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Przy ul. Zamenhofa, przy Gimnazjum nr 7 
im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, 
powstało nowe boisko sportowe ze sztucz-
ną, kolorową nawierzchnią poliueratanową 
EPDM. Podczas uroczystego otwarcia obiek-
tu uczniowie Gimnazjum 7 zaprezentowali 
program artystyczny o tematyce sportowej. 
Społeczność szkoły wręczyła również sta-
tuetki „Laur Siódemki” w kilku kategoriach. 
W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele 

władz miasta, w tym m.in. prezydent Krzysz-
tof Matyjaszczyk oraz wiceprezydenci Jaro-
sław Marszałek i Andrzej Szewiński. 
Nowy obiekt - o wymiarach 24,10 m x 44 m 
- zawiera boisko do piłki ręcznej, tenisa ziem-
nego, dwa boiska do koszykówki i dwa do siat-
kówki; jest także wyposażony w urządzenia 
sportowe: bramki, siatki, kosze, piłkochwyty. 
Inwestycja została zrealizowana w ramach Bu-
dżetu Obywatelskiego. Jej koszt to 357 984 zł.

{ INWESTYCJE }
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LEPSZA 
KOMUNIKACJA

Rozbudowa DK-46 zostanie zlecona w try-
bie ,,zaprojektuj – wybuduj”. Miejski Zarząd 
Dróg i Transportu prowadzi obecnie przetarg  
w celu wyłonienia wykonawcy. Po rozstrzy-
gnięciu rozpoczną się prace projektowe, za-
sadnicze roboty budowlane przypadną na 
lata 2018-2019. 
Inwestycja dotyczy odcinka DK-46 od za-
chodniej granicy miasta do włączenia  
w ulicę Pułaskiego, obejmie około 7,2 km.  Prze-
budowane bądź wybudowane zostaną głów-
ne skrzyżowania, infrastruktura podziemna  
i naziemna.
Planowana wartość inwestycji to ponad 
120 mln zł, a wartość dofinansowania – 
ponad 96,5 mln zł. Środki pochodzą z kon-
kursu w ramach Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Prio-
rytet: IV Infrastruktura drogowa dla miast, 
działanie: 4.2 – Zwiększenie dostępności 
transportowej ośrodków miejskich leżących 
poza siecią drogową TEN-T i odciążenie miast 
od nadmiernego ruchu drogowego.

– Trwa już rozbudowa Drogi Wojewódzkiej 
908, dzięki unijnym środkom będziemy też 
gruntownie przebudowywać DK-1 i DK-46. Te 
kluczowe inwestycje usprawnią tranzyt i po-
prawią warunki komunikacji w Częstochowie, 
nie tylko dla kierowców. Po zakończeniu prze-
budowy głównego układu drogowego, mia-
sto będzie mogło realizować więcej inwestycji  
w poszczególnych dzielnicach, odpowiadając 
na wnioski mieszkańców – komentuje prezy-
dent Krzysztof Matyjaszczyk.
Na dofinansowanie przebudowy Alei Wojska 
Polskiego – DK-1 Częstochowa podpisała 
umowę w grudniu 2016 r. Ponad 164 mln 
zł unijnego wsparcia będzie wydatkowane  
w latach 2017-2019 na prace projektowe 
oraz przebudowę części drogi krajowej  
nr 1 na odcinku od węzła z Aleją Jana Pawła 
II do skrzyżowania z ul. Rakowską, w tym bu-
dowę dwóch skrzyżowań dwupoziomowych 
w miejsce istniejących jednopoziomowych 
oraz nowej estakady na Rakowie. Wybudo-
wane lub przebudowane zostaną także m.in. 

kładki dla pieszych, chodniki i ścieżki rowe-
rowe.
Rozbudowa Drogi Wojewódzkiej nr 908 reali-
zowana jest od lipca 2016 r. łącznym kosztem 
54,8 mln zł (w tym 37,2 mln dofinansowania 
UE). Zadanie polega m.in. na: budowie prze-
dłużenia Alei Bohaterów Monte Cassino do 
ul. Dźbowskiej wraz z budową ronda oraz 
przebudowie ulic Dźbowskiej, Powstańców 
Warszawy i Gościnnej do węzła autostrado-
wego A1. Dzięki inwestycji powstają też m.in. 
nowe chodniki, drogi rowerowe, oświetlenie 
itd. Finał inwestycji zaplanowano na 2018 
rok.
Lepsza komunikacja to nie tylko drogi. MPK 
czeka na dostawę wczesną wiosną 40 no-
wych autobusów, spełniających normę  
Euro 6 (koszt to 36 mln zł netto, w tym ponad 
30 mln dofinansowania unijnego), a Miejski 
Zarząd Dróg i Transportu prowadzi przetarg 
na budowę i zarządzanie systemem Często-
chowskiego Roweru Miejskiego, który powi-
nien ruszyć w I półroczu 2017 r.

Umowę na 96,5 mln zł dofinansowania do rozbudowy DK-46 – ulic Głównej i Przejazdowej wraz z budową  
obejścia ul. św. Barbary do ul. Pułaskiego – podpisał w Centrum Unijnych Projektów Transportowych  
w Warszawie prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk. W sumie na trzy kluczowe projekty  
drogowe oraz zakup 40 nowych autobusów miasto zdobyło już 328 mln zł wsparcia w obecnym okresie  
programowania. Rozbudowa DW 908 oraz zakup autobusów są w fazie realizacji, inwestycje związane  
z przebudową DK-1 i rozbudową DK-46 obejmą lata 2017-2019. 

NOWE BOISKO
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Częstochowa zajęła trzecie miejsce  
w ogólnopolskiej edycji konkursu 
„Świeć się z Energą” na najpiękniej roz-
świetlone miasto. Tym samym wywal-
czyła sprzęt AGD, który zostanie prze-
znaczony na cele dobroczynne.

Częstochowskie przedsiębiorstwo 
Exact Systems znalazło się w trójce 
najbardziej dynamicznych firm woje-
wództwa śląskiego w rankingu „Dia-
menty Forbesa”.

Od 13 do 17 marca w Hali Sportowej 
Częstochowa przy ul. Żużlowej odbę-
dą się Częstochowskie Targi Szkolne 
,,Zawodowiec 2017”. Ich głównym ce-
lem jest promocja i zmiana wizerunku 
szkolnictwa zawodowego i technicz-
nego wśród młodzieży i rodziców.

Ośrodek Promocji Kultury „Gaude 
Mater” zaprasza do wzięcia udziału  
w Konkursie Dobrej Piosenki, orga-
nizowanym w ramach 10. Festiwalu 
im. Kaliny Jędrusik. Zgłoszenia moż-
na nadsyłać do 17 marca. Szczegóły: 
www.gaudemater.pl .

