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Na częstochowskich terenach Katowickiej 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej nową 

siedzibę otworzyła firma CGR POLSKA – znany 
producent w branży motoryzacyjnej. 

Firma wchodząca w skład francuskiego koncernu 
CGR International działa w mieście od 2002 roku. 
Zarudnia 247 pracowników. W kwietniu 2015 r. uzy-
skała pozwolenie na działalność w KSSE. W listo-
padzie 2016 r. przeniosła się do nowego budynku 
na terenie Strefy. 

CGR POLSKA zajmuje się produkcją części dla przemysłu moto-
ryzacyjnego oraz podzespołów, m.in. na potrzeby TRW. Przed-
siębiorstwa z obszaru automotive są nadal branżą generującą 
największą liczbę miejsc pracy w Częstochowie. Dzieje się tak 
m.in. dzięki sprzyjającym warunkom, które miasto stworzyło dla 

inwestorów. Oprócz ustawowych, częściowych zwolnień z po-
datku dochodowego od działalności prowadzonej w specjalnej 
strefie ekonomicznej (katowickiej i mieleckiej), przedsiębiorcy 
inwestujący w Częstochowie na terenach objętych strefami mogą 
skorzystać z lokalnej ulgi podatkowej. Obowiązują też uchwały 
Rady Miasta dotyczące zwolnień z podatku od nieruchomości na 
tworzenie miejsc pracy, a także związane z inwestycjami w biu-
rowce, innowacje i działalność badawczo-rozwojową.
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MODERNIZACJA SOR 
M iejski Szpital Zespolony otrzyma 

dofinansowanie na rozbudowę 
Szpitalnego Oddziału Ratunkowego przy 
ul. Mirowskiej. 

Dofinansowanie jest efektem pozytywnego 
rozpatrzenia przez Ministerstwo Zdrowia 
wniosku złożonego w konkursie w ramach IX 
Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działa-
nie 9.1 Infrastruktura ratownictwa medyczne-
go, którego celem jest poprawa funkcjonowa-
nia systemu ratownictwa medycznego.
Projekt zakłada rozbudowę pawilonu B szpi-
tala przy ul. Mirowskiej na poziomie parteru 
w kierunku północnym oraz południowym. 
Ma to służyć dostosowaniu znajdującego się 
tam pawilonu SOR-u do wymagań Ustawy 
o Państwowym Ratownictwie Medycznym. 
Przepisy wymagają podziału takiej jednostki 
na różne obszary, m.in. segregacji medycznej, 
rejestracji i przyjęć, wstępnej intensywnej te-

rapii, laboratoryjno-diagnostyczny czy stacjo-
nowania zespołów ratownictwa medycznego. 
To pociąga za sobą konieczność stworzenia 
odpowiednich warunków funkcjonowania 
oddziału na poziomie parteru oraz zapewnie-
nia bezkolizyjnej obsługi zewnętrznej.
Inwestycja umożliwi odpowiednią komunika-
cję SOR z Zakładem Diagnostyki Obrazowej, 
oddziałami szpitala – w tym Oddziałem 
Intensywnej Terapii, blokiem operacyjnym, 
gabinetami diagnostycznymi czy labora-
torium. Pracownia Endoskopowa zostanie 
przeniesiona do dobudowanej części od 
strony południowej (w ramach kosztów nie-
kwalifikowanych projektu). Przedsięwzięcie 
zakłada również zakup niezbędnego sprzętu 
medycznego, nadzór inwestorski i promocję 
projektu.

Całkowite nakłady na realizację inwestycji 
(z przeniesieniem endoskopii) powinny 
zamknąć się kwotą 6 mln zł, w tym koszty 

kwalifikowane do wsparcia ze środków Euro-
pejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
planowane są w kwocie 4 mln zł. Dofinan-
sowanie w ramach POIiŚ 2014-2020 pokryje 
85% kosztów kwalifikowanych i wyniesie  
3 mln 400 tys. zł.

- To dobrze, że nasz szpital może przechodzić 
sukcesywną modernizację także dzięki zdoby-
tym środkom zewnętrznym – mówi prezy-
dent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk. 
– Sprawne działanie Szpitalnego Oddziału 
Ratunkowego ma bardzo istotne znaczenie 
zarówno dla bezpieczeństwa częstochowian 
oraz wszystkich trafiających tu pacjentów, 
jak i funkcjonowania całego miejskiego 
szpitala.

Według dyrektora Miejskiego Szpitala Ze-
spolonego Wojciecha Koniecznego inwesty-
cja powinna zostać sfinalizowana w końcu 
2017 lub na początku 2018 r.
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Inwestycje: Kolejna inwestycja w strefie,
 Modernizacja SOR

Miasto: Pytamy prezydenta: ...o półmetek, 
Umowa z Solarisem, Strategia  

rozwoju miasta 2030+, Bez barier, W skrócie
Wyjątkowa świetlica

25. Finał WOŚP
Zapowiedzi

JAZZtochowa: Walczak/Surman
Lokalne granie: Przemysław Smaczny

Melomania
Literatura: Arkadiusz Frania 

Nasze korzenie
Książka, film, płyta: Piotr Karoński/ 

Noworoczny rozkład jazdy (OKF)
Archiwalia: Doktor Biegański

Goniec Gońców/ 
Niezmyślona historia: Dom wodociągów

Drużyna może wszystko
Najpiękniejsze witryny świąteczne

Komiks: W jasnym cieniu góry
Pracownie: Dariusz Ślusarski
CSP im. Jerzego Dudy-Gracza

Fotogaleria - w zimowych dekoracjach
Kalendarium

Muzea, galerie, instytucje kultury
Sport: Żużlowe ślizgi, Raków przed sezonem

CzęstoZwiedzam: Neandertalczycy
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Rozpoczynając kolejny rok, zwykle 
myślimy o tym, co przyniesie nowego, 

innego, czym nas zaskoczy, w czym bę-
dzie lepszy. Tymczasem przygotowując 

styczniowy numer naszego miesięcznika 
postanowiliśmy – trochę na przekór – 
napisać przede wszystkim o inicjaty-

wach i działaniach, których granic nie 
wyznacza kalendarz. Realizowane od lat, 
są ważne, wartościowe, przynoszą wiele 

dobrego.

Kolejny raz wspieramy Wielką Orkiestrę 
Świątecznej Pomocy i zapowiadamy jej 

25. Finał. Prezentujemy też Częstochow-
skie Stowarzyszenie Pomocy Osobom  

z Problemami Autyzmu, które od niemal 
dwudziestu lat organizuje dorosłym  

z autyzmem codzienne zajęcia.

Tradycyjnie sporo uwagi poświęcamy 
temu, co dobre w życiu kulturalnym 
miasta. Przypominamy o jubileuszu 
Częstochowskiego Stowarzyszenia 

Plastyków im. Jerzego Dudy-Gracza, 
które od 35 lat funkcjonuje w naszym 

środowisku artystycznym, rekomenduje-
my kolejny koncert w ramach trzeciego 
już sezonu festiwalu JAZZtochowa, roz-
mawiamy z Arkadiuszem Franią, który 

wydał następną książkę. Przybliżamy też 
postać doktora Władysława Biegańskie-
go, o którym pamięć w naszym mieście 

jest żywa od ponad stu lat.

W Nowy Rok 2017 wchodzimy z nowymi 
pomysłami i planami, ale trzymamy się 
także tego, co już znane, dobre, spraw-
dzone i pewne. A żeby nie było tak cał-

kiem po staremu, od stycznia w naszym 
miesięczniku, w miejscu cyklu „Niech to 
szlak”, który towarzyszył nam ponad trzy 

lata, prezentujemy jego nową odsłonę 
- „CzęstoZwiedzam”. Przy wsparciu 

Muzeum Częstochowskiego będziemy 
tu prezentować Państwu ciekawostki 

turystyczne w nieco bardziej praktycznej 
formie – ilustrowanych stron kalendarza 

do wycięcia, które - mamy nadzieję - 
złożą się na ciekawą kolekcję.

Beata Cichoń
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M yślę, że na półmetku mojej II 
kadencji jako prezydenta Czę-
stochowy, nie wchodząc w trud-

ne kwestie tzw. wielkiej polityki, mamy 
w mieście pewne podstawy do optymizmu. 
Opieram je na pozytywnych trendach  
i wskaźnikach. Cieszy najniższe bezrobo-
cie od kilkunastu lat, które w ostatnich 
dwóch latach spadało w Częstochowie 
szybciej niż w kraju i województwie.  
Poza tym np.: więcej firm w mieście, 
więcej inwestorów w specjalnych strefach 
ekonomicznych i duże środki unijne  
już pozyskane na miejskie inwestycje  
i projekty: drogowe (przebudowa DK-1  
i DW-908), komunikacyjne (nowe 
autobusy), edukacyjno-społeczne (m.in. 
szkolnictwo zawodowe, opieka nad ma-
łym dzieckiem) czy zdrowotne (moderni-
zacja szpitalnego oddziału ratunkowego). 
Te fakty wynikają z przyjętych już  
w I kadencji priorytetów, takich jak: moc-
na gospodarka, nowoczesna sieć dróg, 
lepsza komunikacja oraz różne formy 
opieki nad mieszkańcami (programy 
zdrowotne, wsparcie dla rodzin  
i potrzebujących). Inne kluczowe obszary 
to edukacja, ekonomia społeczna, inwe-
stycje m.in. w sport i rekreację, działania 
na rzecz seniorów czy szersza oferta 
kulturalna. Stawiamy na efektywne wyko-

rzystywanie środków europejskich – ich 
rola w unowocześnianiu miasta jest nie 
do przecenienia. Przekazujemy zadania 
publiczne organizacjom pozarządowym, 
oddajemy też głos częstochowianom, 
zachęcając ich do udziału w kolejnych 
edycjach budżetu obywatelskiego czy  
do zgłaszania lokalnych inicjatyw miesz-
kańców.
Ożywienie gospodarcze zawdzięczamy 
m.in. otwarciu na inwestorów i wspieraniu 
przedsiębiorców. Na terenach dwóch spe-
cjalnych stref ekonomicznych tylko dzięki 
12 firmom (a będzie ich więcej) powstaje 
lub powstanie wkrótce ok. 620 nowych 
miejsc pracy. System miejskich ulg podat-
kowych skutkuje równolegle tworzeniem 
ponad 500 miejsc pracy. Już 63% zurba-
nizowanej części miasta ma miejscowe 
plany zagospodarowania przestrzennego, 
uwzględniające potrzeby rozwojowe Czę-
stochowy. Orientacja na przedsiębiorczość 
przekłada się na wzrost ogólnej liczby firm 
w mieście, dużo bardziej dynamiczny  
w ostatnich latach, niż np. w okresie 2007-
2010. Częstochowa jest coraz ważniejszym 
ośrodkiem branży automotive, a Polska 
Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicz-
nych uznała nas za ,,wschodzącą gwiazdę” 
sektora usług dla biznesu.
Miejski szpital wspieramy sprzętem  
i środkami na remonty oddziałów,  
a pogotowie nowymi karetkami (wydat-
ki w ciągu 2 lat to 8 mln zł). W latach 
2015-2016 – za 2,6 mln zł – prowadziliśmy 
kilkanaście programów zdrowotnych, od 
szczepień przeciwko pneumokokom dla 
małych dzieci, przez programy rehabilita-

cyjne, w tym dla seniorów, po profilaktykę 
onkologiczną. Dla seniorów uruchomili-
śmy też m.in. dwa domy dziennego poby-
tu ,,Senior-Wigor”, z karty Częstochowski 
Senior korzysta już 8 tys. osób, a seniorzy 
po 70. roku życia jeżdżą za darmo komu-
nikacją miejską. 
Na edukację wydajemy łącznie 36% całe-
go rocznego budżetu, a w ciągu ostatnich 
dwóch lat do oświatowych subwencji 
państwowych miasto dopłaciło aż 112 mln 
zł. Poza tym ocieplamy i remontujemy 
szkoły, doposażamy świetlice, budujemy 
boiska przyszkolne, modernizujemy sale 
gimnastyczne. Priorytetem jest szkolnic-
two zawodowe – klasy wielozawodowe, 
baza warsztatowa, system doradztwa 
zawodowego. Uwzględniając potrzeby 
lokalnych firm, chcemy kształcić fachow-
ców na konkretne stanowiska, którzy 
będą mieć u nas zapewnioną pracę. W ra-
mach programu ,,Akademicka Częstocho-
wa” wspieramy też „kierunkowe” specjali-
zacje na naszych uczelniach. Pamiętamy 
również o „wykluczonych”, którzy mogą 
skorzystać z centrów integracji społecz-
nej, czy zainteresować się możliwościami 
działania spółdzielni socjalnych. 
Trudno zawrzeć w krótkiej formie dwa 
lata wysiłków, starań, inicjatyw i dążeń 
zespołu ludzi, który pracuje na ogól-
nomiejski rezultat. Chciałbym, żeby to 
wszystko realnie przekładało się na jakość 
życia w mieście. Rzecz jasna pozytywnie… 
W jakim stopniu się to udaje? Ocena 
należy do Was. 

Krzysztof Matyjaszczyk
Prezydent Miasta Częstochowy
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PYTAMY PREZYDENTA 

...O PÓŁMETEK
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STRATEGIA ROZWOJU 
MIASTA 2030+ 
Rada Miasta przyjęła dokument określają-
cy strategiczne kierunki rozwoju Często-
chowy na kolejne lata. Strategia 2030+ 
określa cztery główne obszary miejskich 
działań i społecznej aktywności. 

Celem strategii jest tworzenie miasta przyja-
znego, zapewniającego mieszkańcom dobre 
i godne życie, konkurencyjnego i spójnego 
społecznie, ekonomicznie i przestrzennie. 
Określa ona cztery obszary aktywności 
i wysiłku społecznego: Przestrzeń, Pracę, 
Społeczność i Centrum. Oto priorytety w tych 
obszarach:
Przestrzeń:
- wprowadzenie ładu przestrzennego, 
- rozwój zrównoważonego transportu, 
- rewitalizacja zaniedbanych obszarów,
- rozwój budownictwa mieszkaniowego,
- ograniczenie emisji zanieczyszczeń i hałasu,
- poprawa efektywności energetycznej 
miasta.
Praca:
- przygotowanie odpowiednich terenów 
inwestycyjnych,
- wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw,
- rozwój edukacji zawodowej,
- wspieranie współpracy przedsiębiorstw 
z wyższymi uczelniami,
- aktywna ochrona praw pracowniczych.

Społeczność:
- poprawa warunków zdrowotnych,
- gwarancja dostępu do zorganizowanej opie-
ki nad dziećmi,
- przeciwdziałanie marginalizacji i wyklucze-
niu społecznemu,
- ochrona tożsamości i rozwój kultury lokal-
nej,
- poprawa bezpieczeństwa publicznego,
- rozwój form aktywności obywatelskiej.
Centrum:
- rozwój ośrodka akademickiego,
- partnerstwo uczelni i przedsiębiorstw 
rynkowych,
- kreowanie wysokiej jakości oferty kultural-
nej,
- rozwój i poprawa jakości usług turystycz-
nych i kierowanych do pielgrzymów,
- zintegrowany transport i komunikacja zbio-
rowa obsługująca mieszkańców subregionu.

Strategia będzie wdrażana poprzez programy 
operacyjne oraz nową procedurę tworzenia 
Wieloletniego Planu Inwestycyjnego. Zajmie 
się tym powołany przez Prezydenta zespół. 
Odrębnie utworzony zostanie Zespół ds. Mo-
nitorowania i Ewaluacji. Dwukrotnie w ciągu 
kadencji Prezydent będzie zobligowany do 
przedkładania Radzie Miasta sprawozdania 
z realizacji Strategii.

BEZ BARIER
W częstochowskich szkołach z pomocą 
środków unijnych sukcesywnie likwido-
wane są bariery architektoniczne.
Nowe podjazdy dla uczniów z niepełnospraw-
nością zyskały Zespół Szkół nr 1 oraz Szkoła 
Podstawowa nr 53 i Gimnazjum nr 18 – szkoły 
z oddziałami integracyjnymi.
W ZS nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi przy 
ul. Kukuczki, mieszczącym SP nr 54 
i Gimnazjum nr 10, prace objęły rozebranie 
starych nawierzchni oraz wykonanie nowych, 
utwardzanych dojść i chodników, przebudo-
wę schodów, wymianę drzwi do budynku, 
wykonanie podjazdu-chodnika, przestawienie 
stanowiska oświetleniowego oraz zagospoda-
rowanie terenu.
Z kolei przy SP nr 53 i Gimnazjum nr 18 rozebrano stare nawierzchnie oraz wykonano 
i wyprofilowano nowe, utwardzane dojścia i chodniki. Zbudowano podjazdy oraz zagospo-
darowano teren. Koszt prac w ZS nr 1 wyniósł prawie 68 tys. zł (w tym wykonanie podjazdu: 
blisko 21 tys. zł). Z kolei w SP nr 53 i Gimnazjum nr 18 inwestycja zamknęła się w kwocie pra-
wie 69 tys. zł (w tym wykonanie podjazdu kosztowało blisko 31 tys. zł). Budowa podjazdów 
została sfinansowana ze środków projektu unijnego „Dostępna szkoła” w ramach Europej-
skiego Funduszu Społecznego, a pozostałe prace –  ze środków własnych miasta.

Częstochowskie MPK oraz Solaris Bus&Coach podpisały 
umowę na dostawę 40 nowych autobusów. Wartość kon-
traktu to 36 mln zł netto, z czego 30 mln stanowić  
będzie wsparcie unijne. Bogato wyposażone pojazdy  
z napędem diesla powinny dotrzeć do Częstochowy  
w końcu marca.

Częstochowskie Solarisy Urbino będą wyposażone w silnik 
spełniający najsurowsze normy niskiego poziomu emisji spalin 
EURO 6. Oprócz klimatyzacji w autobusach zastosowane 
zostaną również ledowe tablice wyświetlające kierunek jazdy 

i numer linii. Na tylnej tablicy obok numeru linii wyświetli się 
nazwa przystanku docelowego. Przednia, boczna i tylna tablica 
na początkowych przystankach będą wskazywały pozostały 
czas do odjazdu oraz numer linii i przystanek docelowy. W po-
jazdach zamontowane zostaną kasowniki dwufunkcyjne nowej 
generacji. Będzie też dodatkowa, zewnętrzna tablica numero-
wa, dostosowana do potrzeb osób niedowidzących. Autobusy 
zostaną wyposażone w sześć ładowarek USB. Wnętrze, boki, 
przód i tył każdego z pojazdów będzie monitorowało osiem 
kamer. Każdy z nich będzie miał też biletomat oraz dostęp do 
bezprzewodowego Internetu w technologii LTE.

UMOWA Z SOLARISEM

+++
Częstochowianie Magdalena De-
derko i Kacper Pawłowski zdobyli 
Mistrzostwo Świata w kategorii 
tańców latynoamerykańskich dla 
tancerzy poniżej 16 roku życia. 
Zawody odbywały się w Paryżu.

+++
Częstochowscy radni rozszerzy-
li listę osób uprawnionych do 
bezpłatnych przejazdów środkami 
transportu publicznego MPK 
w Częstochowie o Zasłużonych 
Honorowych Dawców Krwi, którzy 
oddali co najmniej 15 litrów krwi 
(w przypadku kobiet) lub 18 litrów 
(w przypadku mężczyzn).

+++
Związek Gmin Jurajskich 
skończył 25 lat. Stowarzyszenie 
samorządowe, którego głównym 
celem jest promocja i turystyczny 
rozwój Wyżyny Krakowsko-Czę-
stochowskiej, świętowało swój 
jubileusz w Częstochowie.

+++
Samorząd miejski ustalił nowe 
stawki opłaty dla odpadów zbiera-
nych selektywnie na 12 zł od każ-
dego mieszkańca zamieszkującego 
daną nieruchomość, natomiast dla 
odpadów  zbieranych nieselektyw-
nie – na 20 zł.

+++
W Domu Pomocy Społecznej przy 
ulicy Kontkiewicza powstał Kącik 
Babci i Dziadka. Mogą z niego 
korzystać wszyscy częstochowscy 
seniorzy. Stworzenie miejsca spo-
tkań dla częstochowskich seniorów 
i podopiecznych DPS to efekt 
współpracy pomiędzy miastem 
i fundacją Jolanty Kwaśniewskiej 
„Porozumienie Bez Barier”. 

więcej na www.czestochowa.pl

W SKRÓCIE
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25. 
FINAŁ 

WYJĄTKOWA 
ŚWIETLICA

PODOPIECZNI CZĘSTOCHOWSKIEGO STOWARZYSZENIA 
POMOCY OSOBOM Z PROBLEMAMI AUTYZMU UDOWAD-
NIAJĄ, ŻE MOGĄ ZWYCZAJNIE I AKTYWNIE SPĘDZAĆ CZAS. 
I CO NAJWAŻNIEJSZE - ANGAŻOWAĆ DO TEGO INNYCH. 
CODZIENNIE SPOTYKAJĄ SIĘ W SWOJEJ ŚWIETLICY 
TERAPEUTYCZNEJ.
 
Świetlica Terapeutyczna pomaga w codziennym życiu dzieciom, młodzieży 
i dorosłym osobom autystycznym. Jest jedyną w mieście, specjalistyczną 
placówką wsparcia dziennego tego typu. Powstała z inicjatywy Częstochow-
skiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom z Problemami Autyzmu i działa  
w jego ramach. Sama organizacja funkcjonuje już od niemal dwudziestu lat. 
Wspiera osoby nie tylko cierpiące na autyzm, ale także na inne zaburzenia 
pokrewne. Co więcej, Stowarzyszenie intensywnie działa na rzecz rozpo-
wszechniania informacji na temat tej choroby. Organizuje m.in. Między-
narodową Konferencję Naukową „Jestem osobą z autyzmem – dajcie mi 
szansę”, czy akcję „Zapal się na niebiesko”, angażując do tego instytucje, 
społeczność lokalną oraz artystów.

– Przede wszystkim skupiamy się na codziennej opiece, ponieważ zarówno 
dzieciom, jak i dorosłym w naszej placówce potrzebne jest codzienne wyjście 
z domu, podjęcie jakiejkolwiek aktywności. Nasza świetlica jest czynna od 
poniedziałku do piątku, więc my to umożliwiamy. Chcemy, aby ich pobyt  
u nas był atrakcyjny i dostosowany do ich potrzeb oraz możliwości – mówi 
Barbara Kurek, prezes Stowarzyszenia.

Ważne jest, że praca w Świetlicy opiera się na zindywidualizowanych 
programach, uwzględniających możliwości rozwojowe każdego wychowan-
ka. Tworzy je zespół terapeutów w konsultacji z nauczycielami, rodzica-
mi i opiekunami. Opierają się głównie na terapii behawioralnej. Jednak 
uzupełniane są na przykład o muzykoterapię, choreoterapię, artterapię, 
hydroterapię, czy zajęcia rozwijające sprawność manualną i motoryczną. 
Podopieczni wychodzą więc na basen, do groty solnej, na spacery, jeżdżą 
konno, udzielają się sportowo. Korzystają też z innych akcji i wydarzeń 
w mieście. Ostatnio wspólnie przygotowywali ozdoby świąteczne i piekli 
ciasteczka. Na liście ich zajęć znajdziemy też usamodzielniające czynności 
dnia codziennego, a więc gotowanie, sprzątanie, wyjścia do sklepu czy na 
pocztę. – Zajmujemy im intensywnie czas, aby nie nudzili się i wynieśli z tego 
jak najwięcej, ponieważ oni również są otwarci i ciekawi świata – podkreśla 
szefowa Stowarzyszenia.

Świetlica Terapeutyczna jest jedynym miejscem w Częstochowie, które 
pomaga dorosłym z autyzmem. Z biegiem lat podopieczni Stowarzyszenia 
dorastają, kończą edukację w szkole, ktoś musi się nimi zająć. A jest to bar-
dzo zróżnicowana grupa osób o różnym polu zaburzeń. Zajmując się nimi, 
Stowarzyszenie chce przełamywać stereotypowe myślenie i postrzeganie 
osób z autyzmem. 
– Musimy wiedzieć, że człowiek dotknięty tym zaburzeniem  zupełne inaczej 
odbiera nasz świat. Wystarczy, że spojrzymy na te osoby i ich opiekunów ze 
zrozumieniem. Autyście najbardziej potrzebny jest drugi człowiek. I tutaj 
bardzo sprawdzają się wolontariusze, bo mogą podzielić się swoimi doświad-
czeniami, przeżyciami, zaproponować coś nowego – tłumaczy Barbara Kurek.

Częstochowianie zainteresowani działalnością Stowarzyszenia mogą je wes-
przeć na różne sposoby, nie tylko angażując się w organizowane przez nie 
wydarzenia, ale również na co dzień. Wystarczy skontaktować się z organi-
zacją (www.autyzm.czest.pl) lub odwiedzić świetlicę przy ul. Nałkowskiej 
11. Podopieczni świetlicy często potrzebują zwykłej obecności, rozmowy. 
Spotkanie z nimi to świetna okazja do poznania naprawdę wielu  
niezwykłych osób.

Michał Wilk

T ak, to już dwudziesty czwarty raz  
w Częstochowie i dwudziesty piąty 
w całej Polsce będziemy działać  

w szczytnym celu: dla ratowania życia  
i zdrowia dzieci na oddziałach ogólnope-
diatrycznych oraz dla zapewnienia godnej 
opieki medycznej seniorom.
Jak co roku Sztab WOŚP Częstochowa 
zakasał rękawy i zorganizował dla miesz-
kańców wiele ciekawych imprez. 15 stycznia 
w całym mieście rozproszy się mnóstwo 
wolontariuszy, którzy zbierać będą już od 
najwcześniejszych godzin porannych do 
samego wieczora, mimo mrozu i śniegu, 
pieniądze dla dzieciaków i seniorów. Liczy-
my na Wasze wsparcie!
Jeśli lubicie sporty ekstremalne - morsy 
znowu zagrają z nami i zanurzą się  
w zimnym Bałtyku pod szyldem WOŚP! 
Tym, którzy wolą wodę w cieplejszym wy-
daniu polecamy Nurkowanie za 2x piątaka 
na basenie KB. Na Strzelnicy Częstochow-
skiej odbędzie się turniej strzelecki, zorga-
nizowany specjalnie dla Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy. Zaplanowaliśmy także 
Częstochowski Bieg „Policz się z cukrzycą”.

