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Problem kary śmierci dla wielu wciąż stanowi temat tabu, zawsze 
wzbudza ogromne kontrowersje i nie rzadko buduje ludzkie podziały. 
W Polsce ostatni wyrok wykonano 21 kwietnia 1988, do dziś często 
stosowany jest w państwach o ustrojach niedemokratycznych, 
Japonii oraz w USA. W Europie ostatnim jej bastionem pozostaje 
reżim Łukaszenki, a względem zbrodniarzy wojennych stosowany jest 
też w będącej w UE Łotwie. Właśnie ten temat był przedmiotem 
konferencji pod patronatem Studenckiego Koła Naukowego 
Filozofów. Konferencja odbyła się w auli Wydziału Nauk Społecznych 
AJD 4 grudnia 2014 roku. Rozmawiał z nami jeden z organizatorów 
tej konferencji, mgr Dawid Dziurkowski.  
 P: Skąd pomysł na podjęcie tak trudnego tematu?  
D: Pomysł był reakcją na coroczne celebrowanie przez środowiska 
abolicjonistyczne Europejskiego Dnia Przeciwko Karze Śmierci 
(10.10). Wraz z kolegami: z mgr Zbigniewem Sperką oraz mgr 
Norbertem Bociańskim uznaliśmy za uzasadnią potrzebę 
zorganizowania konferencji naukowej, wnikliwie i uczciwie 
prezentującej argumenty obydwóch stron.  
 
P: Jaki był główny cel tej konferencji?  
D: Celem konferencji było przedstawienie problemu orzekania 
i wykonywania kary śmierci na przestrzeni dziejów oraz w czasach 
współczesnych. Konferencja miała charakter otwarty, dlatego też 
każdy z uczestników miał możliwość zadawania pytań prelegentom 
w ramach dyskusji, na którą przewidzieliśmy sporo czasu. 
 
P: Czy mogłabym prosić o przedstawienie w skrócie o czym 
konkretnie była mowa? 
D: Konferencja została podzielona na trzy sesje. Pierwsza sesja miała 
charakter historyczny, druga interdyscyplinarny. Natomiast w sesji 
trzeciej, która wywoływała zdecydowanie największe emocje, 
poruszono przede wszystkim tematy filozoficzne, choć nie zabrakło 
w niej także tematu religijnego, który dotyczył spojrzenia na karę 
śmierci z punktu widzenia tradycji katolickiej. Wszystkie wystąpienia 
miały charakter problemowy i oto właśnie nam chodziło. 
 
P: Czy mógłby Pan powiedzieć coś więcej na temat swojej prelekcji? 
D: Moje wystąpienie dotyczyło sporu o generalnoprewencyjne 
oddziaływanie kary śmierci. Przedstawiłem w nim stanowiska 
aprobujące oraz dezaprobujące odstraszający efekt omawianej kary. 
W swojej prelekcji użyłem badań takich uczonych jak Gary Stanley 
Becker, Isaac Ehrlich oraz opublikowanych w amerykańskim 
tygodniku The New York Times w 2007 roku. Przytoczyłem także 
stanowiska polskich uczonych, między innymi Jacka Hołówki oraz 
Piotra Bartuli. Wśród owych badań znalazły się również dane 
statystyczne, które wzbudziły wiele kontrowersji wśród zebranych. 
Na końcu swojego wystąpienia zaprezentowałem wykres 
odpowiadający na pytanie „Czy kara śmierci może ratować ludzkie 
życie na podstawie logicznego rachunku zysków i strat?” Z punkty 
widzenia przytoczonego wykresu, opartego na wnioskach Piotra 
Bartuli wynika, że kara śmierci powinna być zawarta w kodeksie 
karnym oraz wykonywana. Jest to więc założenie z gruntu 
kontrowersyjne i kłóci się z poglądami niektórych ludzi, dlatego 
wzbudza tyle emocji.  
 

P: Czy cel konferencji został zrealizowany? 

Uważam że tak. Ukazaliśmy problem związany 

z istnieniem bądź brakiem istnienia kary śmierci 

w historii oraz współcześnie. Dopuściliśmy do 

szerokiej dyskusji na ten temat, ponadto 

zamierzamy wydać monografię pokonferencyjną. 

Owe przedsięwzięcie w żadnym wypadku nie miało 

mieć charakteru ideologicznego, nie miało także 

być manifestem prezentującym rację wyłącznie 

jednej strony. Ogólnie mogę śmiało powiedzieć, że 

wszystkie cele postawione przez nas zostały 

spełnione. 

 
Zdjęcia: Roksana Anna Rykała

 

Z mgr Dawidem Dziurkowskim rozmawiała 

Paulina Głuszko 
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Wraz z początkiem roku akademickiego na naszej uczelni 

powstało nowe medium. DŁUGOSZ  TV to autorski pomysł 

studentów II roku filologii polskiej ze specjalnością 

dziennikarską. Wszelkiego rodzaju działania i wydarzenia 

uczelniane mają więc swoją filmową kronikę na ekranach 

naszych komputerów. Dość szybko zrobiło się o niej 

głośno - studenci mogą pochwalić się już wystąpieniem w 

Radio Jura i Radio FIAT. Jest to ogromny sukces dla 

pomysłodawców, a także dla całej społeczności 

akademickiej.   