Zakończyła się kolejna edycja akcji „Ka-
wiarenka dla seniora”. Biorący w niej 
udział seniorzy odebrali ponad dwa 
tysiące kuponów na kawę i herbatę „za 
złotówkę”.

– Niedawno oddaliśmy do 
użytku kolejny blok komunal-
ny, przygotowujemy się już do 
budowy następnych. Dobrze, 
że ZGM skorzysta z instrumentu 
finansowego, który daje moż-
liwość budowy bloku na zasa-
dach budownictwa społeczne-
go. To oferta dla tych, których 
nie stać na zakup mieszkania 
na wolnym rynku, ale są w sta-
nie finansowo udźwignąć na-
jem mieszkania w bloku czyn-
szowym – mówi prezydent 
Krzysztof Matyjaszczyk.
Nowy obiekt o powierzchni za-

budowy 553 m² i powierzchni 
użytkowej ponad 1,7 tys. m² 
stanie przy ulicy Kontkiewicza 
4b. Trzykondygnacyjny blok 
będzie posiadał 24 mieszka-
nia. Całość będzie się składała 
z trzech segmentów – w każ-
dym z nich wydzielono klat-
kę schodową oraz piwnice  
z pomieszczeniem gospodar-
czym i suszarnią. Obok bu-
dynku powstanie parking dla 
27 samochodów (w tym dwa 
miejsca dla osób niepełno-
sprawnych) oraz jezdnia i chod-
nik z kostki brukowej.

– Warto dodać, że te mieszkania 
zostaną oddane w standardzie 
„pod klucz”, co w przeciwień-
stwie do stanu deweloperskiego 
oznacza, że nie trzeba ich do-
datkowo wykańczać. Czynsz jest 
wyższy niż w typowych lokalach 
komunalnych, ale dużo niższy 
niż koszt wynajęcia mieszka-
nia na wolnym rynku, dlatego 
mieszkania w zasobach TBS 
cieszą się dużą popularnością – 
podkreśla prezes ZGM TBS Pa-
weł Konieczny.
Nowy blok ma powstać do koń-
ca października przyszłego roku. 

{ MIASTO }
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BLOK CZYNSZOWY 
NA WYCZERPACH
Kosztem 3,5 mln zł przy ulicy Kontkiewicza powstanie nowy 
czynszowy blok komunalny dla 24 rodzin. Zakład Gospodarki 
Mieszkaniowej TBS podpisał umowę na jego budowę.  
Część środków na inwestycję miejska spółka uzyska w ramach 
preferencyjnej pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego.

TENISOWE MISTRZOSTWA
Najlepsi polscy tenisiści stołowi powalczą w Częstochowie  
o mistrzostwo kraju.

Plejada gwiazd polskiego te-
nisa stołowego wystartuje  
w 85. Indywidualnych Mistrzo-
stwach Polski Seniorów, które  
w dniach 3-5 marca odbędą się 
w Hali Sportowej Częstochowa.
- Bardzo chcieliśmy, aby to Czę-
stochowa była gospodarzem 
tej imprezy. Próbowaliśmy na-
mówić władze związku i udało 
się - mówi wiceprezydent Czę-
stochowy Jarosław Marszałek 
- To dla nas szansa na promocję 
miasta i hali sportowej. W Czę-
stochowie jest wiele wschodzą-
cych talentów tenisa stołowego. 
Chcemy, aby ta dyscyplina była 
u nas sportem popularnym. Pro-
pagujemy go w szkołach, mamy 
żeńską drużynę w ekstraklasie.
Do mistrzostw Polski zakwa-
lifikowało się 128 najlepszych 
tenisistów i tenisistek. Często-
chowę reprezentować będą 

Magdalena Sikorska, Roksana 
Załomska, Katarzyna Ślifir-
czyk i Kinga Falarz. 
Indywidualne Mistrzostwa Pol- 
ski w tenisie stołowym odbę-
dą się w Częstochowie po raz 
czwarty. - Pierwsze mistrzo-
stwa odbyły się w Częstochowie  
w 1938 roku w sali ogniowej, 

drugie w 1950 roku w hali przy  
ul. Pułaskiego, a trzecie w 1989 
roku w hali Polonia, gdzie w fi-
nale spotkali się Andrzej Grubba 
i Leszek Kucharski - wspomina 
Wiesław Pięta, prezes AZS AJD.
Uroczyste otwarcie zawodów 
zaplanowano na 3 marca na 
godz. 9.00.

W SKRÓCIE

Częstochowa jest innowacyjna w swoich 
działaniach. Wiele zadań z zakresu pomocy 
społecznej przekazaliśmy do realizacji czę-
stochowskim stowarzyszeniom i fundacjom. 
Współpracując z tymi organizacjami z czasem 
odkrywamy kolejne niezabezpieczone potrze-
by mieszkańców. Wtedy staramy się wspólnie 
pisać miejskie projekty, które pozwalają nam 
jeszcze skuteczniej pomagać naszym miesz-
kańcom. Tak też stało się z trzema inicjaty-
wami, które miały na celu pomoc rodzinom, 
niepełnosprawnym i bezrobotnym.  Powstały 
projekty, na które otrzymaliśmy zapewnienie 
europejskiego wsparcia. Skorzystają z nich 
osoby bierne zawodowo, w tym niepełno-
sprawne, bezrobotni powyżej 50. roku życia 
oraz o kwalifikacjach nisko ocenianych przez 
pracodawców, bezrobotne kobiety, dodatko-
wą pomoc otrzymają także częstochowianie 
w ramach rodzinnej pieczy zastępczej. Projekt  
,,Z nową pracą w lepszą przyszłość” zakłada 
szkolenia, kursy i staże oraz zdobywanie kwa-
lifikacji i doświadczeń, które – na co liczymy 
– pomogą uczestnikom projektu znaleźć za-
trudnienie. Projekt ,,Aktywni niepełnosprawni” 
zapewni  aktywizację społeczną i zawodową 
osób niepełnosprawnych oraz wsparcie dla ich 

opiekunów. Z kolei  „Częstochowski parasol pie-
czy zastępczej” to wsparcie dla dzieci i osób na 
progu dorosłości w rodzinnej pieczy zastępczej,  
a także tych, którzy chcą podjąć się niełatwej 
roli rodzica zastępczego. Z projektu skorzystają 
także rodzice, którzy na skutek rozmaitych ży-
ciowych zawirowań utracili prawo opieki nad 
swoimi dziećmi, a chcą je odzyskać.

Wartość tych projektów to ok. 4 mln zł, a naszy-
mi partnerami w ich realizacji będą oczywiście 
organizacje pozarządowe, w tym Częstochow-
skie Centrum Wsparcia Rodziny, zajmujące się 
na co dzień problematyką pieczy zastępczej, 
czy Fundacja Oczami Brata znana z takich 
przedsięwzięć, jak choćby uruchomienie nie-
dawno klubokawiarni ,,Alternatywa 21”, pro-
wadzonej przez osoby z niepełnosprawnościami. 

