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Przy ulicy Pułaskiego 42 powstał nowy blok 
komunalny. W czterokondygnacyjnym bu-
dynku znajdują się 32 mieszkania - jedno-  
i dwupokojowe. Każde z nich wyposażono 
w instalacje: gazową, wodno-kanalizacyjną, 
c.o., elektryczną, telefoniczną, antenową, lo-
giczną, domofonową i wentylacyjną. Każde 
ma indywidualne opomiarowanie. W kuch-
niach zamontowano kuchenki gazowe i zle-
wozmywaki, a w łazienkach wanny, umywalki 
i toalety. Lokale na parterze są przystosowa-
ne do potrzeb osób niepełnosprawnych, po-
ruszających się na wózkach. Obok budynku 

znajduje się parking dla 32 samochodów  
i plac zabaw dla dzieci. 
Budowa bloku kosztowała około 4,6 mln zł. 
Ponad 3,2 mln zł pochodzi z budżetu miasta, 
reszta to wsparcie Banku Gospodarstwa Kra-
jowego (ok. 1,38 mln zł). 
Generalnym wykonawcą zadania było kon-
sorcjum częstochowskich firm: Zakładu 
Remontowo-Budowlano-Instalatorskiego 
„Budo-Max” (lider konsorcjum) oraz Przedsię-
biorstwa Handlowo-Usługowego „Monter”. 
Dokumentację projektową wykonała spółka 
„MIASTOPROJEKT CZĘSTOCHOWA”.
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MILIONY 
NA DK-46 

- Po zdobyciu środków na rozbudowę Drogi 
Wojewódzkiej 908, a później przebudowę DK-1, 
teraz udało się nam uzyskać dofinansowanie na 
rozbudowę DK-46. To kolejna inwestycja mają-
ca znaczenie dla połączenia miejskiej sieci dro-
gowej z węzłami budowanej autostrady, która 
poprawi znacząco wjazd i wyjazd z Częstocho-
wy od zachodu – mówi prezydent Krzysztof 
Matyjaszczyk.
Środki pochodzą z konkursu w ramach Progra-
mu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 
2014-2020, Priorytet: IV Infrastruktura drogo-
wa dla miast, działanie: 4.2 – Zwiększenie do-
stępności transportowej ośrodków miejskich 
leżących poza siecią drogową TEN-T i odcią-
żenie miast od nadmiernego ruchu drogowe-
go. Spośród 42 złożonych wniosków tylko 16 
uzyskało dofinansowanie w ramach konkur-
su, a częstochowski wniosek znalazł się na 7. 
miejscu listy rankingowej zwycięskich projek-
tów, uzyskując 66 punktów. Dobra ocena daje 
gwarancję dofinansowania w pełnej wyso-
kości 85% wartości (4 spośród 16 projektów 
mają otrzymać tylko 27% dofinansowania).
Projekt ma na celu poprawę przepustowości, 
stworzenie bezpiecznego połączenia z auto-
stradą A1, zwiększenie dostępności transpor-
towej Częstochowy oraz odciążenie miasta 

od nadmiernego ruchu drogowego poprzez 
budowę nowego odcinka drogi krajowej – 
tzw. obejścia ul. św. Barbary.
Rozbudowa DK-46 realizowana będzie w sys-
temie ,,zaprojektuj – wybuduj.” Miejski Zarząd 
Dróg i Transportu już w 2016 roku rozpisał 
przetarg na wyłonienie wykonawcy. W tym 
roku zostaną wykonane prace projektowe; 
uzyskane będą też potrzebne decyzje admi-
nistracyjne. Właściwe prace budowlane po-
winny rozpocząć się w 2018 roku, a zakończyć 
w 2019.
Początek inwestycji zlokalizowany jest na 
zachodniej granicy miasta, natomiast ko-
niec na włączeniu do ul. Pułaskiego. Łączna 
długość odcinka drogi wynosi około 7,2 km  
(w tym długość odcinka przebudowywane-
go to 5,46 km, a  długość odcinka nowo bu-
dowanego – 1,73 km). Przebudowane bądź 
wybudowane zostaną główne skrzyżowania, 
infrastruktura podziemna i naziemna (m.in. 
odwodnienie, oświetlenie, chodniki, ścieżki 
rowerowe, elementy Inteligentnych Syste-
mów Transportowych oraz urządzenia bez-
pieczeństwa ruchu drogowego).
Planowana wartość inwestycji to ponad  
120 mln zł, a planowana wartość dofinanso-
wania – ponad 96,5 mln zł.

Częstochowa zdobyła kolejne 
fundusze na infrastrukturę 

drogową. Tym razem 
dofinansowanie dotyczy 
rozbudowy DK-46 – ulic 
Głównej i Przejazdowej 

wraz z budową obejścia 
ul. św. Barbary do ul. Pułaskiego.

NOWY BUDYNEK KOMUNALNY
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Na zdjęciu od lewej: Mariusz Sikora, dyrektor MZDiT w Częstochowie,  
Krzysztof Matyjaszczyk,  prezydent Częstochowy i Piotr Grzybowski, naczelnik 
Wydziału Funduszy Europejskich i Rozwoju Miasta



Wraz z początkiem roku uruchomiliśmy pły-
walnię przy IV LO im. Henryka Sienkiewicza. 
W dwadzieścia miesięcy została zbudowana 
od podstaw w miejscu starego, zburzonego 
basenu. Teraz nie tylko uzupełnia nowocze-
sną infrastrukturę sportową przy Liceum  
i będzie służyć uczniom tej szkoły, ale także 
wszystkim częstochowianom. To znakomite 
miejsce na rekreację w samym centrum mia-
sta – dwa baseny, jeden pełnowymiarowy dla 
tych, którzy potrafią już pływać i drugi, mniej-
szy dla tych, którzy chcą się dopiero nauczyć. 
Wiem, że jeszcze wiele takich obiektów po-
winno powstać w Częstochowie… Sport, 
a szczególnie pływanie jest świetnym spo-
sobem na prosty kręgosłup, zdrowe stawy, 
szczupłą sylwetkę i dobre samopoczucie.
Jednak to nie koniec dobrych wiadomości 

dla miłośników pływania - miasto ogłosiło 
niedawno przetarg na projekt i budowę 
tak długo oczekiwanego parku wodnego 
przy ul. Dekabrystów. W ramach inwestycji 
przede wszystkim zostanie rozbudowana 
obecna pływalnia o budynek z basenami 
krytymi. W programie funkcjonalno-użytko-
wym zaplanowano m.in. basen do pływania, 
baseny rekreacyjne z gejzerami i hydroma-
sażem, basen ze sztuczną falą, dziką i leni-
wą rzekę, brodzik dla dzieci oraz baseny dla 
zjeżdżalni rurowej i rodzinnej. W aquaparku 
ma powstać też strefa saunarium i odnowy 
biologicznej. Nowy obiekt powstanie w po-
łudniowej części działki administrowanej 
przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji - od 
strony ul. Dekabrystów. Zajmie część tere-
nów zielonych wykorzystywanych obecnie 
jako plaża, plac zabaw oraz boisko do plażo-
wej piłki nożnej i siatkowej. Nie będzie inge-
rował w Skwer Kaliny Jędrusik.

Zasadnicza budowa powinna rozpocząć się 
w 2018 roku, 2017 rok będzie przeznaczony 
na prace projektowe i procedury administra-
cyjne. Park wodny ma powstać do 2020 roku.

Od kilku lat inwestujemy też w Park Lisiniec. 
Powstała tam nowa infrastruktura sportowa, 
ścieżki spacerowe, skatepark, a - w ramach 
Budżetu Obywatelskiego - plac zabaw  
i piłkarzyki na wolnym powietrzu. Chcemy, 
by częstochowianie mogli w tym miejscu 
korzystać z nowoczesnego i w pełni przyja-
znego kompleksu sportowo-rekreacyjnego.
Niebawem zostanie rozpisany przetarg wy-
konawczy na budowę Strefy Wypoczynku 
Adriatyk, a więc w części, do której prowadzi 
wjazd od ul. Toruńskiej. Jeszcze w tym roku 
powstanie tam Pawilon Plażowy i kąpielisko 
wraz z plażą. Ma to być zamknięty akwen ką-
pielowy, wydzielony - za pomocą estetycz-
nych pomostów drewnianych lub kompozy-
towych - ze zbiornika Adriatyk. Teren będzie 
oświetlony i monitorowany. Nie zabraknie 
rzecz jasna nowych nasadzeń zieleni, ławek, 
koszy na śmieci czy stojaków na rowery. 
Wszystkie te prace powinny być wykonane 
w 2017 roku, ale naszą intencją jest, by reali-
zacja tej inwestycji nie uniemożliwiała korzy-
stania z parku w tegorocznym sezonie.
Zachęcam wszystkich częstochowian i tych 
młodych, i znacznie starszych, ale i tych naj-
mniejszych do korzystania z naszej oferty re-
kreacyjnej, którą – jak widać – sukcesywnie 
uzupełniamy i poszerzamy. Z początkiem 
roku zyskaliśmy nowe miejsce do pływania 
w centrum miasta, niedługo powstaną kolej-
ne – na Tysiącleciu i na Lisińcu. 
Każda aktywność fizyczna ma swoje zalety, 
ale ta w wodzie ma ich chyba najwięcej. Pły-
wanie jest jednym z nielicznych sportów, któ-
ry może uprawiać prawie każdy przez… całe 
życie. Wzmacnia kondycję, rozwija harmonij-
nie mięśnie, jest bezpieczne dla zdrowia, sta-
wów, pozwala szybciej powrócić po różnego 
typu urazach do pełnej sprawności ruchowej; 
działa też świetnie na naszą psychikę. 

Krzysztof Matyjaszczyk
Prezydent Miasta Częstochowy

PYTAMY PREZYDENTA 

O PŁYWANIE
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Zachęcam wszystkich częstochowian 
i tych młodych, i znacznie starszych, 
ale i tych najmniejszych do korzystania 
z naszej oferty rekreacyjnej, którą – jak widać 
– sukcesywnie uzupełniamy i poszerzamy

W badaniu satysfakcji 
interesantów wysokie,  
a nawet bardzo wysokie 
noty wystawiło Urzędowi 
Miasta Częstochowy  
aż 79,75% respondentów. 
Badanie prowadzono od 1 czerwca do 
30 września 2016 r. na grupie 400 osób. 
Ogólny poziom usług świadczonych 
przez Urząd oceniono jako bardzo dobry 
i dobry. Bardzo wysokie noty przyznało 
Urzędowi 47,5% ankietowanych, a raczej 
wysokie 32,25%.
Procentowy rozkład bardzo wysokich  
i wysokich ocen poszczególnych aspek-
tów pracy urzędników miejskich przed-
stawia się następująco:
Dotrzymywanie terminów: 84,5% 
Ogólne zainteresowanie rozwiązaniem 
zaistniałego problemu: 87% 
Staranność: 90,75% 
Udzielanie informacji: 94,25%
Chęć udzielenia pomocy: 92,25%
Równość w traktowaniu interesan-
tów: 90,5%
Czas oczekiwania na załatwienie 
sprawy: 69,5% 
Uprzejmość: 94,75% 
Wiedza: 93,5% 
Poświęcanie uwagi indywidualnemu 
klientowi: 93%. 

MIESZKAŃCY
ZADOWOLENI
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CZĘSTOCHOWSKA 
KARTA MIESZKAŃCA
Wszyscy zainteresowani mogą zgłaszać się 
po Częstochowską Kartę Mieszkańca.

Karta pozwala zbierać punkty u lokalnych przed-
siębiorców i wymieniać je na atrakcyjne bonusy. 
Łączy dotychczasowe programy Częstochowski 
Senior i Rodzina Plus, da dostęp do Biblioteki Pu-
blicznej. Zostanie zintegrowana z biletem komu-
nikacji miejskiej, zyska też funkcję płatniczą.
Już kilkadziesiąt lokalnych firm potwierdziło 
udział w inicjatywie, umożliwiając tym samym 
swoim klientom zbieranie punktów lojalnościo-
wych. Organizatorzy programu są otwarci na 
zgłoszenia kolejnych przedsiębiorców. Dla nich 
Grupa LEW SA przygotowała atrakcyjną ofertę 
użytkowania terminali do akceptacji kart płatni-
czych, służących jednocześnie do obsługi syste-
mu Samorządowego Programu Lojalnościowego.
Uczestnictwo w programie jest bezpłatne i do-
browolne. Można do niego przystąpić w dowol-
nym momencie. Aby wyrobić kartę, należy wy-
pełnić wniosek i uzupełnić oświadczenie, okazać 

dokument tożsamości, a potem potwierdzić od-
biór karty. Grupa LEW i Urząd Miasta Częstocho-
wy planują udostępnić aplikację mobilną, wspie-
rającą korzystanie z programu, będącą również 
platformą komunikacji samorządu, przedsiębior-
ców i mieszkańców. Partnerem technologicz-
nym przedsięwzięcia jest firma mPay. 

Wniosek o wydanie karty można składać w:
Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta –  
ul. Śląska 11/13
Centrum Informacji Turystycznej – Aleja  
Najświętszej Maryi Panny 65
Wydziale Polityki Społecznej – ul. Śląska 11/13
Wydziale Funduszy Europejskich i Rozwoju –  
ul. Waszyngtona 5
Miejskim Domu Kultury – ul. Łukasińskiego 50/68
Hali Sportowej Częstochowa – ul. Żużlowa 4

Szczegóły: www.karta.czest.pl

PROMOTORZY GOSPODARKI
Przedsiębiorcy i inwestorzy szczególnie zaangażowani 
w rozwój gospodarczy miasta otrzymali doroczne 
wyróżnienia „Promotor Częstochowskiej Gospodarki”.

Wyróżnienia Prezydenta Miasta Częstochowy 
„Promotor Częstochowskiej Gospodarki” przy-
znawane są za wyjątkową aktywność w sferze 
rozwoju lokalnej przedsiębiorczości oraz two-
rzenie klimatu dla biznesu i nowych inwestycji. 
Tegoroczne wyróżnienie główne otrzymał HO-
TEL SCOUT; ponadto uhonorowano: Europej-

skie Centrum Usług Wspólnych ZF TRW, PRES 
MEBEL, Pracownię Informatyki NUMERON oraz 
Mirosława Mrowca. W tym roku po raz pierwszy 
przyznano także nagrodę specjalną Prezydenta 
Miasta Częstochowy. Trafiła ona – za ,,imponu-
jący przykład połączenia profesjonalizmu, kre-
atywności i wielkiego serca” – do firmy DELTIM.

Podregion częstochowski jest jednym 
z polskich subregionów o najwyższej 
atrakcyjności inwestycyjnej dla dzia-
łalności przemysłowej. W najnowszym 
raporcie atrakcyjności inwestycyjnej 
województw i podregionów Instytu-
tu Badań nad Gospodarką Rynkową 
Częstochowa dobrze wypada też  
w rankingach związanych z działalno-
ścią usługową i zaawansowaną tech-
nologicznie.

Częstochowa otrzyma blisko 2,36 mln zł 
dofinansowania na przebudowę po-
nad 700-metrowego odcinka ulicy 
Kiedrzyńskiej. Ministerstwo Infrastruk-
tury i Budownictwa zatwierdziło prze-
kazaną przez wojewodę śląskiego listę 
rankingową projektów drogowych  
w ramach II edycji „Programu rozwoju 
gminnej i powiatowej infrastruktury 
drogowej na lata 2016-2019”.

Do 13 lutego można zgłaszać kan-
dydatów do kolejnej edycji Nagród  
im. Doktora Władysława Biegańskie-
go w dziedzinie ochrony zdrowia. 
Wnioski można składać w kancelarii 
Urzędu Miasta Częstochowy, ul. Ślą-
ska 11/13, pokój nr 3, przesłać pocztą 
na ten adres lub drogą elektroniczną  
(z podpisem kwalifikowanym) na ad-
res info@czestochowa.um.gov.pl bądź 
za pomocą platformy SEKAP.

Prezydent Częstochowy ogłosił kolej-
ny przetarg na sprzedaż dwóch nie-
ruchomości przy ul. św. Barbary. Od-
będzie się on16 lutego 2017 r. o godz. 
10.00, w sali sesyjnej Urzędu Miasta 
przy ul. Śląskiej 11/13. Szczegóły moż-
na znaleźć na stronie: www.bip.cze-
stochowa.pl oraz w Wydziale Mienia  
i Nadzoru Właścicielskiego Urzędu 
Miasta Częstochowy, ul. Waszyngto-
na 5, pokój nr 209 lub telefonicznie  
nr: 34 370 77 09 lub 34 370 77 29.

W SKRÓCIE
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Wszystko zaczęło się w ubiegłym roku od 
projektu „Zmieniając dziś, projektujesz lep-
sze jutro”, który Fundacja Chrześcijańska 
„Adullam” realizuje na Starym Mieście we 
współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy 
Społecznej w Częstochowie i Urzędem Mia-
sta. – Stwierdziliśmy, że będziemy wydawać 
biuletyn, chcąc tym samym pokazać oczami 
mieszkańców to, co dzieje się na Starym Mie-
ście, co się zmienia, czego brakuje, a czego jest 
w nadmiarze – mówi Anna Klim-Jaworska, 
koordynatorka grupy redakcyjnej.

Na wyjątkowość tego projektu składa się rów-
nież to, że tworzą go seniorzy. A ci mają wielką 
potrzebę opowiadania i sami chcieli się w nie-
go zaangażować. Są to osoby zżyte ze swoją 
dzielnicą, przywiązane do tego miejsca i uwa-
żające je za najpiękniejszy zakątek świata.

W ramach wydawnictwa powstają wywiady, 
artykuły czy fotoreportaże zatytułowane „Chcę 
poznać Twój świat...”. – Praca nad biuletynem 
to również możliwość poznania mieszkańców, 
wielu ciekawych ludzi i miejsc. Daje nam bardzo 
wiele radości – przyznaje Jan Adamski, jeden  
z dziennikarzy. 

Dzięki wydawnictwu seniorów możemy liczyć 
na niezwykłe historie, nierzadko z pierwszej 

ręki. Na przykład o tym, jak kiedyś funkcjo-
nowało miasto, jak żyła tutejsza społeczność.  
A też o tym, gdzie znajdowały się różne przed-
siębiorstwa i sklepy, gdzie warto zajrzeć, by po-
czuć odpowiedni klimat. – Mój ojciec, jak żył, to 
opowiadał mi, że tu była najciekawsza dzielnica 
Częstochowy – opowiada Walentyna Golec. – 
Tu był duży plac, przyjeżdżali wtedy końmi, han-
dlowali, rozmawiali, było bardzo gwarno i rado-

śnie. Sama mieszkam tutaj od 3 lat i od samego 
początku interesowałam się, co to za miejsce. 
Chodziłam, pytałam, ponieważ bardzo mnie to 
ciekawiło. I choćbym nie wiem ile miała pienię-
dzy, nie zamieniłabym tego na żaden inny dom.

Stąd także potrzeba przełamania stereotypu, 
bo wbrew pozorom mieszkańcy Starego Mia-
sta są przepełnieni energią oraz chęcią do róż-
nych działań. A te opierają się przede wszyst-

kim na rozmowach, wymianie poglądów  
i pozytywnym postrzeganiu dzielnicy, która na 
przestrzeni lat bardzo się zmienia. A im liczniej-
sza grupa redakcyjna, tym lepiej – daje to więk-
sze pole do powstawania treści biuletynów.

– Ponadto ważne jest to, że w biuletynie ukazują 
się również informacje wychodzące od naszych 
partnerów – dodaje Dina Lewandowska, ani-
matorka społeczności lokalnej. – Takie part-
nerstwo opiera się na swobodnej współpracy na 
przykład z instytucjami, organizacjami, przed-
siębiorstwami. Ma otwartą formę, więc jeśli ktoś 
chce dołączyć, bo czuje, że może coś zrobić dla 
dzielnicy i jej mieszkańców, to możemy wspólnie 
te działania zrealizować.

I jak się okazuje, nie muszą to być duże spra-
wy. Czasem wystarczy przyjść, opowiedzieć 
o czymś ciekawym, zwrócić na coś uwagę.  
A jeśli ktoś ma domowe archiwum pełne zdjęć 
dawnej Częstochowy, może je udostępnić. 
Punkt Organizowania Społeczności Lokal-
nej na Starym Mieście znajduje się przy ulicy 
Warszawskiej 13. Można też skontaktować się  
z Fundacją „Adullam” (ul. Krakowska 34). Szcze-
góły działań poznamy, m.in. wchodząc na stro-
nę internetową adullam.pl oraz profil na Face-
booku: facebook.com/fundacjachrzescijanska.

Michał Wilk

                          Stare Miasto 
                 ma wspaniałą duszę i naprawdę 
               jest piękne – przekonują seniorzy, tworzący 
             biuletyn „Nasze Stare Miasto”, w którym  
prezentują subiektywne spojrzenie na swoją dzielnicę.
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Dzięki wydawnictwu seniorów 
możemy liczyć na niezwykłe historie, 
nierzadko z pierwszej ręki. Na przykład 
o tym, jak kiedyś funkcjonowało 
miasto, jak żyła tutejsza społeczność.