DŁUGOSZ TV to internetowa telewizja studencka, która – mamy nadzieję – działać będzie w ramach koła studenckiego przy 

Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Będzie to akademicki ośrodek wymiany myśli i zdobywania doświadczenia, 

szczególnie przydatny osobom, które kształcą się na specjalności dziennikarskiej, ale z współpracy nie wykluczamy też studentów 

innych kierunków i specjalności zainteresowanych praca na rzecz uczelni i zdobywaniem nowych doświadczeń w dziennikarskiej 

profesji w skali lokalnej.  Misją tworzonej przez nas telewizji jako kanału informacyjnego jest uruchomienie nowej formy dialogu 

między studentami naszej uczelni, młodymi częstochowianami, a w dalszej perspektywie być może dialogu z całą młodą 

społecznością regionu Północnej Jury. Chcemy również współpracować ze środowiskiem pracowników naszej Akademii, 

częstochowskimi intelektualistami i artystami (szczególnie mniej znanymi, dla których taka okazja do promowania swej 

twórczości będzie interesująca, a szerszemu gronu młodych odbiorców pozwoli na poszerzenie horyzontów).  

W zwięzłej formie internetowej telewizji chcemy łączyć funkcję informacyjną i rozrywkową, z wykorzystaniem aktywnego udziału 

odbiorców w tworzeniu naszej małej stacji. Początkowo głównym sposobem na dotarcie do potencjalnych widzów będzie kanał 

DŁUGOSZ TV na portalu YouTube i fanpage telewizji internetowej na Facebooku (obydwa te środki przekazu są szeroko dostępne, 

dają możliwość prostej interakcji i łatwego wytworzenia modelu „szybkiego” w kreowaniu telewizji studenckiej ze względu na 

prostotę zamieszczania postów i filmów), z czasem być może pomyślimy o osobnej stronie internetowej dla telewizji, co doda jej 

profesjonalnego charakteru - powiedział Bartosz Benduch, jeden z założycieli DŁUGOSZ TV.  

 

„Kilka pytań do…” to cykl wywiadów z pracownikami uczelni, którego celem jest 

przybliżenie studentom sylwetek wykładowców. Pytamy o ich zainteresowania, 

o swoje czasy studenckie, ciekawe anegdoty dotyczące uczelni, a także dajemy 

naszym widzom możliwość zadawania pytań. Materiały mają formę 

kilkunastominutowych rozmów i pokazują gościa w codziennym, naturalnym 

świetle. Ankieta bądź sonda uliczna to tradycyjne badanie opinii częstochowian. 

Wędrujemy ulicami miasta i pytamy mieszkańców – głównie studentów – o 

przeróżne sprawy. Za nami ankieta mikołajkowa i sonda o Janie Długoszu, a po 

Nowym Roku kolejne ciekawe tematy. 

 

 

 

Szpila jest programem adresowanym do ludzi, którzy chcą wiedzieć, o 

czym piszą gazety. Nasze redakcyjne koleżanki komentują i przybliżają 

widzom rodzące się trendy oraz najświeższe wiadomości ze świata 

show-biznesu. Audycja stawia na rozrywkę i humor, tym samym 

przełamując informacyjny styl DŁUGOSZ TV. 

Poza tym staramy się być wszędzie, gdzie dzieje się coś ciekawego, a 

jest związane z naszą uczelnią. Tworzymy relacje z wydarzeń, reportaże i 

informacje dotyczące ciekawych inicjatyw w AJD. Piszcie do nas, a my 

zjawimy się i zareklamujemy Waszą działalność. - dodał Adrian Kyć.  

 

Newsa przygotowała Paulina Głuszko 

 

 



 

 

  

Dnia 14 grudnia 2014 r. w budynku Wydziału 

Matematyczno-Przyrodniczego odbyło się 

Święto Uczelni zorganizowane przez władze 

Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. 

  

Uroczystość rozpoczęła się wniesieniem 

sztandaru Akademii oraz przywitaniem przez 

chór przedstawicieli Senatu z jego 

magnificencją, rektorem dr hab. inż. prof. 

Zygmuntem Bąkiem, który wygłosił oficjalne 

przemówienie. 