Na Placu Biegańskiego - moc atrakcji! Dla 
dzieciaków Szkółka Graffiti Bylymytu Crew 
zorganizuje warsztaty plastyczne. Będziemy 
tworzyć piękne serca. Zaprezentujemy je 
później w czasie parady, która przejdzie 
Alejami! Serca naklejać też będzie na samo-
chód Mercedes Benz - każde serduszko to 
dochód dla Fundacji. Będą też oczywiście 
świetne licytacje gadżetów WOŚP, przed-
miotów wyprodukowanych specjalnie dla 
Sztabu Częstochowa oraz rzeczy przekaza-
nych przez znanych i lubianych nie tylko 
w Częstochowie, ale w całej Polsce. Po 
tradycyjnym światełku do nieba, ponieważ 
25 to okrągła i piękna rocznica, przygotuje-
my dla Was Wielkoorkiestrowy tort! Będzie 
przepysznie! 
Ponadto organizujemy dla Was cegiełki 
„serce za serce”- każda cegiełka wygrywa 
supergadżet. Jej koszt to 10 zł. A ponieważ 
lubimy wspominać - nieopodal Placu 
Biegańskiego - w OKF „Iluzja”, zrobimy 
wystawę gadżetów związanych z życiem 
Sztabu i Fundacji. 
Oczywiście finały w Częstochowie to 
przede wszystkim długo wyczekiwane 

koncerty! W tym roku mamy dla Was taki 
oto program muzyczny:

14:00 - 14:45  
HIP HOP 034 CZYLI: DZIKER, MIKSER,  

MATIS, SENSI, DJ SLIM
15:15 - 16:00  
SNOWBLIND
16:40 - 17:30  

FAIRYTALESHOW
18:15 - 19:15  

MONIKA LEWCZUK
20:00  

ŚWIATEŁKO DO NIEBA
20:30 - 21:30  

FEEL

15 stycznia 2017 roku zapowiada się fanta-
stycznie! Czekamy na Was w całej Często-
chowie i oczywiście na Placu Biegańskiego! 
Przyjdźcie jak co roku, zagrać z nami do 
końca świata i jeden dzień dłużej! Śledźcie 
też nasz fanpage na Facebook’u, by złapać 
najświeższe informacje. 

SIEMA! WOŚP Częstochowa
Materiał prasowy Sztabu WOŚP CZĘSTOCHOWA

JEST TAKI JEDEN, 
ZUPEŁNIE WYJĄTKOWY 
DZIEŃ W STYCZNIU. 
Z ROKU NA ROK 
PRZYNOSZĄCY CORAZ 
WIĘCEJ NADZIEI I POKAZU- 
JĄCY, ŻE CZĘSTOCHOWA JEST 
MIASTEM LUDZI POMOCNYCH, 
OTWARTYCH I O WIELKIM 
SERCU. NIEDZIELA TA, 
WŁAŚNIE POD ZNAKIEM SERC 
PRZEBIEGA - A ZASADNICZO 
SERDUSZEK. MAŁYCH, 
CZERWONYCH, NAKLEJANYCH 
W WIDOCZNYM MIEJSCU, BY JUŻ 
DWUDZIESTY PIĄTY RAZ POKAZAĆ, 
ŻE GRAMY Z WIELKĄ ORKIESTRĄ 
ŚWIĄTECZNEJ POMOCY! 

WOŚP 7
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Noworoczny wieczór z przebojami muzyki klasycznej propo-
nuje melomanom Filharmonia Częstochowska im. Bronisła-
wa Hubermana.
W programie koncertu znajdą się utwory takie jak: „Torna a Sur-
riento”, „La Spagnola”, „O sole mio”, „Time to say goodbye”. Zabrzmią  
w pełnej barw obsadzie na orkiestrę, solistów oraz chór. Przy dźwię-
kach „Libiamo” wzniesiemy toast lampką szampana za pomyślny 
Nowy Rok. Wystąpią: Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Często-
chowskiej, Chór Filharmonii Częstochowskiej „Collegium Canto-
rum” (pod dyrekcją Janusza Siadlaka), Anna Dytry – sopran, Kałudi 
Kałudow – tenor, Adam Klocek – dyrygent, Andrzej Sułek - prowa-
dzenie koncertu.
Koncert Noworoczny
8 stycznia, godz. 18.00
Miejsce: Filharmonia Częstochowska im. B. Hubermana

KONCERT 
NOWOROCZNY

Do 9 stycznia w Miejskiej Galerii Sztuki można oglą-
dać wystawę zdjęć autorstwa Marcina Szczygła.
Marcin Szczygieł łączy pasję artystyczną i społeczną, 
uczestnicząc jako wolontariusz w wydarzeniach kultural-
nych w Częstochowie. Jest też wrażliwym obserwatorem. 
Ta umiejętność znajduje wyraz w jego czarno-białych 
fotografiach. Uchwycone, ulotne chwile z życia mia-
sta stanowią jeden zestaw fotografii prezentowanych na 
wystawie w Galerii Zwiastun. Drugi zakres tematyczny, 
z którego znany jest twórca to impresje z wydarzeń mu-
zycznych, subtelne portrety wykonawców.
Marcin Szczygieł urodził się w 1998 roku. Jest uczniem  
IV LO im. Henryka Sienkiewicza w Częstochowie. Współ-
pracuje z wortalem czeKultura.pl, OPK „Gaude Mater” 
oraz Fundacją „Oczami Brata”. W 2015 roku otrzymał 
wyróżnienie podczas Ogólnopolskiego Konkursu Foto-
graficznego FOTOMARATON oraz zakwalifikował się do 
wystawy pokonkursowej 10. i 11. edycji „Klimatów Często-
chowy”.

„Fotografia” Marcina Szczygła
do 9 stycznia
Miejsce: Miejska Galeria Sztuki (Galeria Zwiastun)

LAO CHE
28 stycznia, w sali koncertowej Filharmonii Częstochow-
skiej wystąpi Lao Che.
Lao Che to jeden z najważniejszych zespołów sceny alterna-
tywno-rockowej w naszym kraju. Jego najnowsza płyta „Dzie-
ciom” osiągnęła status złotej. Dwa utwory z tego krążka trafiły 
na szczyt notowania Listy Przebojów Programu III Polskiego 
Radia. Za płytę „Dzieciom” zespół otrzymał w ubiegłym roku 
nagrodę Fryderyka w kategorii „album roku - rock”. 

Koncert Lao Che
28 stycznia, godz. 19.00
Miejsce: Filharmonia Częstochowska im. B. Hubermana

CZĘSTOCHOWA W MIĘDZYWOJNIU

Wokalista, kompozytor, autor tekstów, 
multiinstrumentalista Kamil Bednarek 
w styczniu zagra w Klubie Rura.
Formacja BEDNAREK powstała w 2012 r. 
Wtedy to nagrała wysoko ocenianą płytę 
„Jestem…”. Rok później ukazał się suple-
ment zawierający remixy oraz dubowe  
i koncertowe wersje. Na ścieżce dźwiękowej 
filmu „Wałęsa. Człowiek z nadziei” znalazł 
się utwór Marka Grechuty „Dni, których nie 
znamy” w wykonaniu zespołu BEDNAREK. 
Grupa regularnie koncertuje. Jej ostatnia 
płyta to album „Oddycham”, zrealizowany 
z gościnnym udziałem światowych gwiazd 
reggae. Najbardziej znane single z tego 
krążka to „List”, „Euforia” i „Sailing”.

Kamil Bednarek Live
14 stycznia, godz. 19.00
Miejsce: Klub Rura, Aleja Najświętszej Maryi 
Panny 38
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Golec uOrkiestra przygotowała wyjątkowy koncert świą-
teczno - noworoczny składający się z najpiękniejszych 
polskich kolęd i pastorałek. 
Bracia Golcowie i ich orkiestra bawią Polaków swoją muzyką 
już od niemal dwudziestu lat. Oprócz pop-folkowych utwo-
rów towarzyszą nam ich kolędy w góralskim klimacie, nada-
jącym świętom Bożego Narodzenia jeszcze bardziej magiczną 
atmosferę. Mnogość dźwięków wykorzystywanych przez ze-
spół jest tak duża, że żadne nagranie nie jest w stanie oddać 
energii panującej podczas świątecznych koncertów. Dlatego 
też Bracia Golcowie postanowili wyruszyć w trasę po Polsce. 
Nie mogło ich zabraknąć także w Częstochowie. 

Golec uOrkiestra - Kolędy i pastorałki
15 stycznia, godz. 17.00
Miejsce: Filharmonia Częstochowska im. B. Hubermana

KAMIL 
BEDNAREK LIVE

Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater” oraz Zespół Szkół Technicznych im. Jana Pawła II 
zapraszają na promocję książki „Częstochowa w XX-leciu międzywojennym” pod redakcją Ry-
szarda Stefaniaka.
W publikacji znalazły się m.in. materiały dotyczące obecności Józefa Piłsudskiego oraz generałów 
Mieczysława Dąbkowskiego i Gustawa Orlicza-Dreszera w naszym mieście, szpitalnictwa wojskowe-
go, prasy, szkolnictwa, poezji, pomników, kulinariów, osiedli fabrycznych, cyklistów, motoryzacji, ko-
munikacji i sportu w Częstochowie w dwudziestoleciu międzywojennym.
Ryszard Stefaniak jest absolwentem pedagogiki na Wydziale Humanistyczno-Pedagogicznym Wyż-
szej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie, studiów podyplomowych z zakresu zarządzania oświatą 
oraz historii (na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach); jest również doktorem nauk humanistycznych 
w dyscyplinie: historia. Od 1988 roku pracował jako nauczyciel, od 1997 do 1999 roku był dyrektorem 
Szkoły Podstawowej nr 16, a od 1999 do 2011 r. – dyrektorem Gimnazjum nr 16. Laureat nagród m.in. 
częstochowskiego i śląskiego Kuratora Oświaty za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej i wy-
chowawczej. Od 2011 roku pełnił funkcję naczelnika Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Częstochowy, 
obecnie jest wiceprezydentem Częstochowy. Autor licznych publikacji, także książkowych, dotyczą-
cych m.in. historii harcerstwa, Jasnej Góry, Józefa Piłsudskiego.

Promocja książki „Częstochowa w XX-leciu międzywojennym” 
11 stycznia, godz. 17.00
Miejsce: Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”

SZCZYGIEŁ -
FOTOGRAFIA

GOLCOWIE 
KOLĘDOWO

Trwa sezon na miejskiej ślizgawce, która w tym roku po-
wróciła na Stary Rynek. Obiekt jest czynny codziennie od 
godz. 10.00 do 20.00.
Korzystanie ze ślizgawki oraz szatni jest bezpłatne. Na miejscu 
można też wypożyczyć łyżwy w różnych rozmiarach. Koszt to 
5 zł za godzinę od pary, a dla posiadaczy kart „Częstochowski 
senior”, „Rodzina+” bądź „Karty Dużej Rodziny” – 3,50 zł. Naj-
młodsi łyżwiarze mogą też bezpłatnie skorzystać z 10 kasków 
ochronnych i 4 pingwinów – chodzików pomagających dzie-
ciom utrzymać równowagę na lodzie.
Informacje o przerwach w funkcjonowaniu obiektu, spowodo-
wanych np. warunkami atmosferycznymi, będą dostępne na 
bieżąco na stronie internetowej http://www.mosir.pl lub pod 
numerem tel. 603 267 080.

MIEJSKA ŚLIZGAWKA
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Piotr „Dziker” Chrząstek: 
Skąd miłość do bębnów?
Przemysław Smaczny: Od 
dziecka grałem na pianinie, ale 
nie sprawiało mi to przyjem-
ności. Gdy mój starszy brat 
utworzył licealny zespół  
i zabrał mnie na próbę, pierw-
szy raz zobaczyłem perkusję na 
żywo. Zapałałem do niej miło-
ścią bezgraniczną. Błagałem, 
by usiąść choć na chwilę i móc 
w nią uderzyć. Tamte emocje 
wciąż są mi bliskie. Jakby to 
było wczoraj… Jeździłem na 
wszystkie próby. Kiedyś lokal-
ny instruktor muzyki zapytał 
„Grasz na bębnach?”. Odpowie-
działem „Nie, ale…”. Przerwał 
i zdecydował: „to już grasz, za 
tydzień masz koncert  
z chłopakami!” Potem był 
zakup bębnów i start w ówcze-
snym świecie muzycznym. Ży-
cie młodego perkusisty w latach 
90. było naprawdę kolorowe!

Twoje osiągnięcia muzyczne?
Trudno mi wybrać największe. 
Zaliczam do nich wytrwałość  
i konsekwencję. To, że każdego 
dnia chcę zrobić mały krok do 
przodu, wysoko stawiam sobie 
poprzeczkę. Są też bardziej 
namacalne osiągnięcia, które 
cieszą. Płyta z PKS Trio, trasa 
koncertowa z Piotrem Rubi-
kiem w USA i Kanadzie, praca 
na Uniwersytecie Śląskim.  
W tym roku podpisałem umo-
wę endorserską z producentem 
talerzy perkusyjnych, wydali-
śmy też płytę ze znakomitym 
chórem Gospel „Deocentricity”. 
Festiwali, występów telewizyj-
nych oraz nagrań było na-
prawdę sporo. Choćby koncert 
Polsatu z okazji Otwarcia Świa-
towych Dni Młodzieży 2016.

Jesteś związany z wieloma 
zespołami. Które są dla Cie-
bie najważniejsze?
Faktycznie jest ich sporo. W tym 
roku zacząłem współpracę z Pio-
trem Rubikiem, w maju ruszamy 
w kolejną trasę koncertową. Na-
grywamy nową płytę z PKS Trio 
(będziemy na kilku ważnych 
festiwalach, w tym zagranicz-
nych) oraz zespołem Fragua. 
Gram w spektaklu „Skazany 
na Bluesa” w Teatrze Śląskim. 

Grywam z Tomkiem Kowalskim, 
Beatą Bednarz, Michałem Ga-
szem, Aną Andrzejewską, Nefre, 
Michałem Roratem…

Jakiej muzyki słuchasz?
Nie zamykam się w określonej 
stylistyce. Jednego dnia włą-
czam „Bill Evans Trio”, „Buddy 
Rich Big Band” lub „Keith Jarret 
Trio”, a następnego słucham np. 
Avishai Cohen, Snarky Puppy lub 
Tigrana Hamasyan. Uwielbiam 
Stinga i jego etatowego perkusistę 
Vinniego Colaiutę, Johna Mayera 
ze Stevem Jordanem na bębnach, 
zespół „TOTO” z Simonem 
Philipsem. Kocham muzykę go-
spelową i komercyjną, w tym np. 
Justina Timberlake’a z Brianem 
Frasier Moore’em na perkusji. 
Szperam w sieci i podziwiam 
solowych perkusistów. Oglądam 
wywiady, warsztaty perkusyjne. 
Inspirują mnie ludzie mądrzy, 
mający coś do powiedzenia rów-
nież poza sceną.

Co sądzisz o naszej, lokalnej 
scenie muzycznej?
Częstochowa jest mi bliska, 
uczestniczę w tutejszych wyda-
rzeniach kulturalnych, śmiało 
mogę powiedzieć, że w ostatnich 
latach scena muzyczna ogrom-
nie się rozwinęła. Ilość imprez 
jest imponująca! Cieszy mnie, że 
macie tak prokulturalne władze 
i wielu świetnych muzyków 
jazzowych. To wszystko działa 
jak jeden organizm, zachęca 
młodzież, powstaje wspaniałe 
środowisko muzyczne!

Co dalej?
Najbliższe miesiące będą bar-
dzo pracowite, w domu i w stu-
dio. Ćwiczenia wymagają czasu, 
a obowiązków codziennych nie 
brakuje. Jednak determinacja  
i chęć rozwoju są bardzo ważne. 
Jestem na takim etapie życia, na 
którym nie ma już miejsca na 
błędy. To czas decyzji, odrzuca-
nia spraw mniej ważnych  
i skupienia na zamierzonych 
celach. Lato zapowiada się 
bardzo intensywnie. Dwie nowe 
płyty, trasa z Piotrem Rubikiem, 
festiwale jazzowe. Odpoczynku 
raczej nie będzie. Jeśli „baterie” 
się wyczerpią – podładuję je  
z moim synem Oskarem.
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DWAJ CZŁONKOWIE ZESPOŁU BLACKBIRD: 
MICHAŁ WALCZAK I PAWEŁ SURMAN POSTANOWILI 

ZNALEŹĆ SOBIE ALTERNATYWNĄ ŚCIEŻKĘ MUZYCZNĄ. 
JAKO DUET COFFEE & CIGARETTES ZAGRAJĄ PREMIEROWO 

W OŚRODKU PROMOCJI KULTURY „GAUDE MATER” 
W CYKLU JAZZTOCHOWA 13 STYCZNIA. Z TEJ OKAZJI 

Z MICHAŁEM WALCZAKIEM ROZMAWIA TADEUSZ PIERSIAK.

Tadeusz Piersiak: Nie szykuje Ci się przypadkiem jubileusz 
pracy twórczej? Jakieś 20 lat temu słuchałem debiutanckiego 
koncertu grupy Jazz Weather Quartet. Byłeś jej członkiem, 
a może nawet liderem?
Michał Walczak: Rzeczywiście! Ten koncert odbył się nawet pod salą 
OPK, w której zagramy w styczniu – w kawiarni nazywającej się wów-
czas Wiedeńską. Który to mógł być rok? Możliwe, że 1996, ale może 
1995. Miałem wtedy jakieś 19 lat, podobnie jak reszta kolegów uczy-
łem się jeszcze w Liceum Muzycznym. Jeśli byłem liderem, to bar-
dziej organizacyjnym. Artystycznie ton nadawał Łukasz Kluczniak, 
choć Marcin Lamch i Przemek Pacan też mieli dużo do powiedzenia. 
Wszyscy kochaliśmy Milesa Davisa i to on stanowił naszą platformę 
porozumienia. Piękny czas. Zagraliśmy razem kilkanaście koncertów, 
także poza Częstochową. Jazz Weather Quartet ukształtował nas ar-
tystycznie. Potem rozproszyliśmy się w związku ze studiami, ciągnęło 
nas też w różne muzyczne strony. O jubileuszu nie myślę, niedawno 
świętowałem 40. urodziny, narodziny dziecka – wystarczy.

Pozostałeś wierny młodzieńczym fascynacjom muzycznym?
Milesowi – tak! Szokiem było dla mnie odkrycie Pata Metheny’ego. 
Nie sądziłem, że tak można grać na gitarze. Jednak i John Scofield był 
moim mistrzem. Ubiegłoroczny występ przed koncertem jego grupy 
to dla mnie ogromne przeżycie. Doświadczenie, pozwalające skon-
frontować muzykę BlackBird ze światowym topem. Fascynują mnie 
gitarzyści, pianiści, jednak ostatnio najbardziej urzeka mnie trąbka  

i aż żałuję, że na niej nie gram. Jak zaczarowany słucham Nilsa Pette-
ra Molvaera, Christiana Scotta, Tomasza Stańki czy Mathiasa Eicka.

Miniony rok to Twoja 40-tka, ojcostwo, frekwencyjny oraz 
artystyczny sukces koncertu promocyjnego w Filharmonii, 
pisanie dla Teatru - wspólnie z Michałem Roratem - muzyki 
do „Roszpunki”. Powinieneś czuć się spełniony, a proponujesz 
nowy duet z Pawłem Surmanem…?
Mówiłem: urzekła mnie trąbka, a Paweł jest bardzo dobrym tręba-
czem. To również absolwent naszej Szkoły Muzycznej i student Aka-
demii w Katowicach. O takim duecie rozmawialiśmy z nim już parę 
lat i nie mogliśmy się zebrać. Prawdą jest, że dopiero zamówienie na 
koncert w Ośrodku Promocji Kultury „Gaude Mater” zobligowało nas 
do pracy. Mieliśmy wystąpić podczas Nocy Kulturalnej, ale ten plan 
pokrzyżowały wypadki losowe. Zagramy parę autorskich rzeczy  
i parę standardów na nowo przez nas odczytanych. Ponieważ nasy-
ceni jesteśmy dość dynamiczną muzyką BlackBird, w duecie zagramy 
bardziej refleksyjnie i lirycznie. Choć „torped” na rozbudzenie też nie 
braknie.

W grudniu znów pojawiłeś się na 25. Spotkaniach Muzyków 
Jazzowych w Rudnikach Wieluńskich. BlackBird byli gwiazdą 
wieczoru obok Zbigniewa Namysłowskiego z zespołem…
Ot... zaraz gwiazdą… Gośćmi – bo trudno, żebyśmy stawali w kon-
kursie. Te spotkania są dla mnie bardzo ważne, byłem tam niemal na 
każdej edycji. Zdobywałem szlify i nagrody jeszcze z Jazz Weather 
Quartet. Cieszyłem się gościnnością, poznawałem wspaniałych 
muzyków, nawiązywałem kontakty. A na tegorocznych Spotkaniach 
mój uczeń Wojtek Zalewski otrzymał nagrodę dla najlepszego instru-
mentalisty, jaką ja dostawałem wiele lat temu.

13 stycznia – godz. 19.00
JAZZtochowa, Coffe & Cigarettes 

Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”

Z PERKUSJĄ
PRZEMYSŁAW 

SMACZNY

PERKUSJA WCZEŚNIE ZAGOŚCIŁA W JEGO ŻYCIU.
CHOĆ MIESZKA W SĄSIEDNIM MYSZKOWIE,
JEST SILNIE ZWIĄZANY Z CZĘSTOCHOWĄ.

PRZEMYSŁAW SMACZNY - ABSOLWENT AKADEMII
MUZYCZNEJ IM. K. SZYMANOWSKIEGO

W KATOWICACH ORAZ PRYWATNEJ SZKOŁY
MUZYKI ROZRYWKOWEJ W KATOWICACH

„NICE NOISE” JEST CORAZ BARDZIEJ POPULARNY.
NIE TYLKO W CZĘSTOCHOWIE ROŚNIE

GRONO JEGO FANÓW.
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 MELOMANIA
D awne, pierwsze wydania płyt, czy 

kaset magnetofonowych są dziś 
doceniane przez wielu słuchaczy,  

a przede wszystkim kolekcjonerów. 
Wznowienia i reedycje, dostępne w każdym 
hipermarkecie, nie dają tak dobrego efektu 
dźwiękowego jak pierwotne egzemplarze. 
Winyle, krążki CD oraz kasety magneto-
fonowe z roku na rok mają się coraz lepiej, 
bo pasja kolekcjonerska skłania amatorów 
do polowań i poszukiwań takich wyma-
rzonych, trudno dostępnych wydawnictw 
muzycznych.
 - Wiele osób postanawia wrócić do korzeni  
i po prostu chce trzymać w ręku opakowanie 
płyty, czy samą płytę. Obejrzeć poligrafię, 
zachwycić się nie tylko jej dźwiękową, ale 
również wizualną stroną, zajrzeć do tekstów 
utworów. Z myślą o nich w wielu miejscach 
w Polsce organizowane są giełdy muzyczne. 
– mówi Paweł Ludziński, jeden z pomysło-
dawców i organizatorów Melomanii. – Po-
myśleliśmy, że Częstochowę również stać na 
takie wydarzenie, dlatego w maju ubiegłego 
roku zorganizowaliśmy pierwszy event 
w Konduktorowni. Dzięki naszej determina-
cji i zachowanej cykliczności, giełda staje się 
rozpoznawalnym wydarzeniem nie tylko  
w mieście, ale i w całej Polsce. Biorą  

w nim udział wystawcy m.in. z Oświęcimia, 
Krakowa, Łodzi, Bytomia, Katowic. Bardzo 
chętnie przyjeżdżają na giełdę, chwaląc jej 
organizację i klimat, który podczas niej się 
tworzy – dodaje Maciej Grabałowski, współ-
twórca imprezy.
Melomania odbywa się zwykle w trzecią 
niedzielę miesiąca. Wielbiciele muzyki  

z całego kraju mają okazję wspólnie spędzić 
wolny czas w Częstochowie. Na zorgani-
zowanych w Konduktorowni stoiskach 
wymieniają i kupują winyle, płyty CD, 
kasety magnetofonowe, plakaty, książki, 
czyli wszystko to, co wiąże się z muzyką. 
- Konduktorownia była do tej pory koja-
rzona głównie z wystawami i okazjonalnie 
organizowanymi wernisażami. Teraz jest tu 
miejsce także dla innej dyscypliny artystycz-
nej – muzyki – podkreśla Grabałowski.
Aby uatrakcyjnić częstochowską giełdę 
muzyczną, organizatorzy zapraszają na to 

wydarzenie gości specjalnych. Do tej pory 
byli to artyści związani z naszym miastem: 
zespół AmperA, Paweł Łowicki, Piotr Szum-
las, Michał Rorat, Michał Walczak oraz 
Mateusz Szkop. W krótkich rozmowach  
z prowadzącym spotkania Januszem Paw-
likowskim dzielili się swoimi wspomnie-
niami, opowiadali, jak zaczynali przygodę 
z muzyką, chwalili się dotychczasowymi 
osiągnięciami, zdradzali plany na przy-
szłość. Melomania ma także swój logotyp 
zaprojektowany przez częstochowskiego 
grafika Jacka Krasuckiego. 
Impreza służy nie tylko poszerzaniu mu-
zycznych zbiorów kolekcjonerów. Jej pomy-
słodawcy chcieliby także zarazić swoją pasją 
młodsze pokolenia. - Jedną z najzabawniej-
szych sytuacji na giełdzie była rozmowa ojca 
z małym chłopcem. Syn zapytany przez tatę 
wskazującego na kasetę magnetofonową „co 
to jest?” odpowiedział „obrazki”. A na plaka-
cie Beatlesów zamiast Lennona rozpoznał 
Harrego Pottera - wspomina Ludziński. 
Styczniowa Melomania w Konduktorow-
ni (ul. Piłsudskiego 34/36) odbędzie się 
wyjątkowo w czwartą niedzielę miesiąca, bo 
tydzień wcześniej jej organizatorzy wspiera-
ją WOŚP. Będzie czynna od godz. 10.00.

Łukasz Dzwonnik

W CZĘSTOCHOWIE NIE BRAKUJE AMATORÓW WINYLI I DŹWIĘKOWYCH ARCHIWALIÓW. 
POSZUKIWACZE MUZYCZNYCH PEREŁ WYDAWNICZYCH CO MIESIĄC SPOTYKAJĄ SIĘ W KONDUKTOROWNI 

NA MELOMANII – CYKLICZNEJ GIEŁDZIE MUZYCZNEJ. 

Z LAWENDOWEGO 
POLA
Nakładem wydawnictwa Norbertinum ukazał się tom poetycki Arka-
diusza Frani „Zbieracze lawendy. Wybór wierszy”. W związku z tym 
postanowiliśmy zaprezentować poniżej kilka tekstów, a przy okazji po-
prosić autora o komentarz do najnowszej publikacji, która jest swoistym 
podsumowaniem całego dorobku lirycznego. 