KTO NAJPOPULARNIEJSZY, 
KTO NAJLEPSZY
Początek roku to czas podsumowań i plebiscytów. 10 lute-
go o godzinie 15.00 w sali reprezentacyjnej Ratusza Miej-
skiego, Regionalna Rada Polskiego Komitetu Olimpijskie-
go w Częstochowie wspólnie z częstochowskim Urzędem 
Miasta, redakcją „Życia Częstochowy i Powiatu”, Telewizją 
Orion, portalem internetowym www.wCzestochowie.pl 
i Radiem Jura podsumuje plebiscyt na najlepszych spor-
towców, trenerów i działaczy w Częstochowie oraz regio-
nie częstochowskim w 2016 roku.
Kandydaci zgłaszani byli do końca stycznia 2017 r. Spo-
śród wszystkich nazwisk, kapituła konkursowa plebiscytu 
wytypuje i uhonoruje dziesięciu sportowców, pięciu tre-
nerów i trzech działaczy, którzy otrzymają miano laureata 
plebiscytu.
–  Faworytów w naszym plebiscycie jest kilku. Ale przed ofi-
cjalnym ogłoszeniem wyników nie mam zamiaru speku-
lować. Należy pamiętać, że takie wybory są nie tylko mier-
nikiem wartości poszczególnych sukcesów sportowych. To 
także element popularności osób związanych ze sportem, 
czasem nawet całych dyscyplin. Dlatego pragniemy, aby 
wybór kapituły odzwierciedlał wspomniane oczekiwania 
– mówi jeden z organizatorów plebiscytu i jednocześnie 
członek kapituły, wiceprezes Regionalnej Rady Polskiego 
Komitetu Olimpijskiego w Częstochowie, były wieloletni 
sternik Budowlanych Częstochowa, Jerzy Raganiewicz.
W lutym kapituła wybierze też najlepszych i najpopular-
niejszych sportowców, trenerów i działaczy 60-lecia. Nad 
„historycznym” plebiscytem czuwać będzie m.in. Dariusz 
Fiuty, dziennikarz przez lata opisujący na łamach lokal-
nych gazet wydarzenia ze stadionów i aren sportowych.
–  W tym przypadku przed nami trudne zadanie. Zmierzymy 
się z tak wspaniałymi bohaterami, wielkimi osobowościami, 
że czeka nas naprawdę żmudna praca, by o nikim nie zapo-
mnieć – dodaje Raganiewicz.
Wyniki plebiscytu 60-lecia ogłoszone zostaną pod koniec 
marca, podczas wręczania przez prezydenta Częstocho-
wy, Krzysztofa Matyjaszczyka nagród za osiągnięcia spor-
towe w 2016 roku. Podwójna uroczystość będzie okazją 
do spotkań sportowych pokoleń, które rozsławiały często-
chowski sport w kraju i na świecie.

Andrzej Zaguła

Piotr Gruszka otrzymał tytuł Ambasadora Częstochowskiego Sportu

Laureaci ubiegłorocznego plebiscytu
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WYTAŃCZYĆ 
ISTRZOSTWO

Choć Magdalena Dederko i Kacper Pawłowski 
wspólnie trenują taniec od niedawna, mają już na swoim 

koncie ogromne sukcesy w tej dziedzinie. Pod koniec 
ubiegłego roku, w Paryżu, zdobyli Mistrzostwo Świata 

w kategorii wiekowej poniżej 16 lat. Poprzedził je deszcz 
nagród na krajowych i zagranicznych turniejach.

– Podczas Mistrzostw Świata w Paryżu pokonaliśmy blisko sto par z całego 
świata, między innymi zawodników z Anglii, Afryki Południowej, Ukrainy, 
Stanów Zjednoczonych, Izraela, Kanady i wielu, wielu innych. Nasza rywa-
lizacja składała się z sześciu rund, a w każdej z nich musieliśmy zaprezento-
wać pięć tańców latynoamerykańskich, takich jak: cha cha, samba, rumba, 
paso doble, jive – wspomina piętnastoletnia Magdalena Dederko.
Paryski turniej to jeden z najważniejszych konkursów tego typu na 
świecie. Pojawiają się na nim najlepsi tancerze, tu rodzą się legendy  
i kształtują wielkie kariery. Jego organizatorem jest Donnie Burns, świa-
towej sławy szkocki tancerz, który aż piętnaście razy zdobył mistrzo-
stwo świata w tańcach latynoamerykańskich. 
Magdalena i Kacper są gimnazjalistami. Kacper uczy się na Śląsku,  
a Magdalena w Kłobucku. Razem trenują w Szkole Tańca „Sukces”  
w Jaworznie oraz w jej częstochowskiej filii działającej w Zespole Szkół 
im. Władysława Reymonta. Kacper tańczy od około dziewięciu, a Mag-
dalena pięciu lat. Jak podkreślają, swoje największe osiągnięcia zawdzię-
czają trenerom, pasji i talentowi, ale także regularnej, ciężkiej pracy. Tre-
nują od dwóch do czterech godzin dziennie, czasem znacznie więcej.
Paryski sukces sprawił, że o młodych tancerzach stało się jeszcze gło-

śniej. Interesują się nimi częstochowskie, śląskie i ogólnopolskie me-
dia. – Udzieliliśmy już wywiadów do lokalnych gazet i różnych stacji tele-
wizyjnych. Daje nam to ogromną satysfakcję i motywuje do dalszej pracy 
– podkreślają Magdalena i Kacper.
Ubiegły rok, na początku którego zaczęli trenować jako para, obfitował 
w sukcesy. Nasi młodzi tancerze zajęli również I miejsca na: prestiżo-
wym Międzynarodowym Konkursie Fred Astaire Cup we Francji, WDC 
Freedom Dance Cup Radom 2016, na Mistrzostwach Śląska 2016, Mi-
strzostwach Polski Centralno - Zachodniej 2016, turnieju o puchar prof. 
Mariana Wieczystego 2016. Znaleźli się także na drugiej pozycji w WDC 
Stardance World Cup Jelcz - Laskowice 2016 i Mistrzostwach Polski  
w tańcach latynoamerykańskich 2016. W Dutch Open Assen w Holan-
dii para wywalczyła piątą pozycję. – To był nasz pierwszy zagraniczny 
turniej, na którym pokonaliśmy około 45 par – chwalą się tancerze.
Apetyt Magdaleny i Kacpra na kolejne sukcesy rośnie. W kwietniu wy-
bierają się na prestiżowy turniej Blackpool w Anglii. To jeden z najstar-
szych i najsłynniejszych konkursów tańca na świecie, którego początki 
sięgają 1920 roku. 

zdjęcie i tekst: Monika Mamoń-Golonka
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{ JAZZTOCHOWA }

ATOMOWA
Atom String Quartet, czyli skrzypkowie 
Dawid Lubowicz i Mateusz Smoczyński, 

altowiolista – Michał Zaborski oraz  
wiolonczelista – Krzysztof Lenczowski, 

będzie gwiazdą lutowej odsłony  
częstochowskiego Festiwalu  

JAZZtochowa organizowanego przez 
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”.

Atom String Quartet to czołowy polski 
zespół jazzowy oraz jeden z najcie-
kawszych kwartetów smyczkowych 
na świecie. Od momentu zdobycia 
w 2011 roku Grand Prix XIII Bielskiej 
Zadymki Jazzowej, „tych czterech naj-
sympatyczniejszych rzępajłów z siłą ra-
żenia adekwatną do nazwy zespołu” - 
słowa Jana „Ptaszyna”  Wróblewskiego 
- stale gości na największych europej-
skich festiwalach muzycznych, takich 
jak m.in.: Berliner Jazztage, Jazz Baltica, 
Leipziger Jazztage, Festival Veranos de 
la Villa Madrid, Gaume Jazz Festival, 
Jazz Jamboree, Salzburger Festspiele, 
Manchester Jazz Festival, Ethno Jazz 
Festival czy Solidarity of Arts. Zespół 
współpracował z takimi sławami, jak: 
Branford Marsalis, Bobby McFerrin, 

Vladislav „Adzik” Sendecki, Leszek Moż-
dżer, Lars Danielsson, Zohar Fresco, Je-
rzy Maksymiuk.
W 2011 roku ukazała się płyta formacji 
„Fade In”, która zdobyła nagrodę Fryde-
ryka w kategorii „Jazzowy Fonograficz-
ny Debiut Roku”. Kolejny album, „Places”, 
wydany w 2012 roku nakładem wy-
twórni Kayax, otrzymał Fryderyka jako 
„Album Roku – Muzyka Jazzowa”. Warto 
wspomnieć, że w tymże 2012 roku ze-
spół zagrał w Częstochowie. Gościł na 
Festiwalu Wiolinistycznym im. Bronisła-
wa Hubermana. Zachwycona publicz-
ność festiwalowa w naszej filharmonii 
puściła go dopiero po trzecim bisie.
Maciej Nowotny z Jazz Forum o mu-
zyce z pierwszej płyty zespołu pisał, że 
choć wykonuje ją kwartet skrzypcowy 

„w sercu to czysty jazz: grany pieczoło-
wicie, drobiazgowo, jednak w duchu 
awanturniczym”. Adam Baruch, kry-
tyk Polish Jazz, nazwał album „Places” 
„wzruszającym przeżyciem słuchania”, 
uznając, że obu krążków „nie sposób ze 
sobą porównać - przedstawiają różne 
oblicza tej samej grupy”. 
Ponadto Atom String Quartet otrzymał 
Grand Prix Stowarzyszenia „Jazz Melo-
mani” w kategorii Nadzieja Meloma-
nów oraz Złote Gęśle na XV Festiwalu 
Folkowym Polskiego Radia „Nowa 
Tradycja”. W 2015 roku zespół został 
wyróżniony nagrodą „Mateusze Trójki 
2015” w kategorii „Muzyka Jazzowa 
– WYDARZENIE”. To wyróżnienie przy-
padło mu w udziale za „błyskawiczną 
międzynarodową karierę czterech nie-

zwykle utalentowanych wiolinistów, 
z których każdy jest improwizującym 
muzykiem jazzowym”. W czerwcu 2016 
roku Atom String Quartet otrzymał 
nagrodę Grand Prix Jazz Melomani  
w kategorii „Zespół roku”. 
We wrześniu 2015 roku, nakładem 
firmy Kayax, ukazał się trzeci (a drugi 
studyjny) album kwartetu „AtomSPHE-
RE”. Znalazły się na nim autorskie kom-
pozycje wszystkich muzyków zespołu,  
a także opracowania utworów Witolda 
Lutosławskiego oraz Zbigniewa Seifer-
ta. Krążek ten otrzymał nominację do 
nagrody Fryderyk 2016 w kategorii „Al-
bum roku muzyka jazzowa”. 
„Nie brakuje żywiołowych improwiza-
cji, z których zespół słynie, ale ogrom-
ne znaczenie mają także pojedyncze 

dźwięki” – pisało o twórczości kwartetu 
JAZZ FORUM. „Źródłem inspiracji były 
nie tylko różne kultury muzyczne świa-
ta, ale także zdobycze muzyki współ-
czesnej, zwłaszcza minimal music, 
która dołączyła do palety środków ar-
tystycznego wyrazu, wykorzystanych 
w najnowszych utworach zespołu.

Koncert tego jedynego w Polsce, jed-
nego z nielicznych w świecie kwar-
tetu smyczkowego grającego jazz  
i cieszącego się niesłabnącą międzyna-
rodową sławą, odbędzie się 25 lutego  
o godz. 19.00 w Pubie Stacherczak 
(Aleja Kościuszki 1). Bilety w cenie 35  
i 25 zł sprzedaje OPK „Gaude Mater”  
(ul. Dąbrowskiego 1) i Pub Stacherczak.

Tadeusz Piersiak

KAPELA

...w sercu to czysty jazz: 
grany pieczołowicie, 
drobiazgowo, jednak 
w duchu awanturniczym...

Maciej Nowotny, Jazz Forum

GWIAZDA: 
WŁODEK PAWLIK

3 lutego o 19.00 Filharmonia Częstochowska zaprasza na kon-
cert, którego gwiazdą będzie pierwszy polski laureat nagrody 
Grammy – Włodek Pawlik. Podczas występu tego wszech-
stronnego pianisty i kompozytora muzyki jazzowej, filmowej 
i teatralnej, lidera formacji Włodek Pawlik Trio zabrzmią m.in. 
fragmenty z filmów „Rewers” i „Pora umierać” oraz autorski,  
II Koncert fortepianowy. Artyście towarzyszyć będą nasi  
filharmonicy (dyrygent - Adam Klocek).
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GABA KULKA 
WALENTYNKOWO

10 lutego o 19.00 w Filharmonii Częstochowskiej wystąpi Gaba 
Kulka. Przy akompaniamencie orkiestry filharmonii wykona 
piosenki z autorskich płyt „Hat”, „Rabbit” oraz „The Escapist”. 
Utwory artystki zabrzmią w wyjątkowych aranżacjach Kamila 
Urbańskiego i Pawła Przezwańskiego. 

PIDŻAMA PORNO 
PO DWUDZIESTCE

Po dwudziestu latach wraca do Częstochowy Pidżama Porno.  
17 lutego o 20.00 wystąpi w Klubie Rura. Zespół założony  
w grudniu 1987 roku z inicjatywy Krzysztofa Grabowskiego i An-
drzeja Kozakiewicza, w 1989 roku nagrał swój pierwszy mate-
riał „Ulice jak stygmaty”. Wtedy też zadebiutował na Festiwalu 
w Jarocinie, Festiwalu w Sopocie i - jako pierwsza polska kapela 
undergroundowa - w Pradze. Obecnie występuje w składzie: 
Grabaż, Kozak i Kuzyn.

ROMA TOUR
W ramach trasy „Roma Tour” Częstochowę odwiedzi zespół Sor-
ry Boys. 24 lutego o 20.00 wystąpi w Rurze. Podczas koncertu 
dotychczasowe brzmienie formacji zostanie wzbogacone na 
żywo o nowe, bardziej akustyczne instrumentarium. Obok pio-
senek z najnowszego albumu, w repertuarze znajdą się także 
najbardziej znane utwory z poprzednich płyt. Ostatnio zespół 
wystąpił w naszym mieście w 2014 roku podczas Frytki OFF.
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{ PRACOWNIE }

PASJONAT FOTOGRAFII
Sławomir Jodłowski jest absol-
wentem Wyższej Szkoły Fotogra-
fii w Warszawie, którą ukończył 
w 1994 roku, realizując dyplom 
również z zakresu teorii. Praca 
pod tytułem ,,Wybrane aspekty 
fotograficzne francuskiego surre-
alizmu”, promowana przez Urszu-
lę Czartoryską - znaną krytyczkę 
sztuki, zdobyła nagrodę Dyrektora 
Centrum Animacji Kultury w War-
szawie za szczególne wartości in-
telektualne. 
Jodłowski jest członkiem Związku 
Polskich Artystów Fotografików, 
Fotoklubu Rzeczypospolitej Pol-
skiej Stowarzyszenia Twórców, 
a obecnie prezesem Jurajskiego 
Fotoklubu w Częstochowie. Kieru-
je Galerią Fotografii ,,ART – FOTO” 
przy Regionalnym Ośrodku Kul-
tury, w której od 1996 roku zreali-

zował ponad 400 wystaw. Okazał 
się także świetnym organizatorem 
licznych imprez fotograficznych, 
plenerów, konkursów, warsztato-
wych spotkań autorskich, które 
prowadzą najwybitniejsi fachow-
cy w tej dziedzinie. Artysta od 
wielu lat przygotowuje doroczną 
wystawę Międzynarodowego 
Konkursu Cyfrowej Fotokreacji 
CYBERFOTO. W tym roku odbę-
dzie się ona już po raz dwudziesty. 
Współtworzy Jurajski Salon Foto-
grafii. Wydaje katalogi, publikuje 
artykuły w specjalistycznej prasie. 
Jest autorem kilkunastu indy-
widualnych ekspozycji, również 
na Litwie, w Macedonii, Bułgarii. 
Brał udział w wielu prestiżowych 
wystawach zbiorowych, między 
innymi w Nowym Yorku, Smoleń-
sku, Mediolanie, Warnie, Skopje.

Jodłowski potrafi zainteresować 
zdjęciami nie tylko dlatego, że 
warsztatowo opanował wiele 
tajników fotografii i stara się, by 
były technicznie nienaganne, ale 
przede wszystkim poprzez swoją 
twórczą rzeczowość. Zawsze jest 
starannie przygotowany do pod-
jęcia artystycznego ryzyka, stawia 
na niepowtarzalność: nowy kąt wi-
dzenia, czy inne, ciekawsze światło. 
Realizuje się w różnej problematy-
ce. Jego domeną jest niewątpliwie 
fotografia kreacyjna, obejmująca 
zarówno portret, jak i akt. Tworzy 
także serie surrealizujących kom-
pozycji, cykle pejzażowe, aż po 
tak zwaną fotografię podróżniczą, 
będącą nowym zjawiskiem kul-
turowym o globalnym zasięgu.  
W swoich wypowiedziach arty-
stycznych wykorzystuje kompu-

terowe techniki transformacji ob-
razu. Jako operator TVP Katowice 
potrafi również kręcić interesujące 
filmy dokumentalne z podróży po 
świecie.
Jak mówi o swojej twórczości: (...) 
Moje działania, myślenie fotografią 
stanowią próbę interpretacji tzw. 
,,modelu wewnętrznego”. Pojęcie to 
stworzył André Breton, objawia się 
w naszych snach, zawierających 
elementy dziwności i niezwykłości. 
Fotografia jest dla mnie rodzajem 
marzenia sennego, udającego za 
wszelką cenę rzeczywistość, w isto-
cie będąc tylko pewnym modelem 
jej transformacji (...). Jego zdaniem 
(...) Fotografia jest nieskończonym 
procesem wizualizacji doznań 
powstających pod wpływem indy-
widualnego postrzegania świata. 
Spektrum bodźców docierających 

do fotografującego poprzez zmy-
sły wytwarza specyficzny, charak-
terystyczny dla wytwórcy obrazu 
fotograficznego, mentalny model 
istnienia rzeczywistości - nieobiek-
tywnej dla odbiorców, natomiast 
obiektywnej dla twórcy. Przekaz 
fotograficzny jest umowną formą 
opisywania świata (...).
Artysta zauważa znaczenie prze-
mian w rozwoju tego medium. 
Sporo uwagi poświęca także digitali-
zacji obrazu, jaką przyniósł koniec XX 
wieku i dialogowi wysoko zaawanso-
wanych technologii ze sztuką. 

XX Międzynarodowy Konkurs 
Cyfrowej Fotokreacji CYBERFO-
TO 2017, organizowany przez 
ROK w Częstochowie, odbędzie 
się pod koniec kwietnia.  Szcze-
góły: rok.czestochowa.pl .

Marian Panek

Fotografia jest 
nieskończonym 

procesem 
wizualizacji doznań 

powstających 
pod wpływem 

indywidualnego 
postrzegania 

świata. 

SŁAWOMIR JODŁOWSKI

Marynistyczne 
,,Horyzonty”
Do 10 lutego w Galerii Ośrodka Promocji Kultury „Gaude Ma-
ter” można oglądać prace 25 malarzy z Polski, Niemiec, Słowacji  
i Ukrainy. Wystawa eksponuje morską problematykę w wielu po-
staciach. Prezentuje różne formy artystycznego przekazu wizu-
alnego, od przedstawień realistycznych czy metaforycznych, po 
abstrakcyjne struktury kompozycyjne. Budują one wyrazisty, ale 
też wieloznaczny i wielokierunkowy ,,Obraz Morza”. Wśród auto-
rów prac Częstochowę reprezentują m.in. Jakub Jakubowski, Jola 
Jastrząb, Włodzimierz Kulej, Adam Maruszczyk, Tomasz Musiał, 
Janusz Pacuda, Julia Panek, Marian Panek, Jerzy Piwowarski, Da-
riusz Słota, Paweł Słota, Grażyna Tarkowska, Artur Wawrzkiewicz, 
Kamil Zawada.

MuralART
Powstała aplikacja MuralART, dzięki której można „ożywić” mural  
zlokalizowany na tarasie Miejskiej Galerii Sztuki. Mural „xO =:O ;>” 
to dzieło dwóch młodych częstochowskich artystek Agaty Lan-
kamer i Emilii Dudziec. Powstał w ramach ubiegłorocznej edycji 
Festiwalu ART.eria. Aby go „ożywić”, należy zeskanować znajdują-
cy się przy nim QR-Code. Projekt został zrealizowany ze środków 
Centrum Amatorskiego Ruchu Artystycznego w Częstochowie.