Następnie rozpoczęła się trzecia w historii AJD 

ceremonia nadania tytułu honoris causa. Tym 

razem wyróżnienie to otrzymał prof. dr dr h. c. 

em. Gerhard Wolf Fieguth, emerytowany 

pracownik Instytutu Germanistyki na 

Uniwersytecie Koblenz - Landau. Kolejny raz w 

akademii im. Jana Długosz  w Częstochowie 

odbyło się święto uczelni. To duża okazja by 

uczelnia mogła pochwalić się poczynaniami 

zeszłego rok, a nawet lat. Tak było w 

przypadku kilkunastu pracowników oraz 

doktorantów, którzy dzięki wieloletniej pracy 

zdobyli wyższe tytuły naukowe. Na jednym z 

poprzednich posiedzeń, podczas obrad senatu 

podjęto uchwałę o wyróżnieniu znakomitego 

człowieka. Dzięki doskonałej prezentacji samej 

sylwetki profesora oraz jego dokonań, senat 

jednogłośnie zatwierdził nadanie tak 

wysokiego stopnia  - powiedziała Paulina 

Królak, Przewodnicząca Uczelnianej Rady 

Samorządu Studenckiego. 

Pan profesor wielokrotnie odwiedzał z 

wykładami naszą Uczelnię. Stał się jednym z 

głównych inicjatorów partnerskiej współpracy 

pomiędzy AJD, a Uniwersytetem Koblenz-          

- Landau. Po odczytaniu przez rektora uchwały 

Senatu, nadającej tytuł doktora honoris causa, 

tradycyjnie profesor Fieguth wygłosił wykład, 

w którym m.in. podkreślał znaczenie 

współpracy polsko-niemieckiej. Wspomniał 

także rektorów  i współpracowników Akademii 

im. Jana Długosza, którzy wspomogli profesora 

w tej kwestii. 

W drugiej części Święta odbyło się uroczyste nadanie habilitacji 

pracownikom uczelni:     dr hab. Maciejowi Trąbskiemu, dr hab. Julii 

Dziwoki, dr hab. Maciejowi Janikowi oraz dr hab. Małgorzacie Durbas. 

Następna część  uroczystości poświęcona była wręczeniu dyplomów 

doktoranckich za rok 2014, a następnie rektor, w imieniu Minister 

Edukacji Narodowej - Pani Joanny Kluzik-Rostkowskiej, wręczył medale 

Komisji Edukacji Narodowej, które otrzymały: dr Elżbieta  Kornacka-          

- Skwara z Wydziału Nauk Społecznych, dr Katarzyna Bucholc-Srogosz       

z Wydziału Filologiczno-Historycznego oraz dr Anna Czemiecka-Haberko  

z Wydziału Filologiczno-Historycznego.  

 

Zdjęcia: Izabela Zeler 

Podczas przyznawania medali brane są pod uwagę różne dziedziny 

aktywności pracownika – u mnie, jak i u wszystkich nagrodzonych, była 

to: dziedzina rozwoju naukowego,  dziedzina pracy na rzecz środowiska 

akademickiego, dziedzina podnoszenia kwalifikacji własnych                     

w kontekście działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej 

oraz dziedzina pracy na rzecz środowisk edukacyjnych - powiedziała     

dr Elżbieta Kornacka Skwara. 

mgr Norbert Bociański 

 

 



 

 

 

Czy jesteśmy w stanie osiągnąć zamierzone cele bez względu na 

swój stan fizyczny? Czy tolerancja jest czymś złym? Na takie 

pytania odpowiedział nam Mateusz Gańczarek-Rał, przybliżając 

uczestnikom problematykę niepełnosprawności i tolerancji w 

Polsce.  

Mateusz jest studentem III roku filozofii, który na zaproszenie Koła 

Naukowego Myśli Administracyjno-Prawnej poprowadził wykład 

motywacyjny. Spotkanie odbyło się w dniu 16 grudnia 2014 roku w 

auli 1.01 w budynku Wydziału Nauk Społecznych AJD.  

 Jako motywator próbował udowodnić uczestnikom, że możemy spełniać  swoje marzenia bez względu na istniejące bariery. 

Tak naprawdę największą przeszkodą nie jest nasza fizyczność, ale nasz stan umysłu. Jeśli przezwyciężymy swoje lęki i 

słabości to będziemy w stanie zrealizować wszystkie nasze założenia. Prowadzący jako osoba niepełnosprawna udowodniła 

nam, że mimo osobistej tragedii można wyjść z "czterech ścian" i robić rzeczy, który wydawałby się wcześniej niemożliwe. 

Mateusz - jak sam nam opowiedział - potrzebował na to aż siedmiu lat i teraz chce pomagać innym wrócić do normalnego 

życia.  

Warto podkreślić, ze dla nas - młodego pokolenia - takie wykłady są 

bardzo ważne. Potrzebujemy motywacji jako zewnętrznego bodźca do 

ulepszania swojej osobowości oraz swojego życia. Aktualnie z wielu stron 

dociera do nas krytyka, która czasem "podcina" nam skrzydła i chęć do 

dalszego działania. To spotkanie przyczyniło się do tego, że wyszliśmy z 

niego pełni chęci realizacji swoich postanowień oraz gotowi stawić czoła 

problemom dnia codziennego. 

W tym aspekcie rozważań nie jest ważne czy jesteśmy osobami sprawnymi 

fizycznie czy jesteśmy niepełnosprawni, ale to by nie dawać za wygraną,  

I to właśnie przekazał nam Mateusz. Dziękujemy! 