Dzięki takim i innym inicjatywom miasto daje 
szansę tym, których problemy wynikają z róż-
nych zdrowotnych, środowiskowych czy loso-
wych ograniczeń i dysfunkcji. 
W zeszłym roku udało nam się zająć ponownie 
I miejsce w wojewódzkim konkursie ,,Gmina 
przyjazna ekonomii społecznej”, co świadczy 
o tym, że stawiamy na pomoc tym, którzy 
chcą sobie pomóc, a nie tylko biernie oczekują 
wsparcia np. jako klienci pomocy społecznej. 
Na terenie miasta mamy np. dwa Kluby Inte-
gracji Społecznej oraz cztery Centra Integra-
cji Społecznej. Częstochowa wykorzystuje 
większość całej wojewódzkiej puli środków 
na wsparcie ekonomii społecznej. W 2016 r. 
powstały u nas kolejne 4 spółdzielnie socjalne, 
a są już uchwały intencyjne w sprawie powo-
łania do życia dwóch następnych. Tworzone 
są więc nowe podmioty ekonomii społecznej,  
a już teraz szacuje się, że wszystkie te podmio-
ty działające w mieście dają zatrudnienie ok. 
2500 osobom.
  

Krzysztof Matyjaszczyk
Prezydent Miasta Częstochowy

PYTAMY PREZYDENTA 

O NOWE PROJEKTY 
I EKONOMIĘ SPOŁECZNĄ

{ MIASTO }

Częstochowa wykorzystuje 
większość całej wojewódzkiej puli 
środków na wsparcie ekonomii 
społecznej.

Osobne projekty dotyczą krytej pływalni 
MOSiR przy Alei Niepodległości i sali „Czę-
stochowianki”, trzeci – największy - obej-
muje 10 szkół i Bursę Miejską. Realizacja 
tego ostatniego już trwa. W dwóch szkołach 
- ZS Samochodowo-Budowlanych i SP 39 - 
kompleksowe termomodernizacje zostały 
zrealizowane (koszty miasta będą częścio-

wo refundowane). Obecnie trwają prace  
w SP 31 i SP 33, inwestycje w pozostałych pla-
cówkach oświatowych, pływalni i sali sporto-
wej zostaną wykonane w latach 2017-2019 r.
Na termomodernizacje miasto zdobyło 
dofinansowanie w ramach Regionalnych 
Inwestycji Terytorialnych Subregionu Pół-
nocnego. 

MILIONY NA TERMOMODERNIZACJĘ
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Na zdjęciu od lewej: Marek Fijałkowski, Prezes KU AZS AJD, Jarosław Marszałek, Z-ca Prezydenta Miasta Częstochowy, 
Dariusz Szumacher, Prezes Polskiego Związku Tenisa Stołowego

Częstochowa zdobyła ponad 31 mln zł dofinansowania unijnego 
na termomodernizację miejskiej pływalni, sali sportowej „Częstochowianki” 
i 11 budynków oświatowych. Łączna wartość prac w tym zakresie 
jest szacowana na blisko 52 mln zł. 
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{ NOC KULTURALNA }

PRZEKAŻ 
1% PODATKU
„PRZYWIĄŻ WAGĘ DO 1% W CZĘSTOCHOWIE” - to tego-
roczne hasło miejskiej kampanii zachęcającej do prze-
kazywania 1% podatku dochodowego naszym organi-
zacjom pozarządowym.

Częstochowskie Organizacje Pożytku Publicznego działają 
na rzecz osób z niepełnosprawnością, chorych, bezdom-
nych, uzależnionych i ubogich. Pomagają, dają radość, 
budzą nadzieję. Organizują zajęcia dla dzieci, młodzieży  
i dorosłych, aktywizują seniorów. Opiekują się zwierzętami, 
dbają o środowisko, wspierają edukację, sport, kulturę. 

Częstochowianie chętnie przekazują 1% podatku należ-
nego fiskusowi na ich rzecz. W 2016 roku ponad 90 tys. 
osób rozliczających się w częstochowskich urzędach skar-
bowych przekazało swój 1% OPP. Z tego ponad 22 tysiące 
osób wybrało organizacje z siedzibą w naszym mieście. Do 
lokalnych organizacji trafiło 1 406 612,00 zł. 

Jednym z elementów akcji „Przywiąż wagę do 1% w Często-
chowie”, realizowanych przez Urząd Miasta Częstochowy  
i Częstochowskie Centrum Organizacji Pozarządowych był 
lutowy happening na Placu Biegańskiego. Podczas zabawy 
w coraz bardziej popularny mannequin challenge ponad 
800 uczestników utworzyło wielki, żywy napis „1%”, po 
czym zastygło w bezruchu, dowolnie interpretując hasło 
„ZWAŻ NA 1%”. Całość była filmowana z ziemi i powietrza 
(na podstawie materiału powstanie spot promujący kam-
panię „Przywiąż wagę do 1% w Częstochowie”). Na wszyst-
kich, którzy wzięli udział w happeningu czekały rozmaite, 
dodatkowe atrakcje. 

Szczegółowe zasady przekazywania 1% dla częstochow-
skich OPP można znaleźć na stronie ngo.czestochowa.pl 



CZĘSTOCHOWSKI ALFABET 
Jeden z najważniejszych szkoleniowców ligowej piłki nożnej 

w kraju. Z zespołem Legii Warszawa z honorem pożegnał się z tegoroczną edycją Ligii 
Mistrzów, a zwycięstwem (1:0) nad Sportingiem Lizbona zapewnił drużynie awans do 
1/8 rozgrywek w Lidze Europy. Jacek Magiera, wychowanek częstochowskiego Rako-

wa, przez wielu uważany jest za trenera, który w niedalekiej przyszłości może objąć 
stery reprezentacji narodowej. Oto jego częstochowski alfabet piłkarski. JACKA MAGIERY

Antoniewicz Marceli – historyk z za-
cięciem sportowym. Promotor mojej pracy 
magisterskiej w Akademii im. Jana Długosza 
w Częstochowie, który mnie prowadził, po-
magał i doradzał w wielu kwestiach. Świetny 
rozmówca, wpłynął na mnie jako człowieka 
i piłkarza.

Bański Piotr - kolega z Rakowa Często-
chowa, z niesamowitą lewą nogą. Według 
mnie nie zrobił takiej kariery, na jaką go stać. 
Liczyłem, że będzie więcej grał w ekstrakla-
sie. Czegoś mu zabrakło, być może odwagi  
w podejmowaniu decyzji o zmianie barw 
klubowych. Zagrał w kilku mniej znanych klu-
bach, ale to już były spóźnione przenosiny.