CO W SZTUCE?

fot
. Ł

uk
as

z K
ole

wi
ńs

ki



fot
. B

. O
str

ow
ska

 (z
e z

bio
rów

 M
uz

eu
m 

Em
igr

ac
ji w

 Gd
yn

i)

14 LUTY 2017 www.cgk.czestochowa.pl 15LUTY 2017www.cgk.czestochowa.pl

{ LITERATURA }

POŻEGNANIE 
POETY

Pod koniec ubiegłego roku pożegnaliśmy 
Tadeusza Chabrowskiego, związanego z Częstochową, 
jednego z najciekawszych 
pisarzy polskiej 
emigracji. 

Tadeusz Chabrowski urodził się 
w 1934 roku w Złotym Potoku, 
mieszkał z rodziną w Częstocho-
wie. Po małej maturze wstąpił do 
zakonu paulinów. W 1961 r. wyje-
chał do amerykańskiej Częstocho-
wy. Studiował filozofię, teologię  
i literaturę m.in. w Londynie, Du-
blinie i Filadelfii. W 1967 r. wystąpił  
z zakonu i zawarł związek małżeński. 

Debiutował poetycko w 1960 r.  
w Tygodniku Powszechnym. Pierw- 
szy tom wierszy wydał w 1964 r. 
w Londynie. Jest autorem ponad 
dwudziestu książek poetyckich. 
W 2010 roku zadebiutował jako 
prozaik powieścią „Skrawki białe-
go habitu”. Należał do Stowarzy-
szenia Pisarzy Polskich i Związku 
Literatów Polskich, był członkiem 
Kongresu Polonii Amerykańskiej, 

Komitetu Parady Gen. Pułaskiego 
w Nowym Jorku (wiceprezes od 
2001 r.). Działał w Związku Pisarzy 
Polskich na Obczyźnie, w Centrum 
Polsko-Słowiańskim (prezes w la-
tach 1998–1999), redagował pe-
riodyk Centrum, „Głos – the Voice”.

Dwukrotny laureat Nagrody 
Kościelskich, za tom „Poezje wy-
brane” (LSW, 2009) został uho-
norowany przez ZPP na Obczyź-
nie. W 2016 r. otrzymał medal 
Wschodniej Fundacji Kultury 
„Akcent”. Obecny w naszym ży-
ciu literackim, z częstochowską 
publiką spotkał się po raz ostatni 
w połowie września ubiegłego 
roku. W Ośrodku Promocji Kultu-
ry „Gaude Mater” promował swój 
ostatni tomik „Dom w chmurach”.
– Ponad osiemdziesięcioletni Ta-

deusz Chabrowski wierci się jak 
urwis na lekcji religii – pisał o tych 
ostatnich wierszach Tadeusz Dą-
browski – jest podejrzliwy wobec 
wszelkich dogmatów, doktryn 
filozoficznych i gotowych prze-
pisów na szczęście. Nieufnie spo-
gląda także na siebie, na własne 
postępy i postępki liryczne, dlate-
go nie grozi mu kaznodziejstwo 
i patos. Wciąż potrafi osiągnąć 
czystość widzenia dziecka, ten ro-
dzaj naiwności, którym oddycha 
dusza. Dla Chabrowskiego – ma-
rzącego racjonalisty, życie – choć 
bywa bolesne – jest większym cu-
dem niż sen: „Śniłem, że nie mam 
dłoni/ i maluję obrazy/ przymo-
cowanym do kikuta ręki pędzlem/ 
kiedy się obudziłem/ obraz był 
większy niż moje życie”. 

opr. Tadeusz Piersiak

Tadeusz Chabrowski 

Z tomu pt. Magister Witalis (LSW, 2011).

Witalis do gazety

Ściera kurz z biurka, żeby przypadkowo

nie zaśmiecić treści, którą będzie chciał wysłać

do gazety. Kontury poematu muszą być wyraziste

– zaznaczył redaktor naczelny – najlepiej biało czarne

jak na fotografii, żeby każdy obywatel z ulicy mógł

kupić pismo. Jako agnostyk, najczęściej pisze wiersze

o Bogu, uspakaja w ten sposób sumienie i nie myśli,

co będzie potem.

...sumienie jest zbyt uproszczoną wersją religii,

w której wychowaliśmy się; samo echo to jeszcze

nie głos boży, którego należy się lękać

...wsłuchiwanie się, przeszkadza patrzeniu,

dlatego żaden z nas jeszcze Go nie ujrzał w plenerze.

Pomóżcie mi znaleźć haczyk, na którym zawieszę

to, czego się nie widzi, czego się nie słyszy

i to, do czego powinniśmy się modlić.

***

Woreczek prosa, który kupiłem u nikogo

na Wieluńskim Rynku w Częstochowie, posieję nigdzie

w polu blisko wsi Niżankowice,

jednakowo dostępnym dla komarów, motyli i wróbli;

może z tego wyrośnie nic lub wiele worków,

którymi podzielę się z ogółem,

który czasami potrafi być ciekawą jednostką,

z pustym żołądkiem lub chorą wątrobą.

LUDWICKIEGO 
POSZUKIWANIA 
EGZYSTENCJALNE
Pasją Konrada Ludwickiego jest nade wszystko literatura. Książ-
ki – zarówno ich lektura, jak i samodzielne tworzenie – to jego 
prawdziwe zamiłowanie. Wydaje beletrystykę oraz teksty na-
ukowo-eseistyczne. Jako badacz zajmował się m.in. procesem 
pisania w oparciu o dokonania Fernanda Pessoi, kinem Marka 
Hłaski i zjawiskami współczesnej kultury masowej. Ostatnio 
na warsztat wziął dziennik Karola Ludwika Konińskiego, pełen 
etycznego radykalizmu. Koniński, jeden z najciekawszych pu-
blicystów międzywojnia, doczekał się rzetelnego opracowania 
ze strony częstochowskiego literaturoznawcy.
-  Koniński to oryginalny, ale wciąż niedoceniony pisarz i krytyk  
literacki. Jego pisarską misją było mówienie niewygodnej prawdy, 
co sprawiało, że był odrzucony przez ówczesny establishment – 
komentuje Konrad Ludwicki.    
Zainteresowania Ludwickiego opierają się w głównej mierze 
na zagadnieniach egzystencjalnych. 
- Zależy mi na zwróceniu uwagi na 
wielorakie wymiary losu pojedyn-
czego człowieka, na krytyce współ-
czesnych konsumpcyjnych po-
staw kultury, przejawiających się  
w zaniku, przykładowo, lektury, co 
zaznacza się generalnie ucieczką 
od SŁOWA czytanego. Ucieczką  
w przerażającą (a i niebezpieczną) 
komercję i banał - opowiada Lu-
dwicki. - Pragnąłbym, by kultura 
była domeną znaczeń i wartości, 
jak i pewnej moralności, a tym 
samym by była sprzeciwem wo-
bec uprzedmiotowienia w każ- 
dej jego postaci. tj

Konrad Ludwicki, Bóg – Zło – Modlitwa. Wokół „Uwag 1940 – 1942” 
Karola Ludwika Konińskiego, Wydawnictwo „Universitas”, Kraków 2016.
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Nawet w środku zimy możemy przenieść się wprost do 
Ameryki Południowej, gdzie królują gorące rytmy: 

salsa, kizomba i bachata. Wszystko za sprawą potańcówek, 
które odbywają się w Częstochowie zwykle dwa razy w miesiącu.

Tradycja potańcówek sięga już dziesięciu lat. 
Impulsem do ich organizacji była chęć uczniów 
częstochowskich szkół tanecznych do pogłę-
biania swoich umiejętności także poza zajęcia-
mi. Pomysł się sprawdził, a spotkania odbywają 
się nadal, mimo że część ówczesnych tancerzy 
rozproszyła się. Są jednak i tacy, którzy przy-
chodzą na nie od początku. Tak jak Sylwia, któ-
ra bez tańca obejść się nie może. – To moje ży-
cie, to pasja, to sposób na rozładowanie emocji, 
ale także i ich odnalezienie – podkreśla. 
Uczestnicy spotkań nie zajmują się tańcem 
zawodowo, uprawiają go dla przyjemności. Są 
nauczycielami, prawnikami, budowlańcami, 
kierowcami. – Profesja nie ma znaczenia. Bardzo 
często zdarza się, że nie wiemy, jak druga osoba 
ma na imię. Bywa, że utrzymujemy kontakty 
poza wieczorkami, ale nie jest to norma – dodaje 

Sylwia. Na potańcówki przychodzi z nią mąż 
Seweryn. – Zawsze lubiłem tańczyć, małżonka 
tylko mnie ukierunkowała. Po prostu dołączyłem 
do jej pasji. Zaczynaliśmy od tańców klasycznych, 
potem były latynoamerykańskie, teraz kizomba 
– opowiada. Oczywiście na wieczorki taneczne 
nie przychodzą tylko pary, chociaż zdarza się, 
że podczas nich tworzą się takie. Od dawna 
przecież wiadomo, że taniec zbliża ludzi.
Maciek, który organizuje potańcówki, zdradza: 
– Wszystko zaczęło się od tańca, a ponieważ jed-
nocześnie gromadzę muzykę, więc dość łatwo 
przyszło mi połączyć obie pasje. Nie każdy potrafi 
prezentować właściwe piosenki do tańca. A ja 
przez to, że umiem tańczyć, mam do tego więk-
sze wyczucie. Najbardziej lubię salsę kubańską, 
jest szybka i można się przy niej bawić wspólnie.
Wieczorki taneczne odbywają się zwykle dwa 

razy w miesiącu, w różnych miejscach. Zapo-
wiada je wydarzenie na Facebooku. Może do 
niego dołączyć każdy, kto ma salsę, kizombę 
czy też bachatę we krwi i zna chociaż ich pod-
stawowe kroki. Wstęp jest bezpłatny.
– Zdarza się, że przychodzi na nie kilkadziesiąt 
osób i wszystkie wirują na parkiecie. Poza Czę-
stochową organizowane są takie spotkania na 
większą skalę, przyjeżdżają wtedy pasjonaci 
tańca z całej Polski, a nawet Europy. Może kiedyś 
takie spotkanie odbędzie się i w naszym mieście, 
kto wie?– zastanawia się Wojtek, na co dzień 
pracownik administracyjny.

Najbliższy wieczorek taneczny zaplanowano 
17 lutego w Cosmo przy Alei Armii Krajowej 68. 

Magda Fijołek

CO SIĘ DZIEJE 
 Z TEATREM FROM POLAND

Przez ostatnie lata organizacją koncertów w TfP 
zajmowała się Anita Grobelak, a za teatralną 

działalność odpowiadał Wojciech Kowalski (na zdjęciu). 
Teraz całość będzie spoczywała na barkach 

tego drugiego. W lutym rusza Scena TfP. 
Pod tą nazwą, w bramie Alei Najświętszej Maryi 

Panny 2, będzie funkcjonował klub. Zmieni się 
wystrój lokalu oraz oferta kulturalna.

W każdą niedzielę o godzinie 19.00, w Teatrze from Poland 
będą prezentowane spektakle zarówno własnego teatru,  

jak i przyjezdnych. W pozostałych terminach można  
spodziewać się odwiedzin różnych zespołów  

(szczegóły na stronach kalendarium).
– Scena TfP będzie adresowana do osób powyżej 30. roku życia, 

ale nie zapomnimy o młodzieży – zapewnia Wojciech Kowalski. 
– Co do teatralnej części to należy się spodziewać na przykład 

powrotu do kultowego przedstawienia „Saksofonista”. Będą 
Wiech i Rudnicki, na przemian z recitalami bardów, którzy gościli 
na Famie w Świnoujściu, na przykład Moniki Kowalczyk czy SZY-

MONMÓWI. W lutym odwiedzi nas Teatr Poświęcony z Katowic 
ze spektaklem „Jarosław Ocalony”, zagra Vavamuffin i Dezerter. 
Będziemy serwować ciepłe dania, w menu znajdzie się potrawa 

(wiadomego autorstwa – przyp. red.) pod nazwą „Kowadło”, ale 
nie zdradzamy przepisu i składników. Raz w miesiącu planujemy 

Scenę oddać fanom muzyki metalowej,  
nie chcąc odcinać się od korzeni.

Wielu bywalców TfP skarżyło się na niskie temperatury panują-
ce w klubie, po remoncie ma się to zmienić: – Ocieplimy 

 

DENS
SENSma

wizerunek nie tylko od strony wyglądu wnętrza, 
czy gastronomicznej, ale także dosłownie, w sposób 
odczuwalny na ciele, bo słupek rtęci skoczy w górę – 
śmieje się Kowalski.
W planach jest zagospodarowanie podwórka z myślą o powrocie  
do organizowania przedstawień na świeżym powietrzu.

Tomasz Jamroziński
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{ MIASTO Z PASJĄ }

PLANSZÓWKOWA 
CZĘSTOCHOWA

Marzyliście kiedyś o tym, by zostać osad-
nikami? Polować na smoki? Sabotować 
poszukiwania złota? Mieć własną sieć 
kolei żelaznej? Budować średniowieczne 
miasta? Toczyć wojny w Westeros? Orga-
nizować wyścigi wielbłądów? Tworzyć ga-
laktyczne imperium? Chronić świat przed 
Wielkimi Przedwiecznymi? Możliwości jest 
nieskończenie wiele, bo nieskończona wy-
daje się być wyobraźnia dzisiejszych twór-
ców gier planszowych. Ale nie tylko na tym 
zbudowana jest ich popularność. Ludzie 
stawiają na takie hobby, bo to doskonała 
okazja, by się po prostu spotkać. Choćby 
na chwilę wyjść zza tych wszystkich kom-
puterów, telefonów czy tabletów i ze sobą 
pobyć. Spotkania twarzą w twarz znów 
zaczynają być w cenie. Co więcej, to nie-

wiarygodnie wciąga. Trudno się od współ-
czesnych planszówek oderwać i z czasem 
rośnie tylko głód na coraz to nowsze tytuły. 
Częstochowskich miłośników gier planszo-
wych można spotkać w kilku miejscach.  
W każdą środę najprościej jest ich zastać od 
godziny 16.00 w Kawiarni Szklarnia (ul. No-
wowiejskiego 22). To doskonała pora i miej-
sce, by dać się wciągnąć w planszówkowe 
szaleństwo, poznać nowe tytuły i znaleźć 
kogoś, kto wytłumaczy najbardziej zawiłe 
zasady. Z kolei czwartkowe wieczory z plan-
szówkami w Cafe Belg (Aleja Najświętszej 
Maryi Panny 32) mogą pochwalić się naj-
dłuższą tradycją. Od wielu lat od 18:00 do 
22:00 w Belgu zbierają się pasjonaci z wciąż 
nowymi planszami i kartami. Natomiast jeśli 
komuś bardziej po drodze jest na Stare Mia-

sto, to również w czwartki może zajrzeć na 
wieczór gier, od godziny 16.00, do Kluboka-
wiarni Ironia (Stare Miasto 19). 
Dla zapracowanych w trakcie tygodnia, po-
mysłem jest wizyta w Weekendowym Klu-
bie Fantastyki GILDIA, który funkcjonuje od 
kilku lat w każdą sobotę i niedzielę od 14.00 
do 22.00 przy ulicy Witosa 1b. Tutaj również 
zawsze znajdzie się ktoś chętny do zmagań 
przy planszy. 
Największą imprezą planszówkową  
w Częstochowie jest Twierdza. To dwa 
dni najlepszej zabawy, ogromny zbiór 
gier planszowych do wypożyczenia, gro-
no fachowców, którzy zawsze poradzą  
i coś polecą oraz liczne turnieje z nagro-
dami. Twierdza startowała ponad cztery 
lata temu w Centrum Promocji Młodych  

i z edycji na edycję rozrasta się i rozbudo-
wuje coraz bardziej intensywnie, wciąż 
szukając nowych przestrzeni do szerzenia 
pasji do gier. Odbywała się już w Liceum 
ALA, Akademii im. Jana Długosza, Klubie 
„Politechnik”. Najbliższa XIV edycja czeka 
nas już w marcu, tym razem w L.O. im. Hen-
ryka Sienkiewicza. 
Przy okazji należałoby wspomnieć, że swój 
kącik planszówkowy ma również często-
chowski konwent miłośników fantastyki 
Medalikon. Będzie szansa odwiedzić go 
tradycyjnie na początku lipca w Zespole 
Szkół Technicznych. 
Zachęcamy do tego, by dać się wciągnąć  
w świat gier planszowych. Okazji do tego 
w Częstochowie jest bez liku. 

Adam Florczyk

O POPULARNOŚCI PLANSZÓWEK 
MÓWI MATEUSZ NIENARTOWICZ, 

ORGANIZATOR 
KONWENTU TWIERDZA.

Adam Florczyk: Czemu gry planszo-
we? Co wyjątkowego jest w tym hob-
by?
Mateusz Nienartowicz: Planszówki to 
jednocześnie rywalizacja, ćwiczenie 
szarych komórek i możliwość spotkania  
z drugim człowiekiem. Rozrywka, która 
łączy ludzi z różnych środowisk, różnych 
pokoleń. Na dodatek wszystko to może 
się odbywać w przyjemnej atmosferze 
kawiarni albo domowego obiadu. 

Czy planszówki kiedykolwiek mogą 
się znudzić? 
Myślę, że jak się raz zasmakuje tego hob-
by, to nie znudzi się nigdy. Możemy z cza-
sem sięgać po inne gry: dłuższe, krótsze, 
bardziej, czy mniej skomplikowane, ale 
grać będziemy zawsze. 

Skąd wziął się pomysł na Twierdzę? Co 
jest najtrudniejsze przy organizacji 
takiej imprezy?
Bywając i obserwując wysyp podob-
nych wydarzeń w innych miastach, 
wpadliśmy na pomysł zorganizowania 
Twierdzy w Częstochowie. Pierwsze spo-
tkanie było sprawdzaniem gruntu, który 
okazał się dość urodzajny. Najtrudniejsze 
jest, niestety, wygospodarowanie czasu 
na organizację i promocję wydarzenia. 
Wcześniej były problemy ze znalezie-
niem odpowiedniego miejsca, które 
zmienialiśmy kilka razy z różnych powo-
dów. Na szczęście póki co je mamy, a roz-
bicie kolejnych zadań organizacyjnych 
w czasie powoduje, że ten jakoś też się 
znajduje. 

Kto pojawia się na Twierdzy?
Mamy pełen przekrój społeczny. Od 
małych dzieci z rodzicami, po seniorów 
poszukujących łamigłówek jako rozrusz-
nika szarych komórek. 

Od pewnego czasu 
możemy obserwować, 

jak gry planszowe 
wracają na salony. 

Z roku na rok robią się 
coraz bardziej popularne, 

coraz ciekawsze i coraz 
bardziej oryginalne. 
Dawno już wyrosły 

z fazy prostego rzucania 
kostką i przesuwania 

pionków. Dziś wymagają 
od graczy przemyślanych 

strategii, uwodzą rozbu-
dowanymi fabułami 

oraz zaskakują formą. 
Przede wszystkim 

jednak stały się niezwy-
kle popularnym pretek-

stem do towarzyskich 
spotkań i to nie tylko 
w gronie najbliższych 
przyjaciół. Środowisko 

miłośników planszówek 
rośnie w siłę i regularnie 

organizuje spotkania oraz 
imprezy związane z tym 

hobby w całym kraju. 
Częstochowa nie jest 

tutaj wyjątkiem. Można 
u nas w mieście zagrać 
w dobre gry planszowe 

w wielu miejscach i w do-
borowym towarzystwie. 
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Magdalena Cielecka otwarcie wyraża swoje poglądy i przyznaje się do swojego wieku. 
Czuje się kobietą spełnioną, ale wciąż głodną nowych wyzwań. Ma na swoim koncie 

kilkadziesiąt ról filmowych i teatralnych. Ostatnio zwróciła uwagę widzów 
niezwykłymi kreacjami w filmach „Zjednoczone Stany Miłości” i „Pitbull. 

Niebezpieczne kobiety”. Choć na co dzień związana jest z Warszawą, 
bywa w Częstochowie, bo jej dom rodzinny mieści się w Żarkach Letnisko.

Magda Fijołek: Urodziła się Pani w Mysz-
kowie, mieszkała w Żarkach Letnisko, ale 
na szkołę średnią wybrała Liceum im.  
M. Kopernika w Częstochowie. Skąd taka 
decyzja?
Magdalena Cielecka: To było oczywiste. 
Myszków bardzo dobrze znałam, tam mam 
rodzinę, chciałam zatem coś zmienić. Wybór 
padł na Kopernika, bo zależało mi na tym, 
żeby trafić do najlepszej dla mnie polonist-
ki Barbary Skrzyszowskiej. Paradoksalnie  
w moim roczniku uczyła w klasie biologicz-
no-chemicznej, a ja byłam humanistką. Mu-
siałam zatem zacisnąć zęby i przecierpieć tę 
biologię i chemię. Uczyłam się na pamięć 
chemii, cudem zdałam maturę, na której 
obowiązywała matematyka. Jednak lekcje 
z profesor Skrzyszowską okazały się warte 
tych cierpień. Wyciągała nas do Teatru im. 
A. Mickiewicza w Częstochowie i zaraziła 
mnie bakcylem teatralnym. Skończyło się 
to tym, że Marek Ślosarski, ówczesny głów-
ny gwiazdor częstochowskiej sceny, przy-
gotowywał mnie do egzaminów do szkoły 
teatralnej.