 

Newsa przygotowała Katarzyna Mańka 

 

Zdjęcia: Julita Szwengiel

KONESERSKI KONCERT NA ZAKOŃCZENIE ŚWIĘTA UCZELNI 

 
W ramach tegorocznego Święta Uczelni w częstochowskiej Filharmonii odbył się uroczysty koncert Instytutu Muzyki AJD. 
Naszym muzykom towarzyszyli zaproszeni goście oraz orkiestra symfoniczna Filharmonii Częstochowskiej. Solistami byli 
Katarzyna Suska-Zagórska (mezzosopran), Jakub Brawata (fortepian) oraz Anna Zawisza (sopran), Magda Niedbała (alt) i Kamil 
Banach (baryton). Orkiestrę Filharmonii i Chór Instytutu Muzyki poprowadzili z kolei Jerzy Swoboda i Przemysław Jeziorowski, a 
w klimat koncertu publiczność wprowadziła słowem dr Anna Stachura-Bogusławska. 

Dla prawdziwych melomanów to była uczta dla ucha i ducha – zaznaczał tuż po zakończeniu koncertu Zdzisław Sośniak, który 

odwiedza Filharmonię regularnie, i dodawał – Zaprezentowane utwory były praktycznie nieznane co też było nie lada atrakcją 

dla wszystkich. 

W programie koncertu znalazły się utwory symfoniczne i oratoryjne kompozytorów polskich i francuskich.  Usłyszeliśmy m.in. 

pieśni z cyklu Les nuits d'Ete Hectora Berlioza, koncert fortepianowy Francisa Poulenca oraz Msza e minor Wojciecha 

Dankowskiego udostępnioną przez jasnogórskich paulinów. Najważniejszym punktem uroczystego koncertu było prawykonanie 

symfonicznego utworu Michała Groteckiego – „Strumień życia”. 

Przed i po koncercie przybyła do Filharmonii publiczność mogła również obejrzeć wystawę prac plastycznych pracowników 
Instytutu Sztuk Pięknych. Całość wydarzenia dedykowana była nowemu doktorowi honoris causa AJD - profesorowi Gerhardowi 
Wolfowi Fieguthowi. 

 

 mgr Ewelina Bekus, mgr Łukasz Majewski 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

Wizyta Zespołu Oceniającego Polskiej Komisji Akredytacyjnej na kierunku Filozofia 

W dniach 17 i 18 listopada 2014 r. pracownicy oraz studenci filozofii AJD przyjmowali 

wizytę Zespołu Oceniającego Polskiej Komisji Akredytacyjnej, któremu przewodniczyła 

pani dr hab. Ewa Chmielecka. Ponadto w skład komisji wchodziło także dwóch ekspertów 

merytorycznych, ekspert formalno-prawny oraz ekspert studencki. Przedstawiciele PKA 

spotkali się między innymi z władzami Uczelni, władzami Wydziału Nauk Społecznych, 

władzami Instytutu Filozofii, Socjologii i Psychologii, a także przewidzieli jedną godzinę na 

rozmowę ze studentami kierunku filozofia. PKA dokonała hospitacji 6 godzin zajęć 

dydaktycznych z czego zostanie sporządzony odpowiedni raport. Zarówno wykładowcy, 

jak i studenci filozofii AJD czekają teraz na odpowiednią ocenę, którą wystawi wkrótce 

dokonujący całej wizyty Zespół Oceniający Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Wszyscy 

mamy nadzieję, że ocena będzie pozytywna. 

 

mgr Dawid Dziurkowski 

 

ERASMUS W CZESKIEJ OSTRAVIE 

Już od października 2015 roku studenci naszej 

uczelni będą mieli możliwość kształcenia się w 

czeskiej Ostravie. Erasmus+ to projekt, który 

wszedł w życie 1 stycznia 2014 roku. Po raz 

pierwszy w historii programów edukacyjnych 

Unii Europejskiej, wspierane będą również 

inicjatywy związane ze sportem. Realizacja 

programu zaplanowana jest na siedem lat, czyli 

do roku 2020. Nasi studenci mają możliwość 

takiego wyjazdu z zakresu studiowania 

psychologii, socjologii i filozofii -  a wiec w tym 

przypadku skierowany jest głównie do 

studentów Wydziału Nauk Społecznych AJD. 
 