Grzegorz Cyruliński – kolega ze 
szkolnej ławki. Widywaliśmy się codziennie. 
Po szkole chodziliśmy na obiad do lokalu 
Delite przy ulicy Łukasińskiego, a potem 
na przystanek i dojeżdżaliśmy na trening. 
Grzesiek szybko kupił sobie malucha. To 
już było coś. Bramkarz trochę szalony. Prze-
tarł naszej młodzieży szlak w Rakowie. On 
pierwszy otrzymał szansę gry w seniorskiej 
ekipie.

Dobosz Zbigniew – ciągle czuję jego 
obecność. Bez niego nie byłbym tym, kim 
jestem. Będąc w Częstochowie, zawsze 
przychodzę na cmentarz Kule, gdzie jest 
pochowany. Człowiek, który pokazał mi, co 
jest wartościowe w życiu, wpoił mi ogromną 
wiedzę, z której nieustannie korzystam.

Ekstraklasa – najwyższy poziom rozgry-
wek w Polsce. Dla mnie zawodnik ekstrakla-
sowy to taki, który rozegra co najmniej 100 
spotkań. Cieszę się, że dane mi było w niej 
występować z sukcesami. 

FIFA – mam zdjęcie z byłym prezydentem 
FIFA João Havelangem. Zrobiono nam je  
w 1993 roku, gdy zdobyliśmy Mistrzostwo 
Europy do lat 17. Jest na tym zdjęciu jeszcze 
Lennart Johansson, były szef UEFA. Mam 
też piękny znaczek FIFA, który dostaliśmy za 

zajęcie IV miejsca na mistrzostwach świata 
siedemnastolatków w Japonii. FIFA to po-
tężna organizacja, zarządzająca światowym 
futbolem. 

Gajos Maciej – młodszy kolega. Jeden 
z większych talentów w historii Rakowa. 
Wychowany i ukształtowany przez trenera 
Dobosza. Bardzo mocno mu kibicuję, mam  
z nim kontakt. Chciałbym, żeby osiągnął jesz-
cze więcej. Gra w poznańskim Lechu, ale kto 
wie, czy nie wystąpi kiedyś w… Więcej nie 
powiem.

Hajdas Bogusław – trener reprezenta-
cji młodzieżowych. Pracował krótko w czę-
stochowskim Rakowie. Minęliśmy się, choć 
był taki moment, gdy miałem problemy z re-
gularnymi występami w podstawowym skła-
dzie Legii, że chciałem wrócić do Rakowa na 
zasadzie wypożyczenia. Jednak nie zdecydo-
wałem się na ten krok. Trener Hajdas bardzo 
szybko pożegnał się z Częstochową.  

Ireneusz Zawadzki – przez wiele 
lat był kierownikiem drużyny Legii. Pod-
czas spotkania ligowego Rakowa z Legią, 
gdy strzeliłem pierwszego gola dla często-
chowian, w przerwie zapytał mnie, czy nie 
chciałbym przenieść się do zespołu z War-
szawy. Bez specjalnego zastanowienia po-
wiedziałem tak. To był sierpień 1996 roku. 
Odbywały się wówczas igrzyska olimpijskie  
w Atlancie. Mecz z Legią Raków przegrał 1:2. 
Ja powinienem wykorzystać sytuacje na 2:0 
dla częstochowian. Ale… Teraz to już histo-
ria. Dla mnie bardzo sentymentalna, bo 19 
grudnia 1996 roku podpisałem kontrakt  
z Legią. Zacząłem więc 21 rok działalności 
piłkarskiej jako „legionista”.

Jasna Góra – jeśli jestem w Częstocho-
wie, to zawsze staram się tam być. Zazwy-
czaj przychodzę wcześnie, nawet o 7 rano. 
Wtedy nie ma jeszcze zbyt wielu pątników, 
mogę pewne sprawy przemyśleć, pomodlić 
się, złapać trochę niezbędnej równowagi du-
chowej.

Kokott Gothard – fenomenalny czło-
wiek. Ciągle mamy ze sobą kontakt. Dzwo-
nimy do siebie, rozmawiamy. Dał mi szansę 
debiutu w ekstraklasie. Do dziś nie wiem, 
co skłoniło go do tego, żeby mnie wystawić 
w meczu w Olsztynie ze Stomilem. Miałem 
wtedy na koncie tylko kilka meczów roze-
granych na najwyższym poziomie ligowym. 
A w Olsztynie szła walka o utrzymanie. Do 
dzisiaj za tę odważną decyzję jestem mu 
wdzięczny. Wytycza mi pewien szlak trener-
ski. Zawsze mogę na niego liczyć.

Lenartowski Artur – dobry kolega. 
Pamiętam go jako dzieciaka, który zaczynał 
kopać piłkę w klubie Olimpijczyk Częstocho-
wa. W 2006 roku, gdy na krótko wróciłem do 
Rakowa, zagraliśmy nawet w jednym zespo-
le. Ma wielki potencjał, który nie do końca 
został wykorzystany. Wypadł z ekstraklasy, 
ale mam nadzieję, że to nie jest jeszcze jego 
ostatnie słowo w piłce.

Łukasińskiego, 
czyli Technikum Hutnicze – szkoła, 
do której uczęszczali piłkarze Rakowa. Sporo 
nas tam było. Dzięki tej placówce udawało 
się łączyć bieganie za futbolówką z nauką. 
Przynajmniej w kilku przypadkach z całkiem 
niezłym powodzeniem.

Matuszek Marek – dzięki niemu i An-
drzejowi Kretkowi uratowaliśmy kiedyś dla 
Rakowa pierwszą ligę. Nie miał zbyt dobrych 
warunków fizycznych. Nadrabiał je ogrom-
nym sercem. Niesłychanie sprawny i skutecz-
ny golkiper.

Nawałka Adam – myślę, że dobrze zna 
mnie i kilku innych piłkarzy Rakowa. Często 
rozmawiamy. Zresztą wcześniej, gdy nie 
byłem trenerem Legii, spotykaliśmy się i ga-
wędziliśmy o piłce. Może nie wszyscy wie-
dzą, ale trener Nawałka bardzo sobie ceni 
kontakty z ludźmi. Dla młodych trenerów, 
takich jak ja, to wzór do naśladowania.

Olbiński Robert – najpierw mój na-

uczyciel wychowania fizycznego w pod-
stawówce, potem kolega. Zakładaliśmy 
wspólnie klub Olimpijczyk. Wychowaliśmy 
młodzież, staraliśmy się, aby najzdolniejsi 
trafiali do Rakowa. Bardzo ważna postać dla 
częstochowskiej piłki, a w szczególności dla 
Rakowa. 

Palacz Sławomir – zawodnik kiedyś 
doskonale znany w Rakowie, gdy wchodzi-
łem do pierwszej drużyny był jednym z jej 
liderów. Obdarzony świetnym uderzeniem 
z dystansu. Starsi kibice pewnie pamiętają 
jego „bomby” z dalszej odległości. Miał zu-
pełnie inne podejście do futbolu niż ja. Ale 
dużo się od niego nauczyłem i to doceniam.