- Najnowsza książka pt. „Zbieracze lawendy” to dokonany przez Piotra 
Sanetrę wybór z moich dotychczas wydanych tomów wierszy, uzupełnio-
ny 20 tekstami, które nie były dotąd drukowane w oddzielnych zbiorach. 
Publikacja w zamierzeniu miała stanowić przegląd trwających od 1993 
roku (czas debiutu) zmagań z materią słowa oraz odkryć jego możliwości, 
przede wszystkim jednak manowców, na które zwodzi mnie język. Z każ-
dym rokiem tworzenie liryków staje się dla mnie coraz większą mordęgą, 
próba podsumowania to zatem podświadoma chęć zamknięcia okresu 
„zaufania wierszowi”, po którym nastąpi raczej częściowe wyciszenie  
i podejmowanie prób pisania wierszy o niemożności napisania wiersza. 
Ale nie widziałbym w tym ograniczenia i ściany, lecz wyzwanie. W przy-
szłości chciałbym skupić się na prozie, choć najbardziej kusi mnie forma 
eseju.     

ARKADIUSZ FRANIA – ur. w 1973 roku w Przechlewie, od 1980 roku mieszkaniec Częstochowy. Poeta, prozaik, eseista, 
krytyk literacki. Opublikował: sześć zbiorów poetyckich (m.in. „zacząć nic od początku” i „ale się nie budzę”), dwie książki proza-
torskie („Jestem pomysłem Pana Boga na człowieka” i „Rzeźby w maśle. Prozy z pamięci”) oraz cztery tomy krytycznoliterackie  
(m.in. „Poświatowska, Marjańska, Cichla-Czarniawska. Trzy szkice typu ziemia-ziemia-ziemia”). Wiersze, opowiadania  
i teksty krytyczne były tłumaczone na języki: serbski, macedoński, słoweński i angielski.

fot. Szymon Halter

* * *
rzemyki przy sandałach rozwiązują się na przemian
albo przecierają jak wąsy ruchliwych ryb i szczeniąt

słowa księgi zagryzam pyłem ze żwirowisk

droga się wydłuża jak świetlny punkt latarki 
migoczący w szczelinach między deskami pustego spichlerza
 
lecz on mnie powiedzie
i nasypie ziaren

okolica wypełni się głosami

NOWOŚCI WYDAWNICZE
Katarzyna Anna Gieracz „Po tamtej stronie tęczy”
Powieść w swojej formie może przywodzić skojarzenia z pamiętnikiem, w którym 85-letnia kobieta  wraca do wspomnień 
z życia w XIX-wiecznej Nikaragui. Egzotyczny klimat pełen tropikalnego uroku rodem z kolonialnego miasteczka jest 
barwnym dopełnieniem historii snutych przez Evę, główną bohaterkę książki.

słowa: Tomasz Jamroziński

* * *

kto mieszka w głogu
kto mieszka w tej małej główce rośliny
dla kogo jest grobem dla kogo kołyską

osuwiska słów

nie wierzyłeś że słowa mogą być złożone
wyłącznie z liter

ziemia odsłania swój gliniasty
nieprzychylny człowiekowi charakter
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CZĘSTOCHOWIANIE ULEGLI MODZIE NA POSZUKIWANIE WŁASNYCH KORZENI 
I ODTWARZANIE RODZINNYCH HISTORII. MIESZKAŃCY MIASTA I OSOBY
 Z INNYCH MIEJSCOWOŚCI ZAINTERESOWANE BADANIAMI GENEALOGICZNYMI 
STANOWIĄ 60% WSZYSTKICH KORZYSTAJĄCYCH Z ZASOBÓW ARCHIWUM PAŃ-
STWOWEGO W CZĘSTOCHOWIE. CZĘSTO ODWIEDZAJĄ TAKŻE URZĄD STANU 
CYWILNEGO I OŚRODEK DOKUMENTACJI DZIEJÓW CZĘSTOCHOWY.

NASZE KORZENIE
15POLECA MY WAM

PIOTR KAROŃSKI
księgarz, antykwariusz, 

jest też współorganizatorem akcji 
Czytanie na Bieganie

NOWOROCZNY 
ROZKŁAD JAZDY

PRZEMYSŁAW LEWANOWICZ

styczeń 2017 www.cgk.czestochowa.pl www.facebook.com/czewa styczeń 2017

Święta, Święta... i mamy 
rok 2017. A wraz z nim 
nowe premiery i - miejmy 

nadzieję - same fantastyczne 
doznania. Nie tylko na dużym 
ekranie rzecz jasna. W styczniu 
w naszym OKF-ie moc różności. 
Poniżej, jak każe tradycja, kilka 
nieobiektywnych typów.

„Dusigrosz”
Przez parę lat pisania do tej 
rubryki zdarzyło mi się już chyba 
kilkakrotnie wspomnieć o tym, 
że mam słabość do francuskich 
komedii. I muszę to potwierdzić. 
Tym bardziej, że mamy początek 
roku i proponuję dać sobie jesz-
cze chwilę oddechu w postaci 
bezpretensjonalnej rozrywki, 
a takiej może nam dostarczyć 
właśnie seans „Dusigrosza”.  
W tytułową postać wciela się 
Dany Boon (autor i gwiazdor 
kilku z najlepszych francuskich 
komedii ostatnich lat), którego 
obsesja na punkcie oszczędzania 
pieniędzy zostanie skonfronto-
wana z nieoczekiwanym pojawie-
niem się dwóch niewiast w jego 
życiu – nowej koleżanki w pracy 
i szesnastoletniej córki, o której 
istnieniu nie miał pojęcia.

„Dobrze się kłamie  
w miłym towarzystwie”
Tu z kolei mamy włoską produk-
cję, która według oficjalnych 
doniesień była jednym z naj-

większych sukcesów kasowych 
tamtejszej kinematografii w roku 
2016. To oczywiście miło i może 
dobrze wróżyć samemu filmowi. 
Ale dla mnie ciekawszy jest 
punkt wyjścia scenariusza, czyli 
spotkanie grupki długoletnich 
przyjaciół, którzy postanawiają 
urozmaicić wspólną kolację 
sprawdzeniem, czy naprawdę 
tak dobrze się znają, jak im się 
to wydaje. A zweryfikować to 
spróbują poprzez dzielenie się 
ze wszystkimi zebranymi każdym 
telefonem, sms-em, mailem czy 
jakąkolwiek inną wiadomością 
multimedialną, która do nich 
przyjdzie w trakcie kolacji. 
Intrygujące.

„Powidoki”
„Ostatni film Andrzeja Wajdy”. 
Takim między innymi sloganem 
dystrybutor reklamuje tę produk-
cję i myślę sobie, że tak, to jest 
dobry powód, żeby ją zobaczyć. 
A przynajmniej jeden z powo-
dów. Innym może być szansa 
oglądania na dużym ekranie 
Bogusława Lindy w ciekawej, 
wymagającej roli, której jeśli 
wierzyć recenzjom, zdecydo-
wanie sprostał. No i będzie to 
również okazja dla wielu osób  
do zapoznania się z sylwetką  
i twórczością Władysława Strze-
mińskiego, co już jest wartością 
samą w sobie.
Zaczynamy.

Kadr z filmu 
„Dobrze się kłamie

w miłym towarzystwie”

KSIĄŻKA
Wiesław Weiss
„Tomek Beksiński. Portret Prawdziwy” 
„Just remember that death is not the end” - śpiewał 
Nick Cave, jeden z ulubionych wykonawców Tomasza. 
W zderzeniu z osobą Beksińskiego słowa te wydają się 
być prorocze, ponieważ bohater biografii Wiesława 
Weissa to postać nieśmiertelna, której duch krąży 
nieustannie w muzyczno-filmowej przestrzeni.  
„Tomek Beksiński. Portret Prawdziwy” to pozycja 
obowiązkowa dla wszystkich miłośników muzyki, filmu, 
jak również samej postaci, człowieka niebanalnego, 
tajemniczego, fascynującego, a przede wszystkim praw-
dziwego, wolnego od zakłamania otaczającego świata.

FILM
Ken Loach
„Ja, Daniel Blake” 
Daniel B. to współczesne uosobienie Kafkowskiego Józefa  
K. Jednostka skazana na poruszanie się zimnymi korytarza-
mi bezdusznych instytucji, wśród odczłowieczonych biuro-
kratów-robotów. „Ja, Daniel Blake” to uniwersalny obraz  
o godności i próbie zmierzenia się z przytłaczającą machi-
ną, próbującą zamknąć człowieka za kratami tabel i rubryk 
formularzy, by w konsekwencji odebrać mu człowieczeń-
stwo. Jeśli myślisz – warto, jeżeli jesteś trybem  
w machinie – spróbuj, może seans stanie się przyczynkiem 
do wyłamania jednego z ząbków rozpędzonego koła  
i powrotu do rytmu zgodnego z naturą.

PŁYTA
Ataraxia
„Deep Blue Firmament” 
„Deep Blue Firmament” to eteryczna, międzygalaktyczna 
podróż, której towarzyszy zarówno przyjazna i ciepła 
światłość, jak i niepokojąca i przejmująca chłodem 
ciemność, a wszystko to za przyczyną niebywałej i per-
fekcyjnej fuzji nowoczesności z archaicznymi dźwiękami 
minionych wieków, będących tłem dla oryginalnego  
i wielowymiarowego głosu Francesci Nicoli. 25. studyjny 
album włoskiej grupy Ataraxia to jedna z piękniejszych  
i uzależniających od pierwszego przesłuchania płyt  
2016 roku. 

- W Urzędzie Stanu Cywilnego o swoich 
przodków pytają nie tylko aktualni mieszkań-
cy miasta. Mamy interesantów z sąsiednich 
miejscowości i odległych zakątków świata. 
Swoimi korzeniami interesują się: młodzież, 
autorzy książek, potencjalni spadkobiercy, 
ale i osoby, które po prostu chcą znać historie 
swoich rodzin – mówi Katarzyna Budzow-
ska, Zastępca Kierownika USC. - Prawdziwe 
oblężenie chętnych do badania przeszłości 
przeżywamy zawsze podczas zjazdów Żydów 
Częstochowian. Mają do niej bardzo nabożny 
stosunek, widać, że jest dla nich ważna, nie-
mal święta – zauważa Michał Smela z USC. - 
Co ciekawe, ostatnio bardzo często pojawiają 
się też interesanci, którzy dodatkowo chcą 
poznać przyszłość. Pytają u nas o dokładną 
godzinę swoich urodzin, bo bywa potrzebna 
u wróżki albo do korzystania z popularnych, 
wróżących aplikacji internetowych - dodaje 
Budzowska.
Dr Juliusz Sętowski, kierownik ODDC 
przypomina o funkcjonowaniu tzw. środy 
genealogicznej, podczas której pracownicy 
placówki pomagają w poszukiwaniu wiedzy 
o przodkach lub kierują do miejsc, gdzie 
można ją uzupełnić. Ośrodek posiada liczą-
cą ok. 10 tysięcy fiszek kartotekę biograficz-
ną częstochowian oraz bogatą bibliotekę. 
Otrzymuje też od osób odwiedzających 
różne publikacje genealogiczne. 
- Do najpopularniejszych źródeł gene-
alogicznych znajdujących się w zasobie 
Archiwum Państwowego w Częstochowie 
należą m.in.: księgi metrykalne z aktami 
urodzeń, małżeństw, zgonów, księgi ludności, 
meldunkowe, spisy poborowych (zawierają 
szczegółowe informacje o mieszkańcach 
miast i wsi, takie jak: zawód, wyznanie, miej-
sce zamieszkania, miejsce urodzenia itp.), 
akta notarialne z lat 1809-1951 informujące 
o uczestnikach różnych transakcji (kupna-
-sprzedaży, dzierżawy, darowizny) lub testa-
menty osób zmarłych, akta cechowe, np. ze 
spisami rzemieślników. Danych o przodkach 
możemy tu szukać głównie w dokumentach 
z XIX i XX wieku – wylicza Elżbieta Surma-
-Jończyk, dyrektor naszego Archiwum.
Jak radzi, poszukiwanie wiedzy o przeszłości 
rodziny, najlepiej zacząć od poznania daty 

i miejsca urodzin czy zgonów rodziców 
i dziadków, imion ich rodziców, wyznania 
itp. Takie informacje możemy uporząd-
kować w formie drzewa genealogicznego. 
Ułatwią nam to programy komputerowe 
czy witryny internetowe. Gdy wiadomości 
uzyskane w rodzinie nie wystarczają do pro-
wadzenia dalszych badań, odwiedźmy groby 
przodków. Na nagrobkach znajdują się cen-
ne daty. Pamiętajmy, że księgi metrykalne są 
dostępne w Urzędzie Stanu Cywilnego oraz 
w archiwach parafialnych. Oprócz instytucji 
gromadzących i przechowujących doku-
menty o mieszkańcach Częstochowy, 
w badaniu korzeni z pewnością pomogą 
nam pasjonaci genealogii, np. ze Stowarzysze-
nia Genealogicznego Ziemi Częstochowskiej. 
Jak się okazuje, poszukiwania genealogiczne 
przynoszą czasem bardzo ciekawe odkrycia, 
ważne dla naszej lokalnej społeczności. Za-
wsze możemy znaleźć ciekawostki dotyczą-
ce znanych osób, które zapisały się w historii 
miasta czy regionu. Ośrodek Dokumentacji 
Dziejów Częstochowy w czasie poszukiwań 
genealogicznych i biograficznych natrafił 
ostatnio na informacje o właścicielu wytwór-
ni filmowej z lat 20. ubiegłego wieku - Sta-
nisławie Goleniewskim. Z kolei pracownicy 
USC w podobnych okolicznościach dotarli 
do aktu urodzenia syna generała Maczka! 
Jak podkreślają nasi archiwiści, częstocho-
wianie poszukują różnorodnych informa-
cji biograficznych. Chcą wiedzieć, gdzie 
mieszkali dalsi przodkowie, gdzie się uczyli, 
pracowali, na którym cmentarzu zostali 
pochowani. Ci, którzy nie mieszkają w Czę-
stochowie, ale są z nią związani, odwiedzają 
ją, by poznać swoją historię. - Ostatnio 
rodzinie żydowskiej z USA nie tylko odnaleź-
liśmy grób przodka na cmentarzu, poka-
zaliśmy budynek szkoły, do której chodził, 
lecz umożliwiliśmy, dzięki uprzejmości osób 
opiekujących się archiwum szkolnym II LO, 
obejrzenie świadectwa maturalnego. W wielu 
wypadkach takim sytuacjom towarzyszą 
silne wzruszenia – mówi dr Sętowski.

Fotografie zostały wykonane w Urzędzie Stanu Cywilnego 
w Częstochowie

słowa: Beata Cichoń
zdjęcia: Monika Mamoń-Golonka



W TYM MIESIĄCU PRZYPADA SETNA ROCZNICA ŚMIERCI WŁADYSŁAWA BIEGAŃSKIEGO. TEN WYBITNY, 
WSZECHSTRONNY DOKTOR MEDYCYNY I UZNANY DZIAŁACZ SPOŁECZNY WŁAŚNIE W NASZYM MIEŚCIE OTWORZYŁ 
PRYWATNĄ PRAKTYKĘ. BYŁ M.IN. DYREKTOREM SZPITALA MIEJSKIEGO I PREZESEM KILKU ORGANIZACJI, NIE TYLKO 

BRANŻOWYCH (M.IN. CZĘSTOCHOWSKIEGO TOWARZYSTWA LEKARSKIEGO, TOWARZYSTWA DOBROCZYNNOŚCI 
DLA CHRZEŚCIJAN, ODDZIAŁU CZĘSTOCHOWSKIEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA KRAJOZNAWCZEGO, TOWARZYSTWA 

HIGIENICZNEGO). INICJATOR ZAŁOŻENIA BIBLIOTEKI MIEJSKIEJ, JEST DZIŚ JEJ PATRONEM I MA PRZED NIĄ SWOJĄ 
ŁAWECZKĘ, A JEGO IMIĘ NOSI CENTRALNY PLAC CZĘSTOCHOWY. W ARCHIWUM PAŃSTWOWYM W CZĘSTOCHOWIE 

MOŻEMY ZNALEŹĆ DOKUMENTY ZWIĄZANE Z ŻYCIEM I PRACĄ BIEGAŃSKIEGO W NASZYM MIEŚCIE. 

DOM WODOCIĄGÓW

GONIEC GOŃCÓWARCHIWALIA16
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T rzypiętrowy budynek administracyj-
ny i mieszkalny, wzniesiony został 
przez amerykańską firmę Ulen and 

Company w latach 1926–27, u zbiegu ulic 
Strażackiej (w 1931 r. ta część została przemia-
nowana na Katedralną) i Ogrodowej.  
W różnych latach dom posiadał adresy:  
ul. Katedralna 2, później Ogrodowa 15, od 
1936 r. Orlicz-Dreszera 15, potem Armii Lu-
dowej 15 i ponownie Ogrodowa 15. W latach 
30. XX wieku dom, obrośnięty dziką wino-
roślą, otoczony był ogródkami: mniejszym 
od ul. Ogrodowej – z fontanną w ozdobnym 
basenie, i większym od ul. Katedralnej,  
z altaną i żywopłotem. Jak wspomina Robert 
Bankiewicz, który mieszkał tu w dzieciń-
stwie: Dom był naprawdę piękny, mówiono 
wtedy – najpiękniejszy w mieście (...). Drzwi 
wejściowe były paradne, w nich belgijskie 
szybki rozszczepiały światło na tęczowo (...), 
schody do dwóch pięter krył czerwony chod-
nik mocowany cienkimi prętami. Na parterze 
znajdowały się pomieszczenia biurowe i ga-
binet dyrektora przedsiębiorstwa, na I, II i III 

piętrze mieszkania były zajęte głównie przez 
pracowników wodociągów. 
Do 1939 r. mieszkały tu m.in. rodziny: 
Kazimierza Knauera, dyrektora Wodociągów 
Częstochowskich, Jana Szczodrowskiego, 
prezydenta Częstochowy, Dominika Zbier-
skiego, dyrektora Gimnazjum i Liceum im. 
R. Traugutta, senatora II Rzeczypospolitej, 
Stefana Bankiewicza, urzędnika Zarządu 
Miasta, później Wodociągów. Podczas oku-
pacji niemieckiej w kamienicy zlokalizowany 
był punkt kontaktowy konspiracji Związku 
Walki Czynnej – Armii Krajowej. Od jesieni 
1944 w mieszkaniu na III piętrze odbywały się 
zajęcia dla studentów Wydziału Prawa tajnych 
kursów akademickich. Po 1945 r. mieszkali tu 
nadal przedwojenni lokatorzy, znajdowały się 
biura Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodocią-
gów i Kanalizacji. W latach 60. dyrekcję  
i biura Wodociągów przeniesiono na  
ul. Jaskrowską. W budynku przy ul. Kate-
dralnej mieścił się Zarząd Dróg i Mostów. 
W maju 1985 r. gmach przekazano miastu. 
Obecnie znajdują się tu mieszkania lokatorskie. 

NIEZMYŚLONA HISTORIA 17
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Wszystko zaczęło się podczas jednej z wielu 
wypraw rowerowych po Jurze, na jakie 
Daniel i Michał wspólnie jeżdżą. Obaj są 
amatorami sportów rowerowych i niemal 
codziennie na dwóch kółkach pokonują 
różne trasy. Idea charytatywnego wypadu 
narodziła się spontanicznie, wystarczyło 
tylko wprowadzić ją w czyn. Wymyślili, że na 
rowerach pojadą ze Świnoujścia na Hel. To 
nieprzypadkowy kierunek, wiatr zazwyczaj 
wieje z zachodu i łatwiej się wtedy jedzie. Na 
środek transportu wybrali specjalne rowery 
typu fatbike, aby łatwiej można było się 
poruszać po plaży. - Pomysł urodził się  
w maju, myśleliśmy, że uda nam się wybrać 
na wyprawę latem, ale jej organizacja i zbiór-
ki pieniędzy sprawiły, że była ona możliwa 
dopiero w październiku - mówi Michał. 
Przez ponad cztery miesiące rowerzyści 

gromadzili potrzebny sprzęt i trenowali 
jazdę. Raz wybrali się nawet do Międzyzdro-
jów, by sprawdzić, jak się jeździ rowerem po 
plaży, na co się nastawiać. Po powrocie znów 
wpadli w wir przygotowań, stworzyli również 
specjalny profil na Facebooku: Road to help, 
na którym na bieżąco informowali o swoich 
postępach. Ich zapał sprawił, że szybko orga-
nizację wyprawy wsparli przyjaciele i lokalne 
media. Dzięki temu pojawili się też sponso-
rzy, którzy podarowali im namioty, power 
banki, ciepłą odzież oraz sprzęt biwakowy.
 - Nikt wcześniej plażą na rowerze nie jechał 
na tym odcinku, przynajmniej nie ma 
dokumentacji takiej wyprawy w Internecie, 
więc jechaliśmy w ciemno, nie wiedząc czego 
możemy się spodziewać - mówi Daniel. Cały 
zgromadzony sprzęt załadowali na swoje 
rowery, i wtedy... przestraszyli się, bo rower 

ROAD TO HELP18

wraz z wyposażeniem okazał się bardzo 
ciężki. - Mieliśmy wątpliwości, czy z takim 
ekwipunkiem nie zakopiemy się w piachu.  
Na szczęście większość plaży była ubita  
i przejeżdżaliśmy nią bez problemu. Kiedy 
piasek był sypki, musieliśmy rowery prowa-
dzić - wspomina Michał. 
Do pociągu wsiedli wraz z rowerami 21 
października, a dzień później wystartowali 
spod latarni morskiej w Świnoujściu. Co-
dziennie pokonywali około 40 kilometrów. 
W sumie jechali osiem dni, choć zakładali, 
że potrwa to dłużej. - Warunki atmosfe-
ryczne nie były najgorsze, chociaż słońce 
pojawiało się rzadko, najczęściej było 
pochmurno, padało. Na szczęście słabo 
wiało - dodaje Michał. 
Najbardziej zaskoczyło ich to, że warunki 
brzegowe zmieniają się niezwykle szybko. 

Raz plaża jest ubita, szeroka, to znów wą-
ska i sypka, a jeszcze za moment w ogóle 
jej nie ma. Obaj opowiadają: - Kiedy brako-
wało plaży, mijaliśmy ten kawałek, kierując 
się głębiej w ląd. Tak było w przypadku 
ujścia rzek lub poligonów wojskowych. Nad 
morzem sporo się też buduje, szczególnie 
koło Jarosławca. W takich wypadkach nie 
mogliśmy przejeżdżać przez plac budowy. 
Ponadto trzeba dodać, że my byliśmy tam 
dwa tygodnie po sztormie, który wyniszczył 
plaże. Może wylewało, tworzyło bajora. 
Ciężko było przejechać i czasem kończyło 
się to naszą kąpielą.
Utrudnieniem okazał się również krót-
ki dzień. Nasi rowerzyści na początku 
próbowali jechać po zmroku, ale długo 
się nie dało, ze względu na bajorka i złą 
widoczność. Na pytanie, co było dla nich 

najtrudniejsze, zgodnie odpowiadają, że 
organizacja wyprawy. Daniel przyznaje, że 
na początku nie wierzył, że uda im się zre-
alizować marzenia i plany. Tym bardziej, że 
już nieraz obmyślali inne wyprawy. Jednak 
udało się, chociaż były momenty zwątpie-
nia. Kiedy machina organizacyjna ruszyła, 
wiedzieli, że się już nie wycofają. Ich hasło 
motywacyjne brzmiało: drużyna! Kiedy je 
wypowiadali, od razu ich mobilizowało. 
Z wyprawy wrócili 30 października, zebrali 
ponad 11 tys. zł. Chcieli kupić 10 rowerów, 
ale dzięki sponsorom - Fabryce Rowerów 
i firmie Trek, było ich więcej. Podopieczni 
Domu Dziecka otrzymali rowery przed 
Nowym Rokiem.

Magda Fijołek

MOŻE WSZYSTKO DRUŻYNA

UDOWODNILI, ŻE CHCIEĆ, ZNACZY MÓC. MICHAŁ ADAMUS I DANIEL BUJAK WIOSNĄ UBIEGŁEGO ROKU 
WPADLI NA POMYSŁ WYPRAWY ROWEROWEJ, KTÓREJ CELEM BĘDZIE UZBIERANIE PIENIĘDZY NA ZAKUP 
ROWERÓW DLA DZIECI Z DOMU MAŁEGO DZIECKA IM. EDMUNDA BOJANOWSKIEGO W CZĘSTOCHOWIE. 

WYPRAWA DOSZŁA DO SKUTKU JESIENIĄ, A PRZED NOWYM ROKIEM 
NOWIUTKIE ROWERY TRAFIŁY DO PODOPIECZNYCH DOMU.

Kiedy machina 
organizacyjna ruszyła, 
wiedzieli, że się już 
nie wycofają. 
Ich hasło motywacyjne 
brzmiało: drużyna! 
Kiedy je wypowiadali, 
od razu ich mobilizowało. 



NAJPIĘKNIEJSZE 
WITRYNY
X EDYCJA MIEJSKIEGO KONKURSU „NAJPIĘKNIEJSZA WITRYNA 
ŚWIĄTECZNA” ROZSTRZYGNIĘTA!
OTO LAUREACI:

I miejsce Sklep LAROKA, 
Aleja Najświętszej Maryi Panny 12

III miejsce Salon odzieżowy EFKA, 
Aleja Najświętszej Maryi Panny 51

II miejsce Sklep Modna XXL, 
Aleja Najświętszej Maryi Panny 1

II miejsce Cukiernia JAŁOWIEC, 
Aleja Najświętszej Maryi Panny 43
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  NADREALNY 
ŚWIAT PODRÓŻY

DARIUSZA ŚLUSARSKIEGO

D ariusz Ślusarski, rocznik 
1979, jest absolwentem 
Liceum Plastycznego  

im. Jacka Malczewskiego  
w Częstochowie. Dyplom 
zrealizował z ceramiki w 1999 
roku. Studiował w Akademii 
im. Jana Długosza, w Instytucie 
Plastyki. Jego świat malarski jest 
ściśle związany z surrealizmem. 
Realizm magiczny opanował 
twórczość Ślusarskiego, a ta, 
wzbudzając zainteresowanie 
kolekcjonerów, marszandów, 
koneserów, krytyków sztuki, 
pozwala mu obecnie wystawiać 
dzieła na ważnych ekspozycjach 
o światowym zasięgu, znaczeniu 
i oddziaływaniu. Jak sam mówi, 
wiele nauczył się, praktykując  
u jednego z najwybitniejszych 
polskich artystów surrealistycz-
nego nurtu - Tomasza Sętow-
skiego w Muzeum Wyobraźni  
w Częstochowie.