Możecie wyjeżdżać od przyszłego roku akademickiego, a finansowe wsparcie wynosi od 300 do 500 euro miesięcznie oraz 

ewentualne 200 euro w przypadku studentów mających trudną sytuację materialną. Student wyjeżdża na semestr, choć 

może swój pobyt przedłużyć, składając odpowiednie po temu podanie-prośbę w naszej Uczelni. W trakcie semestru ma 

zdobyć 22 punkty ECTS. Na przykład studenci Analityki i Kreatywności Społecznej zbierają owe punkty z przedmiotów, 

które w Ostrawie są odpowiednikami naszych przedmiotów, to jest tych, które wchodzą w siatkę studiów. Podobnie rzecz 

się ma w przypadku studentów z Filozofii. Osobą, która stworzyła przyjazny kontakt pomiędzy naszym Instytutem a 

Wydziałem Filozoficznym w Ostrawie, na którym kształcą się studenci filozofii, socjologii i psychologii, jest prof. Marek 

Otisk, który w tym semestrze ma u nas wykłady jako profesor wizytujący. Prof. Otisk jest prodziekanem owego, 

interesującego nas (z punktu widzenia naszych studentów) Wydziału w Uniwersytecie w Ostravie. Wykłady prof. Otiska to 

wykłady na najwyższym europejskim poziomie - szkoda, że tak niewielu studentów z nich korzystało. - powiedział Dyrektor 

Instytutu Filozofii, Socjologii i Psychologii, dr  Adam Olech. O szczegółach oraz sposobach rekrutacji będziemy informować 

na bieżąco, bliżej terminu wyjazdu.  

Newsa przygotowała Paulina Głuszko 



 

z 

 

  

 

 

  

Pod koniec października przez dwa dni, na trzech wydziałach naszej uczelni, 

każdy miał możliwość oddania cząstki siebie, aby pomoc Chorym na 

białaczkę oraz inne choroby krwi. Wystarczyło zarejestrować się jako 

potencjalny dawca szpiku i komórek macierzystych. Wypełnienie ankiety 

jest proste i zajmuje mało czasu, o czym mogli przekonać się chętni. 

Podczas naszej październikowej akcji zapisało się 111 osób, co zwiększyło 

szanse na przedłużenie życia Chorym. 
 

Dziękuję wszystkim osobom zarejestrowanym w bazie DKMS oraz tym, którzy pomogli przy organizacji akcji. Wszyscy chętni, 

którzy nie zapisali się mogą to zrobić poprzez wypełnienie formularza na stronie DKMS ( www.dkms.pl ) i dokumentów, jakie 

zostaną Wam dostarczone na adres zameldowania. Zapraszam do  wzięcia udziału podczas kolejnej akcji i rejestracji 

internetowej 

Newsa przygotowała Agata Tame 

Już w najbliższą niedzielę, tj. 11.01.2015 roku, odbędzie się XXIII 

finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W tym dniu w całej 

Polsce będzie można spotkać wolontariuszy, którzy będą zbierali 

pieniądze do puszek. A oto zapowiedź Finału w Częstochowie.  

 

 

Zbiórka z obecnej orkiestry przeznaczona zostanie na zapewnienie 

należytych standardów w leczeniu dzieci w oddziałach pediatrycznych i 

onkologicznych, a także dla godnej opieki medycznej osób starszych. Z 

tej okazji sztab WOŚP w Częstochowie przygotował wiele ciekawych 

atrakcji, do których w tym roku zaliczymy: III częstochowski bieg "Policz 

się z cukrzycą", nurkowanie (2x) za piątaka na basenie KB, loteria 

fantowa, licytacje. Dla najmłodszych przygotowano graffiti w 

samochodzie, moneta kolekcjonerska za symboliczne 10 zł, gorąca i 

pyszna grochówka, a także przejażdżka zabytkowym tramwajem oraz  

spotkanie z OFF-ROAD’OWCAMI. Ponadto w godzinach po południowych i wieczornych na placu Biegańskiego wystąpią takie 

znane zespoły jak: IRA, Sunday's Red Sky, Eternal Spiritis, Sairus. Gwiazdą niedzielnego wieczoru będzie wybitna polska 

wokalistka - Kasia Kowalska. Udało nam się porozmawiać z jednym z artystów, który wystąpi tego wieczoru na 

częstochowskiej scenie.  

Zaczynamy 3. rok działalności zespołu i zawsze marzyliśmy o zagraniu dla tej genialnej inicjatywy. Jednak 2 lata temu byliśmy 

na samym starcie naszej muzycznej przygody, a rok temu dosłownie w ostatniej chwili odpadła nam opcja zagrania na 

Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy w województwie lubuskim. Zawsze marzyliśmy jednak o Placu Biegańskiego. Wszakże 

tam, 2 lata temu grali nasi muzyczni mentorzy - Dubioza Kolektiv. W tym roku postanowiliśmy wziąć  się za to odpowiednio 

wcześniej i odpowiednim dla wagi wydarzenia nakładem sił. Już w listopadzie byliśmy w siedzibie częstochowskiego sztabu, 

żeby zgłosić się na tegoroczny finał. Jak widać podziałało.  

