie 

Liczby, które zabiorą nas w błyskawiczną podróż po życiu wybitnych 
jednostek, w sposób szczególny złączonych z Częstochową i dla niej 

zasłużonych. W tym miesiącu wspominamy Ryszarda Kaczorowskiego – 
patriotę i człowieka wielkiego formatu.

101 lat temu przyszedł na świat Ryszard Kaczo-
rowski. 26 listopada 1919 r w Białymstoku urodził się 
przyszły Prezydent RP na Uchodźstwie.

89 lat temu związał się ze Związkiem Harcerstwa 
Polskiego. Jako 12-latek w maju 1931 r wstąpił do  
13. Drużyny im. Andrzeja Małkowskiego w Białymstoku.  
Harcerstwo było jego wielką pasją, przygodą i szkołą życia.

80 lat temu, 17 lipca 1940 r. aresztowany przez 
NKWD. Był więziony w Białymstoku i w Mińsku Litew-
skim. Za działalność w Szarych Szeregach został skazany 
na karę śmierci.

100 dni spędził w więzieniu w oczekiwaniu 
na karę śmierci, którą później zamieniono na obóz 
pracy.

10 lat. Tyle miał trwać obóz pracy i zesłanie 
na Kołymę do kopalni złota.

78 lat temu. Jako żołnierz 
batalionu łączności 3. Dywizji 
Strzelców Karpackich w Ar-
mii gen. Andersa walczył 
m.in. w Iraku, Palestynie, 
Libanie, Egipcie, we Wło-
szech. Jako pierwszy 
upowszechnił wiado-
mość o zajęciu przez 
Polaków klasztoru 
na Monte Cassino  
i zatknięciu na jego 
ruinach polskiego 
sztandaru. 

31 lat temu Ryszard Kaczorowski został zaprzysiężony 
jako Prezydent RP na Uchodźstwie. 19 lipca 1989 r. w Londy-
nie odbyła się uroczystość na Baton Place 43, gdzie mieściła się 
oficjalna siedziba najwyższych władz RP na uchodźstwie.

30 lat temu podpisał dekrety o zakończeniu działalności  
i rozwiązaniu Rządu RP na emigracji. 22 grudnia 1990 r.  
na warszawskim Zamku Królewskim przekazał pierwszemu 
Prezydentowi III RP, Lechowi Wałęsie, insygnia władzy prezy-
denckiej II RP.

17 lat temu Rada Miasta Częstochowy nadała Ryszardowi 
Kaczorowskiemu tytuł Honorowego Obywatela. 19 maja 2003 
r. Częstochowa stała się jednym z 34 miast, które wyróżniły 

Go swym honorowym obywatelstwem. W latach 
1990–2010 Prezydent wielokrotnie przebywał  

w Częstochowie. Jako Protektor Akademii Polonij-
nej brał aktywny udział w jej życiu akademickim, 
spotykał się z młodzieżą, kadrą naukowo-dydak-
tyczną, mieszkańcami miasta i regionu. 

5 tytułów doktora honoris causa przyznały 
Ryszardowi Kaczorowskiemu uniwersytety  

w Białymstoku, Opolu, Warszawie i Wrocławiu. 

60 lat małżeństwa. Życie 
z żoną Karoliną to przykład 
wielkiej miłości, wzajemnego 
zrozumienia i przyjaźni.

91 lat życia. 10 kwietnia 
2010 r. Ryszard Kaczorow-
ski zginął w katastrofie 
lotniczej pod Smoleńskiem.

Beata Grzanka 



Adam Markowski: Zanim zapytam 
o polską i światową fotografię ulicz-
ną, chciałbym dowiedzieć się trochę 
o Tobie. Kiedy zacząłeś robić zdję-
cia oraz kiedy złapałeś streetowego 
bakcyla? Zaczynałeś jako fotograf 
prasowy, ale dziś jesteś twórcą koja-
rzonym głównie z fotografią uliczną.

Tymon Markowski: Określam swój 
świadomy początek na 2006 rok, kiedy 
to dostałem pierwszy aparat cyfrowy 
firmy Konika Minolta. Choć niedawno 
odkryłem na płycie CD jeszcze star-
sze zdjęcia, z okresu szkoły średniej. 
To były proste rejestracje momentów, 
robione moim pierwszym porządnym 
telefonem komórkowym marki Sie-
mens z aparatem 2Mpix. Już wtedy 
pociągało mnie uwiecznianie tego, co 

toczyło się przed moimi oczyma. Od 
samego początku zacząłem prowadzić 
fotobloga, a więc miałem potrzebę nie 
tylko dokumentowania, ale i dzielenia 
się swoją twórczością. Rozwijająca się 
w tamtych czasach blogosfera wywarła 
na mnie ogromny wpływ.
Na bazie mojej miłości do fotografii 
wyrósł pomysł, by zmienić kierunek 
rozwoju z dziennikarstwa pisanego 
na obrazkowe. Kolejne lata to nauka 
w zawodzie fotoreportera, zmienianie 
redakcji, podejmowanie rozmaitych 
zleceń oraz przymiarki do różnych 
gatunków fotografii. Zawsze w tym 
wszystkim najbardziej interesował 
mnie jednak człowiek w swoim życiu 
codziennym oraz najbliższa, kształto-
wana przez niego przestrzeń. Czyli coś, 
co na konkursie fotografii prasowej 

zaliczyć można do kategorii „życie co-
dzienne”, a w gatunku fotograficznym 
do „streeta”.

Czym jest dla Ciebie fotografia 
uliczna? Twój „street” wyłonił się  
z reportażu, czy może odwrotnie?

Warto przyjąć postawę, w której foto-
graf uliczny jest obserwatorem życia 
toczącego się w przestrzeni publicznej. 
Bez ingerencji rejestruje zarówno dzia-
łalność człowieka, jak i rzeczy przez 
niego wytworzone. Nie ogranicza się 
tylko do miejskiej ulicy, bowiem street 
photo to pewna idea, przedkładająca 
sposób ponad miejsce fotografowa-
nia. Moim zdaniem należy przyjąć za 
fundament jej niepozowany charak-
ter. Powinna też (jak to kiedyś sobie 
nazwałem) przekraczać granicę zdy-
stansowanej obserwacji - to znaczy po-
siadać pewną koncepcję kompozycji, 
wykorzystania przestrzeni i obiektów, 
wejścia między ludzi i ukazania nam 
konkretnej rzeczy. Zdjęcie ulicy bez 
koncepcji nie jest streetem – to po 
prostu nieciekawe zdjęcie zrobione 
na ulicy, będące nieskomplikowanym 

stwierdzeniem na temat tego, co znaj-
duje się wokół nas. Wyobrażam sobie 
fotografię uliczną i reportaż jako ro-
dzeństwo, których rodzice to fotogra-
fia dokumentalna. Rodzeństwo, które, 
choć na pierwszy rzut oka jest podob-
ne, różni się od siebie zasadniczo. Fo-
toreporter wchodzi w interakcję z bo-
haterem i przynajmniej poznaje jego 
imię oraz nazwisko. Zobowiązany jest 
bowiem do podania odbiorcom kon-
tekstu zdjęcia. Fotograf uliczny robić 
tego nie musi. Powinien darować sobie 
jakąkolwiek interakcję, a bohaterowie 
jego zdjęć winni pozostać dla niego 
niemal zawsze anonimowi. Mało tego, 
fotograf uliczny może wprowadzić 
widza w błąd celowo. Takie umyślne 
posługiwanie się fałszem w fotografii 
ulicznej musi jednak być osiągnięte 
za pomocą aparatu i własnych umie-
jętności. W moim przypadku było tak, 
że najpierw poznałem zasady pracy 
reportera, a następnie odkrywałem tę 
luźniejszą przestrzeń fotografii ulicz-
nej. Ale nie ograniczam się tylko do 
niej, ponieważ przez minione lata pra-
cowałem nad różnymi projektami do-
kumentalnymi.

Podczas fotografowania na ulicy 
trzeba zmierzyć się z samym sobą, 
przełamać pewien dystans „ja – 
inni”, co wcale nie jest takie proste. 
Jak sobie z tym radzisz i jakie wi-
dzisz wyzwania podczas robienia 
zdjęć na ulicy?

Na przełamywanie strachu ma wpływ 
technika pracy. Jeżeli robisz zdjęcia in-
wazyjnie, podchodząc blisko do ludzi 
i celując im z jednego metra w twarz, 
to będzie ci go trudniej przezwycię-
żyć, aniżeli podczas dyskretnej pracy 
w tłumie. Uważam, że aby pokonać 
taki strach, należy przede wszystkim 
wytłumaczyć się przed samym sobą  
z tego, co zamierza się zrobić. Ja obawę 
przed fotografowaniem obcych ludzi 
oswajałem intensywnie podczas pracy 
w gazecie, na początku swojej drogi 
fotograficznej. Żadne pytanie nie było  
w stanie mnie zaskoczyć - jeżeli jecha-
łem „na temat”, to on był powodem, 
dlaczego jestem w danym miejscu  
i po co robię zdjęcia. Będąc fotografem 
ulicznym, nie masz legitymacji praso-
wej, a na zdjęcia wysyłasz sam siebie. 
Jednak warto odpowiedzieć sobie na 

wszystkie potencjalne pytania, zanim 
zada ci je ktoś obcy. Co fotografuję? 
Gdzie będę to publikować? Jaki mam 
w tym cel? Znając te powody, będziesz 
mógł wchodzić w polemikę nawet  
z najbardziej dociekliwymi prze-
chodniami. Ja zawsze staram się być 
uśmiechnięty i życzliwie nastawiony 
do ludzi. Nie ma sensu toczyć sporów 
o zdjęcie, gdy w perspektywie masz 
przed sobą jeszcze kilka godzin foto-
grafowania. Nie zamierzam swoimi 
zdjęciami zrobić nikomu krzywdy, ale 
też nie pozwalam na przekroczenie 
pewnej granicy w stosunku do mnie.
Warto pamiętać, że nie istnieje coś ta-
kiego, jak zakaz wykonywania zdjęć, 
na który często powołują się przechod-
nie, natomiast problematyczną kwestią 
jest publikacja wizerunku. Fotografo-
wie uliczni stoją bowiem w kontrze 
do przepisów, wymagających od nich 
uzyskiwania zgody na publikowanie 
wizerunku. Działamy na cienkiej gra-
nicy i trzeba być na to szczególnie wy-
czulonym. Ostatnio pojawił się temat 
RODO i moim zdaniem zapanowała 
nieuzasadniona panika. Według mojej 
wiedzy te przepisy nie mają zasto-

FOTOGRAFIA

STREET PHOTO 
O fotografii ulicznej rozmawiamy 
z Tymonem Markowskim, jurorem 
tegorocznej edycji Fujifilm Moment 
Street Photo Awards 2020, wielokrotnie 
nagradzanym fotoreporterem i autorem 
projektu Street Photo Poland.

przekraczanie granicy zdystansowanej obserwacji 
Konkurs zrodził się z fascynacji fotografią uliczną. Ma na celu promocję i wspie-
ranie fotografów działających w tym dynamicznie rozwijającym się gatunku  
i adresowany jest do wszystkich fotografujących – profesjonalnie lub amatorsko  
- na całym świecie. Zatem niezależnie od tego, gdzie żyjesz, w zatłoczonej me-
tropolii czy kameralnym miasteczku, możesz zgłosić swoje fotografie uliczne. 
Poddaj swoją twórczość ocenie Jury konkursu. Jest szansa, że to właśnie Ty 
staniesz się fotografem roku Fujifilm Moment Street Photo Awards 2020.
Sponsorem tytularnym konkursu została firma Fujifilm – jedna z najbardziej 
cenionych marek cyfrowych aparatów fotograficznych na świecie. Inspirowana 
pięknem i formą klasycznych aparatów z minionej epoki, firma Fujifilm tworzy 
aparaty, które łączą w sobie innowacje technologiczne z tradycyjną, a jednocze-
śnie stylową i funkcjonalną konstrukcją korpusów. Wieloletnie doświadczenie 
pozwala sprostać oczekiwaniom pasjonatów fotografii, marzących o robieniu 
zdjęć najwyższej jakości. Główną nagrodą w konkursie Fujifilm Moment Street 
Photo Awards 2020 jest zaawansowany aparat fotograficzny Fujifilm X-pro3 
wraz z obiektywem Fujinon XF 23 mm f/2.0 R WR. 
Druga i trzecia nagroda, ufundowane przez Miasto Częstochowa, to kolejno –  
4 000 i 3 000 zł.
W skład Jury oceniającego zdjęcia wchodzą: Witold Krassowski, Arkadiusz 
Gola, Tymon Markowski, Maciej Jeziorek, Elena Alexandra oraz Szymon Roz-
iewicz. To znakomici fotoreporterzy, dokumentaliści oraz streetowcy. Tak do-
brane Jury wybierze najlepsze fotografie uliczne z całego świata, które poznamy 
w połowie listopada 2020 roku podczas gali otwarcia wystawy pokonkursowej 
w Ośrodku Promocji Kultury „Gaude Mater” w Częstochowie.
Fotografie zrobione po 20 września zeszłego roku należy zgłaszać do 20 paź-
dziernika 2020 roku. Regulamin oraz pozostałe terminy konkursu można po-
znać na stronie www.momentstreetphoto.pl . Fujifilm Moment Street Photo 
Awards 2020 jest także obecny na Faceboku oraz na Instagramie pod nazwą  
@momentstreetphotoawards.
Partnerami konkursu zostali Street Photo Poland oraz instagramowy From Stre-
ets With Love – platformy promujące ideę fotografii ulicznej w Polsce i na are-
nie międzynarodowej.
Pomysłodawcą i koordynatorem konkursu Fujifilm Moment Street Photo 
Awards jest Adam Markowski z Wydziału Kultury, Promocji i Sportu Urzędu 
Miasta Częstochowy.