Każdy obraz Ślusarskiego to 
nowe oniryczne wyzwanie.  
Pracę nad kompozycją zaczyna 
od koncepcyjnego, bardzo sta-
rannego rysunku, który zawiera  
w sobie wszystkie najważniejsze 
formy dla wizji całości. Spoty-
kamy się w jego pracowni przy 
ulicy Nowowiejskiego, gdzie wy-
trwale realizuje następne dzieło. 
W rozmowie stwierdza, że tu 
poszukuje „mistyki dla szarej 
codzienności”. Malując, porusza 
się na granicy dwu światów - 
realnego i magicznego. Jego 
sztuka, to on sam. Jest życiową 
drogą doskonalenia się, drogą 
pełną symboli. Artysta sądzi, że 
w życiu wszystko jest ze sobą 
powiązane. Łączy się, zbiega, 
choć każda jego sekwencja ma 
swoje osobliwe tory.

Według Ślusarskiego, czas 
przenika wszystko, scala różne 
obrazy z rzeczywistości, prze-
kształcając je w nadrzeczywi-
stość. Uprawiane przez artystę 
malarstwo to rozciągająca się na 
szereg realizacji, wielka wizja 
odwiecznej podróży - odnaj-
dywania we własnej wyobraźni 
osobliwych miejsc, możliwość 
wędrowania w niej, „teleporta-
cji” z jednego do drugiego, do 
następnego wymiaru. Bycie, 
przebywanie równocześnie 
wszędzie, gdzie zapragnie-
my – jak we śnie. Te obrazowe 
montaże - malarskie kreacje, 

twórca tytułuje bardzo literacko, 
np.: „Mechaniczna pomarańcza”, 
„Marzenia staną się realne”, 
„Wieczór powlekany blaskiem 
chwili”. Istotne motywy jego 
wyobrażeń malarskich to przede 
wszystkim poruszające się, mo-
bilne upostaciowania dziwnych 
obiektów, czy światów („Wspo-
mnienia z podróży”). Obiekty te 
przemieszczają się lub podlegają 
widocznym deformacjom, prze-
kształceniom, przesunięciom 
(„Wielka przeprowadzka”,  
„W poszukiwaniu własnej 
tożsamości”). Pojazdy to pociągi 
ciągnięte przez lokomotywy 
(„Octopus”), rowery o nietypo-
wych kołach („Wolność i swobo-
da”). Są też skrzydlate latające 
postacie („Marzenia staną się 
realne”), balony stratosferyczne 
świecące jak gwiazdy („Księży-
cowa sfera”). W obrazie „Rdzawa 
przyjaźń” pojawia się zegarowy 
mechanizm pracujący jak „ma-
szyna śmierci”, doprowadzający 
torturowanego do rozkoszy, 
podobnie jak w „Kolonii karnej” 
- opowiadaniu Franza Kafki. 
Pojawiają się też wysuwane 
szuflady, zawierające w swych 
wnętrzach fragmenty zabudowy 
miasta, części księżycowego 
pejzażu, płynące po morzu 
żaglowce, domowe pomieszcze-
nia („King Size”). Artysta często 
maluje kręte schody, bajkowe 
drewniane domki na kółkach, 
metalowe globusy („Nowa 
idea”), kamienne labirynty ulic 
pokazywane z lotu ptaka, w któ-
rych można błądzić i bez końca 
wędrować, płynące w błękitnych 
przestworzach statki o żaglach 
kształtem przypominających 
muszle, mechaniczne konstruk-
cje ptaków („W poszukiwaniu 
własnej tożsamości”).

Ślusarski maluje również tak 
zwane portrety imaginacyjne, 
między innymi pojawia się  
jego marionetkowa postać  
w pojeździe w formie ażurowej, 
mechanicznej głowy, peregrynu-
jącej w przestrzeni kosmicznej. 
Jest w tej serii obrazów również 
kontrefekt Salwadora Dali, To-
masza Sętowskiego, Mony Lisy, 
Marka Adamusińskiego. Artysta 
stworzył także nieformalne cykle 
malarskie np. „Sceny kusze-
nia”, „Przeprowadzki”, „Wielka 
przygoda”.                             

Marian Panek

Cztery pory roku

Oaza spokoju

Gdy rozum śpi
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35 LAT TWÓRCZEJ OBECNOŚCI 
CSP IM. JERZEGO DUDY-GRACZA
C zęstochowskie Stowa-

rzyszenie Plastyków Nie-
profesjonalnych, bo taką 

pierwotnie nazwę nosiło, oficjal-
nie rozpoczęło swoją działalność 
2 lipca 1981 roku. Było drugim 
w Polsce (po stołecznym) 
zarejestrowanym stowarzysze-
niem plastyków amatorów. Jego 
inicjatorem i pierwszym preze-
sem był Zbigniew Szablewski. 
Stowarzyszenie zrzeszające tych, 
którzy kierowani intensywną 
pasją poświęcali swój wolny czas 
sztukom plastycznym, po latach 
stało się organizacją pozarządo-
wą istotną dla życia kulturalnego 
naszego miasta. Prowadząc 
wielotorową działalność wy-
stawienniczą na ekspozycjach 
zbiorowych, tematycznych, pro-
blemowych, indywidualnych, 
skutecznie wyeksponowało swój 
twórczy potencjał. Stworzyło 
wielu nietuzinkowym osobowo-
ściom możliwość spotykania się, 
wymiany twórczych doświad-
czeń, wspólnego, kreatywnego 

spędzania czasu na plenerach 
malarskich, uczestnictwa w wy-
kładach, sympozjach, wyciecz-
kach edukacyjnych. 
Obecne Częstochowskie 
Stowarzyszenie Plastyków 
im. Jerzego Dudy-Gracza 
od lat współpracuje z wieloma 
instytucjami kultury i samo- 
rządem. Ideą obecnego za-
rządu kierowanego przez Ewę 
Powroźnik jest podnoszenie 
poziomu artystycznego  
i umiejętności warsztatowych 
członków, zapewnienie im 
wielopłaszczyznowych kon-
taktów z wybitnymi twórcami 
naszego regionu, promowanie 
ich osiągnięć w różnych śro-
dowiskach i wydawnictwach, 
prowadzenie letniej Galerii 
,,Pod kasztanami”, organizacja 
otwartych spotkań, wernisaży, 
plenerów krajowych i zagra-
nicznych, realizacja projektów 
prospołecznych. 
Na kartach historii CSP im. 
Jerzego Dudy-Gracza zapisało 

się wielu artystów zaangażowa-
nych w jego działalność i roz- 
wój, w tym m.in. Stanisława 
Mencel, Ida Jadwiga Łubińska, 
Andrzej Dziurski, Irena Binert, 
Majka Babczak, Małgorza-
ta Domańska, Alina Drozd, 
Stefania Gąsior, Bogusława 
Grzywińska, Wojciech John, 
Magdalena Kmiecik, Bożena 
Kotarska, Teresa Malczew-
ska, Halina Osadnik, Danuta 
Pęczak, Janina Plucińska-Ze-
mbrzuska, Gabriela Polaczek, 
Krystyna Puch, Małgorzata 
Sętowska, Alicja Wochal, Mira 
Woroniec-Simlat. Stowarzysze-
ni byli wielokrotnie honorowani 
za swoje osiągnięcia odznacze-
niami państwowymi, nagroda-
mi samorządowymi prezyden-
ta lub starosty.
Z Częstochowskim Stowarzy-
szeniem Plastyków im. Jerzego 
Dudy-Gracza współpracowało 
wielu znanych artystów pro-
wadzących zajęcia w plenerach 
lub pracowniach. Należeli do 

nich m.in. Szymon Wypych, 
Janina Kędziora, Agnieszka  
i Zdzisław Żmudzińscy, 
Czesław Dukat, Leon Maciej, 
Stanisław Banek, Maria Ogła-
za, Cecylia Szerszeń, Tadeusz 
Kosela, Stanisław Śledziński. 
Dzisiaj Stowarzyszenie ma coraz 
więcej przyjaciół - instytucji 
czy osób prywatnych wspiera-
jących jego twórcze dążenia. 
W listopadzie i grudniu w Mu-
zeum Częstochowskim odbyła 
się uroczysta, jubileuszowa pre-
zentacja potencjału artystycz-
nego sześćdziesięciu czterech 
członków Stowarzyszenia. 
Została interesująco utrwalona 
w katalogu ,,Kolory Pasji” pod 
redakcją Idy Jadwigi Łubińskiej 
przy współpracy Małgorzaty 
Domańskiej, Ewy Jeziorowskiej, 
Doroty Gęsiarz.
Goście i sympatycy docenili po-
ziom, aranżację, rozmach ekspo-
zycji prezentowanej w czterech 
salach ratuszowej galerii.

Marian Panek

FOTOGALERIA 25

W ZIMOWYCH 
DEKORACJACH
Częstochowa przystroiła się na święta i Nowy Rok. Na początku 
grudnia na Placu Biegańskiego, przy rozlegających się z plenerowej 
sceny największych zimowych przebojach, w obecności Świętego 
Mikołaja, tradycyjnie stanęła choinka i rozbłysła urokliwa świąteczna 
iluminacja. Te wyjątkowe chwile i ich niepowtarzalny klimat  
uchwycił na zdjęciach Łukasz Kolewiński.
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 1 STYCZNIA (NIEDZIELA) 

 2 STYCZNIA (PONIEDZIAŁEK) 

„Aparat słuchowy, czy warto?”. Bezpłatne testowanie 
aparatów słuchowych - godz. 8.00 – 16.00
Konsultacje z protetykiem słuchu
Miejsce: Gabinet Słuchu Amplifon, Aleja Armii Krajowej 64; 
zgłoszenia pod nr. tel. 696 113 912
Liczba miejsc ograniczona

Spotkanie Chóru Coralmente – godz. 18.00
Miejsce: OPK „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1

„PonieDziadki” - bluesowe jam session – godz. 20.00 
Prowadzi: Władysław „Dziadek Władek” Pękała 
Miejsce: Klub Muzyczna Meta, ul. Jasnogórska 13 
Wstęp wolny

BiegamBoLubię NOCĄ – godz. 20.00
Jeden z najciekawszych projektów biegowych w Polsce. 
Spotkania odbywają się w plenerze i przybierają formułę 
miejskiego biegania po ulicach i bulwarach. Jak sama 
nazwa wskazuje - biegamy NOCĄ! To doskonała forma 
treningu dla osób, które po całym dniu ciężkiej pracy 
poszukują biegowych endorfin w doskonałym towarzystwie 
i bezpiecznych warunkach. Zajęcia przeznaczone są dla 
wszystkich chętnych, odbywają się bezpłatnie, a prowadzą 
je profesjonalni trenerzy z teamów BBL.
Miejsce spotkań: Aleja Brzozowa, ul. Bialska (koło kapliczki)

 3 STYCZNIA (WTOREK) 

„Gdy tracimy wzrok, tracimy kontakt z rzeczami.  
Tracąc słuch, tracimy kontakt z ludźmi” - Bezpłatne 
Testy Słuchu – godz. 8.00 – 16.00
Profilaktyka walki z niedosłuchem: badanie i zalecenia
Miejsce: Gabinet Słuchu Amplifon, Aleja Armii Krajowej 64; 
zgłoszenie pod nr. tel. 696 113 912. Liczba miejsc ograniczona

„Biblioteka Malucha” - zajęcia dla dzieci  
w wieku 2-4 lat – godz. 11.00 – 12.00
Zaprasza: Biblioteka Publiczna, Oddział dla Dzieci i Młodzieży, 
Aleja Kościuszki 4, tel. 34 360 61 09

Treningi na bieżni i w siłowni dla seniorów 
godz. 12.00 – 13.30
Miejsce: Miejski Stadion Lekkoatletyczny, 
ul. Dąbrowskiego 58/64
Organizator: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, 
tel. 34 372 07 83

Konsultacje specjalistyczne ECK
Oligofrenopedagog, Tyflopedagog, Socjoterapeuta, 
Terapeuta specyficznych trudności w nauce języka 
polskiego – godz. 15.00 – 16.00
Socjoterapeuta, Oligofrenopedagog, Specjalista  
w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju, rewa-
lidacji i terapii pedagogicznej dziecka ze specjalnymi 
potrzebami edukacyjnymi - godz. 16.00 – 17.00
Miejsce: Edukacyjne Centrum Konsultacji przy SOSW nr 1, 
ul. Legionów 58, tel. 34 360 10 72 

„Ośmiorniczki dla wcześniaków” 
godz. 16.00 – 18.00
Spotkanie dla osób, które potrafią szydełkować. Powstałe 
ośmiorniczki zostaną włożone wcześniakom do inkubato-
rów. 
Zaprasza: Biblioteka Publiczna, Filia nr 15, ul. Okulickiego 63, 
tel. 34 322 76 19

„Spotkanie z Operą” Mirona Pietrasa – godz. 17.00
Miejsce: OPK „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1

Toastmasters – Klub publicznego przemawiania  
i przywództwa (sala konferencyjna) – godz. 18.00 
Miejsce: OPK „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1

Spotkanie Klubu Górskiego – godz. 18.00
Miejsce: Urząd Stanu Cywilnego, ul. Focha 19/21
Organizator: Klub Górski PTTK
Wstęp wolny

 4 STYCZNIA (ŚRODA) 

Treningi tenisa stołowego dla seniorów 
godz. 10.00 – 11.30
Miejsce: Sala Sportowa „Częstochowianka”, ul. Rejtana 7 C
Organizator: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, 
tel. 34 372 07 83

„Każda środa jest nasza” - godz. 15.30 - 17.00
Zajęcia literacko-plastyczne dla dzieci w wieku 5-12 lat, 
uczestnicy wysłuchają bajki, opowiadania, wierszyków,  
a następnie wezmą udział w zajęciach plastycznych. 
Zaprasza: Biblioteka Publiczna, Oddział dla Dzieci i Młodzieży, 
Aleja Kościuszki 4, tel. 34 360 6 109

„Zajęcia plastyczne” - godz. 15.30 – 16.30
Zajęcia plastyczne dla dzieci w wieku 5-9 lat 
Zaprasza: Biblioteka Publiczna, Filia nr 20,  
ul. Gombrowicza 15, tel. 34 362 35 87

Oprowadzania kuratorskie po wystawie  
„Wspólnota, współczucie, współczułość” - godz. 16.00
Miejsce: Miejska Galeria Sztuki,  
Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

Spotkanie Klubu Literackiego „Złota Jesień” 
godz. 16.00
Miejsce: OPK „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1

„Stolik pełen bajek” – godz. 16.30 – 18.00
Cykliczne spotkania literacko-plastyczne dla dzieci. Zajęcia 
oparte na książce „Zimowe opowieści”. Uczestnicy wysłu-
chają fragmentów książki, a następnie stworzą papierowe 
śnieżynki. Konieczne wcześniejsze zgłaszanie uczestnictwa 
w zajęciach. 
Zaprasza: Biblioteka Publiczna, Filia nr 10, 
ul. Michałowskiego 20, tel. 34 322 31 04

„Zdrowe hormony to zdrowy ty. Jak żywienie wpływa na 
układ hormonalny” - godz. 17.00
Cykliczne spotkania dotyczące zdrowego stylu życia, 
odżywiania, diety, typowania metabolicznego odbywające 
się w pierwszą środę każdego miesiąca w sali odczytowej 
Biblioteki Publicznej. 
Zaprasza: Biblioteka Publiczna, 
Aleja Najświętszej Maryi Panny 22, 
tel. 34 360 56 28

 5 STYCZNIA (CZWARTEK) 

„Gdy tracimy wzrok, tracimy kontakt z rzeczami. Tracąc 
słuch, tracimy kontakt z ludźmi” - Bezpłatne Testy 
Słuchu – godz. 8.00 – 16.00
Profilaktyka walki z niedosłuchem: badanie i zalecenia
Miejsce: Gabinet Słuchu Amplifon, Aleja Armii Krajowej 64; 
zgłoszenia pod nr. tel. 696 113 912. Liczba miejsc ograniczona

Treningi ogólnorozwojowe z instruktorami dla seniorów 
– godz. 9.30 i 10.30
Miejsce: Hala „Polonia”, ul. Dekabrystów 43
Organizator: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, 
tel. 34 372 07 83

Konsultacje specjalistyczne ECK
Specjalista terapii Integracji Sensorycznej, 
Oligofrenopedagog – godz. 15.00 – 16.00
Specjalista w zakresie resocjalizacji i trudnych zacho-
wań, Oligofrenopedagog, Socjoterapeuta 
godz. 16.00 – 17.00
Miejsce: Edukacyjne Centrum Konsultacji przy SOSW nr 1, 
ul. Legionów 58, tel. 34 360 10 72 

Podnieś rękę Boże Dziecię, błogosław Ojczyznę miłą 
godz. 16.00
Dzielenie się opłatkiem i wieczór poezji, muzyki i wspólne-
go śpiewania kolęd tradycyjnych i ocalonych od zapomnie-
nia kolęd patriotycznych: legionowych, harcerskich, party-
zanckich, kresowych, kolęd Orląt Lwowskich i Powstańców 
Warszawskich, kolęd z niemieckich i sowieckich łagrów, 
z komunistycznych więzień, kolęd stanu wojennego 
Miejsce: kościół p.w. św. Maksymiliana, ul. Starzyńskiego 
Organizatorzy: ks. Gabriel Maciejewski 
i Aleksander Markowski, tel. 34 322 05 29
Wstęp wolny, śpiewniki w cenie 20 zł

Czwartkowe spotkania z grami planszowymi 
i karciankami
Zapraszają: Gildia Częstochowa oraz Klubokawiarnia Ironia
Miejsce: Klubokawiarnia Ironia, Stary Rynek 19

Spotkanie Towarzystwa Galeria Literacka – godz. 17.00
Miejsce: OPK „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1

Amatorska Liga Siatkówki – I liga
Rondo – Lismar Kamienica Polska – godz. 18.30
EcoStand – Wkręt Met – godz. 19.30
KS Servecom.pl Grabowa – Multimetal / Nanomedica 
godz. 20.30
Miejsce: Hala Sportowa Częstochowa, ul. Żużlowa 4
Organizator: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, 
tel. 34 372 07 83

 6 STYCZNIA (PIĄTEK) 

Szkółka łyżwiarska dla dzieci i dorosłych – godz. 8.00 
i 9.00
godz. 8.00 – 2 grupy: zajęcia dla początkujących  
dzieci i osób dorosłych  
godz. 9.00 - 2 grupy: zajęcia doskonalące dla dzieci  
oraz dla dzieci początkujących
Miejsce: Sztuczne lodowisko, ul. Boya - Żeleńskiego 6/8
Organizator: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji,  
tel. 34 372 07 83

Orszak Trzech Króli
Obchody rozpoczną się Eucharystią w Bazylice Archikate-
dralnej pw. Świętej Rodziny o godz. 12.00. Po Mszy świętej 
orszak przejdzie Alejami w stronę Błoni Jasnogórskich.

Amatorska Liga Siatkówki – I liga
Brel Myszków – ULKS Jedność Mykanów – godz. 14.00
Budmar – CS PSP – godz. 15.00
Miejsce: Sala Sportowa „Częstochowianka”, ul. Rejtana 7 C
Organizator: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, 
tel. 34 372 07 83

Piłkarska Gwiazdka Rakowa
Miejsce: Hala Sportowa Częstochowa, ul. Żużlowa 4

 7 STYCZNIA (SOBOTA) 

7 – 8 stycznia
„Czytanie na Bieganie” - godz. 10.00
Kiermasz przeczytanej książki, obejrzanego filmu, 
przesłuchanej płyty
Miejsce: Plac Biegańskiego
Wstęp wolny

XXIII edycja LIGI FUTSALU o Puchar Prezydenta 
Miasta Częstochowy
Dokładny terminarz dostępny na www.mosir.pl
Miejsce: Hala Sportowa Częstochowa, ul. Żużlowa 4
Organizator: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji,  
tel. 34 372 07 83

Liga 40-latków w Piłce Siatkowej
Temida – Flyspot – godz. 15.00
Gmina Rędziny – Nowak-Mosty – godz. 16.00
Gmina Mykanów - MAWA TEAM – godz. 17.00
EKO STAR Grodzisko - Volley Północ – godz. 18.00

Repertuar Ośrodka Kultury Filmowej  i Teatru im. A. Mickiewicza znajduje się na str. 32 i 34. CO, GDZIE, KIEDY W CZĘSTOCHOWIE26

Miejsce: Sala Sportowa „Częstochowianka”, ul. Rejtana 7 C
Organizator: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, 
tel. 34 372 07 83

SUICIDE SATURADY – impreza z muzyką  
Depressive Suicidal Black Metal – godz. 21.00
Miejsce: Klubokawiarnia Ironia, Stary Rynek 19
Wstęp wolny

 8 STYCZNIA (NIEDZIELA) 

Szkółka łyżwiarska dla dzieci i dorosłych 
godz. 8.00 i 9.00
godz. 8.00 – 2 grupy: zajęcia dla początkujących  
dzieci i osób dorosłych  
godz. 9.00 - 2 grupy: zajęcia doskonalące dla dzieci  
oraz dla dzieci początkujących
Miejsce: Sztuczne lodowisko, ul. Boya - Żeleńskiego 6/8
Organizator: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, 
tel. 34 372 07 83

XXIII edycja LIGI FUTSALU o Puchar Prezydenta Miasta 
Częstochowy
Dokładny terminarz dostępny na www.mosir.pl
Miejsce: Hala Sportowa Częstochowa, ul. Żużlowa 4
Organizator: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, 
tel. 34 372 07 83

„Karnawał dla seniorów” – spektakl satyryczny 
„Wiech – Koń by się uśmiał” w wykonaniu Wojciecha 
Kowalskiego i Eugeniusza Ślusarskiego 
Miejsce: Miejski Dom Kultury, ul. Łukasińskiego 50/68
Wstęp na to wydarzenie jest bezpłatny, wejściówki należy 
odebrać w kasie MDK przy ul. Łukasińskiego 50/68. 

Koncert Noworoczny - godz. 18.00
Wystąpią: Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Często-
chowskiej, Chór Filharmonii Częstochowskiej „Collegium 
Cantorum”, Anna Dytry – sopran, Kałudi Kałudow – tenor, 
Adam Klocek – dyrygent, Janusz Siadlak – przygotowanie 
chóru, Andrzej Sułek - prowadzenie koncertu.
Noworoczny wieczór z przebojami muzyki klasycznej 
- najpiękniejszymi ariami, duetami i chórami. „Torna 
a Surriento”, „La Spagnola”, „O sole mio”, „Time to say 
goodbye” zabrzmią w pełnej barw obsadzie na orkiestrę, 
solistów oraz chór. 
Przy dźwiękach „Libiamo” wzniesiemy toast lampką szam-
pana za pomyślny Nowy Rok.
Miejsce: Sala koncertowa Filharmonii, ul. Wilsona 16
Cena biletu: 95 zł, 75 zł, 55 zł (UTW)

Dzień Martwego Oposa – Dzień Promocji w Ironii
Miejsce: Klubokawiarnia Ironia, Stary Rynek 19

 9 STYCZNIA (PONIEDZIAŁEK) 

„Aparat słuchowy, czy warto?”. Dni bezpłatnego testo-
wania aparatów słuchowych - godz. 8.00 – 16.00
Konsultacje z protetykiem słuchu
Miejsce: Gabinet Słuchu Amplifon, 
 Aleja Armii Krajowej 64; zgłoszenia pod nr. tel. 696 113 912 
Liczba miejsc ograniczona

9 – 13 stycznia
„Karnawałowy korowód muzyczny” Audycje umuzykal-
niające z cyklu Filharmonia Dzieciom - godz. 8.30, 9.30, 
10.30, 11.30
Małgorzata Starczewska-Owczarek – prowadzenie 
Miejsce: Sala kameralna Filharmonii, ul. Wilsona 16
Cena biletów: do 50 osób cena za 1 bilet - 5 zł, od 51 do 100 
osób cena za 1 bilet - 4,50 zł, od 101 do 150 osób cena za 1 
bilet - 3,50 zł, powyżej 150 osób cena za 1 bilet - 2,50 zł, bilet 
dla opiekuna - 1 zł

Zajęcia otwarte ECK przy SOSW nr 1 – godz. 8.30 – 9.15
Lekcja historii w klasie III Gimnazjum - obserwacja pracy 
uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w lekkim stopniu

Miejsce: Edukacyjne Centrum Konsultacji przy SOSW nr 1, 
ul. Legionów 58, tel. 34 360 10 72 

Teatr Nieoczywisty – warsztatowe spotkania z baśnią 
dla dzieci i rodziców – godz. 16.00 – 18.00 
Miejsce: Centrum Promocji Młodych, 
Aleja Wolności 30
Wstęp wolny

Warsztaty tańca irlandzkiego – godz. 17.30 – 18.45 
Miejsce: Centrum Promocji Młodych, 
Aleja Wolności 30

Spotkanie Chóru Coralmente – godz. 18.00
Miejsce: OPK „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1

Gawędy humanistyczne prof. Barbary Kubickiej-Czekaj, 
temat: „Jak to z hymnem było?” - godz. 18.00
Miejsce: OPK „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1

Seans filmowy „Zagubieni” - godz. 18.00
Miejsce: Dyskusyjny Klub Filmowy „Rumcajs”, 
Aleja Armii Krajowej 23/25

Spotkanie w Jurajskim Fotoklubie – godz. 19.00
Spotkanie połączone z wręczeniem Nagrody Fotografa 
Roku oraz indywidualną wystawą /Galeria Fotopobudka/ 
laureatki Niny Mazuś.
Miejsce: Regionalny Ośrodek Kultury, ul. Ogińskiego 13 A

BiegamBoLubię NOCĄ – godz. 20.00
Miejsce spotkań: Aleja Brzozowa, ul. Bialska (koło kapliczki)

 10 STYCZNIA (WTOREK) 

„Gdy tracimy wzrok, tracimy kontakt z rzeczami. Tracąc 
słuch, tracimy kontakt z ludźmi” - Bezpłatne Testy 
Słuchu – godz. 8.00 – 16.00
Profilaktyka walki z niedosłuchem: badanie i zalecenia
Miejsce: Gabinet Słuchu Amplifon, Aleja Armii Krajowej 64; 
zgłoszenia pod nr. tel. 696 113 912. Liczba miejsc ograniczona

10 – 29 stycznia
Wystawa dokumentalna „25 lat Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy”
Miejsce: Miejska Galeria Sztuki, 
Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

Treningi na bieżni i w siłowni dla seniorów 
godz. 12.00 – 13.30
Miejsce: Miejski Stadion Lekkoatletyczny, 
ul. Dąbrowskiego 58/64
Organizator: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, 
tel. 34 372 07 83

Konsultacje specjalistyczne ECK
Tyflopedagog, Socjoterapeuta, Oligofrenopedagog 
godz. 15.00 – 16.00
Tyflopedagog, Oligofrenopedagog 
godz. 16.00 – 17.00
Miejsce: Edukacyjne Centrum Konsultacji przy SOSW nr 1, 
ul. Legionów 58, tel. 34 360 10 72 