Podczas nauki w liceum brała Pani udział 
w kilku konkursach poezji śpiewanej...
Wtedy mocno przylgnęłam do ruchu oazo-
wego, który spełniał rolę bastionu niezależ-
ności i formacji kulturotwórczej. Tam podsu-
wano lektury, dyskutowano o filmach. Tam 
nauczyłam się grać na gitarze, tam też ktoś 
powiedział, że nieźle mi to wychodzi i że może 
powinnam wystartować w jakimś konkursie. 
Moja polonistka również zauważyła, że nieźle 
piszę i poezja nie jest mi obca. Tak sprzęgły 

się różne siły i wystartowałam w konkursie. 
Później na swojej drodze spotykałam różnych 
ludzi, mentorów, którzy podpowiadali mi, co 
powinnam dalej robić. Aż pojawił się pomysł 
zdawania do szkoły teatralnej. 

Czyli to był taki naturalny wybór dla Pani?
Tak, aczkolwiek miałam też tzw. backup, zło-
żyłam papiery na polonistykę na UJ. Nie do 
końca wierzyłam, że mi się uda dostać do 

szkoły teatralnej w Krakowie. Nie byłam też 
całkowicie zdeterminowana, żeby zostać 
aktorką, to bardziej wynikało z namowy in-
nych. Pomyślałam sobie: spróbuję, najwyżej 
się nie uda. A jak się nie uda, to znajdę inny 
pomysł na siebie.

Jak Pani wspomina czasy liceum?
Na początku czułam się bardzo wyobcowa-
na, zagubiona. Na pewno miały na to wpływ 
czasy, w których to się działo, lata 1987-91. 
W szkole obowiązywał wtedy rygor doty-
czący stroju, a ja pod wpływem ludzi z oazy 
ubierałam się inaczej. To było piętnowane, 
nieustannie lądowałam na dywaniku u pani 
dyrektor, tłumacząc się ze swojego wyglądu 
i noszenia rzemieni wokół nadgarstka. 

Teraz mieszka Pani w Warszawie, jednak 
zagląda czasami do Częstochowy?
Bywam w Częstochowie i okolicach dosyć 
regularnie. Przyznam jednak, że to nie jest 
miasto, które dobrze znam, bo bardzo się 
zmieniło. Łapię się na tym, że jak przejeż-
dżam przez nie samochodem, to trudno 
mi je rozpoznać, bo inaczej je zapamięta-
łam. Niedawno bratanek zawoził mnie do 
Częstochowy na dworzec, od strony Alei 
Wolności. Nie potrafiłam rozpoznać tej 
przestrzeni, a przecież tamtędy codziennie 
chodziłam do liceum. Pamiętam oczywi-
ście takie ikoniczne dla mnie miejsca, jak 
Cocktail bar, który z tego co wiem od moich 
koleżanek, niedawno zakończył swój byt. 
Miałam taki rytuał: przed pociągiem, po 
szkole, szłam tam na pączki, sok lub koktajl 
truskawkowy.                       Dokończenie na str. 23

{ Z OKŁADKI }

Liczę na to, że mówienie otwarcie o tym, 
ile mam lat, da też siłę i wzór innym kobietom, 

bo dojrzałość jest fajna
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Magdalena Cielecka podczas próby koncertu. 
Spotkania Zamkowe, „Śpiewajmy Poezję”, Olsztyn, 1989 r.
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Dokończenie ze str. 21
Pamiętam też budkę z zapiekankami w Ale-
jach, przy Megasamie, butik, który nazywał 
się Galeria, z ubraniami będącymi moim 
przedmiotem pożądania. Tam właśnie kupi-
łam sukienkę na studniówkę. Pamiętam rów-
nież OKF, BWA i Kino Wolność, które często 
odwiedzałam, kościół św. Jakuba, do którego 
szłam przed lekcjami wymodlić tróję z fizyki, 
no i oczywiście Teatr im. Mickiewicza.

Utrzymuje Pani kontakt z koleżankami  
z liceum?
Tak, z trzema. Dwie są w Częstochowie, 
jedna w Londynie. Bywam na zjazdach ab-
solwentów w miarę możliwości, a jeśli nie 
mogę przyjechać, to staram się uczestni-
czyć w nich na odległość, choćby telefo-
nicznie.

Od tamtego czasu upłynęło ponad 20 lat. 
Jest Pani po czterdziestce i - muszę przy-
znać - imponuje mi Pani tym, że otwarcie 
przyznaje się do swojego wieku. Jak się 
Pani czuje jako kobieta 44-letnia? I jak 
jako aktorka 44-letnia?
Przyznaję się do wieku z przekory. Nie go-
dzę się z tym, że od aktorek wymaga się, 
aby były wiecznie młode, piękne i gładkie, 
a jak już takie nie jesteśmy, to wypadamy  
z obiegu. Poza tym ja siebie teraz bardziej 
lubię, niż w wieku dwudziestu paru lat. 
Mam też nadzieję, że w tym wytrwam. Liczę 
na to, że mówienie otwarcie o tym, ile mam 
lat, da też siłę i wzór innym kobietom, bo 
dojrzałość jest fajna. 

Jako aktorka 44-letnia nic Pani nie tra-
ci. Można powiedzieć, że wręcz trwa 
festiwal Pani popularności. Gra Pani  
w teatrze, często pojawia się na ekranie 
filmowym i telewizyjnym. Ma Pani po-
czucie spełnienia?
Cieszę się, że moja aktywność zawodowa 
jest tak intensywna na tych trzech polach. 
Natomiast do całkowitego spełnienia wciąż 
dążę. Na karierę aktora wpływa splot wielu 
różnych czynników, niekoniecznie od niego 
zależnych. Nagle pojawia się zapotrzebo-
wanie, wszyscy chcą z Tobą pracować, po 
czym następuje przesyt, zapomnienie i ko-
lejna fala. Ten zawód ma swoją dynamikę  
i trzeba z tym żyć. Zaliczyłam już w życiu kil-
ka takich dołków i górek. Nie mam w związ-
ku z tym lęków.

Rok 2016 z pewnością należał do Pani: na 
ekrany kin weszły „Zjednoczone Stany 
Miłości”, „ Pitbull. Niebezpieczne kobie-
ty”, w telewizji pojawiły się seriale „Bel-
fer” i „Pakt”, grała Pani w Teatrze Nowym 
w Warszawie. Jak będzie wyglądał rok 
2017?
Nadal zapraszam do Teatru Nowego na 
spektakle, a już wkrótce w TVN pojawi się se-
rial  „Belle epoque”, w którym udział traktuję 
jak dar od losu. Każdy z odcinków serialu 
przedstawia odrębną zagadkę kryminalną  
i inspirowany jest prawdziwymi zbrodniami 
z przełomu XIX i XX wieku. Do tego jest to 
serial kostiumowy, a chyba każdy aktor ma-
rzy właśnie o takich produkcjach. 

Do całkowitego 
spełnienia 

wciąż dążę
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{ Z OKŁADKI }

OSIEDLE FABRYCZNE 
„CZĘSTOCHOWIANKI”

Na teren dawnego osiedla fabrycznego 
wchodzimy od ulicy Bardowskiego, od 
strony wiaduktu nad torami kolejowy-
mi. Tu tradycja lokuje karczmę z 1791 r., 
od której nazwę wzięła dzielnica Ostatni 
Grosz. Pierwsze budynki osiedla wznie-
sione zostały w połowie lat 80. XIX wieku 
wraz z zabudowaniami fabryki „Błesz-
no” na terenie Ostatniego Grosza (przy 
torach Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej).  
W 1888 r. stały tu już trzy bloki mieszkal-
ne z kamienia wapiennego i cegły, kryte 
dachówką i podpiwniczone. Ich budo-
wa kosztowała właściciela fabryki 100 
tysięcy rubli. Obok wzniesiono osiem 
drewnianych, krytych papą, domów dla 
robotników. 
Doktor Władysław Biegański, który ok. 
1888 r. oglądał te mieszkania, określił je 
jako „wzorowe pod wieloma względami”. 
Dom drewniany składał się z ośmiu miesz-
kań jednoizbowych, w izbie o powierzch-
ni 36 m², wysokości 3 m (otynkowanej  
i pobielonej wewnątrz) znajdował się piec 
i kuchenka. Na terenie osiedla były trzy 
studnie (dwie przy domach robotniczych 
i jedna przy domach kadry technicznej). 

W 1888 r. dobudowano jeszcze jeden 
dom murowany o szesnastu izbach.  
W czterech domach wzniesionych  
z kamienia znajdowały się mieszkania 
dwu-, trzy-, i czteropokojowe. Mieszkali 
w nich inżynierowie i urzędnicy fabryki 

wyrobów jutowych „Błeszno”, a od 1900 
r. (po zmianie właściciela) Towarzystwa 
Przędzalniczego „La Czenstochovienne” 
(„Częstochowianka”). Swoje mieszkanie 
miał także lekarz fabryki, osady fabrycz-
nej i osiedla podmiejskiego Ostatni 
Grosz, Kazimierz Łokczewski. 
Skład narodowościowy osób, które tu 
mieszkały był różny: żyli obok siebie 

Polacy, Niemcy i Francuzi – urzędnicy 
i członkowie wyższej i średniej kadry 
technicznej fabryki. W osiedlu toczyło się 
życie kulturalne, odbywały się wieczory 
towarzyskie i muzyczne. Koncerty naj-
częściej miały miejsce w domu Lechow-
skich, gdzie troje członków rodziny, żona 
i dwóch synów, grało na pianinie, wio-
lonczeli i skrzypcach. Bywał na nich zna-
ny kompozytor częstochowski Edward 
Mąkosza. 
Był też czas na sport i rekreację: w osie-
dlu znajdował się kort tenisowy, a zimą 
lodowisko, działała „międzynarodowa” 
drużyna piłkarska. Do jednego z budyn-
ków (numer 3) dobudowane było atelier 
fotograficzne urzędnika fabryki Kazi-
mierza Lechowskiego, który od 1908 r. 
dokumentował życie osiedla. Do czasów 
obecnych nie zachowały się drewnia-
ne domy robotnicze, przetrwały cztery 
domy murowane. 

Tekst: Juliusz Sętowski
Fotografie z archiwum Tadeusza Lechowskiego 

i Marka Fiszera

Przeszłość Częstochowy można  
poznawać bez końca. Zwłaszcza  

z dobrym przewodnikiem. Dlatego  
od lutowego wydania naszego  

miesięcznika na historyczne spacery  
po mieście będzie nas zabierał  

dr Juliusz Sętowski z Ośrodka  
Dokumentacji Dziejów Częstochowy.



{ ARCHIWALIA }

PAN 
ROBASZEK

Przygodowa historia 
opowiadająca o losach 

Zenona Robaszka - 
niepoprawnego optymisty, 
dla którego nie ma rzeczy 
niemożliwych! Bohater tej 

komiksowej serii jest 
wyjątkowym pechowcem, 

jednak z każdej opresji udaje 
mu się wyjść bez szwanku. 

No, prawie z każdej. 
Niewątpliwie to jego wrodzony 

optymizm pozwala mu  
przetrwać w pełnej pułapek 
i problemów codzienności... 

MARCIN KOZIERKIEWICZ
młody częstochowski rysow-

nik, z wykształcenia grafik 
warsztatowy. Autor komiksu 

„Piątek 14-stego”, inicjator 
powstania czytelni komiksów 
w Centrum Promocji Młodych 

w Częstochowie. Zawodowo 
zajmuje się ilustracją, komik-
sem, grafiką tradycyjną oraz 

działaniami multimedialnymi.

OSTATKI
Jak zabawa – to zabawa! Zwłaszcza w ostatki – od tłustego czwartku  

do „śledzika” przypadającego w tym roku 28 lutego. To, że lubimy poszaleć  
w karnawale – i to na całego, wiadomo nie od dziś. Ostatkowe harce  

z lat osiemdziesiątych, odbywające się w naszej okolicy, zachowały się  
na zdjęciach dawnego Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Częstochowie.  

Przechowało je i prezentuje Archiwum Państwowe w Częstochowie. 
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01/02   środa
„Grenlandia - kolorowy odcień bieli” - fotografie 
Krzysztofa Muskalskiego
Autorska Galeria Fotografii „Czas podróży”, ul. Piłsudskiego 19 
czynna: poniedziałek – piątek: 10.00-18.00, sobota 10.00-14.00 
(luty – kwiecień)
Wstęp wolny

Wystawa w Warszawie 
„Doktor Władysław Biegański – życie i dzieło.  
W stulecie śmierci” - godz. 14.00
Wystawa przygotowana przez Muzeum Częstochowskie we 
współpracy z Towarzystwem Lekarskim Częstochowskim. 
(Wejście na wernisaż tylko za okazaniem zaproszeń imien-
nych). Senat RP ogłosił rok 2017 Rokiem Władysława  
Biegańskiego. 
Gmach Senatu RP, ul. Wiejska 6, Warszawa

Seans filmowy:
„Światło między oceanami” - godz. 13.30 i 16.00
„Sztuka kochania” - godz. 18.30 i 20.45
OKF „Iluzja”, Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

Spotkania Klubowe Kolekcjonerskie Filatelistyczno - 
Numizmatyczne - godz. 14.00 - 18.00
ACKiS „Klub Politechnik”, Aleja Armii Krajowej 23/25, 
tel. 695 329 070

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

„Zdrowe hormony to zdrowy ty – część II” - godz. 17.00
Biblioteka Publiczna, Aleja Najświętszej Maryi Panny 22, 
tel. 34 360 56 28

Z cyklu „Obrazki z podróży” – slideshow Macieja Hupy 
godz. 18.00
OPK „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1

Spotkanie Stowarzyszenia Właścicieli Nieruchomości 
na Wynajem „Mieszkanicznik” – godz. 18.30
Zgłoszenia e-mail: czestochowa@mieszkanicznik.org.pl  
Więcej na www.mieszkanicznik.org.pl i pod tel. 504 455 085

02/02   czwartek
Seans filmowy:
„Światło między oceanami” - godz. 13.30 i 16.00
„Sztuka kochania” - godz. 18.30 i 20.45
OKF „Iluzja”, Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

Konsultacje specjalistyczne ECK
Specjalista w zakresie rehabilitacji ruchowej,  
Oligofrenopedagog – godz. 15.00 – 16.00
Socjoterapeuta, Oligofrenopedagog, Specjalista  
w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju, rewalidacji 
i terapii pedagogicznej dziecka ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi - godz. 16.00 – 17.00
Edukacyjne Centrum Konsultacji przy SOSW nr 1, ul. Legionów 58, 
tel. 34 360 10 72

Czwartkowe Spotkania z Grami Planszowymi 
i Karciankami
Klubokawiarnia Ironia, Stary Rynek 19 

Koncert: Joanna Morea and Her Swinging Boys 
godz. 19.00
Klub „Five O’Clock”, ul. Wilsona 16 /budynek Filharmonii/

03/02 piątek
Seans filmowy:
„Sztuka kochania” - godz. 13.45 i 17.45

„Ostatni będą pierwszymi” - godz. 16.00
„Toni Erdmann” - godz. 20.00
OKF „Iluzja”, Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

„Matematyka na logikę” 
Nieodpłatne zajęcia - zapisy: czestochowa@edun.pl
godz. 15.30 - uczniowie szkół gimnazjalnych 
godz. 16.00 - uczniowie szkół średnich
Dom Handlowo-Usługowy „Kwadraty” /2 piętro/

Wernisaż wystawy Towarzystwa Przyjaciół Sztuk  
Pięknych im. W. Wereszczyńskiej 
„Miniatura w tkaninie unikatowej i malarstwie” 
godz. 17.00
W programie utwory F. Chopina w wykonaniu Barbary Anny 
Wierzbickiej
Klub Spółdzielczy CSM „Nasza Praca”, ul. Broniewskiego 3

Bębny etniczne - warsztaty oraz wspólne granie 
godz. 17.30 – 20.00 
Pierwsze zajęcia gratis
Zapraszają: Akuku! Bębny Częstochowa oraz Mateusz Szkop
Siedziba Częstochowskiego Teatru Tańca, ul. Kilińskiego 34

WŁODEK PAWLIK „Multimedia Symfonia Gwiazd” 
godz. 19.00
Wystąpią: Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Częstochow-
skiej, Adam Klocek – dyrygent, Włodek Pawlik – fortepian, 
Tadeusz Piersiak – prowadzenie koncertu
W programie: Włodek Pawlik - 3 fragmenty z filmów 
„Rewers” i „Pora Umierać”, Włodek Pawlik - II Koncert 
fortepianowy, Leonard Bernstein - Uwertura „Kandyd”, 
Leonard Bernstein - Suita „Fancy Free”
Filharmonia Częstochowska, ul. Wilsona 16
Bilety: 50 zł, 40 zł, 30 zł (UTW)

Spektakl teatralny: „Ostra jazda” - godz. 19.00
Teatr im. A. Mickiewicza, ul. Kilińskiego 15
Bilety: 30 – 40 zł

Prelekcja „Naturalne metody wzmacniania odporności” 
godz. 19.00
Lunchownia, ul. Waszyngtona 18 lok. 1
Wstęp: 15 zł (prelekcja+poczęstunek)
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Koncert „Sebastian Riedel & Cree” – godz. 20.00
Cena biletów: 35 zł (przedsprzedaż) oraz 45 zł (w dniu koncertu) 
Klub Muzyczna Meta, ul. Jasnogórska 13

„Ponure sekrety wielkich miast w filmach noir” 
godz. 21.00
Prelekcja na temat amerykańskiego czarnego kryminału lat 
40. i 50. ubiegłego wieku oraz pokaz filmu
Klubokawiarnia Ironia, Stary Rynek 19 

04/02  sobota

„Czytanie na Bieganie” - godz. 10.00
Kiermasz przeczytanej książki, obejrzanego filmu,  
przesłuchanej płyty
Plac Biegańskiego

„To tylko papier?” – rodzinne warsztaty plastyczne 
na wystawie w sobie… – sztuka papieru Mirosławy 
Truchty-Nowickiej – godz. 11.00 – 13.00
Zapisy tel. 504 757 502; koszt 8 zł od osoby,  
opiekunowie – wstęp wolny
Muzeum Częstochowskie – Pawilon Wystawowy  
w Parku im. S. Staszica

Seans filmowy:
„Sztuka kochania” - godz. 13.45 i 17.45

„Światło między oceanami” to filmowa adaptacja be-
stselerowej powieści debiutującej, australijskiej pisarki 
M.L. Stedman. Amerykański reżyser Derek Cianfranc 
przedstawił w niej trudne losy małżeństwa, które bez-
skutecznie poszukuje życiowego szczęścia i spełnienia 
w rodzicielstwie. Rzecz dzieje się w latach 20. ubiegłego 
wieku. Tom Sherbourne (Michael Fassbender), inżynier 
pochodzący z Sydney, walczy z demonami przeszłości. 
Nie opuszczają go od czasów Wielkiej Wojny, w której 
brał udział jako żołnierz. Los nie oszczędza także jego 

żony Isabel (Alicia Vikander), która dwukrotnie poroniła 
i urodziła martwe dziecko. Stany depresyjne, załamanie, 
zrezygnowanie, cierpienie i ogólne poczucie nieszczę-
ścia bohaterów przerywa niespodziewane zdarzenie. 
Do wysypy, na której mieszkają, przybija łódź. Na jej po-
kładzie znajdują martwego mężczyznę i żywe niemowlę. 
Bohaterowie stają przed trudną decyzją. Czy przygarną 
i wychowają uratowane dziecko? Czy będą chcieli do-
wiedzieć się, czyje jest to bezbronne maleństwo? Czy 
odnajdą się jego biologiczni rodzice?

POLECAMY W OKF

{ AKADEMICKA CZĘSTOCHOWA }

PRIORYTET: 
ROZWÓJ

Rozmowa z JM Rektorem 
Politechniki Częstochowskiej 
prof. dr. hab. inż. Norbertem 
Sczygiolem.

Izabela Walarowska: Jaki jest potencjał 
uczelni, którą będzie Pan zarządzał przez 
najbliższe cztery lata?
Prof. Norbert Sczygiol: Politechnika Często-
chowska z 68-letnią tradycją działalności na-
ukowej i dydaktycznej to największa uczelnia  
w regionie i jeden z największych pracodaw-
ców w mieście. Mobilność naukowa pracowni-
ków, otwartość studentów na świat oraz dyplo-
my honorowane w  Unii Europejskiej stwarzają 
absolwentom doskonałe perspektywy dobrego 
zatrudnienia. Oferta studiów w języku angiel-
skim, programy międzynarodowe oraz rosnąca 
liczba studentów zagranicznych, skutecznie 
wpływają na umiędzynarodowienie uczelni.
Dzięki środkom zewnętrznym, szczególnie 
unijnym, ale także nakładom własnym, Po-
litechnika dysponuje nowoczesnymi labo-
ratoriami ze sprzętem najnowszej generacji. 
W ostatnich latach wiele obiektów, jak np. 
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informaty-
ki, Wydział Elektryczny czy Biblioteka Główna 
przeszło gruntowną modernizację. 