Ruszył Konkurs FUJIFILM MOMENT 
STREET PHOTO AWARDS 2020, organizowany 
w Częstochowie przez Ośrodek Promocji 
Kultury „Gaude Mater. To następca 
zeszłorocznego Międzynarodowego 
Biennale Fotografii Ulicznej „MOMENT”. 
Sponsorem tytularnym tegorocznej edycji 
została globalna marka Fujifilm. Główną 
nagrodą jest profesjonalny aparat 
fotograficzny Fujifilm X-pro3 wraz 
z obiektywem.  

zdjęcia:
Tymon Markowski
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sowania w fotografii ulicznej. Jako 
fotografujący musielibyśmy ponosić 
ogromne nakłady czasowe i finansowe 
na rozpoznanie sfotografowanego na 
ulicy przypadkowego człowieka. Nie 
dochodzi zatem do świadomego i celo-
wego przetwarzania danych konkretnej 
osoby, ponieważ nie wiemy, kogo te 
dane dotyczą.

Jakimi metodami pracujesz na uli-
cy? Czy sprzęt ma dla Ciebie zna-
czenie?

Street jest zajęciem typowo indywi-
dualnym. Jasne, podczas warsztatów  
w terenie tworzymy grupę uczestników, 
jednak by wykonać w spokoju zdjęcia, 
należy fotografującym dać czas i swo-
bodę. Jedni fotografowie lubią praco-
wać dłużej w tym samym miejscu (by 
wycisnąć z danego otoczenia możliwie 
najlepszy kadr), inni natomiast szybko 
przemierzają kolejne ulice (bowiem za 
rogiem może dziać się coś interesują-
cego). Ja płynnie przeskakuję między 
tymi metodami. Wszystko zależy od 
tego, co oferuje mi miasto. W Pradze 
wolę być ciągle w ruchu, na mojej ulu-
bionej ścieżce pomiędzy Muzeum Na-
rodowym, Starym Rynkiem i Mostem 
Karola. Natomiast w Londynie wolę 
przemieszczać się z punktu do punktu: 
Oxford Circus, Piccadilly, Liecester 
Square, Trafalgar Square i na dłużej 
zostawiać w każdym z tych miejsc. 
Na spacer, poza aparatem, lubię zabrać 
wygodne buty, powerbank i słuchawki.

Mam kilka sposobów pracy i stosuję je 
wymiennie, zależnie od okoliczności. 
Przede wszystkim staram się zareje-
strować scenę bez wpływania na nią 
swoją obecnością oraz bez uświada-
miania jej bohaterów, że są fotografo-
wani. Moim zdaniem właśnie wtedy 
otrzymuję najbardziej prawdziwy ob-
raz i do tego dążę. Lubię więc fotogra-
fować z brzucha, gdy aparat zwisa za-
wieszony na szyi. Ustawiam wówczas 
ostrość na pierwszy plan i łapię gesty. 
Gdy natomiast chcę zbudować kadr, 
zaczynając od tła i jedynie czekam na 
uzupełniającego je człowieka, wtedy 
spokojnie, precyzyjnie komponuję uję-
cie i przyklejony do aparatu czekam na 
to, co się wydarzy. Ale nie lubię czekać 
zbyt długo w jednym miejscu, wolę 
wrócić innym razem. Kiedy sytuacja 
jest dynamiczna, a warunki zmienne, 
owijam pasek wokół nadgarstka i lawi-
ruję w tłumie. Zdarza się, że robię zdję-
cia odruchowo, bez komponowania, 
czasami wręcz patrząc w zupełnie inną 
stronę. Gdy fotografuje się bez patrze-
nia w wizjer, trzeba bardzo dobrze znać 
swój sprzęt, ponieważ musisz sobie 
zwizualizować, co zmieści się w ka-
drze i pod jakim kątem pochylić aparat. 
Taką zdolność można uzyskać jedynie 
poprzez długotrwałą praktykę.
Generalnie nawyk wizualizowania so-
bie, jak coś będzie wyglądać na zdję-
ciu, pomaga w wykonywaniu mniej-
szej ilości zdjęć. To takie dokonywanie 
preselekcji już na poziomie naciskania 
spustu migawki. Jest taki fajny cytat: 

„Fotografuję, by zobaczyć, jak to bę-
dzie wyglądać na zdjęciu”. Uważam, 
że jeżeli masz za sobą długą praktykę, 
to znasz odpowiedź, zanim naciśniesz 
spust migawki. Potrafisz sobie to wy-
obrazić. Dzięki temu mądrzej wybie-
rasz momenty i nie produkujesz tylu 
fotografii lądujących potem w koszu.

Street Photo Poland – to Twoja oso-
bista inicjatywa, za pomocą której 
promujesz rodzimą fotografię ulicz-
ną. Czym dla Ciebie jest ten projekt? 
I jakie z niego wyciągasz wnioski 
oraz trendy w fotografowaniu ulicy?

Widzę SPP jako kontynuatora Polish 
Street Photography, które po wielu 
latach działalności na rzecz środowi-
ska fotografów ulicznych wyczerpało 
swoją formułę. Powstała przestrzeń 
na to, by zrobić coś nowego i posta-
nowiłem spróbować. Ta inicjatywa to 
dla mnie sposób na poznanie polskiej 
fotografii ulicznej, ale nie przez zdję-
cia, a poprzez ich twórców. Zacząłem 
rozmawiać z fotografami o tym, czym 
dla nich jest street, z jakimi problema-
mi się mierzą, co ich w to miejsce do-
prowadziło. Zebranie tych materiałów 
pozwoliło stworzyć miejsce edukacji 
i inspiracji, dostępne dla wszystkich  
o każdej porze. I nawet jeżeli wydarze-
nia organizowane lub wspierane przez 
SPP będą się z biegiem czasu zmieniać, 
najważniejsze jest, by zgromadzona 
wiedza przetrwała. Co ciekawe, gdy 
zapowiadałem pojawienie się Street 

Photo Poland, niektórzy myśleli, że to 
kolejny kolektyw fotograficzny...

Fotografia uliczna staje się coraz 
bardziej popularna, a fotografowie 
łączą się w kolektywy. Co myślisz na 
ten temat?

Jeżeli chodzi o kolektywy, to nie je-
stem przekonany do tej formuły. Nie-
mniej jest to bardzo ciekawa kwestia 
pod względem socjologicznym! No bo  
z założenia to całkiem fajna idea: grupa 
osób działająca pod jednym szyldem, 
wymieniająca się doświadczeniami, 
wspierająca się nawzajem, podejmu-
jąca różne grupowe przedsięwzięcia. 
Dopóki wierzysz w taką ideę, będziesz 
działać na jej rzecz z całych sił, a przy-
należność do grupy będzie powodem 
do dumy. Ale po pewnym czasie za-
czynasz zauważać pewne przypadłości. 
Okazuje się na przykład, że część osób 
nie jest aktywna i nie zabiera głosu  
w dyskusjach. Tworzą się wewnętrzne 
podziały, bo część grupy ma odmienne 
cele. Zaczynasz wątpić w sens grupo-
wej działalności jako takiej, ponieważ 
nie wszyscy dają od siebie po równo, 
ale każdy chciałby zobaczyć efekt 
końcowy. Z czasem zapał osób w ko-
lektywie słabnie, a formuła zdaje się 
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wyczerpywać. Przechodzicie w stan 
stagnacji, który zmienić może tylko 
rewolucja. Ale okazuje się, że ludziom 
całkiem wygodnie trwać w tej stagna-
cji. Pojawiają się tylko informacje, że 
ktoś został do kolektywu przyjęty, brak 
jest natomiast komunikatów o opusz-
czeniu szeregów. Zresztą to poszerza-
nie składu też jest ciekawym zagadnie-
niem. Czy nowo przychodząca osoba 
ma wzmocnić grupę z powodu swojej 
rozpoznawalności, czy może jest do-
brze zapowiadającym się fotografem, 
który wprowadzi świeżość do skost-
niałej struktury? I jak bardzo pojemny 
może być taki kolektyw? Czy lepiej, 
by rozrósł się do trzydziestu osób, po-
między którymi będzie bardzo wątła 
relacja (a niektórych nawet nigdy nie 
spotkasz), czy raczej należałoby zostać 
w kameralnym, trzyosobowym gronie 
i powoli umierać śmiercią naturalną?
Uważam, że nie ma jednej stałej 
receptury. Moim zdaniem kolek-
tyw sprawdzi się przede wszystkim  
w dwóch przypadkach: gdy uczestnic-
two w nim będzie zależeć od zaanga-
żowania członków oraz wówczas, gdy 
spotkania będą odbywały się na żywo. 
W przeciwnym razie wieszczę każdej 
tego typu inicjatywie rozpad lub sta-
gnację.

Jesteś jurorem Fujifilm Moment 
Street Photo Awards. Zasiadałeś  
w jury także innych konkursów fo-
tograficznych, a przede wszystkim 
zdobywałeś w nich nagrody i wyróż-
nienia. Co dają nam takie inicjatywy 
i czy warto brać w nich udział?

Z konkursami mam pewien problem. 
Ze zdumieniem obserwuję fotografów, 
którzy zgłaszają się do wszystkiego, 
byle tylko zgarnąć kolejną wstążkę 
lub dyplom w PDF do samodzielne-
go wydrukowania. Niektóre z tych 
konkursów są darmowe, ale inne na 
takich uczestnikach zarabiają, w za-
mian wręcz szastając honorowymi 
wyróżnieniami, z których nie wynika 
kompletnie nic, poza kolejnym wpisem  
w social mediach. Jeszcze kilka lat 
temu sam tak robiłem, więc mogę  
o tym mówić z własnego doświadcze-
nia - może oszczędzę komuś rozczaro-
wania lub uchronię przed głupią stratą 
pieniędzy.
Obecnie staram się wybierać tylko te 
inicjatywy, za którymi stoi coś więcej, 
jak na przykład festiwal. Wtedy wiem, 
że wpisowe z konkursu będzie pomoc-
ne w zorganizowaniu wydarzeń około-
festiwalowych, zaproszeniu świetnych 
wykładowców lub wydrukowaniu 
wystawy. Wszystkie takie rozsądnie 
wyglądające przedsięwzięcia chętnie 
wspieram, bo nawet jeżeli sam z nich 
nic nie wyniosę dla siebie, to jest wielu 
młodszych fotografów, dla których bę-
dzie to bodziec do dalszego rozwoju.

„Moment” robi fajną rzecz, a miano-
wicie pobiera niewielkie wpisowe, 
które potem zwraca w formie nagrody 
pieniężnej. I to jest realne wsparcie, bo 
dzięki temu laureat będzie mógł sobie 
kupić książki fotograficzne, bilet lotni-
czy albo dołożyć do nowego aparatu.  
A to otworzy przed nim  możliwości 
rozwoju. Wiem to po sobie, bo za na-
grody w konkursach ściągałem z Ama-
zona albumy fotograficzne, na które 
normalnie nie miałem pieniędzy. Dzię-
ki temu rodziły się pomysły, pojawiała 
się motywacja, a w konsekwencji szedł 
za tym rozwój.

Jaki masz przepis na street photo? 
Jakich rad udzieliłbyś początkują-
cemu fotografowi, by odnalazł się  
w fotografii ulicznej?

Street jest powtarzalny. Mniej do-
świadczeni fotografowie wcielają  
w życie sztuczki i patenty bardziej roz-
poznawalnych w środowisku kolegów. 
Nie potępiam tego – uważam wręcz, że 
każdy przechodzi mniej lub bardziej 
podobne etapy i próbuje rozwiązań 
ze zdjęć, którymi się inspiruje. Takie 
przykłady fajnie kataloguje inicjatywa 
StreetRepeat. Ale dochodzi też do sy-
tuacji, że zamiast motywu powtarzal-
ne stają się miejsca. Nie jest niczym 
niezwykłym, że wielu fotografów 
wyjeżdża na streeta do Londynu czy 
Nowego Jorku. Jest to dla nich sposób 
na wyłamanie się z opatrzonego kraju, 
odświeżająca zmiana otoczenia. Sam 

tak robię, mając jednak z tyłu głowy to, 
że z perspektywy reszty świata nie jest 
to wyłamywanie się ze schematu, ale 
wpadanie weń.
Jest niewielu fotografów, którzy sta-
rają się swoim stylem wyjść poza ak-
tualnie panujący trend. Nie mówię tu  
o prostych trikach typu filtr przy 
edycji, ale o świadomym wyborze 
aparatu, parametrów bądź tematyki.  
W takim przypadku istnieje ryzyko 
niezrozumienia i odrzucenia, przeja-
wiające się w popularnym haśle „to 
nie jest street!”. Można to zaobser-
wować podczas ogłaszania wyników 
konkursów streetowych, gdy niektóre 
zdjęcia wyraźnie odstają od innych. 
Czy w takich wypadkach zawiniło 
jury, czy raczej miało odwagę poszu-
kiwania w streecie czegoś innego? 
Definicja streeta jest niejednoznaczna 
i każdy ma swoją własną. Zatem bar-
dziej niż na jej określaniu, warto sku-
pić się na robieniu zdjęć.
Ja siłę swoich zdjęć staram się upatry-
wać w trudności w dekodowaniu lub 
wieloznaczności uchwyconej sytu-
acji. Szukam sytuacji dziwnych, które 
zmuszają mnie do zatrzymania i udo-
kumentowania znaleziska. Kombinuję 
też z kadrowaniem podczas zestawia-
nia różnych elementów. Nie używam 
żadnych filtrów, a edycję graficzną 
opieram na podstawowych suwakach 
w Lightroomie. Przede wszystkim 
jednak robię ją dla siebie i na samym 
końcu to ja muszę być z tych zdjęć za-
dowolony.