„Moc słów” – warsztaty dla kobiet -
godz. 17.00 – 20.00 
Miejsce: Centrum Promocji Młodych, 
Aleja Wolności 30

Mirosław Desperak i jego muzyka country: Sylwetka  
jodłującej gwiazdy Grand Ole Opry – Margo Smith 
godz. 17.00
Miejsce: OPK „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1

Toastmasters – Klub publicznego przemawiania 
i przywództwa (sala konferencyjna) – godz. 18.00 
Miejsce: OPK „Gaude Mater”, 
ul. Dąbrowskiego 1

 11 STYCZNIA (ŚRODA) 

Treningi tenisa stołowego ruchowe dla seniorów – 
godz. 10.00 – 11.30
Miejsce: Sala Sportowa „Częstochowianka”, ul. Rejtana 7C
Organizator: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, 
tel. 34 372 07 83

„Początek funkcjonowania Urzędu Bezpieczeństwa 
w Częstochowie” - godz. 12.00
Prelekcja przedstawiciela IPN w Katowicach – dra Dariusza 
Węgrzyna. 
Zaprasza: Biblioteka Publiczna, 
Aleja Najświętszej Maryi Panny 22, tel. 34 360 56 28

„Każda środa jest nasza” - godz. 15.30 - 17.00
Zajęcia literacko-plastyczne dla dzieci w wieku 5-12 lat, 
uczestnicy wysłuchają bajki, opowiadania, wierszyków, 
a następnie wezmą udział w zajęciach plastycznych. 
Zaprasza: Biblioteka Publiczna, Oddział dla Dzieci i Młodzieży, 
Aleja Kościuszki 4, tel. 34 360 61 09

Dyskusyjny Klub Książki „Moliki” – godz. 15.30 – 17.00
Zaprasza dzieci od lat 5 do 9 z opiekunami do udziału 
w spotkaniu, podczas którego będzie omawiana książka 
„Która to Malala?”. Wszelkich informacji o najbliższym 
spotkaniu udziela moderatorka Irmina Młynarczyk. 
Zaprasza: Biblioteka Publiczna, Oddział dla Dzieci i Młodzieży, 
Aleja Kościuszki 4, tel. 34 360 61 09

Oprowadzania kuratorskie po wystawie „Wspólnota, 
współczucie, współczułość” - godz. 16.00
Miejsce: Miejska Galeria Sztuki, 
Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

Spotkanie Klubu Literackiego „Złota Jesień” 
godz. 16.00
Miejsce: OPK „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1

„Stolik pełen bajek” – godz. 16.30 – 18.00
Cykliczne spotkania literacko-plastyczne dla dzieci. Zajęcia 
oparte na książce „A fe, takie ferie”. Uczestnicy wysłuchają 
fragmentów książki, a następnie stworzą bałwanki 
z włóczki. 
Zaprasza: Biblioteka Publiczna, Filia nr 10, 
ul. Michałowskiego 20, tel. 34 322 31 04

Spotkanie Towarzystwa Genealogicznego Ziemi 
Częstochowskiej - godz. 17.00
Wykład: „Legendy, zagadki, tajemnice rodzinne – genealog 
w roli detektywa”.
Wykładowca: dr Barbara Furs – członkini Towarzystwa 
Genealogicznego
Miejsce: Urząd Stanu Cywilnego, ul. Focha 19/21
Wstęp wolny

Warsztaty tańca dawnego - godz. 17.30 – 19.00 
Miejsce: Centrum Promocji Młodych, Aleja Wolności 30

Promocja książki „Częstochowa w XX-leciu między-
wojennym” pod redakcją Ryszarda Stefaniaka – godz. 
17.00
Miejsce: OPK „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1

 12 STYCZNIA (CZWARTEK) 

„Gdy tracimy wzrok, tracimy kontakt z rzeczami. Tracąc 
słuch, tracimy kontakt z ludźmi” - Bezpłatne Testy 
Słuchu – godz. 8.00 – 16.00
Profilaktyka walki z niedosłuchem: badanie i zalecenia
Miejsce: Gabinet Słuchu Amplifon, Aleja Armii Krajowej 64; 
zgłoszenia pod nr. tel. 696 113 912. Liczba miejsc ograniczona

Treningi ogólnorozwojowe z instruktorami dla seniorów 
– godz. 9.30 i 10.30
Miejsce: Hala „Polonia”, ul. Dekabrystów 43
Organizator: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, 
tel. 34 372 07 83
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Najstarsze Częstochowskie Licea „Seniorom Edukacji” 
godz. 12.00
Koncert kolęd w wykonaniu uczniów: I LO im. Juliusza Sło-
wackiego, II LO im. Romualda Traugutta, IV LO im. Henryka 
Sienkiewicza.
Miejsce: sala widowiskowa IV LO im. H. Sienkiewicza, Aleja 
Najświętszej Maryi Panny 56

Konsultacje specjalistyczne ECK
Specjalista w zakresie rehabilitacji ruchowej, Oligofre-
nopedagog – godz. 15.00 – 16.00 
Oligofrenopedagog, Tyflopedagog, Terapeuta specyficz-
nych trudności w nauce przyrody oraz chemii 
godz. 16.00 – 17.00
Miejsce: Edukacyjne Centrum Konsultacji przy SOSW nr 1, 
ul. Legionów 58, tel. 34 360 10 72 

Czwartkowe spotkania z grami planszowymi 
i karciankami
Zapraszają: Gildia Częstochowa oraz Klubokawiarnia Ironia
Miejsce: Klubokawiarnia Ironia, Stary Rynek 19

„Klub Seniora w bibliotece” – godz. 16.30 – 18.00
Cykliczne spotkania dla seniorów 60+, którzy dzielą się 
swoimi pasjami i umiejętnościami. Podczas styczniowego 
spotkania swoje wiersze przedstawią poeci Klubu Literac-
kiego „Złota Jesień”. 
Zaprasza: Biblioteka Publiczna, Filia nr 10, 
ul. Michałowskiego 20, tel. 34 322 31 04

Spotkanie Towarzystwa Galeria Literacka – godz. 17.00
Miejsce: OPK „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1

Wernisaż wystawy malarstwa i koncert Tomasza 
Budzyńskiego – godz. 18.00
Tomasz Budzyński, najbardziej znany i kojarzony z działal-
nością swojego zespołu Armia, jest wokalistą rockowym, 
poetą, a z wykształcenia i zamiłowania malarzem.
Jego prace będzie można oglądać w Filharmonii do 
20 lutego. Wernisaż urozmaici kameralny koncert artysty 
na głos i gitarę.
Miejsce: Foyer, Sala kameralna Filharmonii, ul. Wilsona 16
Wstęp za okazaniem wejściówki. Wejściówki będą dostępne 
w kasie Filharmonii od 5 stycznia. Jedna osoba może odebrać 
maksymalnie 2 sztuki.

Spotkanie poświęcone postaci Józefa Mikołajtisa 
godz. 18.00
Prowadzenie: Krzysztof Czajkowski; 
Rozpoczęcie cyklu spotkań poświęconych częstocho-
wianom-polonistom z okazji 60-lecia Częstochowskiego 
Oddziału Towarzystwa Literackiego im. A. Mickiewicza
Miejsce: OPK „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1

Amatorska Liga Siatkówki – I liga
Rondo – CS PSP – godz. 18.30
KS Servecom.pl Grabowa – ULKS Jedność Mykanów 
godz. 19.30
EcoStand – Lismar Kamienica Polska – godz. 20.30
Miejsce: Hala Sportowa Częstochowa, ul. Żużlowa 4
Organizator: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, 
tel. 34 372 07 83

Koncert zespołu Hot d’Jazz Trio - godz. 19.00
Miejsce: Klub „Five O’Clock”, ul. Wilsona 16 /budynek 
Filharmonii/

 13 STYCZNIA (PIĄTEK) 

„Kreatywna biblioteka – Drzewa zimą” 
godz. 16.00 – 18.00
Warsztaty plastyczne dla dzieci w wieku 4-10 lat
Zaprasza: Biblioteka Publiczna, Filia nr 14, ul. Norwida 17/21, 
tel. 34 364 34 12

13 - 14 stycznia (piątek - sobota)
„Zaprojektuj sobie miasto: Moje Podwórko” – warszta-
ty – godz. 16.30 - 19.00 

Organizatorzy: Centrum Promocji Młodych i Stowarzyszenie 
Architektów Polskich Oddział w Częstochowie 
Miejsce: Centrum Promocji Młodych, Aleja Wolności 30

Wernisaż poplenerowej wystawy fotografii „MONTE 
NEGRO 2016” – godz. 18.00
Podczas wernisażu zostanie zaprezentowany film autorstwa 
Sławomira Jodłowskiego, komisarza pleneru, obrazujący 
miejsca w których powstawały prace fotograficzne uczest-
ników pleneru.
Miejsce: Galeria ARTFOTO Regionalnego Ośrodka Kultury, 
ul. Ogińskiego 13 A

Amatorska Liga Siatkówki – I liga
Budmar – Brel Myszków – godz. 18.00
Wkręt Met – Multimetal / Nanomedica – godz. 19.00
Miejsce: Sala Sportowa „Częstochowianka”, ul. Rejtana 7 C
Organizator: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, 
tel. 34 372 07 83

Dyskusyjny Klub Książki „Książkopolis” - godz. 18.30
Miejsce: „Galeria Cafe”, Aleja Najświętszej Maryi Panny 29.

Szczegóły: www.facebook.com/Dyskusyjny-Klub-Książki-
Książkopolis-w-Częstochowie

JAZZtochowa: Coffe & Cigarettes, Michał Walczak – gita-
ra, Paweł Surman – trąbka – godz. 19.00 
Miejsce: OPK „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1
Bilety w cenie: 25 i 15 zł (ulgowe)

„Karnawał na ludowo” - godz. 19.00
Wystąpią: Orkiestra Filharmonii Częstochowskiej, zespół 
Lautari w składzie: Maciej Filipczuk – skrzypce, Jacek Hałas 
– fortepian preparowany, akordeon, Michał Żak – klarnet, 
flet, szałamaja, gościnnie: Marcin Lamch - kontrabas, 
Marcin Pospieszalski – aranżacje.
Miejsce: Sala koncertowa Filharmonii, ul. Wilsona 16
Cena biletu: 30 zł (normalny), 25 zł (ulgowy), 15 zł (UTW)

Sexy Star – impreza z grą muzyczną Ultra Star 
godz. 20.00
Miejsce: Klubokawiarnia Ironia, Stary Rynek 19
Wstęp wolny

 14 STYCZNIA (SOBOTA) 

Karnawałowe Marsze na Orientację
Organizator: Regionalny Oddział PTTK, tel. 34 324 21 20 
/w godz. 13.00 – 18.00/

14 – 15 stycznia
Szkółka łyżwiarska dla dzieci i dorosłych 
godz. 8.00 i 9.00
godz. 8.00 – 2 grupy: zajęcia dla początkujących  
dzieci i osób dorosłych  
godz. 9.00 - 2 grupy: zajęcia doskonalące dla dzieci oraz 
dla dzieci początkujących
Miejsce: Sztuczne lodowisko, ul. Boya - Żeleńskiego 6/8
Organizator: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji,  
tel. 34 372 07 83

Wegańska sobota w Pestce - gotuje Iza Żłobińska 
Miejsce: Klubokawiarnia Pestka, 
Aleja Najświętszej Maryi Panny 37 (w bramie)

14 – 15 stycznia
„Czytanie na Bieganie” - godz. 10.00
Kiermasz przeczytanej książki, obejrzanego filmu,  
przesłuchanej płyty
Miejsce: Plac Biegańskiego
Wstęp wolny

Uroczyste otwarcie galerii artystycznej MDK
Recital Adrianny Noszczyk „Najpiękniejsze utwory Anny 
German akustycznie”
Wystawa fotografii „Z życia MDK” /foto: Leszek Pilichowski, 
Michał Koziarz/
Miejsce: Miejski Dom Kultury, ul. Łukasińskiego 50/68

Wernisaż zbiorowej wystawy „Maryniści” - godz. 17.00
Miejsce: OPK „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1

Kamil Bednarek Live - godz. 19.00
Miejsce: Klub Rura, Aleja Najświętszej Maryi Panny 38

REMEMBER STARMAN – Tribute to David Bowie 
– impreza muzyczna – godz. 21.00
Miejsce: Klubokawiarnia Ironia, Stary Rynek 19
Wstęp: 5 zł

 15 STYCZNIA (NIEDZIELA) 

Golec uOrkiestra „Kolędy i Pastorałki” - godz. 17.00
Miejsce: Sala koncertowa Filharmonii, ul. Wilsona 16
Organizator: Agencja Manager
Cena biletów: od 80 zł do 150 zł (w zależności od miejsca)

Dzień Martwego Oposa – Dzień Promocji w Ironii
Miejsce: Klubokawiarnia Ironia, Stary Rynek 19

Koncert Śląskiej Grupy Bluesowej – godz. 18.00
Miejsce: Restauracja „Klimaty”,  ul. Wieluńska 6

Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
Miejsce: Plac Biegańskiego

 16 STYCZNIA (PONIEDZIAŁEK) 

„Aparat słuchowy, czy warto?”. Dni bezpłatnego testo-
wania aparatów słuchowych - godz. 8.00 – 16.00
Konsultacje z protetykiem słuchu
Miejsce: Gabinet Słuchu Amplifon, Aleja Armii Krajowej 64; 
zgłoszenia pod nr. tel. 696 113 912
Liczba miejsc ograniczona

„Kolorowy bukiet dla babci i dziadka” 
godz. 10.00 – 11.00
Zajęcia plastyczne dla dzieci, uczestnicy wykonają  
trójwymiarowe kwiaty z papieru. 
Zaprasza: Biblioteka Publiczna, Filia nr 5, ul. Krasińskiego 4, 

tel. 34 367 11 59

16 – 27 stycznia 
Ferie w Zodiaku „Australijska przygoda”
Miejsce: Multicentrum „Zodiak”, Park im. S. Staszica

16 - 27 stycznia /w godzinach otwarcia filii/
„Zimowa krzyżówka na ferie” – codziennie podczas ferii 
dzieci w wieku szkolnym (I-III klasa szkoły podstawowej) 
będą mogły pobrać w filii bibliotecznej krzyżówkę. Na 
uczestników czekają nagrody. 
Zaprasza: Biblioteka Publiczna, Filia nr 10, 
ul. Michałowskiego 20, tel. 34 322 31 04

16 - 27 stycznia /w godzinach otwarcia filii/
„Ferie w mieście” - codzienne zajęcia plastyczne dla dzieci 
spędzających ferie w mieście 
Zaprasza: Biblioteka Publiczna, Filia nr 1, 
Aleja Niepodległości 11, tel. 34 363 64 44

Warsztaty tańca irlandzkiego – godz. 17.30 – 18.45 
Miejsce: Centrum Promocji Młodych,
 Aleja Wolności 30

Spotkanie Chóru Coralmente – godz. 18.00
„Szopka Noworoczna” Zbisława Janikowskiego 
godz. 18.00
Miejsce: OPK „Gaude Mater”, 
ul. Dąbrowskiego 1

Seans filmowy „Ja, Daniel Blake” - godz. 18.00
Miejsce: Dyskusyjny Klub Filmowy „Rumcajs”, 
Aleja Armii Krajowej 23/25

BiegamBoLubię NOCĄ – godz. 20.00
Miejsce spotkań: Aleja Brzozowa, ul. Bialska (koło kapliczki)

 17 STYCZNIA (WTOREK) 

„Gdy tracimy wzrok, tracimy kontakt z rzeczami. Tracąc 
słuch, tracimy kontakt z ludźmi” - Bezpłatne Testy 
Słuchu – godz. 8.00 – 16.00
Profilaktyka walki z niedosłuchem: badanie i zalecenia
Miejsce: Gabinet Słuchu Amplifon, Aleja Armii Krajowej 64; 
zgłoszenia pod nr. tel. 696 113 912
Liczba miejsc ograniczona

„Nowy rok - nowa ja”
Dzień bezpłatnych analiz składu ciała dla odchudzających 
się i tych, którzy ważą za mało
Miejsce: Klub Wellness, Aleja Najświętszej Maryi Panny 3; ilość 
miejsc ograniczona; rejestracja: 609 864 495

„Dla mojej Babci i Dziadka” - godz. 10.00 – 12.00
Warsztaty plastyczne dla dzieci w wieku 4-10 lat
Zaprasza: Biblioteka Publiczna, Filia nr 14, ul. Norwida 17/21, 
tel. 34 364 34 12

„Biblioteka Malucha” - zajęcia zabawowe dedykowane 
dzieciom w wieku 2-4 lat – godz. 11.00 – 12.00
Zaprasza: Biblioteka Publiczna, Oddział dla Dzieci i Młodzieży, 
Aleja Kościuszki 4, tel. 34 360 61 09

17, 20, 24, 27 stycznia /w godzinach otwarcia filii/
„Ferie w bibliotece” - zajęcia plastyczne dla dzieci 
Zaprasza: Biblioteka Publiczna, Filia nr 4, 
ul. Św. Barbary 32, tel. 34 360 61 15

Treningi na bieżni i w siłowni dla seniorów 
godz. 12.00 – 13.30
Miejsce: Miejski Stadion Lekkoatletyczny, 
ul. Dąbrowskiego 58/64
Organizator: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, 
tel. 34 372 07 83

17 - 20 stycznia - godz. 16.00 - 18.00
„Ferie w bibliotece – Dzień Babci i Dziadka” – popołudniowe 
zajęcia plastyczne dla wszystkich zainteresowanych dzieci

Zaprasza: Biblioteka Publiczna, Filia nr 2, 
ul. Orlik-Rückemanna 35/37, tel. 34 360 14 54

„Spotkanie z Operą” Mirona Pietrasa – godz. 17.00
Miejsce: OPK „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1

Toastmasters – Klub publicznego przemawiania i przy-
wództwa (sala konferencyjna) – godz. 18.00 
Miejsce: OPK „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1

Pokaz zdjęć pod tytułem: „Wrażenia z podróży do 
Japonii ciąg dalszy...” - godz. 18.00
Prelegent: Krzysztof Dyner 
Miejsce: Urząd Stanu Cywilnego, ul. Focha 19/21
Wstęp wolny

 18 STYCZNIA (ŚRODA) 

Treningi tenisa stołowego dla seniorów 
godz. 10.00 – 11.30
Miejsce: Sala Sportowa „Częstochowianka”, ul. Rejtana 7 C
Organizator: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, 
tel. 34 372 07 83

„Zimowe widoczki” - godz. 11.00 – 12.30
Zajęcia literacko-plastyczne dla dzieci w wieku 5-12 lat 
Zaprasza: Biblioteka Publiczna, Filia nr 8, ul. Księżycowa 2, 
tel. 34 361 43 27

„Plastelinowe zabawy” – godz. 13.00 – 15.00
Zajęcia plastyczne dla dzieci przedszkolnych  
i wczesnoszkolnych
Zaprasza: Biblioteka Publiczna, Filia nr 16,  
ul. Krakowska 46/50, tel. 34 360 61 12

Spotkanie Klubu Literackiego „Złota Jesień” 
godz. 16.00
Miejsce: OPK „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1

Warsztaty tańca dawnego - godz. 17.30 – 19.00 
Miejsce: Centrum Promocji Młodych, Aleja Wolności 30

Promocja książki Idy Łubińskiej  
pt. „Ułamki czasu i pejzaże” - godz. 18.00
Miejsce: OPK „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1

Akademicki Koncert Kameralny - godz. 18.50
Wystawa: Tadeusz Kosela, Instytut Sztuk Pięknych AJD
Wykład: „Pomiędzy gestem a dźwiękiem - przestrzeń dla 
twórcy i odbiorcy czyli to, co zawsze jest teraz” dr szt. Jakub 
Jakubowski, Instytut Sztuk Pięknych AJD
Koncert: Koncert Donaldas Račys - fortepian, Akademia 
Muzyczna, Uniwersytet Witolda Wielkiego, Kowno (Litwa); 
w programie: D. Scarlatti, R. Schumann, I. Albeniz
Miejsce: Sala kameralna Filharmonii, ul. Wilsona 16
Cena biletów: 12 zł (normalny), 9 zł (ulgowy)

 19 STYCZNIA (CZWARTEK) 

„Gdy tracimy wzrok, tracimy kontakt z rzeczami. Tracąc 
słuch, tracimy kontakt z ludźmi” - Bezpłatne Testy 
Słuchu – godz. 8.00 – 16.00
Profilaktyka walki z niedosłuchem: badanie i zalecenia
Miejsce: Gabinet Słuchu Amplifon, Aleja Armii Krajowej 64; 
zgłoszenia pod nr. tel. 696 113 912
Liczba miejsc ograniczona

Treningi ogólnorozwojowe z instruktorami dla seniorów 
godz. 9.30 i 10.30
Miejsce: Hala „Polonia” (prawy sektor), ul. Dekabrystów 43
Organizator: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, 
tel. 34 372 07 83

Czwartkowe spotkania z grami planszowymi 
i karciankami
Zapraszają: Gildia Częstochowa oraz Klubokawiarnia Ironia
Miejsce: Klubokawiarnia Ironia, Stary Rynek 19
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„Ośmiorniczki dla wcześniaków” 
godz. 16.00 – 18.00
Spotkanie dla wszystkich osób, które potrafią szydełkować. 
Powstałe ośmiorniczki zostaną włożone wcześniakom do 
inkubatorów. 
Zaprasza: Biblioteka Publiczna, Filia nr 15, ul. Okulickiego 63, 
tel. 34 322 76 19

Spotkanie Towarzystwa Galeria Literacka – godz. 17.00
Winylowe i muzyczne delicje Zbigniewa Burdy 
godz. 18.00
Wernisaż wystawy Dagmary Jakubowskiej-Kaffka 
(Galeria „Słoneczna”) - godz. 19.00
Miejsce: OPK „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1

 20 STYCZNIA (PIĄTEK) 

„Rodzinne spotkanie w bibliotece” 
godz. 12.00 – 14.00
Propozycja skierowana do dziadków i wnucząt, integrująca 
ich wspólną zabawą w kalambury oraz grami planszowymi 
Zaprasza: Biblioteka Publiczna, Filia nr 6, ul. Orkana 56 A, 
tel. 34 363 93 32

„Zajęcia decoupage” – godz. 12.00 – 14.00
Spotkanie dla dzieci i młodzieży spędzających ferie 
w mieście. Podczas zajęć będzie można ozdobić świecznik 
metodą decoupage. 
Zaprasza: Biblioteka Publiczna, Filia nr 15, ul. Okulickiego 63, 
tel. 34 322 76 19

„Kreatywna biblioteka – Laurka dla babci i dziadka” 
godz. 16.00 – 18.00
Warsztaty plastyczne dla dzieci w wieku 4-10 lat
Zaprasza: Biblioteka Publiczna, Filia nr 14, ul. Norwida 17/21, 
tel. 34 364 34 12

Spotkanie Klubu Społecznych Opiekunów Zabytków – 
godz. 17.00 
Temat spotkania: „Częstochowa lat sześćdziesiątych”
Miejsce: Urząd Stanu Cywilnego , ul. Focha 19/21 /Sala 
Błękitna/
Organizator: OM PTTK im. W. Biegańskiego w Częstochowie
Wstęp wolny

Prelekcja Stanisława Michalkiewicza 
pt. „Polska po ultimatum” - godz. 18.00
Miejsce: Muzeum Monet i Medali Jana Pawła II, ul. Jagiellońska 
67/71, tel. 34 365 19 82
Wstęp wolny

Koncert dla Babci i Dziadka „Powróćmy jak za dawnych 
lat” - godz. 19.00
Wystąpią: Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Częstochow-
skiej, Adrianna Bujak-Cyran – sopran, Jacek Ozimkowski 
– bas, Tomasz Chmiel – dyrygent.
Wieczór niezapomnianych przebojów. Usłyszymy m.in. ta-
kie piosenki, jak: „Powróćmy jak za dawnych lat”, „Ach, jak 
przyjemnie”, „Miłość ci wszystko wybaczy”, „Na pierwszy 
znak”, „Nasza jest noc”. Dzień Babci i Dziadka uczcimy nie 
tylko wyśmienitą muzyką, ale także lampką szampana!
Miejsce: Sala koncertowa Filharmonii, ul. Wilsona 16
Cena biletu: 40 zł (normalny), 35 zł (ulgowy), 30 zł (UTW)

Wernisaż wystawy Rafała Śpiewaka (Diabeł z Krakowa) 
godz. 20.30
Miejsce: Klubokawiarnia Ironia, Stary Rynek 19

 21 STYCZNIA (SOBOTA) 

Jurajski Jarmark Staroci - godz. 6.00 - 16.00
Miejsce: Rynek Wieluński
Organizator: FUK „Jarmark” Eugeniusz Chrzan, tel. 600 071 518

21 – 22 stycznia
Szkółka łyżwiarska dla dzieci i dorosłych 
godz. 8.00 i 9.00

godz. 8.00 – 2 grupy: zajęcia dla początkujących dzieci 
i osób dorosłych  
godz. 9.00 - 2 grupy: zajęcia doskonalące dla dzieci 
oraz dla dzieci początkujących
Miejsce: Sztuczne lodowisko, ul. Boya - Żeleńskiego 6/8
Organizator: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, 
tel. 34 372 07 83

XXXIII Zimowe Zawody Modeli Latających
od godz. 9.30 – zapisy uczestników, godz. 10.00 – rozpo-
częcie zawodów
Miejsce zawodów: Sala gimnastyczna Zespołu Szkół 
Technicznych i Ogólnokształcących im.  Żeromskiego, Aleja 
Niepodległości 16/18
Organizator: Pracownia modelarstwa w Miejskim Domu 
Kultury, ul. Łukasińskiego 50/68
Wstęp wolny

21 – 22 stycznia
„Czytanie na Bieganie” - godz. 10.00
Kiermasz przeczytanej książki, obejrzanego filmu, 
przesłuchanej płyty
Miejsce: Plac Biegańskiego
Wstęp wolny

Kabaret Moralnego Niepokoju „Maj zaczyna się 
we wtorek” - godz. 16.00
Miejsce: Sala koncertowa Filharmonii, ul. Wilsona 16
Organizator: Agencja Artystyczna LUX Jerzy Grazda
Cena biletu: od 50 zł do 90 zł (w zależności od miejsca)

Pizza w Pestce – godz. 16.00 – 23.00
Adam Adik Bednarski już po raz drugi uraczy gości Pestki 
włoską pizzą w 4 wariantach.
Miejsce: Klubokawiarnia Pestka, 
Aleja Najświętszej Maryi Panny 37 (w bramie)

21 – 22 stycznia
18. Turniej Noworoczny Skry
Miejsce: Hala Sportowa Częstochowa, ul. Żużlowa 4