Jakie są priorytetowe cele władz uczelni  
w tej kadencji?
Zostały określone w strategii Politechniki Czę-
stochowskiej. Są wśród nich: wysoka jakość 

kształcenia, umiędzynarodowienie uczelni, 
zwiększenie komercjalizacji wyników badań, 
a także intensyfikacja współpracy z lokalnymi 
i regionalnymi samorządami i podmiotami 
gospodarczymi. Stawiamy na rozwój kadry 
naukowej oraz inwestycje infrastrukturalne. 
Usprawnimy proces zarządzania uczelnią, rów-
nocześnie monitorując jej otoczenie aby lepiej 
zaspokajać potrzeby i wymagania rynku. 

Jakie kierunki i specjalności przygotowała 
Politechnika Częstochowska w roku akade-
mickim 2017/2018? 
Oferujemy 30 kierunków studiów i ponad 100 
specjalności na 6 Wydziałach. Nowościami 
są kierunki: ekoinnowacje w infrastrukturze 
środowiska, menadżer żywności i żywienia 
oraz angielski język biznesu. Badamy potrze-
by rynku, nawiązujemy kontakty z biznesem,  
a na wydziałach tworzone są doradcze rady 
społeczne. Dzięki temu dowiadujemy się, ja-
kich specjalistów potrzeba w regionie. Zależy 
nam na tym, aby nasi absolwenci znajdowali 
dobrze płatną pracę.

Każda uczelnia funkcjonuje w określonych 
warunkach lokalnych. Jakie są plany  
Politechniki w zakresie współdziałania  
z miastem? 
Współpracę z samorządem Częstochowy uwa-
żam za niezwykle ważne zadanie. Cieszę się, że 
również dostrzegają to władze miasta, wspie-
rają Politechnikę Częstochowską, m.in. realizu-
jąc program „Akademicka Częstochowa”. 

Czy współpraca z firmami z Częstochowy  
i regionu może być katalizatorem rozwoju 
uczelni?
To absolutny priorytet dla rozwoju Politechniki 
Częstochowskiej. Jednym ze strategicznych ce-
lów uczelni w perspektywie roku 2020 będzie 
realizacja tzw. inteligentnego wzrostu, ozna-
czającego rozwój gospodarki opartej na wie-
dzy, czyli kreującej nowoczesne technologie. 
Politechnika planuje zacieśnienie współpracy 
między sektorem nauki i gospodarki w zakresie 
realizacji badań stosowanych i wdrażania inno-
wacyjnych technologii. To powinno przełożyć 
się na wzrost konkurencyjności i innowacyjno-
ści współpracujących z uczelnią firm. Realizacja 
tych celów będzie możliwa m.in. przy wsparciu 
programów współfinansowanych ze środków 
Unii Europejskiej, w szczególności programu 
Inteligentny Rozwój oraz regionalnych pro-
gramów operacyjnych dla konsorcjów nauko-
wo-przemysłowych, klastrów czy platform 
technologicznych. Współpraca z Politechniką 
możliwa jest praktycznie na każdym poziomie 
gotowości technologicznej, obejmuje wiele 
obszarów Krajowych Inteligentnych Specja-
lizacji zdefiniowanych przez Ministerstwo 
Gospodarki. Liczymy na intensyfikację współ-
pracy z dotychczasowymi partnerami, ale jed-
nocześnie zapraszamy kolejne podmioty, któ-
rych obszar działalności wpisuje się w zakres 
działalności B+R Politechniki Częstochowskiej.

Więcej o Politechnice Częstochowskiej oraz ofercie  
dydaktycznej na stronie internetowej www.pcz.pl



„Ostatni będą pierwszymi” - godz. 16.00
„Toni Erdmann” - godz. 20.00
OKF „Iluzja”, Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

Mecz AZS Częstochowa vs. Indykpol AZS Olsztyn - godz. 17.00
Hala Sportowa Częstochowa, ul. Żużlowa 4

Spektakl teatralny: „Ostra jazda” - godz. 19.00
Teatr im. A. Mickiewicza, ul. Kilińskiego 15    Bilety: 30-40 zł

4. Urodziny Zespołu AmperA – godz. 20.00
Klub Stacherczak, Aleja Kościuszki 1 /DH Schott/

Gothic Gate vol. 9 – muzyka dark independent (rock gotyc-
ki, cold wave, synth pop, dark electro, EBM) – godz. 21.00
Zagrają: Pantokrator & Alex Hunter
Klubokawiarnia Ironia, Stary Rynek 19 
Wstęp: 5 zł

05/02  niedziela
„Czytanie na Bieganie” - godz. 10.00
Plac Biegańskiego

Seans filmowy:
„Sztuka kochania” - godz. 13.45 i 17.45
„Ostatni będą pierwszymi” - godz. 16.00
„Toni Erdmann” - godz. 20.00
OKF „Iluzja”, 
Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

XXIII edycja LIGI FUTSALU o Puchar Prezydenta 
Miasta Częstochowy
Terminarz na: www.mosir.pl
Hala Sportowa Częstochowa, ul. Żużlowa 4

Spektakl teatralny: „Roszpunka” - godz. 16.00
Teatr im. A. Mickiewicza, ul. Kilińskiego 15
Bilety: 25 zł

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

„Nie tylko kobieta...” - godz. 19.00
Koncert Marty Honzatko
Teatr im. A. Mickiewicza, ul. Kilińskiego 15
Bilety: 25 – 30 zł

06/02  poniedziałek
6 – 10 lutego 
Warsztaty „Ptasie rozmowy”
Multicentrum „Zodiak” w Parku im. S. Staszica
Zapisy: 504 757 598

Dni bezpłatnego testowania 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

Finał konkursu „Moda na bezpieczeństwo”  
z koncertem ANI WYSZKONI – od godz. 10.00
Hala Sportowa Częstochowa, ul. Żużlowa 4

Happening „Przywiąż wagę do 1% w Częstochowie” po-
łączony z akcją MANNEQUIN CHALLENGE – godz. 11.00
Plac Biegańskiego

Seans filmowy:
„Sztuka kochania” - godz. 13.45 i 17.45
„Ostatni będą pierwszymi” - godz. 16.00
„Toni Erdmann” - godz. 20.00
OKF „Iluzja”, 
Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

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

Joga dla kobiet - godz. 18.00
Biblioteka Publiczna, Filia nr 9, ul. Nowowiejskiego 15,  
Zapisy tel. 34 360 61 14 

Warsztaty tańca irlandzkiego – godz. 17.30 – 18.45 
Centrum Promocji Młodych, 
Aleja Wolności 30
 
Bębny etniczne - warsztaty oraz wspólne granie 
godz. 17.30 – 20.00 
Siedziba Częstochowskiego Teatru Tańca, 
ul. Kilińskiego 34

Seans filmowy „Julieta” - godz. 18.00
Dramat, Hiszpania, 96 min.
DKF „Rumcajs”, Aleja Armii Krajowej 23/25

Spotkanie w Jurajskim Fotoklubie – godz. 19.00 
Regionalny Ośrodek Kultury, ul. Ogińskiego 13 A

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

07/02  wtorek
Bezpłatne testy słuchu – godz. 8.00-16.00
Profilaktyka walki z niedosłuchem: badanie i zalecenia
Gabinet Słuchu Amplifon, Aleja Armii Krajowej 64; zgłoszenia:  
tel. 696 113 912. 

Spektakl teatralny: „Roszpunka” - godz. 10.00
Teatr im. A. Mickiewicza, ul. Kilińskiego 15
Bilety: 20 zł

Seans filmowy:
„Sztuka kochania” - godz. 13.45 i 17.45
„Ostatni będą pierwszymi” - godz. 16.00
„Toni Erdmann” - godz. 20.00
OKF„Iluzja”, Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

Klub Kubusia Puchatka – spektakle dla szkół
Informacje: Miejski Dom Kultury, ul. Łukasińskiego 50/68

Wymiana ciuszka dla maluszka – godz. 10.00 – 13.00
Akcja „Forum chustowego” częstochowskich mam,  
wymiana ubranek dla dzieci 0-3 lata.
Klubokawiarnia Pestka, Aleja Najświętszej Maryi Panny 37 lok. 17

Konsultacje specjalistyczne ECK
Tyflopedagog, Socjoterapeuta, Oligofrenopedagog 
godz. 15.00 – 16.00
Oligofrenopedagog – godz. 16.00 – 17.00
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 potrafiących szydełkować
Biblioteka Publiczna, Filia nr 15, ul. Okulickiego 63,  
tel. 34 322 76 19

Otwarcie Poplenerowej Wystawy Malarstwa  
„VRBOV 2016 – Słowacja” - godz. 17.00
Termin ekspozycji: do 24 lutego
Galeria ART-FOTO Regionalnego Ośrodka Kultury, ul. Ogińskiego 13 A

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

Spotkanie Klubu Górskiego – godz. 18.00
Urząd Stanu Cywilnego, ul. Focha 19/21

Toastmasters – Klub publicznego przemawiania  
i przywództwa – godz. 18.00
Temat spotkania: „Tajemnica twojego imienia”
Miejsce: OPK „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1

08/02 środa
Spektakl teatralny: „Roszpunka” - godz. 10.00
Teatr im. A. Mickiewicza, ul. Kilińskiego 15
Bilety: 20 zł

Seminarium „Zachęcamy do czytania książek” 
godz. 13.30 -15.30
10 lat Sekcji Bibliotekarskiej ZNP w Częstochowie i 100 lat 
Biblioteki Publicznej im. dr. W. Biegańskiego.  
Zgłoszenia: klementinum@autograf.pl do 6 lutego  
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Biblioteka SP 53 w Częstochowie, ul. Orkana 95/109 

Seans filmowy:
„Sztuka kochania” - godz. 13.45 i 17.45
„Ostatni będą pierwszymi” - godz. 16.00
„Toni Erdmann” - godz. 20.00
OKF „Iluzja”, Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

Spotkania Klubowe Kolekcjonerskie Filatelistyczno - 
Numizmatyczne - godz. 14.00 - 18.00
ACKiS „Klub Politechnik”, Aleja Armii Krajowej 23/25, 
tel. 695 329 070

Dyskusyjny Klub Książki „Moliki” – godz. 15.30 – 17.00
Dla dzieci w wieku 5 – 9 lat, z opiekunami
Biblioteka Publiczna, Oddział dla Dzieci i Młodzieży, 
Aleja Kościuszki 4, tel. 34 360 61 09

Spotkanie Towarzystwa Genealogicznego Ziemi  
Częstochowskiej - godz. 17.00
Wykład Stanisława Hejaka „Genealogia przyczynkiem  
do poznawania historii regionalnej”
Urząd Stanu Cywilnego, ul. Focha 19/21

09/02 czwartek
Bezpłatne testy słuchu – godz. 8.00 – 16.00
Miejsce: Gabinet Słuchu Amplifon, Aleja Armii Krajowej 64; 
zgłoszenia tel.: 696 113 912. 

Spektakl teatralny: „Roszpunka” - godz. 10.00
Teatr im. A. Mickiewicza, ul. Kilińskiego 15
Bilety: 20 zł

Seans filmowy:
„Sztuka kochania” - godz. 13.45 i 17.45
„Ostatni będą pierwszymi” - godz. 16.00
„Toni Erdmann” - godz. 20.00
OKF „Iluzja”, Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

Konsultacje specjalistyczne ECK
Specjalista w zakresie resocjalizacji i trudnych zachowań, 
Oligofrenopedagog, Socjoterapeuta 
godz. 15.00 – 16.00
Specjalista w zakresie resocjalizacji i trudnych  
zachowań, Oligofrenopedagog – godz. 16.00 – 17.00

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

Czwartkowe Spotkania z Grami Planszowymi i Karciankami
Klubokawiarnia Ironia, Stary Rynek 19 

Minionkowy bal przebierańców dla dzieci w wieku 
5-10 lat - godz. 17.00
Szkoła Podstawowa nr 38, ul. Generała W. Sikorskiego 56
Zapisy: biuro@stacja-animacja.pl

„Spotkania z historią żydowską” - godz. 17.00
Prowadzenie: Wiesław Paszkowski
Biblioteka Publiczna, Filia nr 9, ul. Nowowiejskiego 15,  
tel. 34 360 61 14

Spotkanie Towarzystwa Galeria Literacka – godz. 17.00
Recital Ludmiły Grądman „W kręgu klasyków  
wiedeńskich” - godz. 18.00
OPK „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1

„KARNAWAŁ TRWA!” Czwartkowe Wieczory z Chórem 
Filharmonii Częstochowskiej Collegium Cantorum 
godz. 19.00 
W programie: utwory z najznakomitszych oper i operetek świata
Sala kameralna Filharmonii Częstochowskiej, ul. Wilsona 16
Cena biletów: 35 zł (normalny), 30 zł (ulgowy), 20 zł (UTW)

10/02    piątek
JARMARK ŚWIĘTEGO WALENTEGO 2017 
/11.00 -19.00 – jarmark/
/11.00-21.00 – zimowe miasteczko food trucków/
Wystawcy zaprezentują tradycyjne i regionalne kulinarne 
przysmaki, rękodzieła i produkty rzemieślnicze, stoiska  
o tematyce walentynkowej
III Aleja Najświętszej Maryi Panny oraz Plac Biegańskiego

Spektakl teatralny:
„Roszpunka” - godz. 10.00
„Mayday” - godz. 19.00
Teatr im. A. Mickiewicza, ul. Kilińskiego 15
Bilety: 20 zł, 30 – 40 zł

Seans filmowy:
„La La Land” - godz. 13.30 i 18.15

„Ostatni będą pierwszymi” to propozycja, w któ-
rej znajdą coś dla siebie miłośnicy czarnych komedii.  
W filmie, który wyreżyserował Bouli Lanners, łowcy 
nagród dostają niecodzienne zlecenie. Mają odzyskać 
telefon komórkowy, na którym zostały zarejestrowane 
materiały kompromitujące ich zleceniodawcę. Poszuki-
wania przynoszą szereg nieoczekiwanych spotkań... 

Tytuł filmu nawiązuje do Ewangelii według Świę-
tego Mateusza, w historii pojawia się też bohater 
imieniem Jezus. Mimo to produkcja nie jest religijna  
w sposób oczywisty. Gangsterzy nie zawsze muszą 
być bezduszni, zło nie do końca jest złem; a to, co wy-
daje się proste i jasne – okazuje się zupełnie inne, niż 
się spodziewaliśmy. 

POLECAMY W OKF

„Toni Erdmann” w reżyserii Maren Ade to kandydat 
do Oscara w kategorii Najlepszy Film Nieanglojęzyczny. 
Zdobył Europejskie Nagrody Filmowe dla Najlepszego 
Filmu, Najlepszego Reżysera, za Najlepszy Scenariusz 
oraz dla odtwórców głównych ról. 
Ta produkcja to prawdziwa terapia śmiechem. Główny 
bohater Winfried jest samotnikiem. Czasem odwiedza 
go zapracowana córka - Ines, jednak mało się nim zaj-

muje, bo głównie rozmawia przez telefon. Ojciec posta-
nawia złożyć jej rewizytę, wcielając się w zupełnie inną 
postać - Toni’ego Erdmana. Choć córka go rozpoznaje, 
daje się wciągnąć w tę dziwną grę. Winfried/Erdman nie 
zachowuje się zgodnie z przyjętymi normami, co zwia-
stuje serię niefortunnych zdarzeń. Tym samym doprowa-
dza Ines do szału. Ciągłe sprzeczki kończą się wyjazdem 
ojca... Czy aby na pewno?

POLECAMY W OKF

„Manchester by the Sea” - godz. 15.45 i 20.30
OKF „Iluzja”, Aleja Najświętszej Maryi Panny 64
 
Bębny etniczne - warsztaty oraz wspólne granie 
godz. 17.30 – 20.00 
Siedziba Częstochowskiego Teatru Tańca, ul. Kilińskiego 34

„Między ziemią a niebem…” Janusz Wojtyna – wystawa 
fotografii górskiej, podróżniczej i artystycznej 
godz. 18.00
Muzeum Częstochowskie - Ratusz

Dyskusyjny Klub Książki „Książkopolis” - godz. 18.30
Kawiarnia „Inny wymiar”, Aleja Najświętszej Maryi Panny 29
  
GABA KULKA „KONCERT WALENTYNKOWY” 
godz. 19.00    
Wystąpią: Orkiestra Filharmonii Częstochowskiej,  
Gaba Kulka – wokal, Adam Klocek – dyrygent,  
Piotr Metz – prowadzenie koncertu
Filharmonia Częstochowska, ul. Wilsona 16
Cena biletów: 40 zł (normalny), 35 zł (ulgowy), 30 zł (UTW)

Wernisaż wystawy malarstwa Elżbiety i Lecha Ledeckich 
„Reminiscencje z podróży” - godz. 19.00
OPK „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1

Rock-Metal Karaoke – godz. 20.00
Klubokawiarnia Ironia, Stary Rynek 19 

BABUKRÓL czyli Budyń i Bajzel - godz. 20.00 
/wstęp od 19.00/
Scena TfP, Aleja Najświętszej Maryi Panny 2
Bilety: 25 zł /przedsprzedaż/, 30 zł /w dniu koncertu/

11/02 sobota
„Czytanie na Bieganie” - godz. 10.00
Plac Biegańskiego

Warsztaty refleksologii dłoni – godz. 10.00 -11.30
Prowadzi Agata Kurdziel, dyplomowany refleksolog; zapisy 
w Pestce lub tel. 607 949 559
Klubokawiarnia Pestka, Aleja Najświętszej Maryi Panny 37 lok. 17
Koszt: 30 zł

11 – 12 lutego
Wystawa i Giełda Minerałów i Wyrobów Jubilerskich 
godz. 10.00-18.00
ACKiS, Aleja Armii Krajowej 23/25
Bilety wstępu: 7 zł /normalny/, 5 zł /ulgowy/, 20 zł /rodzinny/

Sobotni brunch w Lunchowni - godz. 10.00-15.00
Lunchownia, ul. Waszyngtona 18 lok. 1
Wstęp: dorośli 20 zł, dzieci 15 zł

JARMARK ŚWIĘTEGO WALENTEGO 2017
/11.00 -19.00 – jarmark/
/11.00-21.00 – zimowe miasteczko food trucków/
12.00-18.00 Poznaj swoją miłosną historię, czyli bezpłatne 
spotkanie z wróżką Marzenną 
10.00-16.00 Bezpłatny mobilny punkt poboru krwi 
12.00-18.00 Uchwyć swoja miłość na zdjęciach – bezpłatna 
Foto-budka
13.00-15.00 Warsztaty kulinarne z lokalną restauracją oraz 
bezpłatne degustacje przygotowanych  potraw
15.00-17.00 Walentynkowe karaoke
17.00-18.00 Koncert SENSUAL
18.00-19.00 Gwiazda wieczoru  JORRGUS
III Aleja Najświętszej Maryi Panny oraz Plac Biegańskiego

Seans filmowy:
„La La Land” - godz. 12.00 i 18.45
„Manchester by the Sea” - godz. 14.15 i 21.00
Wielka sztuka na ekranie: Osobliwy świat Hieronymusa 
Boscha – godz. 17.00
OKF „Iluzja”, Aleja Najświętszej Maryi Panny 64
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Spektakl „Między łóżkami” - godz. 16.00 i 19.30 
W obsadzie: Katarzyna Skrzynecka/Joanna Kurowska, Artur 
Barciś, Radosław Pazura, Katarzyna Ankudowicz, Lesław 
Żurek 
Filharmonia Częstochowska, ul. Wilsona 16
Cena biletów: od 40 zł do 100 zł (w zależności od miejsca)

Mecz AZS Częstochowa vs. ONICO AZS Politechnika 
Warszawska – godz. 17.00
Hala Sportowa Częstochowa, ul. Żużlowa 4

WALENTYNKOWY KONCERT MŁODYCH TALENTÓW 
ze Stowarzyszenia Centrum Inicjatyw Artystycznych 
„Talent” – godz.18.00 
Plus specjalne walentynkowe menu 
Restauracja Kredens, 
ul. 7 Kamienic 21, tel. 799 492 069

Koncert Walentynkowy zespołu CHRZĄSZCZE  
Z FILHARMONIKAMI – godz. 18.00
W repertuarze utwory m.in.: The Beatles, Czerwonych Gitar,  
The Shadows
Miejski Dom Kultury, ul. Łukasińskiego 50/68

Spektakl teatralny: „Historie łóżkowe” - godz. 19.00
Teatr im. A. Mickiewicza, ul. Kilińskiego 15
Bilety: 30 - 40 zł

HENRY NO HURRY - kameralny, solowy projekt Waw-
rzyńca Dąbrowskiego, wokalisty Henry David’s Gun  
i Letters From Silence - godz. 20.00 /wstęp od 19.00/
Scena TfP, Aleja Najświętszej Maryi Panny 2
Bilety: 10 zł /przedsprzedaż/, 15 zł /w dniu koncertu/