FOTOGRAFIA



B udynek został wznie- 
siony na planie litery 
U w końcu lat osiem-
dziesiątych XIX wie-
ku, przy ulicy Szkol-

nej 4. Architektonicznie kamienica 
miała charakter eklektyczny z ce-
chami klasycystycznymi (tympa-
nony, kolumny). Od początku lat 
dwudziestych XX w., kiedy utwo-
rzono ulicę Racławicką (nazwano 
ją tak w roku 1923), budynek stał 
się narożnym – znalazł się na rogu 
ulicy Dąbrowskiego i rzeczonej Ra-
cławickiej. 

W początkach XX wieku jego właści-
cielem był Józef Siennicki. Od roku 
1895 znajdowało się tu biuro pocz-
towe oraz telegraf. Kantor pocz-
towo-telegraficzny funkcjonował  

w tym miejscu do listopada 1914 r. Od 
końca XIX wieku w budynku znajdo-
wały się także siedziby: Sądu Pokoju 
II okręgu oraz rosyjskich władz po-
wiatu częstochowskiego – naczelnika 
i jego pomocnika, jak również naczel-
nika straży ziemskiej. Przed rokiem 
1914 w budynku odbywały się zjazdy 
sędziów pokoju II okręgu guberni 
piotrkowskiej, urzędował też komi-
sarz sądowy przy zjeździe sędziów 
pokoju (prowadził tu licytacje nieru-
chomości). Urzędowało tu ponadto 
dwóch sędziów śledczych powiatu 
częstochowskiego. 

W czasie I wojny światowej, od roku 
1915, w budynku znajdowała się sie-
dziba niemieckich władz powiatu 
częstochowskiego (z naczelnikiem 
powiatu dr. Bredtem). W latach 

1915–1918 redagowano tu i wyda-
wano dwujęzyczne (po niemiecku  
i polsku) pismo „Kreisblatt” („Ga-
zetę Powiatową”). Był to urzędowy 
organ dla części powiatu często-
chowskiego, która znajdowała się 
pod zarządem niemieckim. Od 1915 r.  
w kamienicy działał niemiecki Za-
rząd Cywilny Okręgu Częstochow-
skiego (kierował nim von Thaer). 
W latach 1915–1917 wypłacano  
w nim zapomogi rządowe dla ro-
dzin żołnierzy Legionów Polskich. 
Od roku 1916 w budynku funkcjo-
nowały Sejmik Powiatowy Często-
chowski i Starostwo Powiatowe,  
a także Wydział Handlowy Sejmi-
ku Częstochowskiego. Swój gabinet 
posiadał tutaj starosta powiatu czę-
stochowskiego, Kazimierz Kühn.  
W latach 1920–1932, gdy pełnił urząd, 
rozwinął on niezwykle energiczną  
i skuteczną działalność w sferze ad-
ministracji, oświaty, kultury, ochro-
ny zdrowia. W tym samym okresie 
w budynku miało też swoją siedzibę 
biuro redakcji „Gazety Urzędowej 
Powiatu Częstochowskiego”. W II 
połowie 1928 roku Sejmik Powiato-
wy został przeniesiony na ulicę Ki-
lińskiego 3, a pomieszczenia po nim 
w październiku tegoż roku zajęły: 
Powiatowa Komenda Uzupełnień, 
sąd wojskowy oraz oficer placu.  
W 1936 r. umieszczono tu Sąd Okrę-
gowy i urząd prokuratorski. 

W okresie okupacji niemieckiej  
w budynku funkcjonował Wydział 
Ewidencji Zarządu Miejskiego. Po 

zakończeniu II wojny światowej, od 
roku 1945, w kamienicy, w skrzydle 
od strony Racławickiej, ponownie 
działał Sąd Okręgowy (wydziały: cy-
wilny, karny, hipoteczny) i urząd pro-
kuratorski, a od lat pięćdziesiątych 
XX w. sąd powiatowy oraz wydzia-
ły cywilny i karny Zamiejscowego 
Sądu Wojewódzkiego w Katowicach. 
Funkcjonowało też Koło Branży Spo-
żywczo-Kolonialnej Stowarzysze-
nia Kupców Polskich (kierował nim 
Wacław Janikowski). W latach 50.  
w kamienicy znajdowała się również 
siedziba Powszechnego Zakładu 
Ubezpieczeń, a później miejskie biuro 
meldunkowe - tu do roku 2006 wyda-
wano dowody osobiste. Od końca lat 
sześćdziesiątych XX w. w narożniku 
kamienicy, z osobnym zewnętrznym 
wejściem po schodkach, działał za-
kład zegarmistrzowski Bronisława 
Glicnera, potem oprawa obrazów  
i galeria sztuki, a następnie sklep. 

Od około roku 2008 do 2019 r.  
w budynku znajdowała się siedziba 
oddziału częstochowskiego Towa-
rzystwa Społeczno-Kulturalnego 
Żydów. Obecnie w przyziemiu fron-
tu kamienicy mieszczą się sklepy,  
a wewnątrz (od strony ulicy Dąbrow-
skiego) gabinety: refleksoterapii, die-
tetyki, kosmetyczny oraz biuro usług 
geodezyjnych. Z kolei od strony ulicy 
Racławickiej (adres – pod numerem 
4) znajdują się kancelarie radcy praw-
nego, podatkowa, doradcy restruktu-
ryzacyjnego oraz biuro tłumaczeń.  

Juliusz Sętowski

DĄBROWSKIEGO 4
DAWNA SIEDZIBA 

STAROSTWA POWIATOWEGO
Wygląd tej wyjątkowej urody kamienicy zmieniał się 
z upływem lat. Ubożała architektonicznie w trakcie 

kolejnych remontów. Obecnie jej dawne piękno 
możemy podziwiać jedynie na fotografii z 1909 roku. 

Kamienica w 1909 roku.

SPACER Z JULKIEM

CZERWIEC 202010

Kamienica w 2020 roku.



Współczesna ochrona przyrody wynika z jej szczegółowego poznania i docenienia. 
Jurajskie tereny, dzięki swej unikatowości na ziemiach polskich, od dawna 
interesowały wielu miłośników natury i pasjonatów nauk biologicznych.

JURAJSKA AKADEMIA

16 LUTY 2020 www.cgk.czestochowa.pl

Załęczański Park Krajobrazowy - położony jest na Wyżynie Wieluńskiej na terenie
województw łódzkiego, opolskiego i śląskiego. Chroni i popularyzuje swoje wartości w
warunkach zrównoważonego rozwoju. Poza typowo jurajskimi ciekawostkami w postaci
wywierzysk, jaskiń czy wapienników oferuje obcowanie z ekosystemem rzecznym.

Pomnik przyrody Aleja Brzozowa - znajduje się w Częstochowie wzdłuż ul. Bialskiej. Po-
wstał w celu chronienia populacji brzozy brodawkowej. Licząca prawie 400 drzew aleja wy-
różnia się na tle innych obsadzonych traktów w okolicy. Jest to miejsce wypoczynku 
i cel wielu wycieczek mieszkańców miasta.

Obszar Natura 2000 Przełom Warty koło Mstowa - leży w Obniżeniu Górnej Warty 
na terenie gmin Częstochowa oraz Mstów. Chroni dolinę rzeczną m.in. wraz z jej 
starorzeczami, siedliskami typowo wodnymi czy lasami nadrzecznymi.

Użytek ekologiczny Góry Towarne znajduje się na Wyżynie Częstochowskiej w gminie
Olsztyn. Chroni pozostałość ekosystemu kompleksu wzgórz krasowych. Został ustanowiony dla
zachowania różnorodności biologicznej, w tym muraw kserotermicznych oraz walorów
krajobrazowych wapiennych ostańców.

Rezerwat przyrody Ostrężnik - położony jest na Wyżynie Częstochowskiej w gminie Janów.
Ze względów naukowych i dydaktycznych chroni fragment lasu bukowego pochodzenia
naturalnego. Jego atrakcje to pozostałości po domniemanym zamku oraz jaskinia.

Ojcowski Park Narodowy - znajduje się na Wyżynie Olkuskiej na terenie powiatu
krakowskiego. Chroni charakterystyczny jurajski krajobraz w pobliżu dolin Prądnika i Sąspówki. 
Bogaty w majestatyczne, wapienne skały oraz jaskinie będące cennymi stanowiskami
archeologicznymi i miejscami bytowania nietoperzy. Ze względu na uzdrowiskowy charakter i
bogatą historię stanowi również cenny kompleks dziedzictwa kulturowego.
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Za pierwszego przyrodnika badającego Wyżynę Częstochowską uznawa-
ny jest Wojciech Jastrzębowski (więcej można o nim przeczytać w książce 
Ewy Kaczmarzyk „Badacze Północnej Części Wyżyny Śląsko-Krakow-
skiej”, wydanej przez Muzeum Częstochowskie), który w 1851 r. opubli-
kował podręcznik poruszający m.in. temat wykorzystania „wapienia Ju-
rasowego”. Najbardziej znaną wyprawą naukową w nasze okolice była ta 
związana ze środowiskiem Biblioteki Warszawskiej. Odbyła się ona w 1854 
r. pod kierownictwem Wojciecha Jastrzębowskiego oraz redaktora wydzia-
łu nauk przyrodniczych „Biblioteki Warszawskiej”, Antoniego Wagi. Go-
ścili oni w Złotym Potoku u Wincentego Krasińskiego, który wspierał ich
działania m.in. poprzez zapewnienie mikroskopu, jakże istotnego z punktu 
widzenia prowadzonych badań.
Bliżej naszych czasów, bo na początku lat 90. XX w., stworzono dokumen-
tację naukową do projektu ostatecznie niepowstałego Jurajskiego Parku 
Narodowego (mającego obejmować północną część Wyżyny Częstochow-
skiej). Przygotowano ją w Katedrze Botaniki Uniwersytetu Łódzkiego, 
dzięki zaangażowaniu autora koncepcji, Romualda Olaczaka oraz współ-

autorów: Janusza Hereźniaka i Wiesława Kolana, a także przy wsparciu 
innych naukowców. 
Polska Konstytucja mówi, że „Każdy jest obowiązany do dbałości o stan 
środowiska…”. Aby było nam łatwiej spełniać ten obowiązek, w Ustawie o 
ochronie przyrody zapisano dla nas szczegółowe wskazówki. Mówią one, 
że mamy w naszym kraju 10 form ochrony przyrody. Rezerwaty przyrody 
i parki narodowe charakteryzują się najściślejszą ochroną. Palenie ognisk,
papierosów, świeczek czy lamp karbidowych jest zabronione poza miejsca-
mi do tego wyznaczonymi. Zbieranie grzybów również jest zakazane. Ruch 
jest dozwolony wyłącznie po wyznaczonych do tego trasach (np. szlakach). 
Dwie znaczące różnice pomiędzy tymi formami ochrony przyrody to po-
wierzchnia, która w przypadku parku musi wynosić minimum 1000 ha
oraz fakt, że park narodowy musi być udostępniony, a rezerwat może być 
zamknięty dla zwiedzających.
Oto kilka wybranych przykładów form ochrony przyrody z jurajskiej oko-
licy.

Daniel Zalejski

Przyroda 
pod ochroną
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Szczegółową mapę wszystkich form ochrony przyrody w Polsce znajdziemy pod adresem:
http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/

CZERWIEC 202011



WYSTAWA

WIWISEKCJA
BALANSU

CZERWIEC 202012

Od 19 czerwca Muzeum Częstochowskie zaprasza 
do Pawilonu Wystawowego w Parku im. S. Staszica 
na wernisaż wystawy Jerzego Kędziory. 
Będzie to wyjątkowa okazja, by podejrzeć 
warsztat artysty i poczuć metafizyczną 
aurę jego balansujących rzeźb.

N owa ekspozycja prac Jerze-
go Kędziory w Muzeum 
Częstochowskim ogniskuje 
ścieżki narracyjne i znacze-
niowe wokół zagadnienia 

warsztatu artysty oraz procesu twórcze-
go. Wystawa pokaże etapy powstawania 
rzeźby, od obserwacji, analizy i projektu, 
poprzez modele gipsowe i wieloczłonowe 
formy, opracowanie strategii balansu, aż 
po dzieło finalne osadzone na stelażu wy-
stawienniczym. Przedstawi kolejne ogniwa 
pracy częstochowskiego rzeźbiarza. Twórcy 
niezmiennie podejmującego nowe wątki, 
eksperymentującego oraz poszukującego 
nietradycyjnych struktur i form wyrazu. 

Odwiedzający wystawę będą mieli szansę 
w pewnym sensie stać się świadkami two-
rzenia rzeźby. Procesu długiego i skompli-
kowanego. Zawierającego elementy kon-
cepcyjne (studiowanie modela, wykonanie 
rysunków przygotowawczych) oraz fazę re-
alizacyjno-techniczną, w której każdy detal 
składowy jest ważny i dokładnie dopraco-
wany. Rzeźby Kędziory stanowią strukturę 
plastyczną poddaną prawom ciążenia, rów-
nowagi i harmonii. Rytm form został oparty 
na nieśmiertelnej logice konstrukcyjnej i za-
mknięty w jedną całość artystyczną.