 Spełnia się kolejne z marzeń zespołu, więc przygotowujemy się do tego koncertu bardzo 

intensywnie. Co więcej - przedstawimy tym koncertem zmieniony skład oraz parę 

niespodzianek. Jeśli chodzi o wszystkich artystów, którzy zagrają  to interesującym wydaje się 

zestawienie starego polskiego rocka z młodzieżowymi rytmami. Do tego świetna promocja 

częstochowskiej muzyki. Finał jest skomponowany niemalże idealnie. Mamy nadzieję, że 

częstochowian nie zabraknie pod sceną. W imieniu całego zespołu Eternal Spiritis zapraszam 

gorąco pod scenę do wspólnej zabawy. Część koncertowa rozpoczyna się o godzinie 15.00, a 

my startujemy ok. godziny 17. - powiedział współzałożyciel zespołu, Żurek Żurek.  

Organizatorzy serdecznie zapraszają wszystkich do wzięcia udziału w tym szlachetnym 

przedsięwzięciu. 

Newsa przygotował mgr Dawid Dziurkowski 

  



 

  

W ostatni weekend 2014 roku aula Wydziału Pedagogicznego Akademii im. Jana Długosza gościła Twierdzę, czyli VIII 

Konwent gier planszowych i karcianych. Jest to spotkanie skupiające miłośników gier zdecydowanie bardziej 

skomplikowanych niż klasyczny, znany dobrze wszystkim Chińczyk. Środowisko graczy w Częstochowie jest silne i cały czas 

się umacnia, co potwierdza rosnąca popularność kolejnych edycji. Za każdym razem zwiększa się także liczba tytułów, jakie 

zaproponowane zostają uczestnikom. O charakterze i programie imprezy, jak i również o rodzajach gier, rozmawialiśmy z 

organizatorem Twierdzy – Mateuszem Nienartowiczem. 

 

Kilka dni temu odbył się już VIII konwent gier planszowych – Twierdza. Wróćmy jednak do dwóch lat wstecz. Skąd narodził 

się pomysł na zorganizowanie takiej imprezy? 

Planszówki poznałem kilka lat temu. Kiedy powoli zagłębiałem się w ten cudowny świat siłą rzeczy zetknąłem się 

również z grami na różnego rodzaju imprezach. Największe wrażenie wówczas zrobił na mnie gliwicki Pionek, czyli najstarszy 

konwent gier w Polsce. Razem ze znajomymi uznaliśmy, że Częstochowa nie może być gorsza, więc postanowiliśmy spróbować 

z organizacją imprezy na miejscu. Częstochowa dość długo pozostawała bez żadnych konwentów fantastyki, czy gier. Mogło to 

wynikać z tego, że większość „starej ekipy” gdzieś się rozjechała, a młoda jeszcze nie była tak dobrze zorganizowana. Tak, czy 

inaczej, udało nam się zorganizować już osiem imprez przez dwa lata. Działamy dość prężnie i wciąż mamy chęci na więcej. 

 

 

Jak wygląda program konwentu? Czy mogą w nim brać udział tylko gracze, czy mogą spróbować swoich sił również osoby, 

które po raz pierwszy spotykają się z tego typu rozrywką? 

 Twierdza powstała aby promować gry planszowe i tę formę spędzania wolnego czasu. Ten konwent przede wszystkim 

jest dla ludzi, którzy z planszówkami mają do czynienia mało lub wcale. Chcieliśmy też raz na jakiś czas zbierać środowisko 

osób o podobnych zainteresowaniach, żeby się trochę zintegrować i miło spędzić czas poznając nowych, świetnych ludzi. 

Twierdza wciąż jeszcze ma dość kameralny charakter (około 150 uczestników), więc można powiedzieć, że jest to „rodzinny” 

konwent.  

Jeśli chodzi o program, to głównym punktem jest zawsze nasz games room. Ponad 100 tytułów różnych gier leży i czeka, aż 

ktoś je wypożyczy i zagra. Ze swojej strony chętnie pomagamy w wyborze tytułów i w przyswojeniu zasad. Tłumaczenie tych 

łatwiejszych gier często trwa krócej w formie słownej, niż przy czytaniu instrukcji papierowych. 

W ciągu całego konwentu odbywają się również rozmaite turnieje i konkursy. Są gry łatwiejsze, są trudniejsze, długie i krótkie 

tytuły, o różnej tematyce. Na zwycięzców zawsze czekają nagrody, którymi są gry i różne fajne gadżety. 

Impreza wciąż się rozwija i będziemy stopniowo wdrażać i włączać do programu nowe rzeczy. Organizowaliśmy już wymianę 

gier, myślimy również o giełdzie gier używanych. Na ostatniej Twierdzy nowością były turnieje w gry karciane. Może na kolejną 

przyjdą fani gier bitewnych? Nigdy nic nie wiadomo. 

 

Czego dotyczy fabuła takich gier? Czy zdarza się, ze opierają się na podstawie jakiś książek, filmów, gier komputerowych? 

Fabuła gier jest naprawdę bardzo różna. Są gry, które głównie opierają się na mechanice, a klimat i oprawa graficzna są 

do nich dopięte dość luźno. Z kolei istnieją również gry całkowicie zaadaptowane ze świata, który znamy z kultury popularnej. 