Jaskinia Rozpusty czyli impreza Anty-Walentynkowa 
godz. 21.00
Poprowadzą: Kacu i Cieśla, gościnnie wystąpi Pantokrator
Klubokawiarnia Ironia, Stary Rynek 19 
Wstęp wolny

12/02    niedziela
„Czytanie na Bieganie” - godz. 10.00
Plac Biegańskiego

Poranek z muzyką: „Z Kufra muzycznych tajemnic  
– u braci stroików” - godz. 11.00

OPK „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1
Bilety: 5 zł

JARMARK ŚWIĘTEGO WALENTEGO 2017
/11.00 -19.00 – jarmark/
/11.00-21.00 – zimowe miasteczko food trucków/
12.00-18.00 Poznaj swoją miłosną historię, czyli spotkanie 
z wróżką Marzenną
12.00-18.00 Uchwyć swoja miłość na zdjęciach – FOTO-
BUDKA
12.00-18.00 Zrelaksuj się bezpłatnie w przebojowym kinie 
7D
13.00-15.00 degustacja WALENTYNKOWEGO TORTU dla 
miłośników święta miłości
15.00-17.00 Walentynkowe karaoke
17.00-18.00 Quiz dla zakochanych 
19.00 Oficjalne zamknięcie jarmarku Św. Walentego
III Aleja Najświętszej Maryi Panny oraz Plac Biegańskiego

Seans filmowy:
„La La Land” - godz. 12.00 i 18.45
„Manchester by the Sea” - godz. 14.15 i 21.00
Wielka sztuka na ekranie: Osobliwy świat Hieronymusa 
Boscha – godz. 17.00
OKF„Iluzja”, Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

XXIII edycja LIGI FUTSALU o Puchar Prezydenta  
Miasta Częstochowy
Terminarz: www.mosir.pl
Hala Sportowa Częstochowa, ul. Żużlowa 4

Walentynkowy koncert – godz. 16.00
Zagrają: Szymon Zygoń i Blanka Bodziachowska
Miejsce: Lunchownia, ul. Waszyngtona 18 lok. 1
Wstęp: 15 zł

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

Speed dating, czyli szybkie randki w Pestce 
godz. 16.00
Klubokawiarnia Pestka, Aleja Najświętszej Maryi Panny 37 lok. 17
 
Koncert STARE DOBRE MAŁŻEŃSTWO - godz. 17.00
Filharmonia Częstochowska, ul. Wilsona 16   
Cena biletów: od 55 zł do 90 zł (w zależności od miejsca)

Teatr Poświęcony (Katowice) – „JAROSŁAW OCALONY” 
- godz. 19.00 
Scena TfP, Aleja Najświętszej Maryi Panny 2
Bilety: 20/15 zł 

13/02  poniedziałek
Katolicki Teatr Edukacji z Krakowa – spektakle dla szkół
Informacje: Miejski Dom Kultury, ul. Łukasińskiego 50/68

Dni bezpłatnego testowania aparatów słuchowych 
godz. 8.00 – 16.00
Gabinet Słuchu Amplifon, Aleja Armii Krajowej 64; 
zgłoszenia tel.: 696 113 912. 

13 – 17 lutego   
„Pod rządami batuty” Audycje umuzykalniające z cyklu 
Filharmonia Dzieciom – godz. 8.30, 9.30, 10.30, 11.30 
Małgorzata Starczewska-Owczarek – prowadzenie 
Sala kameralna Filharmonii Częstochowskiej, ul. Wilsona 16
Bilety: w zależności od liczebności grupy od 2,50-5 zł od osoby 

III Etap Konkursu „Od mundurka do togi” - godz. 9.00
Organizator: Kancelaria Dawid&Partnerzy Adwokaci i Radcowie 
Prawni, ul. Kilińskiego 30, tel. 34 365 18 64

Seans filmowy:
„La La Land” - godz. 13.30 i 18.15
„Manchester by the Sea” - godz. 15.45 i 20.30
OKF „Iluzja”, Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

Warsztaty tańca irlandzkiego – godz. 17.30 – 18.45 
Centrum Promocji Młodych, Aleja Wolności 30
 
Bębny etniczne - warsztaty oraz wspólne granie 
godz. 17.30 – 20.00 
Siedziba Częstochowskiego Teatru Tańca, ul. Kilińskiego 34

Spotkanie Chóru Coralmente – godz. 18.00
„Zbisław Janikowski rozmawia z ...” – spotkanie  
z Krystyną Maciejewską – godz. 18.00
OPK „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1

Seans filmowy „U Pana Marsa bez zmian” - godz. 18.00
Komedia, Belgia, 101 min.
DKF „Rumcajs”, Aleja Armii Krajowej 23/25

Warsztaty scrapbookingowe „Wyklejane opowieści”; 
tworzenie mini albumu – godz. 18.00 – 21.00
Klubokawiarnia Pestka, Aleja Najświętszej Maryi Panny 37 lok. 17
Koszt 30 zł; zapisy w barze Pestki lub pod nr. tel. 607 949 559

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

14/02 wtorek
Bezpłatne testy słuchu – godz. 8.00 – 16.00
Gabinet Słuchu Amplifon, Aleja Armii Krajowej 64;  
zgłoszenia tel.: 696 113 912.

Seans filmowy:
„Dusigrosz” - godz. 12.00 /Kino Seniora/
„La La Land” - godz. 13.45 i 18.15
„Sztuka kochania” - godz. 16.00
„Manchester by the Sea” - godz. 20.30
OKF „Iluzja”, Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

Zajęcia otwarte ECK przy SOSW nr 1 
godz. 15.00 – 15.45
Konsultacje specjalistyczne ECK
Specjalista w zakresie resocjalizacji i trudnych zacho-
wań, Oligofrenopedagog, Terapeuta specyficznych trud-
ności nauczania początkowego - godz. 15.00 – 16.00
Oligofrenopedagog – godz. 16.00 – 17.00
Miejsce: Edukacyjne Centrum Konsultacji przy SOSW nr 1,  
ul. Legionów 58, tel. 34 360 10 72 

„Spotkanie z Operą” Mirona Pietrasa – godz. 17.00
Toastmasters – Klub publicznego przemawiania i przy-
wództwa – godz. 18.00
Temat spotkania: „Trafieni strzałą Amora”
OPK „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1

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

Spektakl teatralny: „Historie łóżkowe” 
godz. 18.00 i 21.00
Walentynki w Teatrze
Teatr im. A. Mickiewicza, ul. Kilińskiego 15
Bilety: 35 - 45 zł, 30 zł

Koncert Adrianny Noszczyk „BAL U POSEJDONA” 
godz. 18.00
Miejski Dom Kultury, ul. Łukasińskiego 50/68

15/02 środa
15 - 16 lutego
Teatr muzyczny Forte z Wrocławia – spektakle dla szkół
Informacje: Miejski Dom Kultury, ul. Łukasińskiego 50/68

Seans filmowy:
„La La Land” - godz. 13.30 i 18.15

„Manchester by the Sea” - godz. 15.45
OKF „Iluzja”, Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

Spotkania Klubowe Kolekcjonerskie Filatelistyczno-
Numizmatyczne - godz. 14.00-18.00
ACKiS „Klub Politechnik”, Aleja Armii Krajowej 23/25, 
tel. 695 329 070

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

Audycja „Muzyka, którą lubię – Andrzej Zaucha” 
godz. 17.00
Biblioteka Publiczna, Filia Muzyczna, Aleja Niepodległości 41, 
tel. 34 363 39 37

Promocja tomiku wierszy Jacka Gierasińskiego  
„Trzecia twarz” - godz. 18.00
Prowadzi Bogdan Knop
OPK „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1

AKADEMICKI KONCERT KAMERALNY AJD – godz. 18.50 
Wystawa: Barbara Czapor-Zaręba, Instytut Sztuk Pięknych  
Wykład: Granice między ludźmi - łączą czy dzielą? dr hab. 
Andrzej Tarnopolski, prof. AJD, Zakład Psychologii, Wydział 
Filologiczno-Historyczny 
Koncert: Vladimir Mlinarić - fortepian, Akademia Muzyczna, 
Uniwersytet w Lublanie (Słowenia)
W programie: Wolfgang Amadeus Mozart, Matti Rautio
Sala kameralna Filharmonii Częstochowskiej, ul. Wilsona 16
Bilety: 12 zł (normalny), 9 zł (ulgowy)

„Wieczór z Montibello i Bellazone” 
Bellazone Centrum Medycyny Estetycznej i Laseroterapii, 
ul. Kiedrzyńska 64 /I piętro/
Spotkanie jest bezpłatne, 
rezerwacja e-mail: centrum@bellazone.pl 

16/02 czwartek
Bezpłatne testy słuchu – godz. 8.00-16.00
Gabinet Słuchu Amplifon, Aleja Armii Krajowej 64;  
zgłoszenia tel. 696 113 912.

Spektakl teatralny:
„Tajemniczy ogród” - godz. 9.00 i 11.30
„Proca” - godz. 19.00 /Czwartek studencki/
Teatr im. A. Mickiewicza, ul. Kilińskiego 15    Bilety: 18 zł, 20 zł

Seans filmowy:
„La La Land” - godz. 13.30 i 18.15
„Manchester by the Sea” - godz. 15.45 i 20.30
OKF „Iluzja”, Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

Konsultacje specjalistyczne ECK
Terapeuta dziecka z autyzmem, zespołem Aspergera 
i pokrewnymi zaburzeniami, specjalista w zakresie 
komunikacji alternatywnej, Oligofrenopedagog 
godz. 15.00 – 16.00
Specjalista terapii patologii zachowań, Oligofrenopeda-
gog, Tyflopedagog, Terapeuta specyficznych trudności 
w nauce języka polskiego – godz. 16.00 – 17.00
Edukacyjne Centrum Konsultacji przy SOSW nr 1, ul. Legionów 58, 
tel. 34 360 10 72 

Czwartkowe Spotkania z Grami Planszowymi i Karciankami
Klubokawiarnia Ironia, Stary Rynek 19 
 
Akademia Inteligencji Emocjonalnej dla nastolatków 
godz. 17.00-20.00 
Klub Coacha, ul. Żwirki i Wigury 6/14 sala 32; 
zapisy pod nr. tel. 696 178 477 
Koszt: 99 zł

Spotkanie Towarzystwa Galeria Literacka – godz. 17.00
Winylowe i Muzyczne Delicje Zbigniewa Burdy - godz. 18.00
OPK „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1

Wernisaż wystawy „Ślonski Kafka” - godz. 18.00
Wystawa jest elementem projektu „Topografia /Topos/ Wol-
ności” zainicjowanego przez prof. Zbigniewa Bajka z ASP  
w Krakowie. Na potrzeby projektu Jerzy Ciurlok dokonał 
przekładu 109 aforyzmów Franza Kafki ze zbioru „Roz-
ważania o grzechu, cierpieniu, nadziei i słusznej drodze” 
na język śląski, a Zbigniew Bajek zachęcił twórców do 
artystycznej interpretacji tych cytatów. Efektem są unikalne 
prace zaskakujące formą wyrazu i poziomem interpretacji. 
W projekcie uczestniczyło blisko 50 studentów z Częstocho-
wy, na ekspozycję wybrano czternaście ich prac.
Miejska Galeria Sztuki, Aleja Najświętszej Maryi Panny 64 /Sala 
Gobelinowa/

Tłusty czwartek, tłusty koncert: VAVAMUFFIN 
godz. 20.30 /wstęp od 19.30/
Scena TfP, Aleja Najświętszej Maryi Panny 2
Bilety: 25 zł /przedsprzedaż/, 35 zł /w dniu koncertu/

17/02 piątek
Seans filmowy:
„Moonlight” - godz. 13.00 i 15.00
„Milczenie” - godz. 17.00 i 20.00
OKF „Iluzja”, Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

Koncert Zespołu Pieśni i Tańca „Częstochowa”  
w Zespole Szkół nr 3 – godz. 17.00
Informacje: Miejski Dom Kultury, ul. Łukasińskiego 50/68

Spotkanie Klubu Społecznych Opiekunów  
Zabytków Oddziału Miejskiego PTTK – godz. 17.00
Temat: „Rok 2017 rokiem Tadeusza Kościuszki  

i Władysława Biegańskiego”
Urząd Stanu Cywilnego, ul. Focha 19/21 /Sala błękitna/
 
Bębny etniczne - warsztaty oraz wspólne granie 
godz. 17.30 – 20.00 
Siedziba Częstochowskiego Teatru Tańca, ul. Kilińskiego 34

Wernisaż wystawy 42. Ogólnopolskiego Pleneru  
Malarskiego „JURAJSKA JESIEŃ 2016” - godz. 18.00
Miejska Galeria Sztuki, Aleja Najświętszej Maryi Panny 64 /Sala 
Śląska/

„Jednoczesność zdarzeń” - godz. 18.00
Wystawa wybranych prac laureatów konkursu 
„Artystyczna Podróż Hestii”
Muzeum Częstochowskie - Galeria Dobrej Sztuki, 
Aleja Najświętszej Maryi Panny 47

Spotkanie z Dariuszem Gawrońskim  - częstochowskim 
fotografem na temat jego twórczości i pasji 
godz. 18.00 
Prowadzenie: Magdalena Celeban
OPK „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1

Kaznodzieja z karabinem – godz. 18.30
Spotkanie z Samem Childers`em, założycielem fundacji 
Angels of East Africa, zajmującej się ratowaniem dzieci  
w Sudanie Południowym i Ugandzie 
Organizator: Fundacja EuroHelp w Częstochowie
Sala konferencyjna, ul. Przemysłowa 9

Spektakl teatralny: „Trener życia” - godz. 19.00
Teatr im. A. Mickiewicza, ul. Kilińskiego 15
Bilety: 30 - 40 zł

Koncert przy świecach – godz. 19.30 
Wystąpią: Orkiestra Filharmonii Częstochowskiej, Emanuel 
Salvador – skrzypce, ks. Mikołaj Węgrzyn - słowo o muzyce
Kościół Rektoracki, Aleja Najświętszej Maryi Panny 56 
Bilety: 30 zł (normalny), 25 zł (ulgowy), 15 zł (UTW)

„Po drugiej stronie lustra” - godz. 20.00
Prelekcja Ewy „Kapadocji” Lasoty o lustrach w bajkach, 
mitach, kulturze i wierzeniach
Klubokawiarnia Ironia, Stary Rynek 19 

Jamm Session - Penc/Adamiec - godz. 20.00 - 24.00
Scena TfP, Aleja Najświętszej Maryi Panny 2
Wstęp wolny 

42. Ogólnopolski Plener Malarski 
„Jurajska Jesień 2016”

Ogólnopolski Plener Malarski „Jurajska Jesień 2016” to 
wystawa prac artystów biorących udział w dorocznym 
plenerze, realizowana we współpracy z Częstochowskim 
Okręgiem Związku Polskich Artystów Plastyków. Celem 

pleneru jest uzyskanie plastycznego przedstawienia bo-
gactwa przyrodniczego, geologicznego i kulturowego Jury 
Krakowsko – Częstochowskiej. Każdy plener odbywa się 
pod opieką innego komisarza, który sugeruje uczestni-
kom temat prac. Tym razem Maria Ogłaza wybrała hasło 
„Jura – znaki szczególne (anatomia skały i drewna)”, który 
autorzy zrealizowali w indywidualny sposób. 

POLECAMY W MGS

17 LUTEGO
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Pidżama Porno po 20 latach – godz. 20.00
Klub Rura, 
Aleja Najświętszej Maryi Panny 38

18/02 sobota
Jurajski Jarmark Staroci - godz. 6.00-16.00
Rynek Wieluński

„Czytanie na Bieganie” - godz. 10.00
Plac Biegańskiego

Seans filmowy:
„Ostatni smok świata” - godz. 11.00 /Młody Iluzjonista/
„Moonlight” - godz. 13.00 i 15.00
„Milczenie” - godz. 17.00 i 20.00
OKF „Iluzja”, 
Aleja Najświętszej Maryi Panny 64
 
Wręczenie statuetek Starosty Częstochowskiego 
godz. 17.00
Filharmonia Częstochowska, ul. Wilsona 16
Wstęp za zaproszeniami

Z cyklu „Celuloidowa historia Częstochowy” pokaz 
filmu Feliksa Krajewskiego dokumentującego realizację 
„Potopu” w Częstochowie – godz. 17.00
OPK „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1

PREZENTACJA DRUŻYNY WŁÓKNIARZA
Hala Sportowa Częstochowa, ul. Żużlowa 4

Spektakl teatralny: „Trener życia” - godz. 19.00
Teatr im. A. Mickiewicza, ul. Kilińskiego 15
Bilety: 30 - 40 zł

„Jazz & Love trio” - godz. 19.00
W programie najpiękniejsze jazzowe piosenki o miłości,  
a także piosenki z płyty „Poezjazz”.
Skład: Klaudia Kowalik – wokal/skrzypce, Grzegorz Rogala 
– puzon/looper, Mitchell Atkinson - kontrabas
Kamieniczka.eu (podziemia), na rogu ul. Mirowskiej 4 i Targowej 1
Bilety: 60 zł; informacje tel.: 883 967 909 lub 604 487 685

Kultura musi być! 2 x Koncert: Janek Samołyk  
oraz Sugar Free - godz. 19.30
Scena TfP, Aleja Najświętszej Maryi Panny 2
Bilety: 20 zł /przedsprzedaż i studenci/, 25 zł /w dniu koncertu/ 

„Let The Sunshine In” – impreza w klimacie Dzieci 
Kwiatów w rytm muzyki z lat 60-tych i 70-tych 
godz. 21.00
Zagrają: Pantokrator, Alex Hunter
Miejsce: Klubokawiarnia Ironia, 
Stary Rynek 19 
Wstęp: 5 zł

19/02 niedziela

„Melomania” Giełda Muzyczna – godz. 10.00
Regionalne Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych 
„Konduktorownia”, ul. Piłsudskiego 34/36
Wstęp wolny

Seans filmowy:
„Ostatni smok świata” - godz. 11.00 /Młody Iluzjonista/
„Moonlight” - godz. 13.00 i 15.00
National Theatre w Londynie: „Jak Wam się podoba?” 
godz. 18.15
OKF „Iluzja”, Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

XXIII edycja LIGI FUTSALU o Puchar Prezydenta  
Miasta Częstochowy
Terminarz: www.mosir.pl
Hala Sportowa Częstochowa, ul. Żużlowa 4

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

Spektakl teatralny: „Mayday” - godz. 19.00
Teatr im. A. Mickiewicza, ul. Kilińskiego 15
Bilety: 30 - 40 zł

Teatr from Poland „Saxofonista” - godz. 19.00
Scena TfP, Aleja Najświętszej Maryi Panny 2
Bilety: 20/15 zł 

Kabaret Skeczów Męczących „Pod prądem” 
godz. 20.00
Filharmonia Częstochowska, ul. Wilsona 16
Cena biletów: od 50 zł do 80 zł (w zależności od miejsca)

20/02 poniedziałek
do 20 lutego
Termin zgłoszeń do XXIV Ogólnopolskiego  
Młodzieżowego Konkursu Krajoznawczego  
„Poznajemy Ojcowiznę”
Organizatorzy: Oddział Regionalny PTTK, tel. 34 324 21 20  
/w godz. 13.00 – 18.00/ oraz Szkoła Podstawowa nr 31 z Oddzia-
łami Integracyjnymi

20 – 24 lutego 
„Śladami dinozaurów”
Multicentrum ZODIAK w Parku im. S. Staszica
Zapisy pod nr. tel. 504 757 598

Dni bezpłatnego testowania aparatów słuchowych 
godz. 8.00 – 16.00
Gabinet Słuchu Amplifon, Aleja Armii Krajowej 64;  
zgłoszenia pod nr. tel. 696 113 912

Seans filmowy:
„Moonlight” - godz. 13.00 i 15.00
„Milczenie” - godz. 17.00 i 20.00
OKF „Iluzja”, Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

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

Joga dla kobiet - godz. 18.00
Biblioteka Publiczna, Filia nr 9, ul. Nowowiejskiego 15,  
tel. 34 360 61 14 

Warsztaty tańca irlandzkiego – godz. 17.30 – 18.45 
Centrum Promocji Młodych, Aleja Wolności 30
 
Bębny etniczne - warsztaty oraz wspólne granie 
godz. 17.30 – 20.00 
Siedziba Częstochowskiego Teatru Tańca, ul. Kilińskiego 34

Spotkanie Chóru Coralmente – godz. 18.00
Gawędy humanistyczne prof. Barbary Kubickiej-Czekaj 
godz. 18.00 
Temat spotkania: „Jak to z hymnem było?”