Każda rzeźba Kędziory ma swoją własną 
wewnętrzną dynamikę. Artystę interesuje 
rytm ciał i równowaga, uchwycona w ru-
chu i poprzez ruch. Sportowcy, akrobaci, 
linoskoczkowie… To kompozycje o dużej 
ekspresji rzeźbiarskiej. Czasami sylwet-
ki wydają się być zastygłe, monumental-

ne, niewzruszenie spokojne, innym razem 
wyraziste i żywe. Postacie są zatrzymane  
w niewygodnych pozach. Łapią równowa-
gę. Te oryginalne w pomyśle i wykonaniu 
rzeźby - z charakterystycznymi układami 
ciał, ich przechyleniem, wygięciem i balan-
sem - cechują się specyficzną, rozpoznawal-
ną estetyką.

Jerzy Kędziora stara się przedstawić pla-
styczność formy w ujęciu przestrzennym  
i dynamicznym, z grą linii krzywych i ła-
manych, kształtów obłych i kanciastych. 
Artysta posiada doskonałe wyczucie materii 

plastycznej. Znakomicie wykorzystuje ce-
chy materiału. Kształtując bryły, wydobywa 
charakter i plastykę tworzywa, w którym 
pracuje. Faktura rzeźb jest zróżnicowana. 
Twórca nierzadko rezygnuje ze starannego, 
gładkiego wykańczania rzeźb. Nie pozba-
wia ich chropowatości. Powierzchnia jest 
„szkicowa”, modelowana swobodnie, świa-
tłocieniowo. 

Twórca wypracował swą indywidualną 
formę i własny proces kreacji plastycznej. 
Od lat posługuje się oryginalnym językiem 
komunikacji artystycznej. Motywem sztu-
ki częstochowskiego rzeźbiarza jest czło-
wiek, stąd w jego dorobku liczne portrety, 
popiersia, statuy, kompozycje pomnikowe  
i postacie balansujące. W muzealnym Pawi-
lonie Wystawowym w Parku im. S. Staszica 
wyeksponowane zostaną najnowsze kom-
pozycje z cyklu rzeźb balansujących: „Spor-
towcy” i „Linoskoczkowie”. Pokazane będą 
również studia portretowe „figur balansują-
cych” oraz pełne wyrazu wizerunki osobi-
stości świata artystycznego i politycznego, 
intelektualistów oraz ludzi Kościoła. Ekspo-
zycję uzupełnią fotografie i pokazy filmów 
dokumentujących działania artystyczne czę-
stochowskiego twórcy.
 
Wystawa podejmująca w szerokim i wie-
loaspektowym ujęciu problematykę pracy 
przygotowawczej i warsztatu artysty jest też 
zapowiedzią prezentacji „Teatrum rzeźb”  
Jerzego Kędziory na Starym Rynku w Czę-
stochowie.

Katarzyna Sucharkiewicz
  Kuratorka wystawy
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MUZEUM

55 LAT REZERWATU
ARCHEOLOGICZNEGO

CZERWIEC 202013

Rezerwat Archeologiczny w Częstochowie- 
Rakowie mieści zachowaną in situ część 
cmentarzyska kultury łużyckiej. Obiekt 
ten obchodzi w tym roku 55 lat istnienia.

S tanowisko to było rozpoznane podczas badań wykopaliskowych prowa-
dzonych w 1955 r. przez mgr. A. Krausa oraz badań dr. W. Błaszczyka  
z lat 1960–1961. W trakcie tych prac odkrytych zostało 80 grobów. Analiza 
archeologiczna wykazała, że cmentarzysko na Rakowie charakteryzuje się 
birytualnym obrządkiem pogrzebowym. Znaleziono 40 pochówków szkie-

letowych oraz 22 pochówki ciałopalne. Ze względu na zły stan zachowania pozostałe 
obiekty nie zostały zidentyfikowane co do rodzaju. Podczas badań odkryto naczynia 
ceramiczne, które składano przy głowie bądź nogach zmarłego. Dość licznie wystąpiły 
na cmentarzysku zabytki metalowe z brązu oraz żelaza. Reprezentują one narzędzia, 
części stroju, ozdoby, a nawet broń. Analiza materiałów odkrytych na cmentarzysku 
wykazała, że nekropolia użytkowana była we wczesnej epoce żelaza (około 750–550 
p.n.e.) przez ludność kultury łużyckiej. W 1960 r. podjęto decyzję o wzniesieniu pawi-
lonu, który zabezpieczałby 100 m² cmentarzyska.
9 czerwca 1965 r. nastąpiło uroczyste otwarcie Rezerwatu oraz mieszczącej się w nim 
wystawy stałej pt. „Kultura łużycka”. W tym samym roku opublikowano pierw-
szy muzealny rocznik, zamieszczając w nim kompleksowe opracowanie wyników 
badań stanowiska. Projekt pierwszego pawilonu Rezerwatu Archeologicznego wy-
konał Włodzimierz Ściegienny, który jest również autorem teki ekslibrisów w gipso-
rycie, związanych tematycznie z budynkiem Rezerwatu, zabytkami, pochówkami 
szkieletowymi odkrytymi na cmentarzysku, a także zdobieniami ceramiki kultury 
łużyckiej. W 2001 r., po przeszło 35 latach, z powodu bardzo złego stanu technicz-
nego rozpoczęto przebudowę pawilonu według projektu Lecha Nowotarskiego.  
W tym samym roku, podczas robót budowlanych natrafiono na kolejne 5 grobów, znaj-
dujących się pod posadzką holu Rezerwatu. Przeprowadzone zostały przez pracowni-
ków Muzeum badania ratownicze. Ponowne udostępnienie obiektu dla zwiedzających 
nastąpiło w marcu 2004 r.

Maciej Kosiński, Magdalena Wieczorek-Szmal



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

Związana z Częstochową supermodelka. Brała udział w kampaniach 
reklamowych dla najbardziej znanych domów mody, w tym Chloe, 
Gucci, Chanel, Valentino, Estee Lauder, Versace i YSL. Stała się jedną 
z najbardziej rozpoznawalnych muz Karla Lagerfelda. Pomogła także 
rozpocząć karierę Anthony’ego Vaccarello - dyrektora kreatywnego 
domu mody Saint Laurent, którego jest ambasadorką. „Vogue Paris” 
nazwał Rubik jedną z 30 najlepszych modelek dekady. Od lat Anja jest 
postacią, która przekracza świat mody, aktywizmu społecznego i śro-
dowiskowego - na wielu forach i platformach.

Doktor nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika. Pracuje na Uniwer-
sytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstocho-
wie, gdzie realizuje projekty naukowe i dydaktyczne związane z kształce-
niem przyszłych nauczycieli, językiem migowym oraz dostosowywaniem 
uczelni do potrzeb osób z niepełnosprawnością. Jest tłumaczem biegłym 
języka migowego. Współpracowała z Ośrodkiem Pomocy Ludziom Głu-
chym „Bratnia Dłoń”. Chętnie popularyzuje wiedzę na temat polskiego 
języka migowego i kultury głuchych, prowadząc wykłady otwarte oraz 
szkolenia.

Anna Irasiak
Młody, energiczny i pełen pasji założyciel sieci restauracji MNIAM 
MNIAM. Wyuczony zawód kucharza wsparł ogromnym doświadcze-
niem zdobytym w programie telewizyjnym „Hell’s Kitchen” - gdzie 
otrzymał czarny kitel jako wyróżnienie. Dzięki temu mógł założyć 
swój własny lokal, a dziś prowadzi sieć restauracji w trzech miastach 
i planuje niebawem uruchomić kolejne lokalizacje. Jego firma niejed-
nokrotnie angażowała się w projekty społeczne i wspierała lokalne 
inicjatywy. 

Artur Bodziachowski
Przygodę z zawodem lektora rozpoczęła jeszcze podczas studiów aktor-
skich. Przez kilka lat była dziennikarką, a później założyła studio lektor-
skie „Wytffórnia głosu” i od tego momentu nie chce już myśleć o innym 
zawodzie. Współpracuje też ze wszystkimi dużymi rozgłośniami w Polsce. 
Była głosem ramówkowym Radia Chilli Zet, RMF.FM, a obecnie VOX.FM. 
W kwietniu tego roku zorganizowała akcję charytatywną „Dobro wraca  
z Tomkiem” na rzecz wsparcia Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego 
na Parkitce w czasie pandemii. Efektem tej inicjatywy było zebranie na por-
talu pomagam.pl 12 tys. zł. Dodatkowo Fundacja Radia Zet wspomogła ak-
cję kwotą 100 tys zł, a Grupa Lotos przekazała dla szpitala ubrania ochronne.

Justyna Maszczyk

Rekord życiowy wychowanka Częstochowskiego Ośrodka Sportów Wod-
nych to skok do wody z wysokości 28 metrów. Pierwszy skok z ponad 
dwudziestu metrów oddał na Filipinach podczas jednego z przedstawień 
chińskiego cyrku, w którym pracował. W 2011 r. zadebiutował w elitarnym 
cyklu Red Bull Cliff Diving, a siedem lat później wygrał w jego ramach 
pierwsze zawody . Kolanus jest jednym z twórców Mad Hoppers - społecz-
ności ludzi związanych z high divingiem. Organizuje imprezy propagujące 
ten sport. Prowadzi także - wraz ze swoją żoną Anią - szkolenia i treningi 
w cliff divingu. 

Kris Kolanus
Z wykształcenia jest ekonomistą i design managerem, a swoją drogę 
zawodową zaczął w Instytucie Wzornictwa Przemysłowego. W latach 
2012-2018 pracował w redakcji serwisu o trendach rynku i kultury 
F5, gdzie doszedł do stanowiska zastępcy redaktora naczelnego. We 
wrześniu 2018 r. dołączył do ekipy Noizz.pl jako creative manager 
i redaktor działu design. Współpracuje z festiwalem Gdynia Design 
Days jako członek rady programowej i kurator. Wystawy „Empatia, 
teraz!” i „Ciało na rozdrożu”, które zrealizował wraz z pochodzącą 
z Częstochowy żoną Agatą Nowak, pokazywane były w Gdyni, we 
Wrocławiu i w Poznaniu.

Michał Bachowski
Urodziła się w Białymstoku. Jest absolwentką m.in. Akademii Teatralnej  
w Warszawie, Wydziału Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku oraz Krakow-
skiej Szkoły Filmu i Komunikacji Audiowizualnej. W 2007 r. przeprowa-
dziła się do Częstochowy i została aktorką Teatru im. Adama Mickiewicza. 
Przez sześć lat grała w serialu „Szpital” na TVN, a  aktualnie można ją 
zobaczyć na Polsacie, w serialu „Przyjaciółki”. Sylwia Oksiuta–Warmus 
prowadzi również warsztaty teatralne z dziećmi, młodzieżą, dorosłymi, 
seniorami, amazonkami i bezdomnymi. Jest organizatorką i pomysłodaw-
czynią wystaw lalek teatralnych, zajęć z budowy lalek, plastyki ruchu sce-
nicznego, dykcji, emisji głosu oraz elementarnych zadań aktorskich.

Sylwia 
Oksiuta–Warmus

Pracę w branży rowerowej rozpoczął w 1995 r., będąc w piątej klasie szkoły 
podstawowej, składając rowery, a następnie pracując w serwisie i w sklepie. 
Uprawiał kolarstwo – tu jego największym osiągnięciem było zajęcie IV miej-
sca w Pucharze Polski XC Juniorów. W 2014 r. otworzył fabrykęrowerów.
com, pierwszy w Częstochowie i drugi w Polsce sklep monobreandowy 
(marka Trek). Od początku istnienia firmy tworzy wokół niej środowisko  
i atmosferę kolarską. Ściąga do Częstochowy kolarzy zawodowych, organi-
zuje imprezy lokalne i wyjazdy na wspólne wyprawy. Współpracuje z Kadrą 
Polski i wszystkimi polskimi kolarskimi Grupami Zawodowymi. 

Wojciech Kluk

Anja Rubik
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KAPITUŁA PROJEKTU „TWARZE PRZYSZŁOŚCI”

Magda Fijołek: Bartosz Frączek – malarz, wy-
kładowca, podróżnik, fan muzyki niezwyczaj-
nej, wnikliwy obserwator świata, filantrop.  
O czym zapomniałam?

Bartosz Frączek: Dodałbym jeszcze: fan dobrej 
kuchni.

Wnioskuję, że życie sprawia Ci przyjemność...

Tak, przyjemne życie wypełnione malowa-
niem, podróżami i wszystkim tym, z czym te 
dwie czynności się wiążą. Chociażby spotyka-
niem ciekawych ludzi. 

A która z tych wymienionych ról jest Ci naj-
bliższa?

Ciężko to jakoś rozgraniczać, bo twórczość to 
nie tylko stanie przy sztaludze. To poszuki-
wanie inspiracji właśnie w podróżach, kuchni, 
muzyce, w rozmowach z ludźmi. Twórczość to 
oglądanie życia z różnych perspektyw, nakła-
danie ich na siebie, miksowanie, tworzenie ko-
laży czy migawek rzeczywistości. Malowanie 
obrazów to czasami doświadczenie ekstatycz-
ne, a czasami zwykłe rzemiosło.