Raków Częstochowa – powiem krót-
ko: klub, który nie zasłużył na grę w II lidze. 
Czekam na awans i nowy stadion. Te dwie 
rzeczy są dla Rakowa jednakowo ważne. 

Spychalski Jan – świetny piłkarz, dla 
mnie wzór. Tutaj muszę powiedzieć jedną 
ważną rzecz. Gdyby Janek urodził się trochę 
później, byłby wielkim zawodnikiem. Gdyby 
za naszych czasów grał w innym klubie niż 
Raków, bardziej rozpoznawalnym, to do re-
prezentacji powinien zostać powołany. Był 
motorem napędowym Rakowa, profesjona-
listą, dzięki któremu Raków zawitał do eks-
traklasy. 

Turek Henryk – dusza trener, dusza 
człowiek. Taki może z drugiego planu, ale 
kapitalny, zaangażowany, obowiązkowy. 
Uwagi przekazywał piłkarzom prostym, lecz 
sugestywnym językiem. Niedoceniany, nie-
co zapomniany, co jest błędem. „Rakowskie” 
trio – Jan Basiński, Gothard Kokott, Henryk 
Turek  – powinno mieć znaczące miejsce  
w galerii szkoleniowców częstochowskiego 
klubu.

UKS Olimpijczyk – nasze z Robertem 
Olbińskim piłkarskie dziecko. Wiedzieliśmy, 
że to nie będzie jakiś duży klub. Nastawili-
śmy się na szkolenie dzieciaków i organiza-

cję zawodów dla najmłodszych. Cieszę się 
z tego, że Olimpijczyk pomógł mi nabrać 
pierwszego trenerskiego doświadczenia. 
Wychowanek Olimpijczyka zagrał w ekstra-
klasie. To już naprawdę bardzo wiele. Raduje 
mnie to, że Olimpijczyk dalej funkcjonuje  
i przychodzą do niego dzieci.

Wróblewski Andrzej – dla mnie to 
taki częstochowski Franco Baresi. Pamiętam, 
że bardzo dostojnie poruszał się po boisku 
z kapitańską opaską zrobioną z plastra. Kie-
dyś z mistrzostw świata przywiozłem mu 
profesjonalną opaskę, ale podziękował mi 
za takie cudo, bo wolał plaster. To był taki 
jego przesąd. Skromność, kultura osobista, 
pokora, znakomita prezencja. Przy innych 
uwarunkowaniach mógł zagrać w reprezen-
tacji Polski.

Zachara Mateusz – gdy przed laty 
przyjechałem na jakiś turniej do Często-
chowy, dostrzegłem w zespole Rakowa 
11-letniego chłopaka. Powiedziałem wtedy 
trenerowi Doboszowi, że kiedyś ten nastola-
tek zagra w ekstraklasie. Trener uśmiechnął 
się z takim swoim przekąsem: Jacek, jeszcze 
zobaczymy. Jak widać, nie pomyliłem się.  
W ubiegłym roku mieliśmy okazję zagrać 
przeciwko sobie. On jako zawodnik Wisły, ja 
jako trener drugoligowego Zagłębia Sosno-
wiec. Drużyna Mateusza wygrała 4:3. 

Żebrowski Waldemar 
i Sebastian – Waldek znakomity snajper. 
Może niezbyt wyrafinowany technicznie, 
ale z tego co pamiętam najlepszy strzelec 
w dziejach występów Rakowa na drugim 
froncie. Niepokorny duch, miał swoje zdanie. 
Czasami bardzo uparty. Lubił się postawić. 
Jego syn, Sebastian, też grał w piłkę. Wy-
stępowaliśmy nawet w jednej drużynie po 
moim krótkim powrocie do Częstochowy. 

opr. Andrzej Zaguła

{ SPORT }
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{ JAZZTOCHOWA }

FORTUNA NA FINAŁ
10 marca, na finał Festiwalu JAZZtochowa 2016/2017, 
w miejscu - niespodziance, odbędzie się „Koncert w wulkanie” 
zespołu Maciej Fortuna Słowiański.

Maciej Fortuna jest adiunktem na Wydziale 
Instrumentalnym Akademii Muzycznej im. 
I. J Paderewskiego w Poznaniu, gdzie wykła-
da trąbkę jazzową, zespoły kameralne oraz 
podstawy improwizacji. Uczy również trąbki 
jazzowej w Państwowej Ogólnokształcącej 
Szkole Muzycznej II stopnia im. M. Karłowicza 
w Poznaniu, której jest absolwentem. Sto-
pień naukowy doktora uzyskał w 2012 roku 
w macierzystej uczelni. Prowadził warsztaty 
jazzowe w Polsce, Europie oraz w Ameryce 
Północnej, przy okazji festiwali jazzowych, 
jak również na zaproszenie uniwersytetów  
w USA i Meksyku. Jest zaangażowany w dzia-
łalność Stowarzyszenia Wiedza Kultura Po-
moc oraz Fundacji Pro Musica.
Ma w dorobku kilkanaście autorskich albu-
mów zrealizowanych z różnymi składami. 

Nagrywa w Europie oraz USA, daje do 120 
koncertów rocznie na całym świecie. Prowa-
dzi własne wydawnictwo Fortuna Music oraz 
studio nagrań Fortuna Music Studio.
Maciej Fortuna był nominowany do najwyż-
szego wyróżnienia Wielkopolski „Człowiek 
Roku” 2016. Z jego inicjatywy Stowarzyszenie 
Jazz Poznań wydało płytę „Jerzy Milian Music 
For Mr Fortuna” - pierwszy w Europie interak-
tywny fonogram, który umożliwia dowolne 
ustawienie ścieżek, sterowanie szybkością 
odtwarzania i podgląd nut instrumentów. 
W 2014 roku Fortuna został uhonorowany 
Nagrodą Artystyczną Miasta Poznania i zdo-
był tytuł „Muzyk Roku” w plebiscycie kryty-
ków jazzowych polishjazzblogspot.com. Rok 
wcześniej był stypendystą Marszałka Woje-
wództwa Wielkopolskiego w dziedzinie kul-

tury i otrzymał Medal Młodej Sztuki przyzna-
wany przez Głos Wielkopolski. W latach: 2011 
i 2010 otrzymywał nagrodę „Nowa Nadzieja” 
w efekcie dorocznej ankiety czytelników ma-
gazynu „Jazz Forum”. Był też nominowany do 
Fryderyka 2010 w kategorii „Debiut roku” za 
album „Lost Keys”. 
- „Koncert w wulkanie” to polska muzyka et-
niczna, którą wykonaliśmy na Islandii, w jaski-
ni magmowej na głębokości 120 metrów pod 
powierzchnią ziemi – mówi Maciej Fortuna. 
- Został zarejestrowany i wzbogacony wizu-
alizacjami bazującymi na surowości wulka-
nicznego krajobrazu Islandii. Całość nawiązuje  
do tematyki ludowej, jest przepojona symbo-
liką słowiańską oraz elementami improwizo-
wanymi. Projekt został zrealizowany dzięki 
dofinansowaniu ze środków budżetowych  