OPK „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1

Seans filmowy „Kolekcja sukienek” - godz. 18.00
Obyczajowy, Polska, 74 min.
DKF „Rumcajs”, Aleja Armii Krajowej 23/25

„Jam Session” - godz. 20.00
Moderator: Paweł Stomma
Klub Muzyczna Meta, ul. Jasnogórska 13
Wstęp wolny

21/02 wtorek
Bezpłatne testy słuchu – godz. 8.00 – 16.00
Gabinet Słuchu Amplifon, Aleja Armii Krajowej 64; zgłoszenia  
tel. 696 113 912

Spektakl teatralny: „Wakacje z duchami” - godz. 11.00
Teatr Zagłębia z Sosnowca
Teatr im. A. Mickiewicza, ul. Kilińskiego 15
Bilety: 20 zł

Seans filmowy:
„Moonlight” - godz. 13.00 i 15.00
„Milczenie” - godz. 17.00 i 20.00
OKF „Iluzja”, Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

Konsultacje specjalistyczne ECK
Oligofrenopedagog, Terapeuta specyficznych trudności 
w nauce geografii - godz. 15.00 – 16.00
Oligofrenopedagog, Tyflopedagog, Terapeuta specyficz-
nych trudności w nauce matematyki i fizyki 
godz. 16.00 – 17.00 
Edukacyjne Centrum Konsultacji przy SOSW nr 1, ul. Legionów 58, 
tel. 34 360 10 72

Mirosław Desperak i jego muzyka country: Chet  
Atkins – Tribute to Mr. Guitar – godz. 17.00
Toastmasters – Klub publicznego przemawiania  
i przywództwa – godz. 18.00
Temat spotkania: „W co grają ludzie?”
OPK „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1
 
40. Klub Coacha - Open Space Technology 
godz. 17.00 – 21.00  
Miejsce: ul. Żwirki i Wigury 6/14 sala 32; zapisy tel. 696 178 477
Wstęp: 30 zł 

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

Spotkanie Klubu Górskiego – godz. 18.00
Pokaz zdjęć „Tatry w obiektywie Wojtka Lasaka”
Urząd Stanu Cywilnego, ul. Focha 19/21

Wernisaż wystawy fotografii Agnieszki Małasiewicz  
w cyklu „Obrazki z podróży” - godz. 19.00
Cafe „Skrzynka”, ul. Dąbrowskiego 1

22/02 środa
Spektakl teatralny: „Wakacje z duchami” 
godz. 9.00 i 11.30
Teatr Zagłębia z Sosnowca
Teatr im. A. Mickiewicza, ul. Kilińskiego 15
Bilety: 20 zł

Seans filmowy:
„Moonlight” - godz. 13.00 i 15.00
„Milczenie” - godz. 17.00 i 20.00
OKF „Iluzja”, Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

22 - 23 lutego
Centrum Edukacji „EDUS” z Wołomina – „Lekcje  
w kinie” projekcje dla szkół

Informacje: Miejski Dom Kultury, ul. Łukasińskiego 50/68

„Rotmistrz Witold Pilecki – 1901-1948” - godz. 12.00
Prelekcja przedstawiciela IPN w Katowicach – Moniki 
Bortlik-Dźwierzyńskiej 
Biblioteka Publiczna, Aleja Najświętszej Maryi Panny 22 /sala 
odczytowa 202/, tel. 34 360 56 28

Spotkania Klubowe Kolekcjonerskie Filatelistyczno-Nu-
mizmatyczne - godz. 14.00 - 18.00
ACKiS„Klub Politechnik”, Aleja Armii Krajowej 23/25,  
tel. 695 329 070

Spotkanie Klubu Literackiego „Złota Jesień” 
godz. 16.00
„Aleje, aleje czyli historia Częstochowy lalkami  
przedstawiona” - godz. 17.00
Przedstawienie przygotowane do tekstu Zbisława 
Janikowskiego przez zespół związany z OPK
Spotkanie z cyklu „Filozofujemy” - Język polski,  
język ludzki: wyimki z filozofii języka – godz. 18.15
Moderatorzy: Maciej Woźniczka i Marek Perek
OPK „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1

„Miejski Abstrakcjonizm” wernisaż wystawy  
XXIX Pleneru Miejskiego – godz. 18.00
W Plenerze wzięło udział 24 artystów. Tematem przewod-
nim było abstrakcyjne spojrzenie na Częstochowę pod 
względem formy, rytmu, czy wreszcie artystycznych odczuć 

zwykłej egzystencji żyjących w niej na co dzień artystów,  
a także twórców, którzy tylko z powodu uczestnictwa  
w plenerze zetknęli się z Częstochową.  
Muzeum Częstochowskie - Pawilon Wystawowy  
w Parku im. S. Staszica

Mecz AZS Częstochowa vs. Effector Kielce – godz. 18.30
Hala Sportowa Częstochowa, ul. Żużlowa 4

23/02 czwartek
Bezpłatne testy słuchu – godz. 8.00 – 16.00
Gabinet Słuchu Amplifon, Aleja Armii Krajowej 64;  
zgłoszenia tel. 696 113 912
 
Koncerty edukacyjne z cyklu Feel Harmony - Poczuj 
klimat! – godz. 9.00 i 10.45
Wystąpią: Częstochowa Pipes & Drums
Filharmonia Częstochowska, ul. Wilsona 16
Cena biletów: 11 zł (uczeń), 1 zł (opieka)

Spektakl teatralny:
„Tajemniczy ogród” - godz. 10.00
„Sprzedawcy gumek” - godz. 18.00 /Czwartek 
studencki/
Teatr im. A. Mickiewicza, ul. Kilińskiego 15
Bilety: 18 zł, 20 zł

Udostępnienie wystawy malarstwa Ilony Cieślak 
godz. 12.00
Galeria OPK i Gazety Wyborczej „Wejściówka”, ul. Racławicka 6 A

Seans filmowy:
„Moonlight” - godz. 13.00 i 15.00
„Milczenie” - godz. 17.00 i 20.00
OKF „Iluzja”, Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

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

„Ośmiorniczki dla wcześniaków” – godz. 16.00 – 18.00
Biblioteka Publiczna, Filia nr 15, ul. Okulickiego 63, 
tel. 34 322 76 19

Czwartkowe Spotkania z Grami Planszowymi i Karciankami
Klubokawiarnia Ironia, Stary Rynek 19 

Spotkanie Towarzystwa Galeria Literacka – godz. 17.00
Koncert z cyklu Classic Tea – godz. 18.00
Wernisaż wystawy Sławomira Łuczyńskiego 
godz. 19.00 (Galeria „Słoneczna”)
OPK „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1

Wernisaż wystawy „Kompozycje” Jacka Łydżby 
godz. 18.00 
Foyer Filharmonii Częstochowskiej, ul. Wilsona 16
 
Wernisaż wystawy Daniela Pieluchy – godz. 18.00  
/Sala Poplenerowa/
Wernisaż wystawy malarstwa Ewy Wiktor „Odbicia” - 
godz. 18.00 /Galeria Promocji Młodych Antresola/
Miejska Galeria Sztuki, Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

24/02 piątek
„Nowy rok - nowa ja”
Dzień bezpłatnych analiz składu ciała
Klub Wellness, Aleja Najświętszej Maryi Panny 3; rezerwacja:  
tel. 609 864 495

Kabaret Skeczów Męczących

Karol Golonka, Jarosław Sadza, Marcin Szczurkie-
wicz, Michał Tercz – czyli Kabaret Skeczów Męczą-
cych z Kielc, powraca do Częstochowy ze zdwojoną 
mocą. W najnowszym spektaklu formacji, zatytuło-
wanym „Pod prąd”, nie zabraknie tego, co najbar-
dziej lubią wszyscy wierni fani tej grupy. Ze sceny 
Filharmonii Częstochowskiej popłyną wprost do 
publiczności megawaty energii, tradycyjnie poja-
wią się też nietuzinkowe postacie brawurowo grane 
przez Jarosława Sadzę. Będą także – i tu niespo-
dzianka - nowe, nieemitowane dotąd w programach 
telewizyjnych skecze.
„Pod prądem” jest największą dotychczasową 
produkcją artystyczną kieleckiego kabaretu. Jak 
sugeruje tytuł, jej autorzy nie stronią w niej od od-
ważnych, dla niektórych zapewne mocno kontro-
wersyjnych treści i silnie elektryzujących tekstów. 
Wszystkim, którzy zdecydują się spędzić wieczór  
z Kabaretem Skeczów Męczących formacja za-
pewnia pełną atrakcji, humorystyczną podróż po 
polskich absurdach. A na bis zapowiada swój ka-
baretowy przebój 2015 roku – skecz „Chrzciny”  
w wersji, jakiej jeszcze nie było.

POLECAMY W FILHARMONII

Przy Ośrodku Promocji Kultury „Gaude Mater” 
powstał teatr lalkowy. W lutym na scenie OPK 
zaprezentuje spektakl „Aleje, aleje czyli historia 
Częstochowy lalkami przedstawiona”. Kanwą sztu-
ki jest historia Częstochowy od czasów najdaw-
niejszych, poprzez najważniejsze wydarzenia m.in. 
założenie miasta, ufundowanie klasztoru Paulinów, 
wojny, uruchomienie dworca Kolei Warszawsko-
-Wiedeńskiej, pożar Jasnej Góry, rozwój lokalnego 
przemysłu, do aktualnych wydarzeń z życia miasta 
i licznych działań kulturalnych. Scenariusz napisał 
Zbisław Janikowski, lalki wykonał plastyk Marcin 
Kozierkiewicz, a kostiumy dla nich zaprojektowały 
i uszyły uczennice Zespołu Szkół Przemysłu Mody  
i Reklamy im. W. S. Reymonta. W kilkanaście postaci 
wcielili się aktorzy-amatorzy: Tomasz Barański, Ewa 
Musik, Joanna Sobkowska, Michał Kulig, Michał 
Mielczarek, Anna Zagroba, Barbara Kawka. Oprawę 
muzyczną przygotował Jacek Stawiarski, a pokaz 
slajdów Marek Duda.

POLECAMY W OPK GAUDE MATER
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Spektakl teatralny:
„Tajemniczy ogród” - godz. 10.00
„Efekt” - godz. 19.00
Teatr im. A. Mickiewicza, ul. Kilińskiego 15
Bilety: 18 zł, 30 - 35 zł

Seans filmowy:
„Ostatnia rodzina” - godz. 13.00 
/Złota Piątka – I miejsce/
„Pokot” - godz. 15.15 i 20.30
„Milczenie” - godz. 17.30
OKF „Iluzja”, Aleja Najświętszej Maryi Panny 64
 
Bębny etniczne - warsztaty oraz wspólne granie 
godz. 17.30 – 20.00 
Siedziba Częstochowskiego Teatru Tańca, ul. Kilińskiego 34

Prelekcja dr Ewy Kurek „Stosunki polsko-żydowskie” 
godz. 18.00
Muzeum Monet i Medali im. św. Jana Pawła II Częstochowa 
ul. Jagiellońska 67

Projekcja filmu „Wewnątrz futra” – godz. 18.00
reż. Ola Waagen / Norwegia 2014
Obrońca praw zwierząt Frank Nervik przekonuje przedsta-
wicieli przemysłu futrzarskiego, że chce założyć własną fir-
mę tej branży. Materiał, który zdobywa, obnaża prawdziwą 
politykę przemysłu futrzarskiego. Twórca filmu Ola Waagen 
szuka odpowiedzi na pytanie, jak skutecznie walczyć  
z jednym z najokrutniejszych przemysłów eksploatujących 
zwierzęta.
Zapraszają: Stowarzyszenie Otwarte Klatki i OPK „Gaude Mater”
OPK „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1

Wernisaż fotografii industrialnej Cezarego Miłosia 
godz. 18:00
Temat: Huta Częstochowa
Współorganizator: OPK „Gaude Mater”
Restauracja Kredens, ul. 7 Kamienic 21, tel. 799 492 069

Giuseppe Verdi TRAVIATA opera w 4 aktach 
godz. 19.00   
Wystąpią: Orkiestra, chór, balet i soliści Opery Śląskiej  

w Bytomiu
Filharmonia Częstochowska, ul. Wilsona 16
Cena biletów: 90 zł (normalny), 75 zł (ulgowy), 60 zł (UTW)

Kabaret NEO-NÓWKa „Kazik sam w domu” 
godz. 20.00
Hala Sportowa Częstochowa, ul. Żużlowa 4
Bilety dostępne w HSC (pn-pt. w godz. 8-15.30), Media Markt, 
Empiku, na www.biletynakabarety.pl oraz www.lux.biletyna.pl

Roma Tour SORRY BOYS – godz. 20.00
Klub Rura, Aleja Najświętszej Maryi Panny 38

Koncert zespołu MIKROMUSIC - godz. 20.00
Klub Muzyczna Meta, ul. Jasnogórska 13
Cena biletów: 35 zł (przedsprzedaż) oraz 45 zł (w dniu koncertu) 

Kultura musi być! GRALAK + ŚWIETLICKI – KONCERT 
godz. 20.30 /wstęp od 19.00/
Scena TfP, Aleja Najświętszej Maryi Panny 2
Bilety: 30 zł /przedsprzedaż i studenci/, 40 zł /w dniu koncertu/ 

Trivia dla Nerdów - konkurs wiedzy – godz. 21.00
Klubokawiarnia Ironia, Stary Rynek 19 

25/02 sobota
„Czytanie na Bieganie” - godz. 10.00
Plac Biegańskiego

Sobotni brunch w Lunchowni - godz. 10.00-15.00
Miejsce: Lunchownia, ul. Waszyngtona 18 lok. 1
Wstęp: dorośli 20 zł, dzieci 15 zł

Seans filmowy:
„Ostatnia rodzina” - godz. 13.00  
/Złota Piątka – I miejsce/
„Pokot” - godz. 16.00
Met Opera: „Rusałka” - godz. 18.55 /Transmisja na 
żywo z Nowego Jorku/
OKF „Iluzja”, Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

V wymiana książki w Pestce – godz. 17.00
Prowadzi Agata Zaskórska
Klubokawiarnia Pestka, Aleja Najświętszej Maryi Panny 37 lok. 17

Spektakl teatralny: „Efekt” - godz. 19.00
Teatr im. A. Mickiewicza, ul. Kilińskiego 15
Bilety: 30 - 35 zł

JAZZtochowa: Koncert ATOM STRING QUARTET 
godz. 19.00
Pub Sportowy Stacherczak, Aleja Najświętszej Maryi Panny 1
Bilety: 35 zł i 25 zł (ulgowy)

Koncert zespołu „Dr. Hackenbush” - godz. 20.00
Klub Muzyczna Meta, ul. Jasnogórska 13
Cena biletów: 30 zł (przedsprzedaż) oraz 35 zł (w dniu koncertu)

Kultura musi być! DEZERTER – koncert - godz. 20.30 
/wstęp od 19.00/
Scena TfP Aleja Najświętszej Maryi Panny 2
Bilety: 33 zł /przedsprzedaż/, 39 zł /w dniu koncertu/

Koncert The Bells (rock, blues) – godz. 21.00
Klubokawiarnia Ironia, Stary Rynek 19 
Wstęp wolny

26/02 niedziela
„Czytanie na Bieganie” - godz. 10.00
Plac Biegańskiego

Giełda ryb, roślin i ptaków egzotycznych 
godz. 10.00 – 13.00
połączona ze sprzedażą pokarmów dla ryb, ptaków  
i gryzoni
VI LO im. J. Dąbrowskiego, ul. Łukasińskiego 40
Organizatorzy: Liga Ochrony Przyrody i Klub Akwarystów
Wstęp wolny

XIII Częstochowskie Targi Ślubne 
godz. 10.00 – 17.00
Hala Sportowa Częstochowa, ul. Żużlowa 4
Wstęp: 15 zł

Seans filmowy:
„Wołyń” - godz. 12.30 /Złota Piątka – II miejsce/
„Pokot” - godz. 15.15 i 20.30
„Milczenie” - godz. 17.30
OKF „Iluzja”, Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

WALDEMAR MALICKI „Filharmonia Dowcipu” 
godz. 16.00 i 19.00
Filharmonia Częstochowska, ul. Wilsona 16
Cena biletów: od 100 zł do 150 zł (w zależności od miejsca)

10. Spotkanie GILDII Rycerzy Jedi. Comiesięczne 
spotkanie częstochowskiego fanklubu Gwiezdnych 
Wojen – godz. 16.00
Dzień Martwego Oposa – Dzień Promocji w Ironii
Klubokawiarnia Ironia, Stary Rynek 19 

„Nie tylko kobieta...” - godz. 17.00
Koncert Marty Honzatko – zakończenie karnawału
Bilety: 30 zł
Spektakl teatralny: „Mayday” - godz. 19.00

Bilety: 30 - 40 zł
Teatr im. A. Mickiewicza, ul. Kilińskiego 15

Teatr Wojtka Kowalskiego „3 x Tak. Rudnicki” /spektakl 
nagradzany na wielu festiwalach/ - godz. 19.00 
Scena TfP, Aleja Najświętszej Maryi Panny 2
Bilety: 20/15 zł 

27/02 poniedziałek
Dni bezpłatnego testowania aparatów słuchowych - 
godz. 8.00 – 16.00
Gabinet Słuchu Amplifon, Aleja Armii Krajowej 64; 
zgłoszenia pod nr. tel. 696 113 912

Seans filmowy:
„Wołyń” - godz. 12.30 /Złota Piątka – II miejsce/
„Pokot” - godz. 15.15 i 20.30
„Milczenie” - godz. 17.30
OKF „Iluzja”, Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

27 lutego – 3 marca
V KONKURS WOKALNY 
im. Jana, Edwarda, Józefiny Reszków
Na przełomie lutego i marca studenci uczelni muzycznych 
będą rywalizować na głosy podczas piątej odsłony, odby-
wającego się co dwa lata konkursu.
Informacje: Filharmonia Częstochowska, tel. 34 324 42 30

Warsztaty tańca irlandzkiego 
godz. 17.30 – 18.45 
Centrum Promocji Młodych, Aleja Wolności 30
 
Bębny etniczne - warsztaty oraz wspólne granie 
godz. 17.30 – 20.00 
Siedziba Częstochowskiego Teatru Tańca, ul. Kilińskiego 34

Spektakl „Złodziej” – godz. 18.00 
W obsadzie: Renata Dancewicz, Izabela Kuna, Cezary Żak, 
Rafał Królikowski, Leszek Lichota

Filharmonia Częstochowska, ul. Wilsona 16
Cena biletów: od 40 zł do 100 zł (w zależności od miejsca)

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

Seans filmowy „The Rollinng Stones. Ole ole ole” 
godz. 18.00
Dokumentalny, Wielka Brytania, 105 min.
DKF „Rumcajs”, Aleja Armii Krajowej 23/25

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

28/02 wtorek
Bezpłatne testy słuchu – godz. 8.00 – 16.00
Gabinet Słuchu Amplifon, Aleja Armii Krajowej 64;  
zgłoszenia tel. 696 113 912.

Spektakl teatralny: „Roszpunka” - godz. 10.00
Teatr im. A. Mickiewicza, ul. Kilińskiego 15
Bilety: 20 zł

Seans filmowy:
„Boska Florence” - godz. 13.00  
/Złota Piątka – III miejsce/
„Pokot” - godz. 15.15 i 20.30
„Milczenie” - godz. 17.30
OKF „Iluzja”, Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

Konsultacje specjalistyczne ECK
Oligofrenopedagog, Tyflopedagog, Socjoterapeuta, 
Terapeuta specyficznych trudności w nauce języka 
polskiego - godz. 15.00 – 16.00 
Oligofrenopedagog, Tyflopedagog - godz. 16.00 – 17.00
Edukacyjne Centrum Konsultacji przy SOSW nr 1, ul. Legionów 58, 
tel. 34 360 10 72 

„Spotkanie z Operą” Mirona Pietrasa – godz. 17.00
Toastmasters – Klub publicznego przemawiania i przy-
wództwa – godz. 18.00
Temat spotkania: „Niech żyje bal!”
OPK „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1
 
Dzień Zdrowego Stylu Życia - Seminarium Wellness 
godz. 17.00
Hotel Sonex, ul. Krakowska 45. Rezerwacja: tel. 609 864 495

Warsztaty tańca dawnego - godz. 17.30 – 19.00 
Centrum Promocji Młodych, Aleja Wolności 30
   
Śledzik z Chórem – godz. 19.30
Sala kameralna Filharmonii Częstochowskiej, ul. Wilsona 16
Impreza biletowana

Filharmonia Dowcipu

Filharmonia Dowcipu świętuje dziesięciolecie! Przed-
stawienia muzyczno-kabaretowe w reżyserii Walde-
mara Malickiego i Jacka Kęcika, łączące oryginalne 
aranżacje muzyki poważnej i rozrywkowej oraz skecze, 
cieszą się niezmiennie popularnością wśród widzów. 
- 10 lat Filharmonii Dowcipu na scenie to jubileusz 
trochę skromny. Nie mamy najmniejszego pojęcia, jak 
zbudować to widowisko. Które ze 140 skeczy muzycz-
nych, jakie napisaliśmy pokazać, o których zapomnieć,  
a może raz na zawsze rozstać się z kultowymi już żar-

tami i zagrać same nowe rzeczy od miesięcy czekające 
w poczekalni? Nie wiemy tego i pewnie nie będziemy 
wiedzieli do pierwszego gongu. Prawdopodobnie jak 
zwykle pójdziemy za instynktem, który podpowiada, że 
musimy zagrać taki dwugodzinny spektakl, żeby naszej 
publiczności nie zaczęły uwierać fotele, a owacje na sto-
jąco nie były spowodowane chęcią wyprostowania nóg  
i pretekstem do ucieczki w kierunku szatni – zapowiada-
ją widowisko jego twórcy. I deklarują, że w Częstocho-
wie powrócą do swoich hitów, pokażą nowy cykl „Pa-
miątki z wakacji” i udowodnią, że cała muzyka światowa 
powstała dzięki Polakom…! 