W Twoich obrazach da się wyczuć pozytywne 
nastawienie do świata. Feeria kolorów sprawia, 
że wprawiasz odbiorcę w dobry nastrój, a oko 
czerpie z badania ich przyjemność. Czy to wła-
ściwy trop interpretacyjny? 

To wszystko absolutnie nie jest zamysłem ar-
tystycznym. Jednak, jeśli maluje się ze szczero-
ścią, a nie kalkulując, to charakter, usposobienie 
malarza zawsze wyjdą na wierzch.

Lubisz łączyć obrazy w cykle. Była Częstocho-
wa, były inne miasta, a także kobiety, artyści. 
Najpierw jest pomysł na cykl, a później dopiero 
praca twórcza?

Tak, w mojej prawie dwudziestopięcioletniej 
działalności artystycznej zawsze wygodniej 
tworzyło mi się cyklami. Powstało ich tro-
chę: „Egipskie ciemności”, „Gwiazdozbiory”,  
„O kobiecie”, „Miejsca Zapamiętane”, „Głowy 
niewawelskie”, „Złote ogrody”, „Opowieści 
morza Śródziemnego”, „W poprzek Anda-
mańskiego morza”. Jakoś po drodze było mi 
drążyć jeden temat i rozgrywać go na nowo. 
Wspomniany przez Ciebie cykl „Moja Czę-
stochowa” wyewoluował naturalnie z cyklu 
„Miejsca Zapamiętane”.

Co pociąga Cię w miastach? Namalowałeś mię-
dzy innymi Brukselę, Lizbonę, Wenecję…

Odwiedzane miejsca nie tylko różnią się 
zabudową czy formą krajobrazu. Stojące 
pomniki, wiszące obrazy, detale architek-
toniczne – wszystkie one zaświadczają  
o historii tych miejsc, ich rozkwicie i prze-
mijaniu, o żyjących tam ludziach, radościach  
i smutkach, codzienności. Każde z miast po-

trafi zaserwować kompletnie inny zestaw 
doznań. Nastrój chwili, specyficzne światło, 
zaobserwowana sytuacja, nagłówek praso-
wy, kolorowa witryna, naderwany plakat, 
płytka chodnikowa, zatarty napis, czyjaś 
twarz, koncert ulicznego grajka, zapach pa-
rzonej kawy, rejs chybotliwą łódką, płaczący 
posąg Chrystusa, aromat wymieszanego ze 
smogiem jedzenia. Wszystkie moje zmysły 
są czujne i jednakowo zaangażowane. To 
właśnie z tych elementów  powstają moje 
miasta na obrazach. 
 
Każda podróż to praca dla Twojego oka?

Tak. Uważam, że artysta nigdy nie ma wakacji. 
Nawet leżąc na kocu na plaży, czy nad base-
nem, myśli tematem, kompozycją, obserwo-
wanym zjawiskiem. Obejrzyj zdjęcia na moim 
instagramie. To fotografie z całego świata, ale 
zakomponowane jak obrazy malarskie.

W Twoich obrazach widać elementy surreali-
zmu, ale przede wszystkim nawiązania do im-
presjonizmu. To są kierunki malarstwa, które 
cenisz najbardziej?

Właściwie nie ma dla mnie większego znacze-
nia, w jakim kierunku powstało dane dzieło. 
Jest interesujące albo nie. W każdym z nur-
tów tworzono przecież rzeczy lepsze i gorsze. 
Ciężko porównywać Caravaggia, Picassa czy 
Anselma Kiefera - wszyscy robili znakomite 
rzeczy niezależnie od czasu i miejsca, w jakich 
tworzyli.

Twoje prace były wystawiane w galeriach na 
całym świecie, od Japonii po Kalifornię. Lubisz 
mierzyć się z tym, jak inni odbierają Twoje ma-
larstwo?

Tę część mojej pracy lubię najbardziej - kon-
frontację tego, co powstaje w mojej pracowni,  
z widzem. Jeśli widz pochodzi z drugiego koń-
ca świata, robi się jeszcze ciekawiej.

Dosyć o malarstwie. Czas na Twoje pozostałe 
role. Jesteś surowym i wymagającym wykła-
dowcą? Inspiruje Cię praca z młodymi artysta-
mi?

Wydaje mi się, że nie jestem surowy, Nauczy-
łem się w swej pracy pedagogicznej kilku rze-
czy: między innymi tego, że korekta pozytyw-
na jest lepsza od negatywnej oraz tego, że nie 
warto poświęcać czasu ludziom, którzy tego 
nie chcą. Natomiast studenci są w stanie dać 
swemu wykładowcy bardzo wiele, często nie-
świadomie.

Udzielasz się podczas różnego rodzaju akcji 
charytatywnych. Odczytuję w tym wrażli-
wość na drugiego człowieka, który potrzebu-
je pomocy? 

Dobro wraca.

Muzyki słuchasz dla odprężenia, czy też towa-
rzyszy Ci ona w pacy?

Najwięcej muzyki słucham przy pracy  
i w podróży. Wtedy mogę się skupić na 
dźwiękach.

Trzeba też dodać, że jest to bardzo często mu-
zyka niszowa, alternatywna wobec panujących 
trendów. Co ciekawego wpadło Ci w ucho 
ostatnio?

Wymienię kilku wykonawców, których lu-
bię sobie czasem posłuchać: Brooklyn Funk 
Essentials, Pat Appleton, Royal Southern Bro-
therhood czy Ash Grunwald, ale jest ich dużo 
więcej. W ogóle moim cichym marzeniem jest 
poprowadzić kiedyś autorską cykliczną audy-
cję radiową na temat mojej ulubionej muzyki. 
Niestety, czasy małych rozgłośni radiowych  
w naszym mieście już się skończyły.

Niemal na koniec małe zaskoczenie. Do 15. 
roku życia grałeś w piłkę nożną w klubie RKS 
Raków. Czemu przerwałeś treningi?

Musiałem na tamtym etapie zdecydować, czy 
chcę w przyszłości kopać piłkę, czy zająć się 
sztuką. Nie ma możliwości na serio zaangażo-
wać się równocześnie w jedno i drugie. Po pro-
stu oceniłem swoje szanse na przyszłość.

Nadal jesteś zagorzałym kibicem piłkarskim? 
Żałujesz, że w tym roku nie odbędzie się Euro?

Nie jestem już kibicem piłki i jest mi obojętne, 
czy Euro się odbędzie, czy nie… Pieniądze 
zmieniły oblicze tego sportu i dlatego przestał 
mnie on interesować.

Znalazłeś się w kapitule projektu „Twarze 
Przyszłości”. Z jakiego klucza szukasz kandy-
datów do tego wyróżnienia?

Po pierwsze ważne jest dla mnie to, żeby ci lu-
dzie byli dumni z faktu, że są stąd. Po drugie 
cenię sobie pasję i bezwarunkową miłość do 
tego, co się w życiu robi.

OKO ARTYSTY
PRACUJE
BEZ PRZERWY

Zaprojektowaną przez niego maseczkę, 
chroniącą przed coronavirusem, 
nosi Maciej Orłoś. Sam artysta marzy 
o prowadzeniu audycji radiowej, w której 
mógłby prezentować  ulubioną muzykę. 
W swoim życiorysie ma również epizod 
trenowania piłki nożnej w klubie RKS Raków. 
Poznajcie bliżej Bartosza Frączka – członka 
kapituły projektu „Twarze Przyszłości”. 
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TWARZE PRZYSZŁOŚCI

Cztery lata temu niespodziewanie 
dostała propozycję, by spróbować 
swoich sił w modelingu. Ponieważ 
z takiej okazji trudno nie skorzystać, 
częstochowianka pojechała na casting. 
Od tej pory Zofia Wróbel bierze udział 
w rozmaitych pokazach 
mody na całym świecie. 

Magda Fijołek: Jesteś dowodem na to, 
że opowieści o agentach modelek, któ-
rzy odnajdują dziewczynę w mediach 
społecznościowych i proponują pracę 
w modelingu, to nie historie z bajek. Ile 
miałaś wtedy lat? Pamiętasz tamtą sytu-
ację?

Zofia Wróbel: Cała ta historia wydarzy-
ła się w styczniu 2016 roku. W listopa-
dzie poprzedniego roku skończyłam  
15 lat - więc byłam dosyć młoda, chodzi-
łam jeszcze do gimnazjum. Pamiętam to 
doskonale - polubiłam ładne zdjęcie na 
Instagramie, po czym od osoby, która je 
zamieściła, dostałam prywatną wiado-
mość z pytaniem o to, ile mam wzrostu. 
Gdy napisałam, że mierzę 175  cm, pa-
dło pytanie, czy chciałabym być model-
ką. Zdziwiłam się i napisałam, że może. 
Nigdy wcześniej o tym nie myślałam, 
ale uznałam, że warto spróbować.

Cała ta sytuacja nie budziła w Tobie 
wątpliwości?

Byłam trochę zdziwiona, ale osoba, któ-
ra się ze mną skontaktowała, od razu 
podała mi nazwę agencji, stronę i swoją 
wizytówkę. Sama również poszukałam 
w Internecie informacji o tej agencji, 
przejrzałam jej media społecznościowe 
oraz profile modelek, które z nią współ-
pracują.

Wygląda to na szczęśliwy przypadek, 
ale czy naprawdę nie marzyłaś wcze-
śniej, by zostać modelką? Nie próbowa-
łaś chodzić na castingi?

Nigdy o tym nie myślałam na poważ-
nie. Modą się oczywiście interesowa-
łam i podziwiałam top modelki, lecz 
w wieku 15 lat miałam kompleksy jak 
każda nastolatka i nie sądziłam, że sama 
mogłabym się znaleźć w świecie mody. 
Nawet jadąc do agencji na spotkanie, nie 
wierzyłam, że ktoś zaoferuje mi współ-
pracę. Podświadomie chciałam, żeby się 
udało, lecz na nic się nie nastawiałam.

Skoro modeling nie był w Twoich pla-
nach na przyszłość, to jak ją sobie wy-
obrażałaś?

Nie miałam żadnego konkretnego pla-
nu, praktycznie każdego dnia chciałam 
związać swą przyszłość z czymś innym. 
Nawet w momencie wyboru profilu  
w liceum nie byłam pewna, co chcę ro-
bić. Najczęściej przez głowę przewijały mi 
się psychologia oraz filologia angielska. 

Miałaś wątpliwości, czy wejść do świata 
mody na poważnie?

Na początku nie wiedziałam, jak on wy-

gląda, dlatego myślałam o tym raczej jak 
o zabawie i sposobie na dorobienie so-
bie. Lecz im mocniej zaczęłam się w ów 
świat zagłębiać, tym bardziej zaczęłam 
postrzegać to jako poważną sprawę. 
Sposób na życie i zarabianie, a nie tylko 
chwilową zajawkę, dzięki której mogę 
sobie kupić nowe buty.

Skąd pomysł na ogolenie głowy? Ta 
stylizacja została Twoim znakiem roz-
poznawczym...

Kiedy pierwszy raz pojechałam do 
agencji, miałam rozjaśnione, zniszczone 
włosy, które do niczego się nie nadawa-
ły. Gdy szefowa powiedziała, że - zanim 
zacznę pracować - będę musiała je za-
puścić do naturalnego koloru, mój tata, 
który był ze mną na spotkaniu, zażarto-
wał, że wystarczy ogolić włosy i będzie 
naturalny kolor. Szefowa zachwyciła się 
tym pomysłem, ja wtedy trochę mniej. 
Po półrocznych przemyśleniach stwier-
dziłam jednak, że to może być coś, co 
mnie wyróżni i da mi zlecenia.

Efekt był tak piorunujący, bo modelki 
zwykle mają długie włosy?

Tak, w Polsce wtedy, kiedy goliłam wło-
sy, nie było żadnej modelki obciętej na 
tak krótko. Gdy agencja wrzuciła moje 
zdjęcie po ogoleniu włosów, prawie 
automatycznie dostałam kilka zleceń. 
Działo się to wszystko bardzo szybko. 
Pamiętam, jak szefowa podsyłała mi 
wiadomości od bardzo wpływowych w 
polskiej modzie ludzi, którzy zachwy-
cali się moim nowym wyglądem, a ja 
nie miałam nawet pojęcia, kim oni są 
(śmiech). 

Pamiętasz swój pierwszy pokaz mody?

Mój pierwszy 
pokaz miał miej-
sce w Polsce,  
w ramach pro-
jektu „The De-
signer Gallery” 
Kasi Sokołow-

skiej. Był to pokaz z najlepszymi kre-
acjami wielu polskich projektantów. 
Pamiętam wielki stres przed przymiar-
kami, bo nie radziłam sobie jeszcze do-
brze w szpilkach oraz stresowałam się 
kontaktem z Kasią Sokołowską, znaną 
mi wcześniej tylko z telewizji. Stres jed-
nak minął w momencie, gdy pani Kasia, 
która okazała się bardzo miłą osobą, za-
proponowała, że jeśli się boję, to da mi 
stylizację z płaskimi butami. 

Prezentujesz na całym świecie kreacje 
domów mody Vivienne Westwood, 
Emilii Wickstead, Iceberg. Co czujesz, 

gdy pojawiasz się obok znanych mode-
lek na wybiegach w Paryżu, Mediola-
nie, Londynie, Pekinie, Tokio?