Koncert VINCENT GROTESQUE – godz. 21.30
Miejsce: Klubokawiarnia Ironia, Stary Rynek 19
Impreza biletowana

 22 STYCZNIA (NIEDZIELA) 

„Melomania” Giełda Muzyczna – godz. 10.00
Miejsce: Konduktorownia, ul. Piłsudskiego 34/36
Wstęp wolny

Emocje pod lupą. Fabryka czekolady i cień wstydu – 
warsztaty dla dzieci i rodziców – godz. 11.00 – 12.30 
Miejsce: Centrum Promocji Młodych, Aleja Wolności 30

Oprowadzania kuratorskie po wystawie 
„Wspólnota, współczucie, współczułość” - godz. 12.30
Miejsce: Miejska Galeria Sztuki, 
Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

Dzień Martwego Oposa – Dzień Promocji w Ironii
Miejsce: Klubokawiarnia Ironia, Stary Rynek 19

 23 STYCZNIA (PONIEDZIAŁEK) 

„Aparat słuchowy, czy warto?”. Dni bezpłatnego testo-
wania aparatów słuchowych - godz. 8.00 – 16.00
Konsultacje z protetykiem słuchu
Miejsce: Gabinet Słuchu Amplifon, Aleja Armii Krajowej 64; 
zgłoszenia pod nr. tel. 696 113 912
Liczba miejsc ograniczona

„Maski karnawałowe” – godz. 10.00 – 11.00
Zajęcia plastyczne dla dzieci, w czasie których uczestnicy 
wykonają maski karnawałowe 
Zaprasza: Biblioteka Publiczna, Filia nr 5, ul. Krasińskiego 4, 
tel. 34 367 11 59

„Ferie zimowe w bibliotece” - godz. 10.00 – 12.00
Zajęcia literacko-plastyczne dla dzieci spędzających ferie 
w mieście 
Zaprasza: Biblioteka Publiczna, Filia nr 20, 
ul. Gombrowicza 15, tel. 34 362 35 87

„Kartka walentynkowa” – godz. 11.00 – 12.30
Zajęcia plastyczne dla dzieci, uczestnicy będą tworzyć 
kartkę walentynkową metodą scrapbookingu. 
Zaprasza: Biblioteka Publiczna, Filia nr 7 (wypożyczalnia 
dla dzieci), Aleja Pokoju 16, tel. 34 323 27 26

23, 25, 27 stycznia
„Ferie z Piotrusiem Panem” - godz. 11.00 – 13.00
Zajęcia literacko-plastyczne dla dzieci od lat 5 do 10, 
uczestnicy będą podróżować z Piotrusiem Panem i jego 
przyjaciółmi po cudownej krainie czarów. 
Zaprasza: Biblioteka Publiczna, Oddział dla Dzieci i Młodzieży, 
Aleja Kościuszki 4, tel. 34 360 61 09

23 - 25 stycznia
„Teatrzyk Kamishibai” – godz. 11.00 – 12.30
Spotkania w czasie ferii zimowych dla dzieci w wieku 6-9 
lat. Uczestnicy zapoznają się z teatrzykiem Kamishibai, 
stworzą własne opowiadanie, a następnie zaprezentują je 
widzom. 
Zaprasza: Biblioteka Publiczna, Filia nr 10, 
ul. Michałowskiego 20, tel. 34 322 31 04

Spotkanie Chóru Coralmente – godz. 18.00
Miejsce: OPK „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1

Seans filmowy „Dobra żona” - godz. 18.00
Miejsce: Dyskusyjny Klub Filmowy „Rumcajs”, 
Aleja Armii Krajowej 23/25

Wieczór piosenki lirycznej Aleksandra Markowskiego 
godz. 18.00
Miejsce: Galeria Ośrodka Promocji Kultury „Gaude Mater”, 
ul. Dąbrowskiego 1
Organizator: artysta malarz Aleksander Markowski, 
tel. 34 322 05 29
Wstęp wolny, śpiewniki w cenie 20 zł

„PonieDziadki” - bluesowe jam session – godz. 20.00 
Prowadzi: Władysław „Dziadek Władek” Pękała 
Miejsce: Klub Muzyczna Meta, ul. Jasnogórska 13 
Wstęp wolny

BiegamBoLubię NOCĄ – godz. 20.00
Miejsce spotkań: Aleja Brzozowa, ul. Bialska (koło kapliczki)

 24 STYCZNIA (WTOREK) 

„Gdy tracimy wzrok, tracimy kontakt z rzeczami. Tracąc 
słuch, tracimy kontakt z ludźmi” - Bezpłatne Testy 
Słuchu – godz. 8.00 – 16.00
Profilaktyka walki z niedosłuchem: badanie i zalecenia
Miejsce: Gabinet Słuchu Amplifon, Aleja Armii Krajowej 64; 
zgłoszenia pod nr. tel. 696 113 912 
Liczba miejsc ograniczona

„Kirigami” - godz. 10.00 – 12.00
Warsztaty plastyczne dla dzieci w wieku 4-10 lat, uczest-
nicy za pomocą różnych metod będą tworzyć laurki dla 
swoich dziadków. 
Zaprasza: Biblioteka Publiczna, Filia nr 14, ul. Norwida 17/21, 
tel. 34 364 34 12

Treningi na bieżni i w siłowni dla seniorów 
godz. 12.00 – 13.30
Miejsce: Miejski Stadion Lekkoatletyczny, 
ul. Dąbrowskiego 58/64
Organizator: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, 
tel. 34 372 07 83

24 - 27 stycznia
„Ferie w bibliotece – Dni składanek i łamigłówek” – 

godz. 16.00 – 18.00
Popołudniowe zajęcia dla zainteresowanych dzieci; 
uczestnicy będą mogli układać puzzle, Lego, odgadywać 
zgadywanki, czy rozwiązywać krzyżówki i logogryfy. 
Zaprasza: Biblioteka Publiczna, Filia nr 2, 
ul. Orlik-Rückemanna 35/37, tel. 34 360 14 54

Toastmasters – Klub publicznego przemawiania i przy-
wództwa (sala konferencyjna) – godz. 18.00 
Miejsce: OPK „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1

 25 STYCZNIA (ŚRODA) 

Treningi tenisa stołowego dla seniorów 
godz. 10.00 – 11.30
Miejsce: Sala Sportowa „Częstochowianka”, ul. Rejtana 7 C
Organizator: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, 
tel. 34 372 07 83

„Plastelinowe zabawy” – godz. 13.00 – 15.00
Zajęcia plastyczne dla dzieci przedszkolnych i wczesnosz-
kolnych 
Zaprasza: Biblioteka Publiczna, Filia nr 16, 
ul. Krakowska 46/50, tel. 34 360 61 12

Spotkanie Klubu Literackiego „Złota Jesień” 
godz. 16.00
Miejsce: OPK „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1

Warsztaty tańca dawnego - godz. 17.30 – 19.00 
Miejsce: Centrum Promocji Młodych, Aleja Wolności 30

Promocja książki ks. Jarosława Grabowskiego 
„O Bogu po ludzku” - godz. 17.30
Z cyklu „Filozofujemy”: „Względność względnego” - 
godz. 18.15
Moderatorzy: dr Sebastian Gałecki i dr Marek Perek
Miejsce: OPK „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1

 26 STYCZNIA (CZWARTEK) 

„Gdy tracimy wzrok, tracimy kontakt z rzeczami. Tracąc 
słuch, tracimy kontakt z ludźmi” - Bezpłatne Testy 
Słuchu – godz. 8.00 – 16.00
Profilaktyka walki z niedosłuchem: badanie i zalecenia
Miejsce: Gabinet Słuchu Amplifon, Aleja Armii Krajowej 64; 
zgłoszenia pod nr. tel. 696 113 912. Liczba miejsc ograniczona.

Treningi ogólnorozwojowe z instrukotramidla 
seniorów – godz. 9.30 i 10.30
Miejsce: Hala „Polonia”, ul. Dekabrystów 43
Organizator: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, tel. 34 372 07 83

Udostępnienie wystawy w Galerii „Wejściówka” 
godz. 12.00
Miejsce: Galeria OPK „Gaude Mater” i Gazety Wyborczej, 
ul. Racławicka 6 A

Czwartkowe spotkania z grami planszowymi 
i karciankami
Zapraszają: Gildia Częstochowa oraz Klubokawiarnia Ironia
Miejsce: Klubokawiarnia Ironia, Stary Rynek 19

Koncert dla Uniwersytetu Trzeciego Wieku - Opera, 
operetka, musical - godz. 17.00
Wystąpi: Chór Filharmonii Częstochowskiej Collegium 
Cantorum, Janusz Siadlak – dyrygent, Beata Młynarczyk – 
słowo o muzyce.
Miejsce: Sala koncertowa Filharmonii, ul. Wilsona 16 
Cena biletu: 15 zł (UTW)

Spotkanie Towarzystwa Galeria Literacka – godz. 17.00
Stowarzyszenie Polsko-Włoskie Due Terre zaprasza na 
spotkanie pt. „Racconti sulle Marche” (Opowieści 
o regionie Marche) – godz. 18.00
Miejsce: OPK „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1

 27 STYCZNIA (PIĄTEK) 

„Kreatywna biblioteka – Stonoga” 
godz. 16.00 – 18.00
Warsztaty plastyczne dla dzieci w wieku 4-10 lat
Zaprasza: Biblioteka Publiczna, Filia nr 14, ul. Norwida 17/21, 
tel. 34 364 34 12

Koncert z cyklu Classic Tea – godz. 18.00
Miejsce: OPK „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1

 28 STYCZNIA (SOBOTA) 

28 – 29 stycznia
Szkółka łyżwiarska dla dzieci i dorosłych 
godz. 8.00 i 9.00
godz. 8.00 – 2 grupy: zajęcia dla początkujących dzieci 
i osób dorosłych  
godz. 9.00 - 2 grupy: zajęcia doskonalące dla dzieci oraz 
dla dzieci początkujących
Miejsce: Sztuczne lodowisko, ul. Boya - Żeleńskiego 6/8
Organizator: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, 
tel. 34 372 07 83

28 – 29 stycznia
„Czytanie na Bieganie” - godz. 10.00
Kiermasz przeczytanej książki, obejrzanego filmu, 
przesłuchanej płyty
Miejsce: Plac Biegańskiego
Wstęp wolny

ZRYWKA SIÓDMA – godz. 16.00
Nadchodzi zima, a z nią nowa Zrywka. Czas odkurzyć zbro-
je, uknuć intrygi i rozjuszyć smoki. Kolejna odsłona imprezy 
fandomowej zabierze nas do świata gry o tron.
Miejsce: Klubokawiarnia Ironia, Stary Rynek 19
Wstęp: 10 zł, w przebraniu 5 zł

AZS Częstochowa vs. GKS Katowice – godz. 17.00
Miejsce: Hala Sportowa Częstochowa, ul. Żużlowa 4

Koncert zespołu Lao Che - godz. 19.00
Miejsce: Sala koncertowa Filharmonii, ul. Wilsona 16
Organizator: Fantom Media 
Cena biletu: 70 zł (balkon), 60 zł (parter) 

 29 STYCZNIA (NIEDZIELA) 

Kuchnia Społeczna
Jeśli chcesz zjeść coś dobrego i miło spędzić czas, to dołącz 
do nas. Pokażemy Ci, jak łatwo i zdrowo żyć na diecie 
roślinnej. Zasady są proste: przynieś wegańską potrawę 
(jedną lub więcej), albo przyjdź bez potrawy wrzuć 15 zł do 
puszki i smakuj, próbuj do woli potraw, które przynieśli inni 
uczestnicy.
Miejsce: Dwa Koty Cafe, Aleja Najświętszej Maryi Panny 43 
(wejście od ulicy Śląskiej)

XXIII edycja LIGI FUTSALU o Puchar Prezydenta Miasta 
Częstochowy
Terminarz: www.mosir.pl
Miejsce: Hala Sportowa Częstochowa, ul. Żużlowa 4
Organizator: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, 
tel. 34 372 07 83

Wymiana książki – godz. 15.00 – 18.00 
Miejsce: Centrum Promocji Młodych, Aleja Wolności 30

9. Spotkanie GILDII Rycerzy Jedi – comiesięczne 
spotkanie częstochowskiego fanklubu Gwiezdnych 
Wojen – godz. 16.00
Miejsce: Klubokawiarnia Ironia, Stary Rynek 19
Wstęp wolny

Oprowadzania kuratorskie po wystawie „Wspólnota, 
współczucie, współczułość” - godz. 17.00
Miejsce: Miejska Galeria Sztuki, 

Aleja Najświętszej Maryi Panny 64
 
Koncert zespołu IRA – godz. 17.00
Miejsce: Sala koncertowa Filharmonii, ul. Wilsona 16
Organizator: Agencja B&B Audio Jarosław Brussa 
Cena biletu: 90 zł (parter), 80 zł (balkon)

Dzień Martwego Oposa – Dzień Promocji w Ironii
Miejsce: Klubokawiarnia Ironia, Stary Rynek 19

 30 STYCZNIA (PONIEDZIAŁEK) 

„Aparat słuchowy, czy warto?”. Dni bezpłatnego testo-
wania aparatów słuchowych - godz. 8.00 – 16.00
Konsultacje z protetykiem słuchu
Miejsce: Gabinet Słuchu Amplifon, 
Aleja Armii Krajowej 64; 
zgłoszenia pod nr. tel. 696 113 912
Liczba miejsc ograniczona

Spotkanie Chóru Coralmente – godz. 18.00
Miejsce: OPK „Gaude Mater”, 
ul. Dąbrowskiego 1

Seans filmowy „Historia Marii” - godz. 18.00
Miejsce: Dyskusyjny Klub Filmowy „Rumcajs”, 
Aleja Armii Krajowej 23/25

BiegamBoLubię NOCĄ – godz. 20.00
Miejsce spotkań: Aleja Brzozowa, ul. Bialska (koło kapliczki)

 31 STYCZNIA (WTOREK) 

„Gdy tracimy wzrok, tracimy kontakt z rzeczami. Tracąc 
słuch, tracimy kontakt z ludźmi” - Bezpłatne Testy 
Słuchu – godz. 8.00 – 16.00
Profilaktyka walki z niedosłuchem: badanie i zalecenia
Miejsce: Gabinet Słuchu Amplifon, Aleja Armii Krajowej 64; 
zgłoszenia pod nr. tel. 696 113 912. Liczba miejsc ograniczona

„Biblioteka Malucha” - zajęcia zabawowe dedykowane 
dzieciom w wieku 2-4 lat – godz. 11.00 – 12.00
Zaprasza: Biblioteka Publiczna, Oddział dla Dzieci i Młodzieży, 
Aleja Kościuszki 4, tel. 34 360 61 09

Treningi ruchowe na bieżni i w siłowni dla seniorów – 
godz. 12.00 – 13.30
Miejsce: Miejski Stadion Lekkoatletyczny, 
ul. Dąbrowskiego 58/64
Organizator: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, 
tel. 34 372 07 83

Konsultacje specjalistyczne ECK
Specjalista terapii patologii zachowań, Oligofrenopeda-
gog, Tyflopedagog, Terapeuta specyficznych trudności 
w nauce języka polskiego – godz. 15.00 – 16.00
Oligofrenopedagog, Tyflopedagog 
godz. 16.00 – 17.00
Miejsce: Edukacyjne Centrum Konsultacji przy SOSW nr 1, 
ul. Legionów 58, tel. 34 360 10 72 

Toastmasters – Klub publicznego przemawiania 
i przywództwa (sala konferencyjna) – godz. 18.00 
Miejsce: OPK „Gaude Mater”, 
ul. Dąbrowskiego 1

  UWAGA  
Zapowiedzi imprez od organizatorów, przeznaczone  
do bezpłatnej publikacji w kalendarium, przyjmowane 
są do 18 dnia każdego miesiąca poprzedzającego kolejne 
wydanie miesięcznika. Materiały przesłane po tym termi-
nie będą umieszczane na stronie internetowej pisma.
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www.okf.czest.pl
Aleja Najświętszej Maryi Panny 64, tel. 34 324 60 58KINO STUDYJNE „ILUZJA” Ośrodek 

Kultury Filmowej

2 – 5 stycznia

6 – 12 stycznia 
/oprócz 7.01/

7 stycznia

13 – 19 stycznia

17 stycznia

17 stycznia
19 stycznia
24 stycznia
26 stycznia
27 – 29 stycznia

20 stycznia

21 stycznia

22 stycznia

23 – 26 stycznia

27 stycznia – 2 lutego

DUSIGROSZ
PATERSON

SIEDEM MINUT PO PÓLNOCY
TANCERKA

JAROCIN. PO CO WOLNOŚĆ
DOBRZE SIE KŁAMIE W MIŁYM TOWARZYSTWIE

TANCERKA
JAROCIN. PO CO WOLNOŚĆ

MET OPERA: NABUCCO – transmisja na żywo z Nowego Jorku
DOBRZE SIE KŁAMIE W MIŁYM TOWARZYSTWIE

POWIDOKI
SZCZĘŚCIE ŚWIATA

Kino Seniora: ŚWIATŁO MIĘDZY OCEANAMI
Ferie z filmem:

KRÓLOWA ŚNIEGU 3: OGIEŃ I LÓD
PRZYGODY FINNA

PRZYJACIEL NA BALKONIE
VAIANA: SKARB OCEANU 2D
VAIANA: SKARB OCEANU 3D

POWIDOKI
KOMUNIA

GIMME DANGER
KOMUNIA
POWIDOKI

LEONARD COHEN: I’M YOUR MAN
MET OPERA: ROMEO I JULIA – transmisja na żywo z Nowego Jorku

KOMUNIA
POWIDOKI

LEONARD COHEN: I’M YOUR MAN
GIMME DANGER

POWIDOKI
KOMUNIA

GIMME DANGER
ŚWIATŁO MIĘDZY OCEANAMI

SZTUKA KOCHANIA

89 min
113 min
108 min
108 min

97 min
108 min

165 min
97 min
98 min
98 min

133 min

80 min
90 min
90 min

102 min
102 min

98 min
73 min

108 min
73 min
98 min
98 min

185 min
73 min
98 min
98 min

108 min
98 min
73 min

108 min
133 min
120 min

14.30
16.15 i 20.30

18.30
14.30 i 20.30

16.30
18.30
14.00
16.00
18.55
14.30

16.30 i 20.30
18.30
12.00

10.00
10.00
10.00
10.00
11.00

14.30 i 18.30
16.30
20.30
13.00
14.30
16.30
18.55
13.00

14.30 i 18.30
16.30
20.30

14.30 i 18.30
16.30
20.30

13.30 i 16.00
18.30 i 20.45

Kino zastrzega sobie prawo do zmian w repertuarze. Kino NIECZYNNE: 1 stycznia 2017
Cena biletów: 16 zł (normalny), 14 zł (ulgowy). Kino seniora: 8 zł. Wszystkie poniedziałki: 10 zł.
Telefoniczna rezerwacja biletów w godzinach 12.00 – 20.00, tel. 34 324 22 40

9, 16 stycznia (poniedziałek)
Warsztaty tańca irlandzkiego 
godz. 17.30 – 18.45 
Wymagany strój i obuwie sportowe,  
woda do picia.
Prowadząca: Sylwia Nowak z grupy 
Celtomania

9 stycznia (poniedziałek)
Teatr Nieoczywisty – warsztatowe 
spotkania z baśnią dla dzieci i rodziców 
– godz. 16.00 – 18.00 
Teatr Nieoczywisty jest skierowany do 
dzieci w różnym wieku i ich rodziców. 
Proponuje aktywne uczestnictwo 
w prezentowanej baśni lub bajce, 
spotkanie z pięknymi tekstami literackimi 
oraz możliwość udziału w warsztatach 
połączonych ze spektaklem. 
Prowadzące: Jolanta Stanisz i Mirosława 
Truchta-Nowicka
Wstęp wolny

10 stycznia (wtorek)
„Moc słów” – warsztaty dla kobiet 
godz. 17.00 – 20.00 

Skoro kobiety są z Wenus, to jaki jest 
kobiecy język? Jak słowem zdefiniować to, 
co jest kobiece? Jakie słowa wybierać, by 
skutecznie wpływać na rzeczywistość? 
Cykl warsztatów „Miej głos!” powstał 
z pasji do rozwoju osobistego, inspirowa-
nia i wspierania kobiet, a także ciekawości 
tego, co kobiece i co kobiecość oznacza 
w naszej kulturze. 
Warsztaty odbywają się w drugi wtorek 
miesiąca.
Prowadząca: Ola Zwolińska, psycholożka 
i trenerka rozwoju osobistego, prezeska 
Fundacji Równoważnia. 
Wstęp wolny. Liczba miejsc ograniczona. Za-
jęcia dla kobiet w wieku 15–35 lat. Zgłoszenia: 
zapisy@rownowaznia.org (prosimy podać 
imię, nazwisko, wiek oraz numer kontaktowy). 

11, 18, 25 stycznia (środa)
Warsztaty tańca dawnego - godz. 17.30 
– 19.00 
Zajęcia skierowane do wszystkich, którzy 
chcieliby rozpocząć swoją przygodę 
z tańcem dawnym. Pavany, saltarella, 
galiardy, branle

13 - 14 stycznia (piątek - sobota)
„Zaprojektuj sobie miasto: Moje 
Podwórko” – warsztaty 
godz. 16.30 - 19.00 
CPM i Stowarzyszenie Architektów Polskich 
Oddział w Częstochowie zapraszają na 
kolejne spotkanie z cyklu „Zaprojektuj 
sobie miasto”. Gościem będzie Katarzyna 
Stalicka, koordynatorka projektu „Plac 
na Glanc” realizowanego przez Instytucję 
Kultury Katowice – Miasto Ogrodów. 
Wstęp wolny. Liczba miejsc ograniczona. Zgło-
szenia: a.florczyk@muzeumczestochowa.pl 

22 stycznia (niedziela)
Emocje pod lupą. Fabryka czekolady 
i cień wstydu – warsztaty dla dzieci 
i rodziców – godz. 11.00 – 12.30 
„Emocje pod lupą” to cykl zajęć oparty na 
autorskich bajkach psychoedukacyjnych, 
adresowanych do dzieci i rodziców/
opiekunów. Podczas wspólnej zabawy 
zastanowimy się, do czego potrzebne nam 
emocje i jak sobie z nimi radzić. W pracy 
warsztatowej wykorzystamy narzędzia 

teatralne.
Prowadząca: Krystyna Ułamek, absolwent-
ka Wydziału Wiedzy o Teatrze na Akademii 
Teatralnej, Akademii Praktyk Teatralnych 
„Gardzienice”, Szkoły Aktorskiej 
i Telewizyjnej SPOT. Aktorka, performerka, 
animatorka kultury, tutorka. 
Warsztaty dla dzieci w wieku 4–7 lat. 
Wstęp na warsztaty jest wolny. Liczba miejsc 
ograniczona. Zgłoszenia: a.florczyk@muzeum-
czestochowa.pl (prosimy podać imię, nazwisko, 
wiek oraz numer kontaktowy).

29 stycznia (niedziela)
Wymiana książki – godz. 15.00 – 18.00 
CPM i Festiwal Dekonstrukcji Słowa 
„Czytaj!” zapraszają na kolejną akcję wy-
mieniania się książkami w Willi Generała. 
Nieważna jest obiektywna, rynkowa cena 
danego tytułu. Dzielimy się ideami, nie to-
warami. Mamy tylko dwie zasady: pierwszą 
oficjalną – „z wymiany zabieramy ze sobą 
tyle książek, ile przynieśliśmy” i drugą 
dżentelmeńską – „przynosimy książki 
w dobrym stanie i ciekawe”. 

www.cpm.muzeumczestochowa.pl
Aleja Wolności 30, tel. 34 360 56 31 wew. 12CENTRUM PROMOCJI MŁODYCH
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8 stycznia (niedziela)
Koncert Noworoczny - godz. 18.00
Wystąpią: Orkiestra Symfoniczna Filharmonii 
Częstochowskiej, Chór Filharmonii Czę-
stochowskiej „Collegium Cantorum”, Anna 
Dytry – sopran, Kałudi Kałudow – tenor, Adam 
Klocek – dyrygent, Janusz Siadlak – przygo-
towanie chóru, Andrzej Sułek - prowadzenie 
koncertu.
Noworoczny wieczór z przebojami muzyki 
klasycznej - najpiękniejszymi ariami, duetami 
i chórami. „Torna a Surriento”, „La Spagnola”, 
„O sole mio”, „Time to say goodbye” zabrzmią 
w pełnej barw obsadzie na orkiestrę, solistów 
oraz chór. 
Przy dźwiękach „Libiamo” wzniesiemy toast 
lampką szampana za pomyślny Nowy Rok.
Miejsce: Sala koncertowa Filharmonii
Cena biletu: 95 zł, 75 zł, 55 zł (UTW)

9 – 13 stycznia (poniedziałek - piątek)
„Karnawałowy korowód muzyczny” Audy-
cje umuzykalniające z cyklu Filharmonia 
Dzieciom - godz. 8.30, 9.30, 10.30, 11.30
Małgorzata Starczewska-Owczarek – pro-
wadzenie 
Miejsce: Sala kameralna Filharmonii
Cena biletów: do 50 osób cena za 1 bilet - 5 zł, 
 od 51 do 100 osób cena za 1 bilet - 4,50 zł, 
od 101 do 150 osób cena za 1 bilet - 3,50 zł, 
powyżej 150 osób cena za 1 bilet - 2,50 zł, bilet 
dla opiekuna - 1 zł

12 stycznia (czwartek)
Wernisaż wystawy malarstwa i koncert 
Tomasza Budzyńskiego – godz. 18.00

Tomasz Budzyński, najbardziej znany 
i kojarzony z działalnością swojego zespołu 
Armia, jest wokalistą rockowym, poetą, 
a z wykształcenia i zamiłowania malarzem.
Jego prace będzie można podziwiać 
w Filharmonii do 20 lutego. Wernisaż połączo-
ny będzie z kameralnym koncertem artysty na 
głos i gitarę.
Miejsce: Foyer, Sala kameralna Filharmonii
Wstęp za okazaniem wejściówki. Wejściówki 
będą dostępne w kasie filharmonii od 5 stycz-
nia. Jedna osoba może odebrać maksymalnie 
2 wejściówki.