POLECAMY W FILHARMONII

26 LUTEGO

„Roszpunka”

Historię Roszpunki braci Grimm zna prawie każdy. 
Piękna, długowłosa dziewczyna, czarownica, która 
zamyka ją w wieży i młody książę, który się w niej za-
kochuje. Tym razem wszystko jednak jest inaczej. Cza-
rownica chce oczarować jednego z jurorów w konkur-
sie piosenki. Niestety jej skrzeczący głos nie zapewni 

jej wygranej, ale… przecież Roszpunka pięknie śpiewa! 
Festiwal prowadzony przez przebojowego DJ’a Pokrakę 
to tylko początek zmian w bajce. Okazuje się bowiem, 
że ojciec Roszpunki jest sławnym gwiazdorem, a dok-
tor leczący jej matkę potrafi przepowiadać przyszłość! 
Czarownica, by wygrać, nie cofnie się nawet przed 
oszustwem. Na szczęście miłość i tutaj w końcu zwycię-
ży, ale jak to się stanie... 

POLECAMY W TEATRZE

28 LUTEGO

Międzynarodowy Konkurs Wokalny 
im. Jana, Edwarda i Józefiny Reszków 
jest szansą dla młodych wokalistów, studentów Akade-
mii Muzycznych na sprawdzenie swoich umiejętności  
i zaprezentowanie się przed jury złożonym z wybitnych 
wokalistów i dyrygentów. 
Reszkowie zdobyli sławę występując jako pierwsi so-
liści na scenach Europy (Wenecja, Mediolan, Turyn, 
Madryt, Lizbona, Paryż, Londyn, Warszawa) i Stanów 

Zjednoczonych (nowojorska Metropolitan Opera Ho-
use). Słynne rodzeństwo XIX-wiecznych śpiewaków, 
poza swymi muzycznymi karierami, troszczyło się  
o rozwój młodych adeptów sztuki wokalnej. Ich szkoły 
śpiewu cieszyły się ogromną popularnością, a spotyka-
jąc wyjątkowy talent, często sami finansowali naukę 
tym, których sytuacja na to nie pozwalała. Tę ideę 
wspierania młodych w ich drodze do zawodowego 
śpiewu podjęli inicjatorzy Konkursu.

POLECAMY W FILHARMONII
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BIBLIOTEKA PUBLICZNA 
IM. DR. W. BIEGAŃSKIEGO
Dyskusyjny Klub Książki „STOP!Kartka”  
rozmowa o książkach dla młodzieży 
Zaprasza: Biblioteka Publiczna, Aleja Najświętszej Maryi Panny 22,  
tel. 34 360 56 28

PROPOZYCJE ZAJĘĆ BIBLIOTECZNYCH I SPOTKAŃ

„Popołudnia w bibliotece” – codzienne zajęcia dla 
dzieci w godz. 16.00-18.00. Gry i zabawy, zgadywanki, 
krzyżówki, logogryfy, zajęcia literackie, komputerowe  
i plastyczne.  
Zaprasza: Filia nr 2, ul. Orlik-Rückemanna 35/37, tel. 34 360 14 54

„Poznajemy bibliotekę” - lekcje biblioteczne dla 
przedszkolaków oraz uczniów klas I-III szkół podstawo-
wych. „Poranki z bajką w przedszkolu” - głośne czytanie 
przedszkolakom książek lub przedstawienie Kamishibai 
połączone z rozmową o przeczytanym tekście lub zajęcia-
mi plastycznymi.
Zaprasza: Filia nr 3, ul. Ułańska 1, tel. 34 369 70 72

„Dzień kota”, „Mądra mysz”, „Zabawy z wierszykami” 
- zajęcia literacko-plastyczne dla dzieci w wieku 3-6 lat,  
w każdy wtorek i piątek miesiąca 
Zaprasza: Filia nr 4, ul. Św. Barbary 32, tel. 34 360 61 15

„Walentynki – ptaki na drzewie”, „Pejzaże zimowe 
oczami dziecka” - zajęcia plastyczne dla dzieci
Zaprasza: Filia nr 5, ul. Krasińskiego 4, tel. 34 367 11 59

„To i owo o zwierzętach” - spotkania dla zorganizo-
wanych grup dzieci przedszkolnych; „Kocie historie” 
- spotkania dla zorganizowanych grup uczniów szkół 
podstawowych (klasy IV-V).
Zaprasza: Filia nr 6, ul. Orkana 56 A, tel. 34 363 93 32

„Katalogi w bibliotece” – lekcja biblioteczna dla 
gimnazjalistów
Zaprasza: 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; 
„Teatrzyk Kamishibai” - zajęcia literackie dla dzieci.
Zaprasza: Filia nr 8, ul. Księżycowa 2, tel. 34 361 43 27

„Spotkanie z biblioteką”, „Poznajemy katalogi biblio-
teczne” – lekcje biblioteczne dla uczniów szkół podstawo-
wych; „Czytajmy razem – Przedszkolaki w Bibliotece” 
– zajęcia literackie dla przedszkolaków.
Zaprasza: Filia nr 13, ul. Mireckiego 28, tel. 34 323 29 44

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 sprawiedliwie” – 
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 Człowieka” – warsz-
taty dla młodzieży w wieku 16-19 lat; 
Zaprasza: Filia nr 13, ul. Mireckiego 28, tel. 34 323 29 44
„Poznajemy bibliotekę” – lekcje biblioteczne dla dzieci 
w wieku przedszkolnym 

Zaprasza: Filia nr 15, ul. Okulickiego 63, tel. 34 322 76 19
„Lekcja na zamówienie” - lekcje w poniedziałek w godz. 
9.00-12.00; 
„Wycieczka do biblioteki” - propozycja dla przedszkola-
ków i uczniów szkól podstawowych /w każdy poniedziałek 
po ustaleniu z bibliotekarzem/
„Bajka na telefon” – możliwość zaproszenia biblio-
tekarza 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
Z cyklu edukacja globalna w bibliotece:
Zajęcia dla uczniów kl. I-III: „Czy prąd bierze się  
z gniazdka”, „Wodne rozrachunki”, „Zaplątani  
w globalne sieci”
Zajęcia dla uczniów kl. IV-VI: „Międzynarodowe 
przysmaki”, „Gorzko-słodki smak czekolady”, „Mój 
dzień - globalne zależności” 
Zaprasza: Biblioteka Publiczna, Oddział dla Dzieci i Młodzieży,  
Aleja Kościuszki 4, tel. 34 360 61 09

BIBLIOTEKA DLA SENIORÓW

„Podstawy obsługi komputera dla seniorów”
Zaprasza: Filia nr 3, ul. Ułańska 1, tel. 34 369 70 72
„Internet? Prosta sprawa!”
Zaprasza: Filia nr 7 (wypożyczalnia dla dzieci), Aleja Pokoju 16, 
tel. 34 323 27 26

Konsultacje komputerowe dla seniorów - w każdy 
wtorek o godz. 11.00 i 12.00
Zaprasza: Filia nr 10, ul. Michałowskiego 20, tel. 34 322 31 04
„Latarnik w bibliotece” - zajęcia komputerowe dla 
seniorów od wtorku do piątku w godz. 12.00-14.00
Zaprasza: Filia nr 13, ul. Mireckiego 28, tel. 34 323 29 44
„Komputeromania” - warsztaty komputerowe, szczegól-
nie dla osób w wieku 50+ (patronat „Latarników Polski 
Cyfrowej”). 
Zaprasza: Filia Muzyczna, Aleja Niepodległości 41, tel. 34 363 39 37

KONKURSY

„Obraz z wizerunkiem kota” - konkurs plastyczny  
dla uczniów szkół podstawowych. Prace do 17 lutego.
Zaprasza: Filia nr 1, Aleja Niepodległości 11, tel. 34 363 64 44

WYSTAWY

„Wystawa malarstwa Miry Woroniec-Simlat” - 
Filia nr 6, ul. Orkana 56 A
„Zakamarki biblioteki” - wystawa prac z pleneru fotogra-
ficznego Fundacji Fforma – Filia nr 8, ul. Księżycowa 2
„Koty” - wystawa rysunku technika Beaty Jarosz – 
Filia nr 9, ul. Nowowiejskiego 15
„Piękno polskiej natury” - wystawa malarstwa Jolanty 
Chrzanowskiej i Alicji Małasiewicz – Filia nr 10, 
ul. Michałowskiego 20
„Europa okiem Senior Tur” - wystawa fotograficzna 
członków Stowarzyszenia Senior Tur – Filia nr 14, 
ul. Norwida 17/21
„Artystyczne dusze są wśród nas” - wystawa prac 
plastycznych absolwentów AJD – Filia nr 21, ul. Orzechowa 
14 (od 14 lutego)

MIEJSKI 
DOM KULTURY
EDUKACJA KULTURALNA

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

MIEJSKI OŚRODEK 
SPORTU I REKREACJI
SZTUCZNE LODOWISKO
Czynne przy ul. Boya-Żeleńskiego 6/8. Godziny otwarcia, 
cennik, zasady naliczania opłat itp. na www.mosir.pl oraz 
pod nr. tel. 34 360 60 65 lub 603 267 090.

MIEJSKA ŚLIZGAWKA
Czynna na Starym Rynku codziennie w godz. 10.00-0.00. 
Korzystanie ze ślizgawki oraz szatni jest bezpłatne.  
Na miejscu wypożyczalnia łyżew w cenie 5 zł za godzinę 
od pary łyżew. Najmłodsi mogą bezpłatnie korzystać z 10 
kasków ochronnych i 4 pingwinów pomagających w jeździe 
na łyżwach.

PŁYWALNIA KRYTA „SIENKIEWICZ CZĘSTOCHOWA”
Do dyspozycji są dwa baseny: pływacki o wymiarach  
25 x 12,5 m i głębokości 2 m oraz dwutorowy basen 
służący do nauki pływania o wymiarach 12,5 x 4 m,  
z dwoma dyszami masażu karku oraz czterema  
podwodnymi dyszami masażu pleców.
Szczegóły: tel. 34 393 00 64,  
e-mail: plywalnia.sienkiewicz@mosir.pl 

OFERTA ODPŁATNYCH ZAJĘĆ DLA SENIORÓW 60+:
Zajęcia „Gimnastyka w wodzie”
poniedziałki, godz. 13.30 – 14.15
wtorki, godz. 12.00 – 12.45
czwartki, godz. 12.00 – 12.45
Zajęcia „Zdrowy kręgosłup”
środy, godz. 10.30 – 11.30
Zajęcia „Callanetics”(sala):
poniedziałki, godz. 19.00 – 20.00 oraz 20.00 – 21.00
czwartki, godz. 19.00 – 20.00 oraz 20.00 – 21.00

Aerobic (sala):
poniedziałki, godz. 18.00 – 19.00
czwartki, godz. 18.00 – 19.00
Salsa (sala):
poniedziałki, godz. 17.00 – 18.00
czwartki, godz. 11.30 – 12.30
Miejsce: Pływalnia Kryta, Aleja Niepodległości 20/22
Zajęcia z instruktorami. Odpłatność zgodnie z cennikiem usług,  
a dla seniorów posiadających Kartę „Częstochowski Senior”  
w preferencyjnej cenie. 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
Treningi tenisa stołowego – godz. 10.00 – 11.30
Miejsce: Sala Sportowa „Częstochowianka”, ul. Rejtana 7 C
każdy czwartek
Treningi ogólnorozwojowe z instruktorami 
godz. 9.30 i 10.30
Miejsce: Hala „Polonia” (prawy sektor), 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
czwartki, godz. 21.00 – 22.00, piątki:  
godz. 18.00 – 22.00
Miejsce: Sala sportowa „Częstochowianka”, ul. Rejtana 7 C
Szczegóły: www.amatorska.info

każda niedziela
Liga 40 latków w piłce siatkowej – godz. 9.00 – 13.00 
Miejsce: Sala Sportowa Częstochowianka, ul. Rejtana 7 C
Harmonogram: www.mosir.pl

Szkółka łyżwiarska dla dzieci ( w wieku 6-12 lat)  
i dorosłych – godz. 8.00 i 9.00
Kurs prowadzony przez instruktorów łyżwiarstwa obejmu-
je 8 godzin zajęć. Zajęcia w soboty i niedziele o godz. 8.00 
(2 grupy) i 9.00 (2 grupy). 11 lutego - początek kursu; 
kolejne zajęcia: 12, 18-19, 25-26 lutego

MUZEUM 
CZĘSTOCHOWSKIE
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:
„Między ziemią a niebem…” Janusz Wojtyna  
– wystawa fotografii górskiej, podróżniczej  
i artystycznej  
Malarstwo w zbiorach Muzeum  
Częstochowskiego

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

PAWILON WYSTAWOWY W PARKU IM. S. STASZICA
„w sobie...” sztuka papieru Mirosławy Truchty-Nowickiej
„Miejski Abstrakcjonizm” wernisaż wystawy XXIX 
Pleneru Miejskiego – godz. 18.00
 
ZAGRODA WŁOŚCIAŃSKA
ul. 7 Kamienic 4
„W domu tkaczki” – wystawa etnograficzna o charakte-
rze edukacyjnym 

MUZEUM GÓRNICTWA RUD ŻELAZA  
W PARKU IM. S. STASZICA
Stała wystawa poświęcona historii górnictwa rud żelaza  
w regionie częstochowskim

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

REZERWAT ARCHEOLOGICZNY
ul. Łukasińskiego 20
„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 twórczości poetki

GODZINY OTWARCIA MUZEUM
Wystawy czynne w okresie zimowym (październik – 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 każ-
dą 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
poniedziałki - piątki: 7.30-19.00
Wystawy w CPM są udostępniane bezpłatnie

MUZEA I GALERIE
Muzeum Jasnogórskie, ul. o. A. Kordeckiego 2, 
tel. 34 377 77 77 
Muzeum Częstochowskie, Aleja Najświętszej Maryi 
Panny 45, tel. 34 360 56 31 
Galeria Sztuki Odlewniczej im. prof. Wacława 
Sakwy, Aleja Armii Krajowej 19, tel. 34 325 07 51 
Galeria Ośrodka Promocji Kultury ,,Gaude Mater”, 
ul. Dąbrowskiego 1, tel. 34 324 36 38 
Planetarium Instytutu Fizyki Akademii im. Jana 
Długosza w Częstochowie, Aleja Armii Krajowej 
13/15, tel. 782 237 375  
Muzeum Produkcji Zapałek,  ul. Ogrodowa 68,  
tel. 34 365 12 69  
Muzeum Historii Kolei, ul. Pułaskiego 100/120,  
dworzec PKP Częstochowa Stradom, tel. 502 128 687 
Miejska Galeria Sztuki/ Kino ,,Iluzja”,  
Aleja Najświętszej Maryi Panny 64, tel. 34 324 55 81 
Muzeum Monet i Medali JP II, ul. Jagiellońska 67/71, 
tel. 34 365 19 82 
Muzeum Wyobraźni Tomasza Sętowskiego,  
ul. Oławska 2, tel. 34 366 66 28,  505 410 165  
Regionalne Towarzystwo „Zachęty” Sztuk Pięk-
nych ,,Konduktorownia”, ul. Piłsudskiego 34/36,  
tel.  601 487 237, 501 05 22 80, 501 03 44 11 
Park Miniatur Sakralnych, ul. Złota, tel.  605 870 790     

KULTURA
Filharmonia Częstochowska im. Bronisława 
Hubermana, ul. Wilsona 16, tel. 34 324 42 30 
Teatr im. Adama Mickiewicza, ul. Kilińskiego 15, 
tel. 34 372 33 27 (47, 57) 34 372 33 06 (kasa biletowa)  
Kino Cinema City „Wolność”,  Aleja Kościuszki 5, 
tel. 34 371 71 71 
Kino Cinema City „Galeria Jurajska”, 
Aleja Wojska Polskiego 207, tel. 34 390 17 00 
Ośrodek Kultury Filmowej Kino ,,Iluzja” ,  
Aleja Najświętszej Maryi Panny 64, tel. 34 324 60 58

SPORT I REKREACJA
Hala Sportowa Częstochowa, ul. Żużlowa 4,  
tel. 34 368 82 78 
Pływalnia letnia, ul. Dekabrystów 45,  
tel. +48/34 372 07 10 
Pływalnia kryta, Aleja Niepodległości 20/22,  
tel. +48/34 363 45 27 
Pływalnia kryta MDK, ul. Łukasińskiego 68,  
tel. +48/34 323 12 79 
Sztuczne lodowisko/ Miejskie korty tenisowe, 
ul. Boya-Żeleńskiego 6/8, tel. +48/34 360 60 65  
Miejskie Korty Tenisowe, Park 3 Maja 1,  
tel. 605 475 548  

WAŻNE ADRESY, TELEFONY 
Urząd Miasta Częstochowy, ul. Śląska 11/13,  
tel. +48/34 370 71 00, www.czestochowa.pl       
Miejskie Centrum Informacji Turystycznej/ 
Częstochowska Organizacja Turystyczna, Aleja 
Najświętszej Maryi Panny 65, tel. +48/34 368 22 50  
Jasnogórskie Centrum Informacji, ul. o. A. Kordeckie-
go 2, tel. +48/34 365 38 88, www.jasnagora.pl  

WAŻNIEJSZE
DANE TELEADRESOWE
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JASNE, ZE WYDARZENIA LUTEGO



KRZYSZTOF KASPRZAK, REALIZATOR FILMOWY

{ Z INNEJ PÓŁKI }
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Piotr Kras

Fotografia przedstawia  
pracownicę Przędzalni  

Czesankowej Elanex, dawnych  
zakładów Motte. Została zrobiona 

jesienią 1972 r., o godz 10.59  
przez anonimowego członka  

Amatorskiego Klubu  
Filmowo-Fotograficznego Czesanka. 
W opinii wielu architektów, artystów 
i innych miłośników Częstochowy, 
Elanex to drugi (po Jasnej Górze) 

najcenniejszy zabytek miasta. Zdjęcie 
jest jedną z kilkudziesięciu fotografii 

znalezionych na terenie zakładu.

  KSIĄŻKA  

Lew Hunter
„Kurs pisania  
scenariuszy”
Książka napisana 
przystępnie, dla 

wszystkich, których interesuje w filmie 
coś więcej niż sam obraz. Autor jest 
scenarzystą, profesorem scenopisarstwa 
na Uniwersytecie Kalifornijskim w Los 
Angeles. Miał ogromny wpływ na całe 
pokolenia amerykańskich twórców. Pro-
fesor - podobnie jak na swoich wykła-
dach - prowadzi nas krok po kroku, od 
pomysłu do gotowego produktu. Nawet 
jeśli nie zamierzamy napisać scenariu-
sza, to warto tę książkę przeczytać. Na 
pewno poszerzy naszą wiedzę na temat 
powstawania filmu.

  FILM  

KAS FILM 
„Częstochowa 
lata 60.  
XX wieku”
Premiera wy-

danego na DVD filmu „Częstochowa 
lata 60. XX wieku” odbyła się w grudniu 
ubiegłego roku. Produkcja jest kontynu-
acją cyklu Częstochowa lata 90., 80., 70. 
Autorzy pokazali tym razem wydarzenia 
z całej dekady lat 60. Przypomnieli to, 
co ciekawego działo się wtedy  
w naszym mieście. Dla widzów, którzy 
pamiętają jeszcze ten czas, film będzie 
miłym wspomnieniem z lat młodości.  
A dla tych, którzy znają ten okres  
z opowiadań, to z pewnością ciekawa 
lekcja historii.

  PŁYTA  
 
T. LOVE
„T. LOVE”
Tytuł naj-

nowszego albumu zespołu T.LOVE tym 
razem jest taki sam, jak nazwa zespołu. 
Płyta zawiera kompozycje wszystkich 
członków formacji, teksty tradycyjnie 
są Muńka Staszczyka. Nawiązują do 
współczesnych wydarzeń w Polsce i na 
świecie. Fani, którzy obserwują poczy-
nania zespołu, słuchając tego krążka 
dojdą do wniosku, że grupa cały czas się 
rozwija. Każdy kolejny album zaskakuje 
nowymi, ciekawymi interpretacjami. 
Polecam gorąco tę płytę szczególnie na 
długie zimowe wieczory.

POLECA WAM

HISTORIA JEDNEJ FOTOGRAFII