Wiele najlepszych tytułów wśród gier opartych jest o fabułę książek, seriali, czy gier. Dla fanów danych pozycji (i nie tylko) to 

nie lada gratka. Mogę przytoczyć kilka przykładów takich adaptacji, jak na przykład: Filary ziemi- książka i serial, Battlestar 

Gallactica- serial, Robinson Crusoe, Horror w Arkham- oparta na twórczości Lovecrafta, Sid Meier Civilization- gra 

komputerowa. Jest również wiele gier opartych na twórczości Tolkiena, czy na sadze Gwiezdnych wojen Georga Lucasa. 

 

Jakie gry cieszą się największą popularnością na Konwencie?  

Największą popularnością cieszą się bestsellery i gry najpopularniejsze w ogóle. Wynika to pewnie z tego, że uczestnicy 

akurat te gry znają, albo słyszeli o nich od znajomych. Gry te nie należą również do najtrudniejszych. Są to na przykład: 

Osadnicy z Catanu, Wsiąść do pociągu, Carcassonne, Munchkin. 

 



 

 

 

  

Dobra sałatka z pieczarkami 
 
Składniki: 
pieczarki - 1 kg 
cebula - 2 szt 
jajka - 3 szt 
majonez - 2 łyżki 
sól i pieprz do smaku 
tłuszcz do smażenia 
 

 
Sposób przygotowania: 
1. Pieczarki pokroić w kostkę, cebulę posiekać. 
2. Na rozgrzanym tłuszczu zeszklić cebulę, w tym czasie 
gotować pieczarki 10 min. 
3. Dodać pieczarki i przyprawy na patelnię z cebulką. 
Poddusić kilka minut i schłodzić. 
4. Jajka ugotować i pokroić w grubą kostkę. 
5. Wymieszać wszystko dodając majonez. 
 

 

Ciasto Stasi z owocami 
 
Składniki: 
1 szklanka mleka 
1,5 szklanki cukru 
25 dag margaryny 
3,5 szklanki mąki 
4 jaja 
mały proszek do pieczenia 
owoce 

Sposób przygotowania: 
1. Rozgrzać mleko z cukrem i margaryną aż do rozpuszczenia. 
2. Do przestudzonej masy wsypać mąkę. 
3. Wsypać mały proszek do pieczenia, a na końcu dodać całe 
jaja i owoce (np. plasterki jabłek, rodzynki, truskawki itp.) 
4. Piec np. w tortownicy, natłuszczonej i wysypanej bułką tartą 
lub na papierze do pieczenia, w temperaturze ok. 200 C przez 
ok. 40 min. 
5. Po upieczeniu i przestygnięciu można ciasto przełożyć, 
dekorować na wierzchu. 
 

 

GOTUJ Z MARZENĄ GRABIŃSKĄ 

Często wypożyczane są również gry turniejowe. Gracze lubią przećwiczyć sobie strategie i znajomość zasad przed 

rozgrywkami turniejowymi. Przy wypożyczaniu uczestnicy kierują się również ciekawością, więc wypożyczają różne nowości 

rynkowe, albo gry, których akurat nie znają. 

 

Ilu osób potrzebujemy, aby móc zagrać? 

Tak naprawdę możemy przyjść nawet sami, a i tak nie będziemy się nudzili. Pomijając fakt, że zawsze znajdzie się 

jakieś wolne miejsce, przy już rozłożonej grze to możemy skorzystać z wielu gier dla jednej osoby, albo z takich, które taki 

wariant posiadają. Jest wiele gier logicznych i nie tylko, które oferują sporą dozę rozrywki dla jednej osoby. Można też przyjść 

z nastawieniem na udział w turniejach jak niektórzy. Cały dzień mamy z głowy, a do tego możemy wrócić do domu z plecakiem 

pełnym nagród. Większe grupy też się u nas odnajdą. Są gry, w które może zagrać naraz nawet kilkanaście osób, więc nie 

boimy się żadnej, choćby i dużej grupy znajomych. 

 

Mamy już za sobą ósmy konwent. Jak wypadł w porównaniu do poprzednich edycji? 

 Ta edycja była wyjątkowa pod wieloma względami. Przede wszystkim udało nam się podjąć współpracę z władzami 

uczelni i mamy zapewnioną salę na kilka najbliższych spotkań. Powtarzalność miejsca to bardzo ważna kwestia, z którą 

mieliśmy problemy od początku. Z każdą edycją przybywa nam partnerów i różnych gier, więc i tym razem w tej kwestii był 

duży postęp. Frekwencja nam stale rośnie i tym razem liczba uczestników przekroczyła 150. Przez dwa dni konwentu udało 

nam się również rozegrać aż 10 różnych turniejów, co było absolutnym rekordem w porównaniu do poprzednich edycji. Tym 

razem pojawiła się również nietypowa atrakcja, której poprzednio nie mieliśmy. Mianowicie dostaliśmy na konwent terenową 

wersję gry Carcassonne z wielkimi pionkami i kafelkami z dywanu 1m x 1m. 