13 stycznia (piątek)
„Karnawał na ludowo” - godz. 19.00
Wystąpią: Orkiestra Filharmonii Często-
chowskiej, zespół Lautari w składzie: Maciej 
Filipczuk – skrzypce, Jacek Hałas – fortepian 
preparowany, akordeon, Michał Żak – klarnet, 
flet, szałamaja, gościnnie: Marcin Lamch - 
kontrabas, Marcin Pospieszalski – aranżacje. 
Lautari - polska grupa etno-jazzowa zaprezen-
tuje materiał ze swojej najnowszej płyty „Vol. 
67”. Tytuł nawiązuje do 67. tomu dzieł zebra-
nych Kolberga, zawierającego opracowania 
fortepianowe muzyki ludowej, którym zespół 
się inspirował. 
Lautari zajmuje się w swej twórczości dzie-
dzictwem tradycyjnej muzyki, a jednocześnie 
korzysta ze współczesnych brzmień.
Miejsce: Sala koncertowa Filharmonii 
Cena biletu: 30 zł (normalny), 25 zł (ulgowy), 
15 zł (UTW)

 

15 stycznia (niedziela)
Golec uOrkiestra „Kolędy i Pastorałki” - 
godz. 17.00
Miejsce: Sala koncertowa Filharmonii
Organizator: Agencja Manager
Cena biletów: od 80 zł do 150 zł (w zależności 
od miejsca)

18 stycznia (środa)
Akademicki Koncert Kameralny 
godz. 18.50
Wystawa: Tadeusz Kosela, Instytut Sztuk 
Pięknych AJD
Wykład: „Pomiędzy gestem a dźwiękiem - 
przestrzeń dla twórcy i odbiorcy czyli to, co 
zawsze jest teraz” dr szt. Jakub Jakubowski, 
Instytut Sztuk Pięknych AJD
Koncert: Donaldas Račys - fortepian, 
Akademia Muzyczna, Uniwersytet Witolda 
Wielkiego, Kowno (Litwa); w programie:  
D. Scarlatti, R. Schumann, I. Albeniz
Miejsce: Sala kameralna Filharmonii
Cena biletów: 12 zł (normalny), 9 zł (ulgowy)

20 stycznia (piątek)
Koncert dla Babci i Dziadka „Powróćmy jak 
za dawnych lat” - godz. 19.00
Wystąpią: Orkiestra Symfoniczna Filharmonii 
Częstochowskiej, Adrianna Bujak-Cyran – 
sopran, Jacek Ozimkowski – bas, Tomasz 
Chmiel – dyrygent.
Wieczór niezapomnianych przebojów. Usły-
szymy  m.in. takie piosenki jak: „Powróćmy 
jak za dawnych lat”, „Ach, jak przyjemnie”, 
„Miłość ci wszystko wybaczy”, „Na pierwszy 
znak”, „Nasza jest noc”. Dzień Babci i Dziadka 

uczcimy nie tylko wyśmienitą muzyką, ale 
także lampką szampana!
Miejsce: Sala koncertowa Filharmonii
Cena biletu: 40 zł (normalny), 35 zł (ulgowy), 
30 zł (UTW)

21 stycznia (sobota)
Kabaret Moralnego Niepokoju „Maj zaczyna 
się we wtorek” - godz. 16.00
Miejsce: Sala koncertowa Filharmonii
Organizator: Agencja Artystyczna LUX Jerzy 
Grazda
Cena biletu: od 50 zł do 90 zł (w zależności od 
miejsca)

26 stycznia (czwartek)
Koncert dla Uniwersytetu Trzeciego Wieku  
- Opera, operetka, musical - godz. 17.00
Wystąpi: Chór Filharmonii Częstochowskiej 
Collegium Cantorum, Janusz Siadlak – dyry-
gent, Beata Młynarczyk – słowo o muzyce.
Miejsce: Sala koncertowa Filharmonii 
Cena biletu: 15 zł (UTW)

28 stycznia (sobota)
Koncert zespołu Lao Che - godz. 19.00
Miejsce: Sala koncertowa Filharmonii
Organizator: Fantom Media 
Cena biletu: 70 zł (balkon), 60 zł (parter) 

29 stycznia (niedziela) 
Koncert zespołu IRA – godz. 17.00
Miejsce: Sala koncertowa Filharmonii
Organizator: Agencja B&B Audio Jarosław 
Brussa 
Cena biletu: 90 zł (parter), 80 zł (balkon)

www.filharmonia.com.pl
ul. Wilsona 16, tel. 34 324 42 30FILHARMONIA CZĘSTOCHOWSKA im. Bronisława 

Hubermana

Wystawa stała
Muzeum prezentuje największą na świecie 
kolekcję monet i medali z wizerunkiem Jana 
Pawła II (10500 eksponatów).  W zbiorach 
muzeum znajdują się również relikwie 

św. Jana Pawła II oraz pamiątki związane 
z osobą papieża Polaka. Od 18 maja 2012 r. 
do 18 maja 2020 r.  Muzeum organizuje 
Dni Papieskie „Z Janem Pawłem II ku przy-
szłości”. W trakcie comiesięcznych spotkań 

wybitne osobistości duchowne i świeckie 
wspominają twórczość i dokonania papieża.

20 stycznia
Prelekcja Stanisława Michalkiewicza 

pt. „Polska po ultimatum” - godz. 18.00
Miejsce: Muzeum Monet i Medali Jana Pawła II, 
ul. Jagiellońska 67/71, 
tel. 34 365 19 82
Wstęp wolny

www.jp2muzeum.pl
ul. Jagiellońska 67/71 (wjazd od  

ul. Rydza-Śmigłego), tel. 34 365 19 82MUZEUM MONET I MEDALI JANA PAWŁA II

„Bogurodzica. Splendor Rzeczypospolitej 
Obojga Narodów” - ekspozycja sztuki 
wotywnej. Na wystawie zgromadzono 
blisko 500 eksponatów - cenne wota 
przez wieki przynoszone przez piel-
grzymów i składane przed cudownym 
obrazem Matki Bożej. Jest to jedna  
z najnowocześniejszych i najciekaw-
szych wystaw w Polsce.

„Narodowy zryw Solidarności 
w wotach pielgrzymów jasnogórskich” 

- ekspozycja przygotowywana z okazji 
jubileuszu 25-lecia powstania NSZZ 
„Solidarność”.
„Ojczyzno ma - Polskie drogi do wolno-
ści” - to mundury, militaria, ordery, 
odznaczenia, dokumenty, pamiątki żoł-
nierzy polskich walczących na wszyst-
kich frontach II wojny światowej.
 

 SALA O. KORDECKIEGO
Obraz „Polonia” Antoniego Tańskiego 
- przedstawia około 200 wybitnych 

Polaków, reprezentujących polską kul-
turę, naukę, wojsko i politykę. Dzieło 
powstałe w latach 1929-1938, obrazuje 
blisko tysiąc lat polskiej historii, po-
cząwszy od dynastii Piastów.
„Ave Maria” - cykl obrazów  
prof. Stanisława Słoniny - motywem 
przewodnim jest sylwetka Matki 
Boskiej Częstochowskiej.
 

SKARBIEC
Wystawa stała - prezentuje wota prze-

kazywane dla Matki Bożej Jasnogórskiej 
w ciągu stuleci przez wszystkie stany 
narodu polskiego.
 

MUZEUM 600-LECIA
Wystawa stała - Eksponaty w Muzeum 
600-lecia ukazują sześćsetletnią obec-
ność Zakonu Paulinów na Jasnej Górze.
Epitafium Smoleńskie - poświęcone 
ofiarom tragedii smoleńskiej  
10 kwietnia 2010 r.

www.jasnagora.com
ul. Kordeckiego 2, 34 365 66 88MUZEUM KLASZTORU JASNOGÓRSKIEGO
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www.teatr-mickiewicza.pl
ul. Kilińskiego 15, centrala: tel. 34 372 33 00; kasa biletowa: tel. 34 372 33 06TEATR IM. ADAMA MICKIEWICZA

1 stycznia (niedziela)
5 stycznia (czwartek)

6 stycznia (piątek)
7 stycznia (sobota)
8 stycznia (niedziela)

10 stycznia (wtorek)
11 stycznia (środa)

13 stycznia (piątek)
14 stycznia (sobota)
15 stycznia (niedziela)
18 stycznia (środa)
19 stycznia (czwartek)
20 stycznia (piątek)

21 stycznia (sobota)
22 stycznia (niedziela)
24 stycznia (wtorek)
25 stycznia (środa)

26 stycznia (czwartek)
27 stycznia (piątek)
28 stycznia (sobota)

29 stycznia (niedziela)

19.00
18.00

19.00
19.00
16.00
19.00
10.00

9.00 i 11.00
18.00
19.00
19.00
19.00
18.00
18.00
19.00

19.00
19.00
10.00
10.00
18.00
19.00
19.00
16.00
19.00
19.00

HISTORIE ŁÓŻKOWE /Spektakl Noworoczny/
HISTORIE ŁÓŻKOWE /Spektakl zamknięty dla słuchaczy Uniwersytetu 

III Wieku AJD /
Nie tylko kobieta... Koncert Marty Honzatko

OSTRA JAZDA*
Nie tylko kobieta... Koncert Marty Honzatko

OSTRA JAZDA*
JAŚ I MAŁGOSIA

ROSZPUNKA
SPRZEDAWCY GUMEK /Środa studencka/

HEMAR W CHMURACH. KABARET /Muzyczny karnawał w Teatrze/
MAYDAY
MAYDAY

EFEKT /Środa studencka/
EFEKT /Czwartek studencki/

HISTORIE ŁÓŻKOWE /Spektakl zamknięty dla Stowarzyszenia Opieki 
Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej/

HISTORIE ŁÓŻKOWE
HISTORIE ŁÓŻKOWE

JAŚ I MAŁGOSIA /Ferie w mieście/
ROSZPUNKA /Ferie w mieście/

PROCA /Środa studencka/
PROCA /Spektakl zamknięty dla Firmy Neuca/

MAYDAY
Salon Poezji

MIŁOŚĆ I POLITYKA
MIŁOŚĆ I POLITYKA

duża
duża

kameralna
duża

kameralna
duża
duża
duża

kameralna
duża
duża
duża

kameralna
kameralna

duża

duża
duża
duża
duża

kameralna
kameralna

duża
kameralna

duża
duża

parter: 50 zł, balkon: 40 zł
wszystkie bilety: 20 zł

normalne: 30 zł, ulgowe: 25 zł
parter: 35 – 40 zł, balkon: 30 – 35 zł

normalne: 30 zł, ulgowe: 25 zł
parter: 35 – 40 zł, balkon: 30 – 35 zł

wszystkie bilety: 18 zł
wszystkie bilety: 20 zł
wszystkie bilety: 20 zł

parter: 35 – 40 zł, balkon: 30 – 35 zł
parter: 35 – 40 zł, balkon: 30 – 35 zł
parter: 35 – 40 zł, balkon: 30 – 35 zł

wszystkie bilety: 20 zł
wszystkie bilety: 20 zł

parter: 35 – 40 zł, balkon: 30 – 35 zł
parter: 35 – 40 zł, balkon: 30 – 35 zł

wszystkie bilety: 15 zł
wszystkie bilety: 15 zł
wszystkie bilety: 20 zł

parter: 35 – 40 zł, balkon: 30 – 35 zł
wszystkie bilety: 10 zł

parter: 35 – 40 zł, balkon: 30 – 35 zł
parter: 35 – 40 zł, balkon: 30 – 35 zł

* spektakl dla widzów 
od 16 roku życia

www.rumcajs.czest.pl
Informacje - Klub Politechnik - Akademickie Centrum Kultury i Sportu, 

Aleja Armii Krajowej 23/25, tel. 34 325 02 21„RUMCAJS” Dyskusyjny
Klub Filmowy

9 stycznia
ZAGUBIENI
Komediodramat, Czechy, 120 min

16 stycznia 
JA, DANIEL BLAKE
Dramat, Francja, 100 min

23 stycznia 
DOBRA ŻONA
Dramat, Chorwacja, 90 min

30 stycznia
HISTORIA MARII
Obyczajowy, Francja, 95 min

MIEJSKA GALERIA SZTUKI
Beksiński. Drugie Muzeum 
Prace z kolekcji Anny i Piotra Dmochowskich 
malarstwo, rysunek 
wystawa stała
Trzydzieści obrazów oraz trzydzieści rysunków przywiezionych 
z Paryża składa się na nową odsłonę Muzeum Beksińskiego 
w Częstochowie. Dzieła nie były wcześniej pokazywane w Polsce. 
Organizatorzy, w porozumieniu z kolekcjonerami, zdecydowali 
się na tytuł wystawy „Beksiński. Drugie Muzeum”, odnoszący się 
do dziesięcioletniej obecności Beksińskiego w Częstochowie, ale 
też zaznaczający zmianę.
Aneksową część wystawy stanowi kilkanaście obrazów Michela 
Henricot’a – artysty, którego estetyka i wyobraźnia są bliskie 
twórczości Beksińskiego.

do 29 stycznia (niedziela) 
9. Triennale Sztuki Sacrum „Wspólnota, współczucie, 
współczułość” 
Triennale Sztuki Sacrum podejmuje, poprzez prezentację dzieł 
różnych dziedzin sztuki, najbardziej istotne pytania dotyczące 
sytuacji człowieka w świecie. Zainicjowane w 1991 r. przez 
Wojciecha Skrodzkiego, stanowi przegląd najciekawszych 
i najważniejszych zjawisk w sztukach plastycznych w Polsce, 

odwołujących się do szeroko rozumianego pojęcia sacrum. 
Wybór tematu tej edycji Triennale - Wspólnota, współczucie, 
współczułość - podyktowała rzeczywistość, w której żyjemy oraz 
chęć przypomnienia, ile znaczą tak podstawowe pojęcia, jak: 
bliźni, współczucie, pomoc wzajemna, czy przyzwoitość. 
Temat wystawy pokazany został w wielu artystycznych ujęciach 
i głosach. Znajdują się tu dzieła artystów różnych pokoleń 
i dziedzin. Prezentowane są prace m.in.: Magdaleny Abaka-
nowicz, Macieja Bieniasza, Jacka Waltosia, Andrzeja Szarka, 
Aldony Mickiewicz, Edwarda Dwurnika, Anny Konik, Franciszka 
Orłowskiego, Olgi Boznańskiej, Jonasza Sterna, Jana Lebensteina, 
Tadeusza Boruty, Honoraty Martin, Pawła Althamera, Zbyluta 
Grzywacza, Leszka Sobockiego, Krzysztofa M. Bednarskiego, 
Krzysztofa Gierałtowskiego, Erny Rosenstein. 

4, 11 stycznia - godz. 16.00
22 stycznia - godz. 12.30
29 stycznia - godz. 17.00
Oprowadzania kuratorskie po wystawie „Wspólnota, 
współczucie, współczułość”
Kuratorzy wyjaśnią, czym jest wystawa problemowa, przed-
stawią jej temat i założenia scenariuszowe, opowiedzą 
o dziełach tu prezentowanych – o ich autonomicznym znaczeniu 

i wzajemnym wpływie. 

do 9 stycznia (poniedziałek)
Marcin Szczygieł „Fotografia”
Galeria Zwiastun
W swojej działalności Marcin Szczygieł łączy pasję artystyczną 
i społeczną, uczestnicząc jako wolontariusz w wydarzeniach kul-
turalnych w Częstochowie. Jest też wrażliwym obserwatorem. Ta 
umiejętność znajduje wyraz w jego czarno-białych fotografiach. 
Uchwycone, ulotne chwile z życia miasta stanowią jeden zestaw 
fotografii prezentowanych na wystawie w Galerii Zwiastun. Drugi 
zakres tematyczny, z którego znany jest twórca to impresje 
z wydarzeń muzycznych, subtelne portrety wykonawców.
Marcin Szczygieł urodził się w 1998 roku. Jest uczniem IV LO im. 
Henryka Sienkiewicza w Częstochowie. Współpracuje z wortalem 
czeKultura, OPK „Gaude Mater” oraz Fundacją „Oczami Brata”. 
W 2015 roku otrzymał wyróżnienie podczas Ogólnopolskiego Kon- 
kursu Fotograficznego FOTOMARATON oraz zakwalifikował się do 
wystawy pokonkursowej 10. i 11. edycji „Klimatów Częstochowy”.

10 – 29 stycznia
25 lat Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 
wystawa dokumentalna

www.galeria.czest.pl
Aleja Najświętszej Maryi Panny 64,  tel. 34 324 55 81

Dyskusyjny Klub Książki „STOP!Kartka” 
dla młodzieży
Zaprasza: Biblioteka Publiczna, Aleja Naj-
świętszej Maryi Panny 22, tel. 34 360 56 28

PROPOZYCJE ZAJĘĆ BIBLIOTECZNYCH 
I SPOTKAŃ

„Dzień Babci, Dzień Dziadka” - zajęcia lite-
racko-plastyczne dla dzieci w wieku 6-12 lat, 
w każdy wtorek i piątek miesiąca. Zaprasza: 
Biblioteka Publiczna, Filia nr 4, 
ul. Św. Barbary 32, tel. 34 360 61 15

„Zaginiony świat – Dinozaury”, „Koty, 
kotki, kociaki”, „Karnawał” – spotkania 
dla najmłodszych z cyklu: zajmujące lekcje 
dla przedszkolaków, czytanie wierszy, zajęcia 
edukacyjne i plastyczne. Zaprasza: Biblioteka 
Publiczna, Filia nr 7 (wypożyczalnia dla 
dzieci), Aleja Pokoju 16, tel. 34 323 27 26

„Lekcje biblioteczne” - lekcje dla 
przedszkolaków oraz uczniów klas I-III szkół 
podstawowych, uczestnicy zapoznawani są 
z zasadami korzystania z biblioteki. 
„Teatrzyk Kamishibai” - zajęcia literackie 
dla dzieci. Zaprasza: Biblioteka Publiczna, 
Filia nr 8, ul. Księżycowa 2, tel. 34 361 43 27

„Spotkanie z biblioteką”, „Poznajemy 
katalogi biblioteczne” – lekcje biblioteczne 
dla uczniów szkół podstawowych: zasady 
korzystania z biblioteki. 
„Czytajmy razem – Przedszkolaki 
w Bibliotece” – zajęcia literackie dla przed-

szkolaków, uczestnicy poznają literaturę dzie-
cięcą. Zaprasza Biblioteka Publiczna, Filia 
nr 13, ul. Mireckiego 28, tel. 34 323 29 44

„Lekcja na zamówienie” - lekcje przepro-
wadzane w poniedziałek w godz. 9.00-12.00, 
temat nauczyciel z przedszkola lub szkoły 
uzgadnia telefonicznie z bibliotekarzem, co 
najmniej dwa tygodnie przed planowanym 
spotkaniem. „Bajka na telefon” – moż-
liwość zaproszenia bibliotekarza do 
przedszkola w celu przeczytania bajki 
oraz przeprowadzenia zajęć literacko-
-plastycznych lub literacko-ruchowych. 
Zaprasza: Biblioteka Publiczna, Oddział 
dla Dzieci i Młodzieży, Aleja Kościuszki 4, 
tel. 34 360 61 09

EDUKACJA GLOBALNA W BIBLIOTECE
„Podróże z Zogiem”, „Tosia odkrywa 
czekoladę” – warsztaty dla dzieci w wieku 
5-7 lat.
„Milla i woda”, „Rówieśnicy z Globalnego 
Południa” – warsztaty dla dzieci w wieku 
8-9 lat. 
„Kto na nas pracuje?”, „Dziel się spra-
wiedliwie” – warsztaty dla dzieci w wieku 
10-12 lat.
„Świat jest mały”, „Powiedz mi ile jesz, 
a powiem Ci skąd jesteś” – warsztaty dla 
młodzieży w wieku 12-14 lat. 
„Świat na sprzedaż”, „Jemy, a kto płaci?” 
– warsztaty dla młodzieży w wieku 14-17 lat.
„Globalna sieć powiązań”, „Prawa Czło-
wieka” – warsztaty dla osób w wieku 16-19 

lat. Zaprasza: Biblioteka Publiczna, Filia 
nr 13, ul. Mireckiego 28, tel. 34 323 29 44

„Czy prąd bierze się z gniazdka”, „Wodne 
rozrachunki”, „Zaplątani w globalne 
sieci” - zajęcia dla uczniów klas I – III.
„Międzynarodowe przysmaki”, „Gorzko-
-słodki smak czekolady”, „Mój dzień – 
globalne zależności” - zajęcia dla uczniów 
klas IV – VI. Zaprasza: Biblioteka Publiczna, 
Oddział dla Dzieci i Młodzieży, Aleja Kościusz-
ki 4, tel. 34 360 61 09 

BIBLIOTEKA DLA SENIORÓW
„Internet? Prosta sprawa!” - zajęcia indy-
widualne z zakresu obsługi komputera 
i Internetu. Konieczne wcześniejsze zapisy na 
zajęcia. Zaprasza: Biblioteka Publiczna, Filia 
nr 7 (wypożyczalnia dla dzieci), Aleja Pokoju 
16, tel. 34 323 27 26

Konsultacje komputerowe dla seniorów 
– spotkania w każdy wtorek o godzinie 11.00 
i 12.00. Zaprasza: Biblioteka Publiczna, Filia 
nr 10, ul. Michałowskiego 20, 
tel. 34 322 31 04

„Latarnik w bibliotece” - zajęcia kompute-
rowe dla seniorów od wtorku do piątku 
w godzinach 12.00-14.00. Zaprasza: Bibliote-
ka Publiczna, Filia nr 13, ul. Mireckiego 28, 
tel. 34 323 29 44

„Komputeromania” - warsztaty komputero-
we, szczególnie dla osób w wieku 50+ (patro-

nat „Latarników Polski Cyfrowej”). Zaprasza: 
Biblioteka Publiczna, Filia Muzyczna, Aleja 
Niepodległości 41, tel. 34 363 39 37

KONKURSY
„Biblioteka – sto lat!” - internetowy 
konkurs dla zainteresowanych, poświęcony 
historii Biblioteki Publicznej w Częstochowie. 
Co drugi miesiąc na stronie: www.biblioteka.
czest.pl publikowana jest zagadka z napro-
wadzającymi „multimedialnymi śladami”. 
Odpowiedzi można przesyłać na adres: 
filia13@biblioteka.czest.pl. Wśród autorów 
prawidłowych odpowiedzi wylosujemy 
nagrody książkowe. Zaprasza: Biblioteka 
Publiczna, Filia nr 13, ul. Mireckiego 28, 
tel. 34 323 29 44

WYSTAWY
Wystawa malarstwa Miry Woroniec-Sim-
lat – Filia nr 6, ul. Orkana 56 A
„Niezwykła biblioteka” - wystawa fotogra-
ficzna – Filia nr 7, Aleja Pokoju 15/17
„Malowanie na kolanie” - wystawa obra-
zów Pawła Neteczy – Filia nr 8, 
ul. Księżycowa 2
„Piękno polskiej natury” - wystawa 
malarstwa Jolanty Chrzanowskiej i Alicji Ma-
łasiewicz - Filia nr 10, ul. Michałowskiego 20
„Europa okiem Senior Tur” - wystawa foto-
graficzna Stowarzyszenia Senior Tur - Filia 
nr 14, ul. Norwida 17/21
„Kukiełka literacka” - wystawa pokon-
kursowa z Niepublicznego Artystycznego 
Przedszkola Olka Klepacza, ul. Łódzka 4/6

www.biblioteka.czest.pl
Aleja Najświętszej Maryi Panny 22, tel. 34 360 56 28BIBLIOTEKA PUBLICZNA im. dr.

Władysława Biegańskiego

I. Edukacja kulturalna

1. Dzieci i młodzież
- edukacja muzyczna
* zajęcia wokalne / poniedziałek, wtorek, środa /
* nauka gry na gitarze / poniedziałek, wtorek, środa, sobota /
* nauka gry na pianinie / czwartek, piątek /
* nauka gry na keyboardzie / poniedziałek, środa /
- edukacja plastyczna
* zajęcia plastyczne / poniedziałek, wtorek, środa /
- edukacja teatralna
* zajęcia teatralne / poniedziałek, wtorek, środa /
- edukacja taneczna
* zajęcia choreograficzne / poniedziałek, wtorek,  
czwartek, piątek /
- inne:
* zajęcia modelarskie / poniedziałek, środa, czwartek /
* zajęcia ceramiczne / wtorek, środa /
* zajęcia fotograficzne / środa /

2. Dorośli
* zajęcia kroju i szycia / wtorek, środa, czwartek, piątek /

* zajęcia ceramiczne / wtorek, środa /
* gimnastyka relaksacyjna - joga / wtorek, czwartek, piątek /
* zajęcia fotograficzne / środa /
* zajęcia modelarskie / poniedziałek, środa, czwartek /

II. Działalność rekreacyjna

* aqua – aerobik dla dorosłych / wtorek /
* gimnastyka korekcyjna dla dzieci / poniedziałek - piątek /
* kursy pływania / sobota, niedziela /

III. Imprezy, wydarzenia

8 stycznia (niedziela)
„Karnawał dla seniorów” – spektakl satyryczny „Wiech – 
Koń by się uśmiał” w wykonaniu Wojciecha Kowalskiego  
i Eugeniusza Ślusarskiego
Wstęp bezpłatny, wejściówki należy odebrać w kasie MDK przy  
ul. Łukasińskiego 50/68. 

14 stycznia (sobota)
Uroczyste otwarcie galerii artystycznej MDK

W programie: recital Adrianny Noszczyk „Najpiękniejsze 
utwory Anny German akustycznie”
Adrianna Noszczyk - aktorka, wokalistka. Absolwentka Stu-
dium aktorskiego przy Teatrze Śląskim w Katowicach, obecnie 
studentka teatrologii na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. 

Wystawa fotografii „Z życia MDK”
foto: Leszek Pilichowski, Michał Koziarz

21 stycznia (sobota)
XXXIII Zimowe Zawody Modeli Latających
od godz. 9.30 – zapisy uczestników, godz. 10.00 – rozpo-
częcie zawodów
Popularyzacja modelarstwa lotniczego, kształtowanie 
postawy FAIR – PLAY, sprawdzian umiejętności sportowych 
zawodników
Miejsce: Sala gimnastyczna Zespołu Szkół Technicznych i Ogólno-
kształcących im. Żeromskiego, Aleja Niepodległości 16/18
Organizator: Pracownia modelarstwa w Miejskim Domu Kultury
Szczegółowe informacje można uzyskać w Pracowni Modelarskiej 
w MDK w Częstochowie.
Wstęp wolny

www.mdk.czest.pl
ul. Łukasińskiego 50/68, tel. 34 323 12 79MIEJSKI DOM KULTURY
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RATUSZ
Aleja Najświętszej Maryi Panny 45

Wystawy stałe:
„Dzieje miasta Częstochowy”- stała 
wystawa historyczna
„Spacer po dawnej i współczesnej 
Częstochowie” - stare i nowe fotografie 
miasta na wieży ratuszowej
„Kweclich, Sętowski, Michalik, 
Stępniak, Bulik...” - kolekcja obrazów 
współczesnych malarzy częstochowskich
„Częstochowianie. Mieszkańcy miasta 
na fotografii w latach 1845–1918”

Wystawy czasowe:
Ratusz
Gabinet Wybitnych Częstochowian
„Od Waldemara Miechowskiego 
wszystko się zaczęło…70 lat sportu 
żużlowego w Częstochowie 1946 – 
2016”

Sala Reprezentacyjna
„Klimaty Częstochowy” – wystawa 
fotograficzna

„Bóg się rodzi, Gwiazda wschodzi...”
Eksponaty ze zbiorów Działu Etnografii 
Muzeum Częstochowskiego, wykonane 
przez artystów ludowych: Tadeusza 
Kachela, Józefa Kaczmarka, Zygmunta Kę-
dzierskiego, Annę i Rajmunda Kicmanów, 
Elżbietę Klimczak, Stanisława Kwaśnego, 
Stanisława Majewskiego, Mariana Pikułę, 
Zdzisława Purchałę, Franciszka Skałę i Eu-
geniusza Węgiełka. Rzeźby i płaskorzeźby 
powstałe z drewna, gliny i gipsu, obrazy 
- malowane również na szkle - przed-
stawiają Żłóbek z Dzieciątkiem i Świętą 
Rodzinę, Pokłon Trzech Mędrców, pokłon 
pasterzy czy scenę Ucieczki do Egiptu. 
Ekspozycję uzupełnią fragmenty tekstów 
kolęd i pastorałek.