Modeling nauczył mnie bycia śmiałą. 
Wcześniej byłam typem szarej myszki 
i introwertyczką. Na początku miałam 
więc duży problem, żeby porozmawiać 
z jakąś podziwianą przeze mnie top 
modelką, bo po prostu wstydziłam się  
i zastanawiałam nad tym, co ona sobie  
o mnie pomyśli. Z czasem jednak prze-
stałam się tym przejmować. Szczegól-
nie, że znane modelki są z reguły bardzo 
miłe i jest dla nich przyjemnością usły-
szeć, że ktoś podziwia ich pracę.

A jaka jest atmosfera poza wybiegiem? 
Jak wyglądają przygotowania do poka-
zu?

Przygotowania są zarazem bardzo po-
dobne, jak i bardzo różne. Zawsze są 
próby poruszania się w butach, w któ-
rych idziemy na pokazie, robienie ma-
kijażu i paznokci oraz - w przypadku 
innych modelek - włosów. I właśnie od 
stopnia skomplikowania makijażu czy 
ułożenia włosów dużo zależy. Jeśli jest 
to prosty wizerunek, praca idzie szybko 
i sprawnie, są jednak sytuacje, że maki-
jażystki i fryzjerzy wprost nie nadążają  
z przygotowaniem wszystkich modelek 
i może się zrobić nerwowo.

Masz na koncie okładkę w „Grazia 
France”, edytoriale w „Schön Maga-
zine”, „Harper’s Bazaar Japan” oraz 
„Arabia”, kampanię szminek YSL beau-
ty, kampanie marki Nike, Reserved czy 
Big Star. To jest już sukces dla modelki?

Zważywszy, jak trudny jest świat mody 
i jak ciężko dostać zlecenia, uważam to 
za sukces. Są to prace, które na pewno 
będę długo wspominać, budzą bowiem 
we mnie pozytywne emocje. Oczywi-
ście są top modelki, które osiągnęły wię-
cej, lecz ja zawsze odnoszę się do siebie 
i nie porównuję z innymi. Cieszę się  
z tego, co mam i co osiągnęłam.

Czy miałaś okazję zetknąć się podczas 
pokazów z polskimi modelkami: Anją 
Rubik, Anną Jagodzińską, Zuzanną Bi-
joch, czy pochodzącą także z Częstocho-
wy Julią Banaś?

Na pokazach akurat nie miałam przy-
jemności się z nimi zetknąć. Szczegól-
nie że pierwsza trójka z wymienionych 
bierze udział w bardzo małej ilości 
pokazów. Z Julią Banaś spotkałam się 
na castingach, ale przede wszystkim 
w dzieciństwie byłyśmy sąsiadkami 
(śmiech). Miałam kiedyś propozycję 
zagrania w teledysku reżyserowanym 

przez Anję, byłam jednak wtedy w Lon-
dynie, co uniemożliwiło mi przyjęcie 
zlecenia.

A co z dietą?

Jestem osobą naturalnie szczupłą, z do-
brymi proporcjami ciała, a więc nigdy 
nie stosowałam żadnej specjalnej diety. 
Uważam tylko na to, by jeść w miarę 
zdrowo, ale to ze względów zdrowot-
nych, a nie po to, by schudnąć. 

Wszystkie modelki podkreślają, że ich 
praca nie jest łatwa. Ty też to potwier-
dzasz?

Tak, większość społeczeństwa myśli, 
że ta praca polega na ładnym wyglą-
daniu, spaniu na pieniądzach i piciu 
szampana. Rzeczywistość jest jednak 
kompletnie inna. Jest to profesja obcią-
żająca psychicznie i fizycznie. Niejeden 
raz zdarzało mi się być na planie nawet 
po 14 godzin. Gdy przychodzi Fashion 
Week, cały dzień spędza się na castin-
gach, a podawany o  godzinie 23.00 ko-
munikat, że trzeba się szybko zjawić na 
przymiarkach, to nic dziwnego. Ciągłe 
wyjazdy, przez które omijają nas waż-
ne wydarzenia życiowe, są codzien-
nością. Tak samo jak dwumiesięczne 
wyjazdy służbowe. Zdobycie opcji na 
super zlecenie, która się później nie po-
twierdza, to też bardzo częsta sprawa. 
Modeling to ciężki zawód, który dużo 
ludzi lekceważy. Ja sama myślałam 
na początku, że będzie łatwiej. Jest też 
jednak dużo plusów, ze względu na 
które nie zamieniłabym się miejscami 
z nikim.

W tym światowym życiu jest jeszcze 
miejsce na Częstochowę?

Oczywiście! Zawsze wracam do ro-
dzinnego domu, żeby się wyciszyć. 
Niedawno jeszcze tu mieszkałam, 
jednak ze względu na pracę i mojego 
chłopaka podjęłam decyzję o prze-
prowadzce do Warszawy. Częstocho-
wa na zawsze jednak zostanie moim 
miastem rodzinnym i miejscem, gdzie 
mogę zapomnieć o wszystkich proble-
mach.

Czym zajmujesz się w przerwach mię-
dzy pokazami i wyjazdami?

Skupiam się wtedy na kontakcie  
z bliskimi. Spędzam czas z moim chło-
pakiem, spotykam się ze znajomymi, 
wracam do Częstochowy do rodziny. 
Obecnie pracuję też nad pewnym pro-
jektem, o którym niebawem, mam na-
dzieję, będzie głośno, lecz przez obecną 
sytuację prace nad nim są wstrzymane.
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KONTRABASISTA
Częstochowianin 
Maksymilian Mucha 
uznawany jest za jednego 
z najzdolniejszych jazzmanów 
młodego pokolenia. Wraz ze 
swoim kontrabasem przemierza 
świat z polskimi i zagranicznymi 
projektami muzycznymi. 
Dodatkowo znajduje czas 
na śpiewanie dawnych polskich 
pieśni religijnych oraz historycznych 
utworów z Kurpiowszczyzny Zielonej, 
w zespole Monodia Polska 
Adama Struga.

Magda Fijołek: Debiut w zespole Mateusza 
Pospieszalskiego to nie byle co. Jak do tego 
doszło?

Maksymilian Mucha: Z Mateuszem znali-
śmy się już jakiś czas, bo z Markiem, jego 
synem, a moim duchowym bratem, chodzi-
liśmy razem do szkoły i już wtedy sporo ra-
zem graliśmy. Mateusz zawsze nas w tym 
wspierał i służył dobrą radą. Któregoś razu 
potrzebował na kilka koncertów basisty do 
swojego zespołu EMPE3, w zastępstwie za 
Marcina Pospieszalskiego. No i to pewnie 
Marek, który też w tym zespole grał, namó-
wił go, żeby „wziął” mnie. 

Stresowałeś się przed pierwszym wystę-
pem z nim?

Trochę na pewno, bo to był spory festiwal, 
„Inne Brzmienia” w Lublinie. Granie duże-
go pleneru było dla mnie wtedy nowością. 
Ale jeśli pytasz o stres związany z samym 
byciem na scenie z Mateuszem, to nie jest to 
typ lidera, który przygniata cię swoim ego 
i robi klimat w stylu „lepiej, żebyś się nie 
pomylił”. Jest za to niesamowicie kreatyw-

nym i pełnym energii gościem, otwartym 
na ludzi tak samo jak na muzykę. 

Jesteś absolwentem Szkoły Muzycznej  
w Częstochowie. Zacząłeś w niej naukę  
w klasie skrzypiec, zakończyłeś jako kontra-
basista. Kontrabas jest bardziej pociągający?

Skrzypce to instrument równie piękny, co 
wymagający - ogromnej pracy i poświęce-
nia, długich godzin szlifowania swojego 
warsztatu. I systematyczności. Ja nie mia-
łem do tego cierpliwości, raczej ślizgałem 
się przez 6 lat od egzaminu do egzaminu, 
będąc instrumentalistą-przeciętniakiem.  
A naprzeciwko klasy, w której miałem 
lekcje skrzypiec, była klasa kontrabasu  
i zawsze z zazdrością patrzyłem na trochę 
starszych i bardziej wyrośniętych kolegów, 
którzy przynosili albo wynosili stamtąd 
te piękne instrumenty. Czyli chyba tak, 
kontrabas już wtedy musiał być dla mnie 
bardziej pociągający. Tak się jednak po-
układało, że zacząłem na nim grać dopiero 
na początku liceum. Wylądowałem wtedy  
w klasie kontrabasu u Michała Konopelskie-
go, który, oprócz tego, że jest cudownym 
człowiekiem, ma też nosa do basistów. Krzy-

siek Pacan, Marcin Lamch czy Jacek Fedko-
wicz to przecież jego wychowankowie. 

Czemu wybrałeś jazz jako przestrzeń Two-
jej aktywności muzycznej?

Ja niczego nie wybierałem, a to przestrzeń 
jazzu jest praktycznie nieograniczona. Pod 
warunkiem, że nie kłócimy się o to, gdzie 
ona się kończy, a gdzie zaczyna - u jazzo-
wych muzyków i dziennikarzy to bardzo 
częste. Dla mnie jednak ten spór zawsze był 
jałowy i niepotrzebny. 

Nazywany jesteś jednym z najzdolniej-
szych jazzmanów młodego pokolenia. To 
chyba zobowiązujące?

No i właśnie, nawiązując do poprzednie-
go pytania, nie ma dla mnie znaczenia, 
czy ktoś nazywa mnie jazzmanem czy nie.  
I choć cały ten „tytuł”, który przytoczyłaś 
w pytaniu brzmi bardzo miło, nie czuję się 
w związku z tym do niczego zobowiązany. 

Do swoich projektów zapraszali Cie tacy 
twórcy, jak Tomasz Stańko, Wojciech Wa-
glewski, Greg Osby, Maciej Obara czy Do-

minik Wania. To dla młodego muzyka chy-
ba spora nobilitacja...

Oczywiście! Akurat wszyscy panowie, któ-
rych wymieniłaś byli i są dla mnie bardzo 
ważni, słuchałem ich i podziwiałem na 
długo przed tym, zanim stanąłem z nimi 
na scenie. To niesamowite, kiedy ktoś taki 
dzwoni do Ciebie i pyta, czy z nim zagrasz. 

Pewnie sporo się od nich uczysz? 

Zdecydowanie. 

Nie tak łatwo Cię złapać w Polsce, bo ze swo-
im kontrabasem wędrujesz muzycznie po 
całym świecie. Grasz od kilku lat z zespołem 
amerykańskiego trębacza Christiana Scott’a. 
Ty do niego trafiłeś, czy on Cię odnalazł?

Takie historie zawsze wyglądają podobnie. 
Grasz z kimś, ten ktoś poleca cię komuś,  
z kim gra itd. Tak było też w tym wypadku. 
Grając w zespole Igora Osypova, mojego ko-
legi ze studiów w Berlinie, poznałem sakso-
fonistę Logana Richardsona, i zacząłem grać  
w jego zespole. Logan z kolei grał też w ze-
spole Christiana. Jakieś cztery lata temu, 

kiedy byli w trasie po Europie, ich basista 
musiał wrócić do domu, zadzwonili więc do 
mnie. A ja rzuciłem wszystko i… od tego cza-
su faktycznie sporo się z nimi najeździłem. 

Jesteś przede wszystkim kojarzony jako 
kontrabasista, tymczasem udzielasz się 
również wokalnie w zespole śpiewaczym 
Monodia Polska Adama Struga, który 
praktykuje dawne polskie pieśni religijne 
i świeckie w wariantach kurpiowskich - 
zupełnie inna stylistyka muzyczna. To od-
skocznia od jazzu, czy jeszcze coś innego? 

Mam ogromne szczęście, że tam trafiłem. 
Zaczęło się od tego, że Szczepan Pospieszal-
ski zwerbował mnie do Kompanii, zespołu 
Adama, który wykonuje jego autorską mu-
zykę. I w tej muzyce z miejsca się zakocha-
łem. Potem trafiłem na próbę Monodii i tam 
już w ogóle osłupiałem. Jak słyszysz dzie-
sięciu chłopa śpiewających te przepiękne 
pieśni, w naturalnej emisji i stroju, to zaczy-
nasz rozumieć, na czym polega piękno tej 
muzyki. Wcześniej znałem ją tylko w wersji 
uproszczonej na potrzeby taktowej kreski, 
najczęściej w wykonaniach zespołów pieśni 
i tańca, które zupełnie pozbawione są tego, 
co dla mnie w tej materii najważniejsze. Ob-
cowanie z muzyką tradycyjną w czystej po-
staci jest dla mnie po prostu niekończącą się 
lekcją mojej muzycznej tożsamości. 

Wróćmy do początków, czyli do Częstocho-
wy. Przyznajesz, że duży wpływ na Ciebie 
wywarł zespół Tie Break i muzycy z nim 
związani. Co wyciągnąłeś dla siebie z ich mu-
zyki?

Pierwszym koncertem, na którym w ogóle 
zetknąłem się z muzyką improwizowaną, 
był koncert Janusza Yaniny Iwańskiego  
i Krzysztofa Majchrzaka w podziemiach 
Ratusza, na który zabrała mnie mama.  
W czasach, kiedy dorastałem, w mieście czę-
sto grały zespoły Tie Breakowców: Yeshe, 
Graal, Free Wave, Empe3. Był też nawet 
koncert samego Tie Breaku, pierwszy po 
chyba wielu latach - na świetnym festiwa-
lu Garaż - i to była petarda. Trudno mi po-
wiedzieć, co wyciągnąłem z ich muzyki, na 
pewno mnóstwo rzeczy, których nie potrafię 
nazwać. Natomiast zawsze byłem dumny  
z tego, że jestem z Częstochowy, która dzię-
ki Tie Breakowi miała właśnie swoje własne, 
niepodrabialne brzmienie i zdrowy dystans 
do świata jazzowego establishmentu, z któ-
rym TB nigdy nie było po drodze.