Rozmaitość atrakcji tego wydarzenia potwierdzają sami gracze, którzy za każdym razem wracają na imprezę: "Uczestniczę w 

Twierdzy już po raz trzeci. Bardzo podoba mi się różnorodność dostępnych na evencie gier, a także możliwość poznania 

tytułów, o których istnieniu pewnie długo sam bym się nie dowiedział. W trakcie imprezy, poza świetną zabawą, można poznać 

innych ludzi, którzy dzielą tę samą pasję, lub dopiero zostaną wkręceni w świat graczy. Tak właśnie poznałem grupkę 

znajomych, z którymi wspólnie teraz organizujemy małe turnieje oraz karciane i planszówkowe spotkania" – mówił Krzysztof, 

uczestnik Twierdzy. 

Kolejna Twierdza odbędzie się w okolicach drugiej połowy lutego. Dokłada data jeszcze nie jest znana, ale informacji będzie 

można szukać na stronie internetowej wydarzenia www.twierdzakonwent.pl. 

 

mgr Ewelina Bekus, mgr Łukasz Majewski 

 



 

 

  

       MOJA TWÓRCZOŚĆ - ESTERA BEDNARSKA 

„Zbrodnia doskonała” 
 
 
Pośród zgiełku uśmiechów, 
Pięknych gestów bez grzechu 
Stoimy tutaj, naprzeciw siebie, 
A nasz oddech rozchodzi się w niebie. 
Gdyby nie to, dawno by nas wygnano, 
Wyśmiano, opluto, doszczętnie zbesztano. 
My jednak wiemy, jaka jest prawda, 
Co się w nas głęboko kryje, 
Jakie demony, jaka obłuda, 
Co w nas tak naprawdę żyje. 
 
Wstyd nam nieznany, choć być powinien. 
Przed sobą nie ukrywamy 
Naszych wad ani przewinień. 
Razem weźmy do ręki zakazany owoc, 
Który nadgryzaliśmy nie raz co dzień, co noc. 
Niechaj pokusa nami na wieki zawładnie, 
Niech rozkosz nas czym prędzej dopadnie. 
Poczujmy tę wolność, poczujmy nutę swawoli, 
Niech w diabli idą wszyscy czyści, piękni, 
Którzy zechcą nas zepchnąć do swej niewoli. 
 
Niech nasze płuca przepełni dym tytoniowy, 
A krwią stanie się absynt stuprocentowy. 
Nasze cienie już nie ukryją się w cieniu, 
Bo my je pokochaliśmy w oka mgnieniu, 
Każdy ich element, każdy ekskrement, 
Jaki skrywają wśród niepokoi, 
Przyjęliśmy je do naszych serc. 
Strach już się niczego nie boi. 
 

Pragnienia zakazane, przez innych stłamszane, 
Przez nas skrywane, choć akceptowane 
Sprawiają, że widzimy nie tylko to, co przed nami, 
Ale i za nami, nad nami, czy między nami. 
Słodycz pieniądza, nieodkryta rządza, 
Sekrety niezbadane, ohydne, skalane. 
I choćby bliscy mięli splunąć nam w twarz, 
A hańba spowinąć nasze imiona, 
Zróbmy to bez żadnych wahań, 
By niedozwolonego dokonać. 
 
 

 
Wspólnikami zbrodni wnet się stańmy, 
Knując, rabując, szlify rujnując. 
Zbereźnymi prawdami się karmmy, 
Decyzję razem podejmując: 
 
Stwórzmy naszą własną zbrodnię! 
Taką, jak w upojnych snach. 
Niech nadejdzie więc ta chwila, 
Gdy nasz cały wielki strach 
Zginie wraz z nadejściem tego, 
Co pełne tajemnego czaru, 
W którym razem weźmy udział. 
Kochajmy siebie w każdym calu! 
 
Lecz czy jesteś na to gotów? 
Czy się odważysz na ten krok? 
Stanąć u mojego boku 
I wraz ze mną zrobić skok 
W to, co prawdziwe, co pełne brudu, 
W co sami boimy się spojrzeć 
i pokochać bez trudu. 
Weź dłoń Moją, 
Ja wezmę Twoją, 
Stawmy razem czoła innym światom, 
Powszechnej moralności, złudnym traktatom 
Stworzonym przez ludzi, 
Których uśmiechy zakrywają wszystko, 
A strach żadnego z nich nie nudzi, 
Więc żyją w kłamstwie, udając bliskość. 
 
My się temu nie damy! 
My całą prawdę znamy. 
My doskonałą zbrodnię stwarzamy. 
Nie ma murów miedzy nami, 
Ni krzty tajemnic, ni lęków czy obaw. 
Żaden to nie jest bieg z przeszkodami, 
Ale piękna, doskonała droga, 
Z której widać horyzont w pełnej odsłonie, 
I wszystko nas zachwyca, co na nim widzimy, 
Od przebiśniegów po zgniłe okonie, 
Tak właśnie ideał zbrodni stworzymy! 
 

 

16.12.2012 
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        ŻUREK ŻUREK 
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