GALERIA DOBREJ SZTUKI
Aleja Najświętszej Maryi Panny 47
Wystawa stała: 
„Sztuka Polska XIX i XX wieku”

Wystawy czasowe:
„Przestrzenie ciszy” 
Zagadnienie ciszy zobrazują prace wpisu-
jące się w różne nurty sztuki nowoczesnej, 

m.in. sztuka abstrakcyjna, minimalizm, 
jak również wykonane w odrębnych dzie-
dzinach artystycznych, m.in. malarstwo, 
fotografia, sztuka wideo. Prace plastyczne 
wzbogacają fragmenty dzieł literackich. 

PAWILON WYSTAWOWY 
W PARKU IM. S. STASZICA

„Oj, wianeczku jak mi Cię żal... Strój 
Panny Młodej i akcesoria ślubne 
z przełomu XIX i XX wieku”
Ekspozycja ze zbiorów Muzeum Arche-
ologicznego i Etnograficznego w Łodzi, 
Muzeum w Łowiczu, Muzeum Śląskiego 
w Katowicach oraz Muzeum Częstochow-
skiego.

„w sobie...” sztuka papieru Mirosławy 
Truchty-Nowickiej
Mirosława Truchta-Nowicka to autorka 
lalek, rzeźb, obiektów i instalacji 
przestrzennych, których tworzywem jest 
przede wszystkim papier w przeróżnej 
postaci. 

ZAGRODA WŁOŚCIAŃSKA
ul. 7 Kamienic 4
Wystawy czasowe:
„W domu tkaczki” – wystawa etnogra-
ficzna ze zbiorów własnych

MUZEUM GÓRNICTWA RUD ŻELAZA 
W PARKU IM. S. STASZICA

Stała wystawa poświęcona historii 
górnictwa rud żelaza w regionie często-
chowskim

GALERIA PRZY UL. KATEDRALNEJ 8
„Żydzi Częstochowianie” 
W przedwojennej Częstochowie mieszka-
ło ponad 30 tys. Żydów Częstochowian. 
Tworzyli bardzo silną społeczność, 
a jednocześnie intensywnie uczestniczyli 
w życiu miasta. Hitlerowcy w czasie 
II wojny światowej w barbarzyński spo-
sób zamordowali Ich w obozach śmierci.
Im poświęcona jest wystawa „Żydzi 
Częstochowianie”.
/Zygmunt A. Rolat/

REZERWAT ARCHEOLOGICZNY
ul. Łukasińskiego 20
Wystawy stałe:

„Z mroku dziejów. Kultura łużycka” – 
wystawa archeologiczna
Cmentarzysko kultury łużyckiej in situ

DOM POEZJI, 
MUZEUM HALINY POŚWIATOWSKIEJ

ul. Jasnogórska 23
Wystawa stała poświęcona życiu i twór-
czości poetki

Godziny otwarcia Muzeum
Wystawy czynne w okresie zimowym (paź-
dziernik – maj) 
wtorek, czwartek, piątek: 9.00-15.30, środa: 
11.00-17.30 
sobota, niedziela: 11.00-17.00, poniedziałek: 
nieczynne

Dom Poezji – Muzeum Haliny Poświatowskiej, 
ul. Jasnogórska 23
wtorek, czwartek, piątek: 9.00-15.30, środa: 
11.00-17.30
sobota, niedziela: 11.00-17.00 – wystawy 
czynne tylko w każdą drugą sobotę i niedzielę 
miesiąca, poniedziałek: nieczynne

Rezerwat Archeologiczny, ul. Łukasińskiego 20
wtorek, środa, czwartek, piątek: 8.00-14.00
sobota, niedziela: 10.00-16.00 – wystawy 
czynne tylko w każdą trzecią sobotę i niedzielę 
miesiąca, poniedziałek: nieczynne

WILLA GENERAŁA. 
CENTRUM PROMOCJI MŁODYCH

Aleja Wolności 30
W odrębnym harmonogramie

Willa Generała czynna:
poniedziałki - piątki: 7.30 - 19.00
Wystawy w Centrum Promocji Młodych w Willi 
Generała są udostępniane bezpłatnie.

WYDARZENIA, IMPREZY, EDUKACJA

Ratusz
Bieżąca realizacja lekcji muzealnych  
z dziedziny historii, archeologii, etnogra-
fii, sztuki, przyrody.
Co wiesz o rzeźbie? Kim był Michał 
Anioł, August Rodin, Wit Stwosz? 
Czy rzeźbienie jest trudne? Czy JA 
mogę rzeźbić?
„Z rzeźbą na ty…” 

Zajęcia dla zorganizowanych grup dzieci  
i młodzieży szkolnej
Zapisy pod nr. tel. 504 757 502
Lekcja muzealna warsztatowa (1,5 godz.) – 5 zł 
od osoby (max 25 osób), opiekunowie – wstęp 
wolny 

MULTICENTRUM „ZODIAK”
16 – 27 stycznia
Ferie w Zodiaku 
„AUSTRALIJSKA PRZYGODA”
W czasie ferii zapraszamy na zajęcia 
plastyczne, naukowe i techniczne, które 
przeznaczone są dla grup zorganizowa-
nych oraz uczestników indywidualnych 
w wieku 6 – 12 lat.
Harmonogram:
18 – 20 stycznia – godz. 12.00 – 14.00
Uczestnicy indywidualni 6-7 lat
Koszt: 8 zł/osoba
25 – 27 stycznia – godz. 12.00 – 14.00
Uczestnicy indywidualni 8-12 lat
Koszt: 8 zł/osoba
Dzieci indywidualnie można zapisać na 1, 
2 lub 3 dni warsztatów, ponieważ każdego 
dnia będą inne zajęcia!
16 i 23 stycznia (poniedziałek)
Grupy zorganizowane 
9.00 – 10.30 I grupa
12.00 – 13.30 II grupa
Koszt: 5 zł/osoba
17 i 24 stycznia (wtorek)
Grupy zorganizowane 
9.00 – 10.30 I grupa
12.00 – 13.30 II grupa
18 i 25 stycznia (środa)
9.00 – 10.30 I grupa
19 i 26 stycznia (czwartek)
9.00 – 10.30 I grupa
20 i 27 stycznia (piątek)
9.00 – 10.30 I grupa
Ważne:
Warsztaty przeznaczone są dla grup 
zorganizowanych oraz uczestników 
indywidualnych w wieku 6 -12 lat; czas 
trwania zajęć: 2 godz. dla uczestników 
indywidualnych, 1,5 godz. dla grup; 
koszt warsztatów: osoba indywidualna – 
8 zł/osoba, grupa zorganizowana  – 
5 zł/osoba 
W ZODIAKU obowiązuje obuwie zmienne; 
zapisy pod nr. tel. 504 757 598.
Szczegółowe informacje: www.multicen-
trum.muzeumczestochowa.pl/

www.muzeumczestochowa.pl
Aleja Najświętszej Maryi Panny 45, tel. 34 360 56 31 wew. 10MUZEUM CZĘSTOCHOWSKIE

9 stycznia (poniedziałek)
Spotkanie w Jurajskim Fotoklubie 
godz. 19.00
połączone z wręczeniem Nagrody Fotografa 
Roku oraz indywidualną wystawą /Galeria 
Fotopobudka/ laureatki - Niny Mazuś.
Miejsce: Regionalny Ośrodek Kultury, 
ul. Ogińskiego 13 A

13 stycznia (piątek)
Wernisaż poplenerowej wystawy fotografii 
- MONTE NEGRO 2016 – godz. 18.00

Podczas wernisażu zostanie zaprezentowany 
film autorstwa Sławomira Jodłowskiego, komi-
sarza pleneru, obrazujący miejsca, w których 
powstawały prace fotograficzne uczestników.
Miejsce: Galeria ARTFOTO Regionalnego 
Ośrodka Kultury, ul. Ogińskiego 13 A

14 stycznia (sobota)
XV Ogólnopolskie „Wręczyckie Jasełka 
2017” - Tradycje Bożonarodzeniowe 
budujące tożsamość 
godz. 15.00

10 - 12 stycznia od godz. 9.00 – przesłuchania 
konkursowe 
14 stycznia - godz. 15.00 – prezentacja 
laureatów
Organizatorzy: Gminny Ośrodek Kultury we 
Wręczycy Wielkiej, Stowarzyszenie „PROM” 
na Rzecz Rozwoju, Wspierania Kultury, 
Sportu i Turystyki Gminy Wręczyca Wielka, 
Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie, 
Lokalna Grupa Działania „Zielony Wierzcho-
łek Śląska” 
Miejsce realizacji i sekretariat imprezy: 

Gminny Ośrodek Kultury we Wręczycy Wielkiej

22 stycznia (niedziela)
XX Przegląd Grup Kolędniczych HERODY 
2017 – godz. 13.00
Miejsce: Gminny Ośrodek Kultury w Niegowie, 
ul. Wojska Polskiego 2
Współorganizator: Gminny Ośrodek Kultury 
w Niegowie
Regulamin i karta zgłoszenia: www.rok.
czestochowa.pl
Wstęp wolny

www.rok.czestochowa.pl
ul. Ogińskiego 13 A, tel. 34 324 46 51REGIONALNY OŚRODEK KULTURY

Sztuczne Lodowisko
ul. Boya-Żeleńskiego 6/8
Szczegóły: www.mosir.pl
O przerwach w funkcjonowaniu obiektu, np. 
w związku z warunkami atmosferycznymi, 
informować będziemy na bieżąco na łamach 
naszej strony internetowej oraz pod nr. tel. 
34 360 60 65 lub 603 267 090.

Miejska Ślizgawka
Stary Rynek, codziennie w godz. 10.00 
– 20.00.
Korzystanie ze ślizgawki oraz szatni jest 
bezpłatne. Na miejscu czynna wypożyczalnia 
łyżew w cenie 5 zł za godzinę od pary łyżew. 
Najmłodsi bezpłatnie korzystać mogą z 10 
kasków ochronnych i 4 pingwinów pomagają-
cych w jeździe na łyżwach.

OFERTA ODPŁATNYCH ZAJĘĆ 
DLA SENIORÓW 60+:

Gimnastyka w wodzie
Poniedziałki, godz. 13.30 – 14.15
Wtorki, godz. 12.00 – 12.45
Czwartki, godz. 12.00 – 12.45
Miejsce: Pływalnia Kryta, 
Aleja Niepodległości 20/22
Callanetics:
Poniedziałki, godz. 19.00 – 20.00, 20.00 
– 21.00
Czwartki, godz. 19.00 – 20.00, 20.00 – 21.00
Aerobic:

Poniedziałki, godz. 18.00 – 19.00
Czwartki, godz. 18.00 – 19.00
Salsa:
Poniedziałki w godz. 17.00 – 18.00
czwartki w godz. 11.30 – 12.30
Miejsce: Sala na Pływalni Krytej, 
Aleja Niepodległości 20/22
Zajęcia z instruktorami. Odpłatność zgodnie 
z cennikiem usług Pływalni Krytej. Dla 
seniorów posiadających Kartę „Częstochowski 
Senior” - preferencyjna cena. Zajęcia nie 
odbywają się w dni wolne od pracy.

OFERTA BEZPŁATNYCH ZAJĘĆ 
DLA SENIORÓW 60+:

każdy wtorek
Treningi ruchowe na bieżni i w siłowni 
godz. 12.00 – 13.30
Miejsce: Miejski Stadion Lekkoatletyczny, 
ul. Dąbrowskiego 58/64
każda środa
Tenis stołowy – godz. 10.00 – 11.30
Miejsce: Sala Sportowa „Częstochowianka”, 
ul. Rejtana 7 C
każdy czwartek
Treningi ogólnorozwojowe – godz. 9.30 
i 10.30
Miejsce: Hala „Polonia”, ul. Dekabrystów 43
Zajęcia nie odbywają się w dni wolne od pracy.
od środy do piątku
Amatorska Liga Siatkówki sezon 
2016/2017

środy i czwartki: godz. 18.30 – 22.00
Miejsce: Hala Sportowa Częstochowa, 
ul. Żużlowa 4
piątki: godz. 18.00 – 22.00
Miejsce: Sala sportowa „Częstochowianka”, 
ul. Rejtana 7 C
środy: godz. 20.30
Miejsce: Hala Sportowo – Widowiskowa 
„Polonia”, ul. Dekabrystów 43
Harmonogram na stronach kalendarium
Harmonogram spotkań 2 rundy II Ligi dostęp-
ny będzie na: www.amatorska.info 

7 stycznia
Liga 40 latków w piłce siatkowej 
godz. 9.00 
Miejsce: Sala Sportowa „Częstochowianka”, 
ul. Rejtana 7 C 
Harmonogram na stronach kalendarium

7, 8, 29 stycznia
XXIII edycja LIGI FUTSALU o Puchar 
Prezydenta Miasta Częstochowy
Miasto Częstochowa, MOSiR w Częstochowie 
oraz Hala Sportowa Częstochowa Sp. z o.o. 
zapraszają na kolejną edycję popularnego 
turnieju oldbojów. W zawodach mogą wziąć 
udział zawodnicy urodzeni w 1982 r. i starsi, 
którzy nie uczestniczyli w meczach rundy 
jesiennej sezonu 2016/2017, rozgrywek pro-
wadzonych przez PZPN i podległe mu okręgi. 
Powyższe ograniczenie nie dotyczy zawodni-

ków urodzonych w roku 1977 i starszych.
Dokładny terminarz na: www.mosir.pl.
Miejsce: Hala Sportowa Częstochowa, 
ul. Żużlowa 4

Szkółka łyżwiarska dla dzieci i dorosłych 
godz. 8.00 i 9.00
Dla dzieci w wieku 6-12 lat oraz dorosłych. 
Zajęcia obejmują naukę jazdy na łyżwach od 
podstaw oraz kontynuację nauki rozpoczętej 
w latach poprzednich.
Kurs prowadzony przez instruktorów łyżwiar-
stwa obejmuje 8 godzin zajęć w soboty 
i niedziele o godz. 8.00 (2 grupy) i 9.00 (2 grupy)
Harmonogram I tury: 
godz. 8.00 – 2 grupy: zajęcia dla początkują-
cych dzieci i osób dorosłych 
godz. 9.00 - 2 grupy: zajęcia doskonalące dla 
dzieci oraz dla dzieci początkujących
06.01.2017 r. - początek kursu; kolejne zajęcia 
odbywać się będą: 08.01. oraz w ferie: 14.01, 
15.01, 21.01, 22.01, 28.01, 29.01 – zakończe-
nie kursu.
Harmonogram II tury: 
godz. 8.00 – 2 grupy: zajęcia dla początkują-
cych dzieci i osób dorosłych 
godz. 9.00 - 2 grupy: zajęcia doskonalące dla 
dzieci oraz dla dzieci początkujących
11.02.2017 r. - początek kursu; kolejne zajęcia 
odbywać się będą: 12.02, 18.02, 19.02, 25.01, 
26.01, 04.03, 05.03 – zakończenie kursu.

www.mosir.pl
ul. Dekabrystów 43, tel. 34 372 07 83MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI

2, 9, 16, 23, 30 stycznia (poniedziałek)
Spotkanie Chóru Coralmente  
godz. 18.00

3, 17 stycznia (wtorek)
„Spotkanie z Operą” Mirona Pietrasa 
godz. 17.00

3, 10, 17, 24, 31 stycznia (wtorek)
Toastmasters – Klub publicznego 
przemawiania i przywództwa  
(sala konferencyjna) – godz. 18.00 

4, 11, 18, 25 stycznia (środa)
Spotkanie Klubu Literackiego  
„Złota Jesień” - godz. 16.00

5, 12, 19, 26 stycznia (czwartek)
Spotkanie Towarzystwa Galeria  
Literacka – godz. 17.00

9 stycznia (poniedziałek)
Gawędy humanistyczne prof. Barbary 
Kubickiej-Czekaj, temat: „Jak to 
z hymnem było?” - godz. 18.00

10 stycznia (wtorek)
Mirosław Desperak i jego muzyka coun-
try: Sylwetka jodłującej gwiazdy Grand 
Ole Opry – Margo Smith – godz. 17.00

11 stycznia (środa)
Promocja książki „Częstochowa w XX-
-leciu międzywojennym” pod redakcją 

Ryszarda Stefaniaka 
godz. 17.00
We współpracy z Zespołem Szkół Tech-
nicznych im. Jana Pawła II.
Ryszard Stefaniak - doktor nauk 
humanistycznych w dyscyplinie historia, 
Zastępca Prezydenta Miasta Częstochowy. 
Absolwent pedagogiki na Wydziale Huma-
nistyczno-Pedagogicznym WSP 
w Częstochowie, studiów podyplomo-
wych z zakresu zarządzania oświatą 
oraz historii (UŚ); laureat nagród, m.in. 
częstochowskiego i śląskiego Kuratora 
Oświaty za wybitne osiągnięcia w pracy 
dydaktycznej i wychowawczej. Autor 
licznych publikacji dotyczących m.in. 
historii harcerstwa, Józefa Piłsudskiego 
oraz Jasnej Góry.

12 stycznia (czwartek)
Spotkanie poświęcone postaci Józefa 
Mikołajtisa – godz. 18.00
Prowadzący: Krzysztof Czajkowski
Rozpoczęcie cyklu spotkań poświęconych 
częstochowianom-polonistom z okazji 
60-lecia Częstochowskiego Oddziału 
Towarzystwa Literackiego im. 
Adama Mickiewicza

13 stycznia (piątek)
JAZZtochowa: Coffe & Cigarettes, 
Michał Walczak – gitara, Paweł Surman 
– trąbka – godz. 19.00 
Bilety: 25 i 15 zł (ulgowe)

14 stycznia (sobota)
Wernisaż zbiorowej wystawy  
„Maryniści” - godz. 17.00

16 stycznia (poniedziałek)
„Szopka Noworoczna” Zbisława  
Janikowskiego – godz. 18.00

18 stycznia (środa)
Promocja książki Idy Łubińskiej pt. 
„Ułamki czasu i pejzaże” - godz. 18.00
Ida Łubińska - magister filologii polskiej 
i dziennikarka, dyplomowany praktyk 
australijskiej szkoły psychologiczno 
- terapeutycznej „Brathconnection”, 
animatorka kultury. Laureatka Nagrody 
Specjalnej Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego w 2011 roku za całokształt 
działalności. 
„Ułamki czasu i pejzaży” to zwarte 
wydanie tekstów publikowanych dotąd 
na łamach częstochowskiego magazynu 
literackiego GALERIA. 

19 stycznia (czwartek)
Winylowe i muzyczne delicje Zbignie-
wa Burdy – godz. 18.00
Wernisaż wystawy Dagmary Jakubow-
skiej-Kaffki (Galeria „Słoneczna”) 
- godz. 19.00

23 stycznia (poniedziałek)
Wieczór piosenki lirycznej Aleksandra 
Markowskiego – godz. 18.00

25 stycznia (środa)
Promocja książki ks. Jarosława Grabow-
skiego „O Bogu po ludzku” 
godz. 17.30
Ks. dr Jarosław Grabowski - kapłan 
archidiecezji częstochowskiej, teolog 
dogmatyk, absolwent Papieskiego 
Uniwersytetu św. Tomasza z Akwinu 
„Angelicum” w Rzymie. Wykładowca 
dogmatyki i ekumenizmu w Wyższym Se-
minarium Duchownym w Częstochowie. 
Autor książki „Przewodnik dla pytających 
o wiarę” i wielu artykułów. 

Z cyklu „Filozofujemy”: „Względność 
względnego” - godz. 18.15
Dyskusję moderować będą dr Sebastian 
Gałecki i dr Marek Perek.

26 stycznia (czwartek)
Udostępnienie wystawy w Galerii 
„Wejściówka” - godz. 12.00
Miejsce: Galeria OPK „Gaude Mater”  
i Gazety Wyborczej, ul. Racławicka 6 A

26 stycznia (czwartek)
Stowarzyszenie Polsko-Włoskie  
Due Terre zaprasza na spotkanie 
pt. „Racconti sulle Marche” (Opowieści  
o regionie Marche) – godz. 18.00

27 stycznia (piątek)
Koncert z cyklu Classic Tea  
godz. 18.00

www.gaudemater.pl
ul. Dąbrowskiego 1, tel. 34 324 36 38

jeżeli nie ma informacji o biletach - wstęp wolny„GAUDE MATER” Ośrodek
Promocji Kultury
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Żużel to dyscyplina sportu ciesząca się w Częstochowie szczególną 
atencją. Nic dziwnego, że najbardziej zagorzali kibice „włókniarzy” 
już nie mogą doczekać się powrotu biało-zielonych do ekstraligi. Fakt 
come backu „lwów” do grona czołowych ekip kraju został niedawno 
oficjalnie potwierdzony przyznaną Włókniarzowi licencją.
Do inauguracji zmagań pozostało jednak jeszcze kilka miesięcy. Na 
razie zawodnicy budują swoją kondycję fizyczną podczas zajęć na 
hali i w terenie. W tym miesiącu częstochowianie mają też wybrać 
się na obóz do Spały lub Cetniewa. Kibiców z kolei czeka tradycyjna 
żużlowa gala lodowa. - Mam nadzieję, że pod koniec stycznia przygo-
tujemy turniej, który już na stałe wpisany jest do kalendarza wyda-
rzeń sportowych w naszym mieście – zapowiada prezes Włókniarza 
Częstochowa, Michał Świącik.
Prezes Świącik i jego współpracownicy już zakończyli kompletowa-
nie składu biało-zielonych na ten sezon. W 2017 roku w Częstocho-
wie zaprezentują się tak doskonale znani żużlowcy jak Rune Holta 

i Andreas Jonsson. Zagraniczny zaciąg uzupełnią Leon Madsen 
i Matej Zagar.
- Mamy też już nowego szkoleniowca. Nasz wybór padł na osobę, 
która przed rokiem pracowała w Łodzi. Mam na myśli Lecha Kędziorę, 
którego pamiętam jeszcze z czasów, gdy jako zawodnik reprezentował 
barwy GKM-u Grudziądz – mówi Michał Świącik.
Kędziora na fotelu szkoleniowca zastąpił Józefa Kafla, z którym dzia-
łacze nie zdecydowali się przedłużyć umowę. Klub raczej nie będzie 
korzystał ze wsparcia menedżera. Wszystkie te funkcje – trenera 
i menedżera – połączy wspomniany Kędziora.
Oficjalna prezentacja zespołu Włókniarza Częstochowa zaplanowa-
na jest na 8 lutego w Hali Sportowej Częstochowa.
- Szykuje się nam wspaniała gala. Taka, która w istocie będzie 
przedtaktem rywalizacji na torze przy ulicy Olsztyńskiej – zapowiada 
prezes częstochowskiego klubu.

Andrzej Zaguła

KIBICE CZARNEGO SPORTU W CZĘSTOCHOWIE NIE MOGĄ DOCZEKAĆ SIĘ ROZGRYWEK LIGOWYCH. ZANIM RUSZY SEZON, 
JESZCZE TEJ ZIMY, BĘDĄ SIĘ EMOCJONOWAĆ KOLEJNĄ EDYCJĄ ŻUŻLOWEJ GALI LODOWEJ. 

RAKÓW JUŻ MYŚLI O WIOŚNIE
6 STYCZNIA RUSZY NAJWAŻNIEJSZA CZĘŚĆ 
PRZYGOTOWAŃ PIŁKARZY II-LIGOWEGO 
RAKOWA CZĘSTOCHOWA DO ROZGRYWEK 
RUNDY WIOSENNEJ. LIDER WSPÓŁZAWODNIC-
TWA W TEJ KLASIE ROZGRYWKOWEJ I GŁÓWNY 
KANDYDAT DO AWANSU, TEGO DNIA ZAPRE-
ZENTUJE SIĘ SWOIM KIBICOM W TRADYCYJNYM 
TURNIEJU HALOWYM „PIŁKARSKA GWIAZDKA”. 
IMPREZA ODBĘDZIE SIĘ W HALI SPORTOWEJ 
CZĘSTOCHOWA I ZOSTANIE POŁĄCZONA 
Z JUBILEUSZEM 95-LECIA ISTNIENIA KLUBU.

Zmagania w tegorocznej edycji „gwiazdki” będą się odbywać z udziałem całej plejady czę-
stochowskich zespołów – Skry, Victorii i Stradomia. Stawkę uzupełnią gospodarze 
i jedna z drużyn amatorskich, wyłoniona w grudniowych eliminacjach. Na parkiecie HSC 
nie zabraknie też zespołu złożonego z gwiazd polskiego futbolu.
Po halowym graniu podopieczni Marka Papszuna wrócą do treningów na własnych obiek-
tach. Potem czeka ich krótki wypad do Wałbrzycha, gdzie od 23 do 28 stycznia przebywać 
będą na pierwszym z dwóch zaplanowanych zgrupowań. 
Wspomniany Papszun i jego współpracownicy bardzo skrupulatnie przygotowali plan 
spotkań kontrolnych, sprawdzających formę zespołu. W styczniu czerwono-niebieskich 
czekają starcia z Wisłą Kraków (21.01) oraz Chrobrym Głogów (28.01). Pierwsza potyczka 
odbędzie się w podkrakowskich Myślenicach, druga podczas zgrupowania w Wałbrzychu.
W lutym częstochowianie mają w terminarzu wyjazd na zgrupowanie do Kleszczowa (13-18 
lutego). Początek rundy rewanżowej zaplanowano na 4 marca. Raków podejmować będzie 
na własnym boisku GKS Bełchatów.

Andrzej Zaguła

ŻUŻLOWE ŚLIZGI CORAZ BLIŻEJ
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