TRE VOCI
9 marca o 19.00 Filharmonia Częstochowska zaprasza na kon-
cert trzech tenorów TRE VOCI.
Projekt TRE VOCI powstał w 2015 roku. Zespół tenorów tworzą 
Voytek Soko, Mikołaj Adamczak i Miłosz Gałaj. Trzy indywidu-
alności wyposażone w zróżnicowane, ale doskonale zgrane 
głosy, zachwycają siłą ekspresji i kunsztem wokalnym. Artyści 
obdarzeni charyzmą, pasją śpiewu i poczuciem humoru, na 
koncertach łączą różne gatunki muzyki, wzruszają i bawią.  
W Częstochowie dadzą koncert z okazji Dnia Kobiet.
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PONIEDZIELSKI W TEATRZE
Andrzej Poniedzielski - satyryk, poeta, twórca teatralny, 10 lute-
go o godzinie 18.00 i 20.00 zaprezentuje w Teatrze im. Mickie-
wicza nowy program „MELO - NIE – DRAMAT”. 
Recital artysty to prawdziwy rarytas dla wielbicieli inteligent-
nej satyry i dobrych piosenek, które pisze od lat. Jego teksty do 
muzyki m.in. Zygmunta Nahornego, Jerzego Satanowskiego, Se-
weryna Krajewskiego wykonują m.in. Elżbieta Adamiak, Edyta 
Geppert, Anna Maria Jopek.

ŚWIETLIKI W TFP
Kultowe świetliki wystąpią 11 lutego o godz. 20.00 w Teatrze 
from Poland.
Świetliki to kultowa formacja muzyczna, zaliczana do alterna-
tywnego rocka, poezji śpiewanej i piosenki literackiej. Wokali-
stą zespołu i autorem większości tekstów jest, posługujący się 
charakterystyczną manierą melorecytacji, poeta Marcin Świe-
tlicki. W historii zespołu można odnaleźć częstochowskie ślady. 
W nagraniu trzeciego albumu „Perły przed wieprze” gościnnie 
wziął udział Mateusz Pospieszalski. W 2011 r. do grupy dołączy-
ła Zuzanna Iwańska.

Miasta Poznania.
Częstochowski „Koncert w wulkanie” wyko-
nają: Maciej Fortuna – trąbka, Maria Jurczy-
szyn - śpiew, Roman Chraniuk – kontrabas 
oraz Jakub Miarczyński – perkusja. Będzie to 
ostatni w tym sezonie występ organizowa-
ny przez Ośrodek Promocji Kultury „Gaude 
Mater” w cyklu JAZZtochowa. Wzorem ubie-
głorocznego koncertu Wojciecha Karolaka 
odbędzie się w „miejscu - niespodziance”. 
Rozpocznie się o godzinie 19.00. OPK „Gaude 
Mater” ma do rozdania 100 bezpłatnych za-
proszeń na to wydarzenie. Informacje o miej-
scu koncertu i warunkach udziału przekaże 
zainteresowanym przy odbiorze wejściówek. 
W imprezie mogą uczestniczyć wyłącznie 
osoby pełnoletnie.

Tadeusz Piersiak

„Koncert w wulkanie” to 
polska muzyka etniczna, 

którą wykonaliśmy 
na Islandii, w jaskini 

magmowej na głębo-
kości 120 metrów pod 

powierzchnią ziemi
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{ MUZYKA }

Z CZERWONYCH GITAR

Ośrodek Promocji Kultury „Gaude 
Mater” od dwóch lat umawiał się  
z Jerzym Koselą na spotkanie z fana-
mi. W 2015 roku artysta z sympatią 
odniósł się do propozycji spotkania 
autorskiego. Nie pozwolił mu jednak 
na przyjazd stan zdrowia. Później or-
ganizatorzy Festiwalu im. Braci Krze-
mińskich zaprosili do nas Czerwone 
Gitary. Przyjechały bez Koseli, bo 
artysta chorował. 21 listopada ubie-
głego roku w Gdańsku zagrał ostatni 
koncert.
– Jurek urodził się 15 lipca 1942 r.  
w Częstochowie, gdzie mieszkał  
z rodzicami przy ulicy Warszawskiej 
– wspomina częstochowianka Mał-
gorzata Mendel z domu Kossela, dla 
której muzyk był bratem stryjecz-
nym,  więc bardzo bliskim kuzynem. 
– Numeru domu nie pamiętam, ale 
w naszej rodzinie mówiło się zawsze, 
że „pod filarami”. Długo się nie na-

mieszkał, bo w 1946 lub 1947 roku 
Koselowie wyjechali do Gdyni, gdzie 
osiedlili się przy ul. Słupeckiej.
Rodzice gitarzysty nosili nazwisko 
Kosela – prawdopodobnie w wy-
niku urzędniczego błędu. Cała ich 
częstochowska rodzina pisała się 
zgodnie z tradycją przez dwa „s”. Tak 
też zapisany był w księgach Jerzy  
i tak występował w historii muzyki. 
W połowie lat 90. zmuszony został 
przez okoliczności do zmiany nazwi-
ska i sprostowania aktu urodzenia.
– Na dowód tej zmiany mamy książkę 
„Czerwone Gitary, to właśnie my!”, któ-
rą Juras podarował częstochowskiej 
rodzinie na koncercie we wrześniu 
1992 roku. Podpisał się Kossela, Juras 
to jeden z jego pseudonimów, od-
różniający go od Skrzypczyka, który  
w zespole był po prostu Jurkiem – 
mówi Małgorzata Mendel. – Ostatni 
raz widziałam się z bratem na kon-
cercie w Częstochowie w lipcu 2013 
roku, kiedy zrobiliśmy sobie wspólne 

zdjęcie. Szczerze opowiadał wtedy  
o swoim udziale w Czerwonych Gita-
rach, które nie powstałyby, gdy nie on!
Już jako 19-latek Kosela stworzył 
pierwszy autorski skład Elektron, 
który w 1962 roku przekształcił się 
w Niebiesko-Czarnych. Był w nim gi-
tarzystą i kierownikiem muzycznym. 
Podtrzymywał współpracę z kolega-
mi podczas służby wojskowej (1962-
1964). W jednostce, gdzie służył jako 
bibliotekarz, założył zespół Pięcio-
linie. Pod koniec służby, na prze-
pustce w dniu swoich urodzin (15 
lipca), utworzył utajnioną Grupę – X, 
która miała dać początek nowemu 
zespołowi. Członkowie podziemne-
go składu spotkali się już „w cywilu”  
3 stycznia 1965 r. i Kosela przedsta-
wił koncepcję nowego grania, nad 
którą pracował dwa lata: demo-
kratyczne zasady grupy, określone 
statutem i wewnętrznym regula-