Mocno identyfikujesz się z Częstochową? 

No jasne. W końcu tu się wychowałem, tu-
taj też poznałem swoją żonę i zawiązałem 
mnóstwo przyjaźni. Wracam tu często, od-
wiedzam rodziców, teściów i bardzo odpo-
czywam. 

TWARZE PRZYSZŁOŚCI
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MIASTO Z PASJĄ

Sytuacja pandemiczna pozwala nam stopniowo na coraz więcej, dodatkowo pogoda zachęca do wyjścia na zewnątrz. 
Jeśli jednak nie zamierzacie jeszcze wychylać się z domu i szukacie kolejnego pomysłu na spędzenie wolnego czasu, 
to proponujemy zanurzyć się w zupełnie innym świecie – świecie gier fabularnych.  W mieście mamy wielu speców 

od tego typu rozrywki, warto chociażby sprawdzić Erpegowe Piekiełko Radosława Bożka.    

WEJDŹ DO ŚWIATA GRY

CZERWIEC 202018

Gdy już znudzą się karcianki lub zabraknie na wieczór 
planszówek, można sięgnąć po równie popularną formę 
rozrywki, czyli gry fabularne. Zwłaszcza, że RPG (z języka 
angielskiego role-playing game) wymaga od nas zaangażo-
wania i pomysłowości oraz pozwala na wcielenie się w wy-
marzoną postać i poznanie fantastycznego świata. Jest więc 
znakomitą propozycją dla osób, które mają dużo wolnego 
czasu i chcą go spędzić w zupełnie innej rzeczywistości,  
a przy okazji nieco rozruszać swoje szare komórki.

Erpegi rozgrywane przy stole (istnieją też bowiem wersje 
komputerowe) łączą w sobie właściwości gier planszowych 
i teatru wyobraźni. Rozgrywka polega zazwyczaj na odegra-
niu wybranej przez nas roli, a nad wszystkim czuwa pew-
nego rodzaju narrator i reżyser, czyli Mistrz Gry. Nadzoruje 
on przebieg spotkania, czyli wszystko to, co może wydarzyć 
się w otaczającym nas świecie gry. Wcielenie się w postać, 
zbudowanie jej i rozwój oraz podążanie za wyłaniającą się  
w czasie gry fabułą to nasze najważniejsze zadania. Jedynym 
ograniczeniem jest tylko wyobraźnia gracza.

Gry fabularne to rozrywka dla każdego. Grają młodzi  
i starzy, przedstawiciele różnych zawodów, ludzie o rozma-
itych poglądach. Wystarczy chęć poznania czegoś nowego  

i sprawdzenie na własnej skórze, czy ten typ rozrywki przy-
padnie nam do gustu – wyjaśnia Radosław Bożek, znany też 
jako Beamhit, z bloga Erpegowe Piekiełko, poświęconego 
grom fabularnym.

Oczywiście zanim zaczniemy grać, musimy wybrać intere-
sujący nas system, na który składa się charakterystyka świa-
ta wraz z zasadami i mechaniką gry. Dzięki temu poznamy 
wszystkie niezbędne informacje dotyczące konkretnej roz-
grywki, np. opisy miejsc, postaci i wielu innych elementów. 
Potem jeszcze musimy tylko znaleźć parę osób (nie musi ich 
być wiele) chętnych do wspólnej zabawy - można to zrobić 
również online. Czasami są potrzebne dodatkowe drobne 
rekwizyty, takie jak kostki czy karty, jednak zależy to od 
tego, na jaki system się zdecydowaliśmy. Kiedy będziemy 
już gotowi, możemy śmiało zanurzyć się w intrygującą fabu-
łę i wejść do wybranego świata gry.

Gry fabularne to wspaniałe medium, by przeżyć niesa-
mowite przygody. Jeżeli kiedykolwiek marzyliście o tym, 
by dana scena w książce potoczyła się całkiem inaczej, to  
w RPG macie właśnie możliwość pokierowania losem ja-
kiegoś bohatera, by zrobił to, na co macie ochotę. Możecie 
zostać wojowniczkami, kosmicznymi przemytnikami, wam-

pirzycami, detektywami, hakerami czy rewolwerowcami  
z Dzikiego Zachodu – tłumaczy Beamhit.

Osoby, które dopiero poznają ten świat i jeszcze nie czują 
się na tyle pewne, by od razu zacząć grać w erpegi, mogą  
z powodzeniem poznać ich charakterystykę poprzez oglą-
danie czy słuchanie rozegranych już sesji, np. na YouTube 
czy Spotify. Znajdziemy je chociażby w Erpegowym Pie-
kiełku (facebook.com/rpgpiekielko/), gdzie trafimy też na 
wiele aktualności dotyczących wydawanych obecnie tytu-
łów. To również bogate źródło informacji na temat innych 
internetowych miejsc poświęconych grom fabularnym.

Możecie zobaczyć jakąś sesję w internecie, a później przyłą-
czyć się do istniejącej grupy lub sami zebrać graczy. Dobrym 
pomysłem jest kupienie startera, czyli zasad podstawowych, 
pomyślanych jako wprowadzenie do RPG. Mamy po pol-
sku starter do „Dungeons & Dragons” i szykowane są już 
kolejne – do „Warhammera” i „Zewu Cthulhu”. A jeśli ktoś 
chce grać ze swoimi dziećmi, to polecam „Jagodowy Las”, 
„Mistrza Baśni” oraz „Equestrię: Puść Wodze Fantazji”. Ta 
ostatnia pozycja pozwala przenieść się do świata znanych 
kucyków – dodaje Beamhit.

mw



#ZOSTAŃWDOMU

  „Terraformacja Marsa”, Jacob Fryxelius  
 
W tej grze wcielamy się we właściciela jednej z wielkich ziemskich korporacji i staramy się przystosować atmosferę Marsa do kolonizacji. 
Jest to gra kooperacyjna, gdzie każdy z graczy może podnosić potrzebne do życia wskaźniki (poziom tlenu, temperaturę oraz obecność wody). 
Uczestnicy rozgrywki zdobywają samodzielnie punkty i - po spełnieniu wszystkich warunków kończących grę - zwycięzca jest tylko jeden. 
Gramy za pomocą kart, które definiują to, jakimi zasobami dysponujemy, jakie wskaźniki możemy podnieść oraz jakie akcje możemy wykonać. 
Pomimo mnogości różnych elementów gra jest dość łatwa do opanowania. W czasie izolacji społecznej cenna może być możliwość grania w pojedynkę, 
którą „Terraformacja Marsa” nam oferuje. Duża liczba kart sprawia, że każda partia jest inna, a dla fanów tej pozycji dostępne są liczne rozszerzenia 
zawierające nowe karty, plansze oraz mechaniki i warianty wzbogacające rozgrywkę. Wyścig z innymi graczami o dominację na planecie, walka 
o najlepsze lokalizacje na powierzchni Marsa, czy też samodzielne próby przystosowania atmosfery obcej planety do życia dają dużo frajdy i satysfakcji.

 „Kingdomino Duel”, 
 Ludovic Maublanc, Bruno Cathala 
 
Jest to wersja roll&write popularnej gry „King-
domino”. Gry roll& write, czyli po prostu „rzuć  
i zapisz” stały się ostatnio bardzo popularne. 
W każdej z nich chodzi mniej więcej o to 
samo, czyli rzut kością/ kośćmi oraz odpo-
wiednie zanotowanie wyniku na dołączonych 
do gry blankietach. „Kingdomino Duel” to gra 
dwuosobowa, w której na zmianę rzucamy 
czterema kośćmi z tarczami herbowymi, 
łączymy je w pary (jak w Domino) i te pary 
nanosimy ołówkami na nasz blankiet. W ten 
sposób powstają w naszym królestwie kolejne 
posiadłości. Dodatkowo to, jakie tarcze na ko-
ściach wybieramy, ma wpływ na ewentualne 
bonusy, które możemy zdobyć w trakcie gry. 
Zasady są bardzo proste, ale wybór najlepszej 
opcji zawsze mocno pobudza szare komórki. Małe gabaryty gry oraz brak  
planszy sprawiają, że „Kingdomino Duel” możemy zabrać wszędzie i zagrać  
w każdych warunkach. Gra w sam raz na wypad do lasu, czy piknik na łące. 

 „Azul”, Michael Kiesling  

Rodzinna gra logiczna, której 
popularność oraz prostota 
zasad sprawiły, że powstają 
różne wariacje bazujące na jej 
mechanice. Opisując przebieg 
gry w skrócie: dobieramy kolo-
rowe kafelki i układamy je na 
swojej planszy tak, by zdoby-
wać punkty. Zasady są bardzo 
proste i łatwe do opanowania, 
ale sedno tkwi w tym, żeby 
nasze ruchy i akcje przyniosły 

nam jak najwięcej punktów i bonusów w trakcie gry oraz na 
jej końcu. Rozgrywki w Azul są dość krótkie i rzadko kończymy 
zabawę tylko po jednej grze. Uniwersalność tej planszówki spra-
wia, że jest to świetna pozycja dla par oraz dla całej rodziny  
(2-4 graczy). Granie rodzinne to zabawa zarówno dla dorosłych, 
jak i dla dzieci, które w tym przypadku uczą się logicznego my-
ślenia oraz planowania i optymalizacji swoich ruchów. Wisienką 
na torcie jest to, że gra jest niezwykle atrakcyjna wizualnie.

MATEUSZ NIENARTOWICZ
FESTIWAL GIER PLANSZOWYCH TWIERDZA

Tym razem, w ramach kolejnej specjalnej odsłony cyklu „Z innej półki”, porzucamy na chwilę temat literatury, muzyki i filmu, aby przenieść się 
do świata gier bez prądu. Poprosiliśmy kilku częstochowskich miłośników planszówek (organizatorów imprez branżowych, przedstawicieli 

środowisk fanowskich), by wskazali swoje ulubione tytuły. Zdradzili, w co sami lubią grać, gdy zmuszeni są zostać dłużej w domu. 
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 „Cyklady” - Bruno Cathala, Ludovic Maublanc 

Malowniczy archipelag greckich wysp staje się areną walk helleńskich wojowników. W „Cyklady” może grać od dwóch 
do pięciu graczy. Każdy z nich staje na czele greckiego polis i stara się rozbudować swoje miasta, armie i flotę w celu dominacji 
nad rywalami. Do zwycięstwa prowadzą różne drogi - od militarnych podbojów poprzez wykorzystywanie mitycznych potworów, 
aż po przewagę na polu nauki i kultury. Unikalna mechanika ofiar składanych bogom gwarantuje nieprzewidywalną 
rozgrywkę, którą można powtarzać setki razy, a i tak nigdy nie zacznie ona być wtórna.

 „Ojciec Chrzestny. 
 Imperium Corleone”, 
 Eric M. Lang 
 
Nowy York w środku 
wojen mafii, prosto  
z książek Puzo czy fil-
mów Coppoli. Dwóch 
do pięciu graczy 
przejmuje kontrolę 
nad jedną z rodzin 
mafijnych i stara się 
przejąć władzę w mieście, przy pomocy wszelkich nie-
zbędnych środków. Gracze mogą prowadzić nielegalne 
interesy i wymuszać haracze na legalnych biznesach, 
wszystko po to, aby zdobyć środki i pieniądze niezbędne 
do wyeliminowania przeciwników i zagarnięcia ich te-
rytorium. Na początku gra może wydawać się spokojna, 
ale szybko zaczyna brakować miejsca dla wszystkich 
graczy i - prędzej czy później -  niektórzy gangsterzy 
lądują na dnie rzeki Hudson, w betonowym obuwiu. 

 „Zimna Wojna 
 1945-1989”, 
 Ananda Gupta, 
 Jason Matthews 

Jest to dla mnie szczegól-
na pozycja, jeśli chodzi  
o gry planszowe.  
Z jednej strony wyjątkowo 
wciągająca i wymagająca 
pomyślunku rozgrywka,  
z drugiej - gra poruszająca 
bardzo ciekawą tematykę. 
Gracze wcielają się  

w przywódców supermocarstw drugiej połowy XX wieku  
i starają się wpływać na wydarzenia tak, aby kontrolować jak 
największą część świata. Przewroty, konflikty czy faktyczne 
historyczne wydarzenia przeplatają się tu ze sobą w cieniu 
zagrożenia wojną nuklearną i wyścigu kosmicznego. Gra 
jedynie dla dwóch graczy, ale za to nigdy się nie nudzi i wciąż 
dostarcza nowych wrażeń.

KRZYSZTOF MAJTYKA
KONWENT FANTASTYKI MEDALIKON



#ZOSTAŃWDOMU

 „Puerto Rico”, Andreas Seyfart 

„Puerto Rico” przyciągnęło moją uwagę, bo zajmuje czołowe miejsca w wielu prestiżowych rankingach gier planszowych. W końcu 
trafiła do mnie nowa edycja tej kultowej planszówki, poszerzona o dwa dodatki. Względem starszej wersji zmieniła się szata graficzna, 
która wprowadza w przyjemny i tropikalny klimat. Aspekty wizualne odgrywają jednak w tej produkcji rolę drugoplanową. Twórcy 
skoncentrowali się na stworzeniu zbalansowanej i przekonującej mechaniki rozgrywki, co bezsprzecznie udało się osiągnąć. Wszystko 
kręci się wokół odpowiedniego zarządzania surowcami, a można to robić na różne sposoby, dzięki czemu gra jest wciąż atrakcyjna  po wielu 
rozegranych partiach. Dodatkowo potrafi być ekscytująca nawet wtedy, gdy rywalizujemy tylko we dwoje. Duży plus stanowi fakt, 
że podczas tury konkretnego gracza jego decyzje powodują zazwyczaj interakcje z innymi uczestnikami zabawy, wymuszając na nich 
podjęcie decyzji związanych z daną operacją, w związku z czym gracze muszą być cały czas skupieni na rozgrywce. Chociaż ów tytuł 
jest strategią ekonomiczną, to jej zasady są dosyć przejrzyste i łatwo je rozgryźć nawet po jednej-dwóch rozgrywkach.