minem. Przemyślenia – jak twierdzi 
Małgorzata Mendel – były efektem 
m.in. lektury „Karier” prof. Zygmunta 
Baumana.
– W pierwszym składzie Czerwonych 
Gitar Juras był kierownikiem muzycz-
nym – przypomina nasza rozmów-
czyni – i to on poprowadził grupę do 
jej sukcesów. Czerwone Gitary były 
przecież najpopularniejszym zespo-
łem big-beatowym w Polsce. Kose-
la, z natury perfekcjonista, włożył  
w to muzyczne przedsięwzięcie całe 
serce. Napisał takie hity jak: „No bo 
ty się boisz myszy”, „Historia jednej 
znajomości” czy „Matura” i oczywiście 
wiele, wiele innych. Odszedł z CzG  
w 1967 roku, kiedy zespół odnosił 
największe sukcesy. Jerzy Kosela wró-
cił do Czerwonych Gitar na koncerty 
jubileuszu 25-lecia w latach 1992-
1994. Na stałe związał się z kolegami  
w 1999 roku, ale w ostatnich latach 
stan zdrowia już nie pozwalał mu na 
udział w całych trasach.    Tadeusz Piersiak

W styczniu pożegnaliśmy Jerzego Koselę – 
współzałożyciela kultowych Czerwonych Gitar, 
autora takich przebojów, jak: „No bo ty się 
boisz myszy”, „Historia jednej znajomości” 
czy „Matura”. Częstochowa była rodzinnym 
miastem artysty.

{ TEATR }

ŚWIĘTO TEATRU
W sezonie 2016/2017 Teatr im. Adama Mickiewicza świętuje 90 lat istnienia 
Stałego Zespołu Aktorskiego w Częstochowie. Z tej okazji przygotował na nadchodzą-
ce miesiące wiele ciekawych wydarzeń artystycznych. Część z nich zaplanowano 
już w marcu, w którym przypada Międzynarodowy Dzień Teatru. 18 marca na naszej 
miejskiej scenie odbędzie się otwarte spotkanie z aktorką Barbarą Krafftówną, 
a dla najmłodszych widzów premiera Komety nad Doliną Muminków.

SPOTKANIE 
Z BARBARĄ KRAFFTÓWNĄ
godzina 19.30
Prowadzenie: Remigiusz Grzela
Barbara Krafftówna od lat bawi teatralną, kinową i telewizyjną publicz-
ność znakomitymi rolami. Jej twórczość artystyczna, ale i życie pry-
watne stały się tematem wydanego w ubiegłym roku wywiadu – rzeki 
„Krafftówna w krainie czarów”. Przeprowadził go Remigiusz Grzela, pi-
sarz, animator kultury, dziennikarz, autor m.in. rozmów z największymi 
osobowościami kultury. 
Barbara Krafftówna stworzyła jeden z najciekawszych i zapadających  
w pamięć portretów kobiecych w kinie - Felicję w „Jak być kochaną”. Wzorco-

wa aktorka Witkacego. Pierwsza odtwórczyni Gombrowiczowskiej tytułowej „Iwony, księżniczki Burgunda”  
i wykonawczyni słynnego walca „Embarras”. Niezapomniana aktorka legendarnego Kabaretu Starszych Panów, 
która przeklinała Bohdana Łazukę, szarpała bas i nudziła się w czasie deszczu. W filmowej roli Honoratki swoim go-
rącem topiła serce nie tylko Gustlika. Prawdziwa mistrzyni teatru, piosenki i kabaretu – czytamy na okładce „Krafftówny  
w krainie czarów”. 
Na otwartym spotkaniu autorskim w Częstochowie Barbara Krafftówna i Remigiusz Grzela opowiedzą m.in. o tym, jak powstawała książka, 
przypomną najważniejsze role artystki oraz postać jej mistrza i nauczyciela, legendę polskiego teatru Iwo Galla - dyrektora częstochowskiej 
sceny w latach 1932-1935.
Wstęp na spotkanie z Barbarą Krafftówną w Teatrze im. Adama Mickiewicza jest wolny. Na miejscu będzie można kupić książkę  
„Krafftówna w krainie czarów” z autografem bohaterki oraz autora wywiadu – rzeki.

PREMIERA: KOMETA NAD DOLINĄ MUMINKÓW 
godzina 17.00
Tove Janson
reżyseria: Igor Gorzkowski
Życie w Dolinie Muminków jest szczęśliwe i spokojne. Bohaterowie spacerują po okolicy, nurkują w morzu, bawią się oraz zbierają perły. Sielankę 
zakłóca informacja o zbliżającej się w kierunku Ziemi wielkiej komecie. Tylko jak ona wygląda? Jaki ma kolor i kształt? Kiedy dotrze do Doliny? Jak 
będzie wyglądał przebieg zderzenia komety z naszą planetą? Pod wpływem Piżmowca, Muminek i Ryjek podejmują odważą decyzję: żegnają się 
z rodzicami i na tratwie wyruszają do Gór Samotnych. Chcą odnaleźć tajemnicze Obserwatorium oraz porozmawiać z Profesorem. Przecież on 
wszystko wie!
Ich wyprawa jest pełna niesamowitych przygód. Pełni entuzjazmu mali bohaterowie dzielnie pokonują przeszkody, aby w końcu dotrzeć do wy-
znaczonego celu. Po drodze poznają nowych przyjaciół: m.in. mieszkającego w namiocie kawosza Włóczykija, znawcę wodnych owadów Pasz-
czaka oraz urocze rodzeństwo Migotków.
Jak zakończy się wędrówka małych przyjaciół? Czy bohaterowie zdołają uratować rodzinną Dolinę?
Obsada: Agata Ochota – Hutyra, Marta Honzatko, Małgorzata Marciniak, Agnieszka Łopacka, Waldemar Cudzik, Sebastian Banaszczyk, Adam Hutyra, 
Bartosz Kopeć, Michał Kula
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Carolina Khouri jest artystką po-
chodzenia libańsko-polskiego. 
Urodziła się w Częstochowie. 
Tu chodziła do LO im. Cypriana 
Kamila Norwida. Studiowała  
w Akademii im. Jana Długosza, 
by później ukończyć polonistykę 
na Uniwersytecie Warszawskim. 
Wyjechała do Londynu, gdzie 
kształciła się w The University  
of the Arts na kierunku Projekto-
wanie Wnętrz i Przestrzeni. 
W naszym mieście realizowała 
swoje pierwsze projekty: po-
etyckie, muzyczne, performan-
ce, współpracując przy nich  
z Antonim ,,Ziutem” Gralakiem. 
Jednak to malarstwo stało się 
dla niej dominującą dziedziną 