DAWID TOPOLSKI
KONWENT FANTASTYKI CZEKON

ADAM KIEŁBIK
FANDOM GIER, MANGI I FANTASTYKI „GILDIA CZĘSTOCHOWA”

 „Nemesis”, Adam Kwapiński 

Ufundowana na platformie crowdfundingowej „Kickstarter” gra od polskiego twórcy - Adama Kwapińskiego. Survival w klimacie science-fiction, 
mocno inspirowany filmami z serii „Obcy”. Rozbudowana gra kooperacyjna od jednego (tryb solo) do pięciu graczy, z możliwością negatywnej 
interakcji w zależności od osobistych celów gracza. Rozgrywka jest tutaj wymagająca i nietolerująca pomyłek. Gracze kierują wybudzonymi 
z hibernacji członkami załogi statku kosmicznego -  Kapitanem, Pilotem, Żołnierzem, Mechanikiem, Zwiadowcą i Naukowcem. Ich zadaniem 
jest odnalezienie przyczyny alarmu i wypełnienie osobistych tajnych celów umieszczonych na rozlosowanych wcześniej kartach. 
Ale, aby się to powiodło, należy wcześniej sprawdzić parametry: sprawność silników, czy ustawienie odpowiednich współrzędnych kursu okrętu. 
Wiąże się to z eksploracją statku oraz odwiedzaniem jego kolejnych sekcji. Niestety, każdy ruch generuje hałas, a hałas przyciąga żądnych 
krwi kosmitów, z którymi trzeba walczyć, mimo ograniczonych zasobów. Łatwo jest tutaj zginąć. Opcjonalny tryb rozgrywki oferuje 
możliwość kontynuowania gry kosmitami pierwszemu graczowi, którego postać straciła życie.

 „Świat Dysku – 
 Ankh Morpork”, 
 Martin Wallace 

Stworzenie gry opartej 
na licencji literackiej 
jest zadaniem nie-
zwykle trudnym, bo 
fani oryginału zawsze 
oczekują hitu na miarę 
książkowego pierwo-

wzoru. Przed takim wyzwaniem stanął uznany projektant 
gier planszowych Martin Wallace, tworząc „Świat Dysku – 
Ankh Morpork” - grę opartą na legendarnym cyklu fantasy 
brytyjskiego pisarza Terry’ego Pratchetta. Na starcie za-
chwyca już sam dizajn adaptacji Wallace’a, która imponuje 
wykonaniem oraz dbałością o najmniejsze detale. Pokaźna 
plansza, przedstawiająca miasto Ankh Morpork, czy 
karty z klimatycznymi ilustracjami świetnie oddają magię 
pierwowzoru. Rozgrywka jest klarowna i przystępna nawet 
dla adeptów planszówek. W trakcie rywalizacji wcielamy 
się w jednego z bohaterów znanych z książek Pratchetta. 
Każdy z graczy otrzyma znane tylko jemu wytyczne, które 
musi spełnić, aby zwyciężyć. Zmagania polegają na walce 
o władzę w metropolii. Zaciekła rywalizacja pomiędzy 
graczami i wiele wariantów do rozegrania czynią ten tytuł 
szalenie wciągającym.

 „Posiadłość 
 Szaleństwa”, 
 Nikki Valens 

Jeżeli jesteś fanem kina 
grozy, zaczytujesz się  
w horrorach i uwielbiasz 
jeżące włosy na karku 
opowieści, to „Posiadłość 
Szaleństwa” może być 
świetną okazją na posze-
rzenie Twoich mrocznych 

pasji w dziedzinie gier planszowych. Jest to pozycja rozbudo-
wana i złożona, co wymaga poświęcenia większej ilości czasu 
na rozgryzienie wszystkich zasad i reguł. Warto zaznaczyć, 
że gra jest skierowana do miłośników dłuższych rozgrywek. 
Samo przejście tytułu przy jednym spotkaniu zajmie od 2 do 3 
godzin. Chociaż gra nie należy do tanich, to wnętrze wielkiego 
pudła wypełnionego przez dziesiątki specjalnych kart, frag-
mentów mapy czy znakomicie wykonanych figurek, powinno 
dać sporo satysfakcji. Stylistyka produktu przywodzi na myśl 
mitologie Cthulhu, stworzoną przez H.P. Lovecrafta. Rozwiąza-
nia w rozgrywce są wzorowane na grach fabularnych: jeden 
z graczy wciela się w Strażnika Tajemnic, który przygotowuje 
całą rozgrywkę i próbuje pokonać resztę uczestników, muszą-
cych stawić czoła łamigłówkom, pułapkom i niebezpiecznym 
potworom, aby odkryć tajemnice „Posiadłości Szaleństwa”.

 „Osadnicy z Catanu”, 
 Klaus Teuber 

Gra ekonomiczna z ponad 
dwudziestoletnią tradycją, 
polegająca na obrocie 
zasobami i zdobywaniu 
punktów, między innymi 
poprzez budowanie  
i rozbudowę osad oraz 
tworzenie najdłuższej dro-

gi. Plansza składa się z losowo układanych przed rozgryw-
ką heksagonów z reprezentacją zasobu (drewno, zboże, 
owca, kamień, glina), które gracz otrzymuje z wyniku rzutu 
dwoma sześciokątnymi kośćmi. Warunkiem otrzymania 
jednej sztuki zasobu jest posiadanie osady postawionej 
na styku kafelków. Rozbudowanie osady pozwala nam 
zgarnąć podwojoną liczbę zasobów. Podczas gry może 
dochodzić do wymiany zasobów między graczami (np. 
drewno za zboże), ale też z samą grą. Do tej pory wydano 
wiele dodatków i trybów rozszerzających i uatrakcyjniają-
cych rozgrywkę, np. „Żeglarze”, „Miasta i Rycerze”, „Skarby, 
Smoki i Odkrywcy”.

 „Gra o Tron: 
Gra Karciana  - Druga Edycja”, 
Nate French, Michael Hurley 

Odświeżona wersja karcianki, 
powracająca na fali popularności 
serialu i prozy George’a R. R. Martina. 
Każdy gracz ma do dyspozycji osiem 
głównych frakcji (Stark, Baratheon, 
Greyjoy, Lannister, Martell, Tyrell,  
Targaryen, Nocna Straż), na podsta-

wie których może stworzyć talię składającą się z co najmniej sześćdzie-
sięciu kart, które dzielą się na karty postaci, lokacji, dodatków i wyda-
rzeń. Karty mają też swoje dodatkowe efekty. Ponadto każda  
z frakcji ma desygnowany rodzaj rozgrywki (np. Lannisterowie generują 
dużo zasobów, Martellowie biorą dotkliwy odwet za ataki, a Nocna 
Straż wygrywa, odpierając je). Aby wygrać grę, należy zebrać piętnaście 
punktów (tzw. „groszków”), deklarując swoimi postaciami trzy rodzaje 
ataków: militarny, intryga i władza. Wygrana w starciu w każdym z tych 
ataków powoduje inny efekt. Gra posiada rozbudowane zasady i wiele 
wyjątków, które czasem wynikają podczas gry. Mogą one z początku 
zniechęcić, ale wygrana z przeciwnikami w tak skomplikowanej grze 
daje niesamowitą satysfakcję.
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FOTO KWESTIONARIUSZ

ak to się zaczęło? Moje pierwsze zdjęcia... 

Zaczęło się od zaciekawienia tym, co mój starszy brat Jerzy tak 
długo robi w zaciemnionej łazience... Po wielokrotnych proś-
bach dopuścił mnie do magicznego procesu wywoływania 
zdjęć, a nawet pozwolił poruszać papier fotograficzny w ku-
wetach. Dla wyjaśnienia młodzieży od „cyfrówek” - kuweta 

kiedyś służyła nie tylko jako pojemnik z piaskiem dla kota. Po jakimś 
czasie brat przekazał mi aparat z zapasem negatywów, a sam zainte-
resował się ciekawszymi aspektami życia dorastającego młodzieńca. 
Potem trafiły mi się kultowa lustrzanka ZENIT, dokumentowanie ży-
cia szkolnego i otaczającego świata oraz „podglądanie” konkurencji 
w dobrym znaczeniu tego słowa. Albumy fotograficzne, malarskie, 
prasa tematyczna, wystawy... Widocznie musiałem podglądać „tych, 
co trzeba” albo koledzy zaczynający organizowanie redakcji „Gazety 
Wyborczej” w Częstochowie byli tak zdesperowani, że przyjęli mnie 
do pracy po okazaniu im mojego portfolio. I tak zaczęła się na poważ-
nie przygoda z fotografią prasową. 

Twoja fotograficzna specjalizacja... 

Nie uważam się za specjalistę od… Przy każdym zadanym sobie lub 
przez klienta zleceniu - temacie staram się wykonać pracę jak najle-
piej. Na ile pozwalają moje umiejętności, okoliczności wokół i sprzęt. 
Nie przemawia do mnie zdjęcie, które wymaga objaśnienia wywoda-
mi filozoficznymi w formacie maszynopisu większym niż ono samo 
- a jak wyjdzie „letko nieostre”, to jest artystyczne.

W fotografii szukasz / omijasz...

Szukam w zasadzie bezustannie, starając się nie omijać niczego. Cie-
kawe ujęcie może pojawić się wszędzie i w każdej chwili. Aparat nie 
stanowi dla mnie balastu, mam go prawie zawsze przy sobie. Życie 
jest pełne niespodzianek. Usilnie staram się nie naśladować uczestni-
ków japońskich wycieczek. Pomaga mi w tym niewielka pojemność 
posiadanych kart pamięci.

Największe fotograficzne wyzwanie... 

Wciąż na nie czekam (śmiech). Dużą przyjemnością i bardzo 
ciekawym doświadczeniem było uczestniczenie, przez dzie-
sięć lat, jako „podglądacz z aparatem” w corocznych wizytach 
Chasydów w Lelowie. Powstało tam dużo podobno dobrego 
materiału, który zebrałem w gruby album „Chasydzi lelowscy - 
Spotkania w drodze”, z osobistym przesłaniem Rabina Simchy 
Krakowskiego. Ponad setka zdjęć okraszona została interesują-
cym tekstem popełnionym przez Pana Mirosława Skrzypczyka 
(korzystając z okazji, pozdrawiam go serdecznie). A przy tym 
trafiła się nagroda w Konkursie Polskiej Fotografii Prasowej. 
Zaprzestałem wypraw do Lelowa z chwilą, gdy liczba fotogra-
fujących zaczęła dorównywać liczbie ortodoksyjnych przyby-
szów. 

Twój pierwszy aparat...

Pierwszy aparat to Fenix II (ten od brata). Ciekawostką jest to, że 
przewijanie filmu odbywało się w nim lewym kciukiem, bez po-
wrotnego korbkowania. Potem lustrzanki Zenit, Olympus i prze-
siadka na Nikona, a do „artystycznych” Pentacon 6x6 i Hassel. 
Teraz to dalej Nikony, ale z literką D oraz powroty do  negaty-
wowej tradycji. Przy zakupie nowego sprzętu poza parametrami 
technicznymi zwracam uwagę na design. Dlaczego w pracy nie 
mogę posługiwać się ładnym młotkiem? Natomiast na pytania 
maniaków „śrubkologów”: „co ten twój aparat ma?”, odpowia-
dam: „ma robić zdjęcia”.

Ulubione fotograficznie miejsce w Częstochowie...

Ulubione miejsce? Mieszkam w Częstochowie już ładnych kilka 
lat, a zdarza mi się niekiedy trafiać do miejsc, które widzę pierw-
szy raz. Tym bardziej, że wiele się w mieście zmienia. A na doda-
tek to samo miejsce może całkiem inaczej wyglądać w słońcu niż 
przy porannej mgle.
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Leszek Pilichowski to częstochowianin, fotograf i fotoreporter. Przez 13 lat 
był szefem działu foto w częstochowskiej „Gazecie Wyborczej”. Obecnie jest 
tzw. „wolnym strzelcem”, współpracującym z agencjami fotograficznymi 
i wydawnictwami. Laureat I Nagrody w Konkursie Polskiej Fotografii Prasowej. 
Autor zdjęć do wydawnictw: „Chasydzi Lelowscy - Spotkania w Drodze”, „Mała 
Encyklopedia Częstochowy”, „Częstochowa - to Dobre Miasto” i wielu innych. 
Ma na koncie kilkanaście indywidualnych wystaw w kraju (m.in. w Miejskiej Galerii 
Sztuki w Częstochowie, w Muzeum Kinematografii w Łodzi) i za granicą (np. podczas 
Międzynarodowego Festiwalu Fotograficznego SALVE MATER w Belgi). Uczestnik 
wielu konkursów fotograficznych, wielokrotnie zauważany i czasami nagradzany.

Leszek Pilichowski