twórczości i pozwoliło określić 
tożsamość artystyczną. Caroli-
na Khouri pracuje również jako 
kurator wystaw i organizator 
wydarzeń kulturalnych. Od 
2012 roku pełni funkcję dyrek-
tora Haringey Arts CIC w post-
industrialnej dzielnicy północ-
no-wschodniego Londynu. Jej 
aktywność polega na tworzeniu  
i realizacji projektów mających 
na celu rewitalizację tych miej-
skich obszarów. Obecnie swój 
czas poświęca także na plano-
wanie programów dotyczących 
międzynarodowej wymiany ar-
tystycznej. Zorganizowała taką 
pomiędzy malarzami związany-
mi z Galerią BWA w Bielsku-Białej 

a londyńską grupą Page 6. Teraz 
myśli o efektywnej współpracy 
z częstochowskimi twórcami  
i reprezentującymi ich galeriami.
Artystka uczestniczyła w wielu 
znaczących wystawach zbioro-
wych w Warszawie, Londynie, 
Nowym Jorku. W Londynie mia-
ła też wystawy indywidualne. 
W grudniu ubiegłego roku Ga-
leria Ośrodka Promocji Kultury 
„Gaude Mater” zaprezentowała 
interesującą ekspozycję skła-
dającą się z serii 15 jej prac, 
zatytułowaną ,,Carolina Kho-
uri - pejzaż mojego umysłu”. Te 
abstrakcyjne, wielkoformato-
we kompozycje zaskoczyły siłą 
czystego dynamicznego kolo-
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{ PRACOWNIE }

CAROLINA 
KHOURI

ru, warsztatową dojrzałością, 
świeżością malarskich form  
i techniczną dbałością o końco-
wy efekt realizowanego obiek-
tu. Wiele z nich miało zato-
pioną powierzchnię malatury  
w przejrzystych żywicach 
epoksydowych. Przedstawiony 
cykl dotykał problemu zamie-
rzonej antynomii pomiędzy 
bezruchem powierzchni barw-
nego pola tła, a zapisanym na 
nim performatywnym gestem 
malarskim. Było to automa-
tyczne działanie, zapis do-
świadczania stanu umysłu ,,tu 
i teraz”. Sama artystka uważa, 
że (...)Sztuka jest konceptem. 
Doświadczanie sztuki jest dro-
gą poznania, czym ona jest...  
w szczególności sztuka abstrak-
cyjna, która istnieje poza teorią 
czy intelektualnymi analizami (...)
Khouri realizuje w sztuce malo-
wania dwa zasadnicze założe-
nia - ciągłe kreowanie własnej 
estetyki obrazu i praktykę mi-
nimalizmu. Przeprowadza pró-
by z instalacjami, tworzy filmy 
wideo. Jest także zaangażowa-
na społecznie. Wspiera mię-
dzynarodowy fundusz edu- 
kacyjny dla dzieci osieroco-
nych podczas trzęsienia ziemi 
i tsunami w Japonii w 2011 
roku. Tworzy dla nich Haiku 
Prelude - Haiku Kami. Są to 
ilustracje do haiku, wydawane  
w różnych formach. Niedaw-
no, ukazujący się na wyspach 
brytyjskich ,,Dziennik Polski” 
przeprowadził obszerny wy-
wiad na temat jej działań arty-
stycznych i prospołecznych.
Swoją pracownię w londyń-
skiej dzielnicy Harringay ar-
tystka dzieli ze znanym pol-
skim rzeźbiarzem Wojciechem 
Antonim Sobczyńskim. Absol-
went krakowskiej Akademii 
Sztuk Pięknych, pozostający 
na emigracji od 1968 roku, 
wspomaga ją w promowaniu 
rodzimej sztuki w Galerii Pol-
skiego Ośrodka Społeczno-
-Kulturalnego. 
Carolina Khouri jest bardzo 
aktywna, planuje kolejne pro-
jekty wystawiennicze. Wkrótce 
pokaże swoje prace w Toruniu.

Marian Panek

„Abstrakcja w błękicie nr 6”, 
Terton, olej na płótnie i żywica, 2014 „Abstrakcja w czerwieni nr 1”, 

olej na płótnie i żywica, 2012

„Abstrakcja w bieli nr 1”,  
olej na płótnie, 2012

„Abstrakcja w błękicie nr  1”,  
olej na płótnie i żywica, 2011

Instalacja z pudełek firmy Hermes

{ SZTUKA }

W Konduktorowni, siedzibie Re-
gionalnego Towarzystwa Zachęty 
Sztuk Pięknych w Częstochowie, 
będzie można obejrzeć piątą już 
odsłonę Ogólnopolskiej Wystawy 
Sztuki „8 Kobiet”. 

Wernisaż wystawy zaplanowano tradycyjnie na 8 marca 
o godzinie 19.00. Znajdą się na niej prace ośmiu autorek  
z różnych środowisk artystycznych, o odmiennej tematyce, 
przesłaniu twórczym i konwencji. Tym razem eksponowana 
będzie sztuka abstrakcyjna, wymagająca zarówno od twórcy, 
jak i od widza zaangażowania i uwagi, uwydatniająca emocje, 
stan duszy i wewnętrzny świat artysty, skłaniająca do refleksji. 
Małgorzata Stępniak, kurator i pomysłodawczyni tego wyjąt-
kowego projektu, wybrała i zaprosiła do niego: Magdalenę 
Daniec, Annę Hryniewicz, Małgorzatę Kosiec, Agatę Kosmalę, 
Agę Pietrzykowską, Annę Podlewską, Magdalenę Snarską, 
Joannę Zjawioną, dla których właśnie ten rodzaj sztuki jest 
szczególną formą wypowiedzi.
Przedsięwzięcie „8 kobiet”, którego tytuł został zaczerpnięty 
z filmu François Ozona, staje się coraz bardziej popularny nie 
tylko w przestrzeni artystycznej reprezentowanej przez płeć 
piękną. W ramach tego projektu, włączając obecną edycję, 
przygotowano już czterdzieści indywidualnych pokazów.

Marian Panek

8 KOBIET



{ TEATR }
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Zasłużony dla Kultury Polskiej, kojarzony ze Stowarzyszeniem Centrum Inicjatyw 
Artystycznych Talent oraz z Estradą Młodych Talentów. Doświadczony pedagog, 
propagator kultury, wieloletni organizator festiwali i koncertów, trwale wpisał się  

w nasze środowisko kulturalne, zwłaszcza muzyczne. Znany w Częstochowie od lat 
animator kultury Ryszard Strojec wciąż chce się dzielić swoimi doświadczeniami  

i promować młode talenty. Swoje działania traktuje jak muzyczną 
witaminę, która daje mu satysfakcję.

{ ZAWODY I PASJE }

MUZYCZNA 
WITAMINA

Dziker: Całe życie pracuje Pan w branży 
muzycznej. Wyobraża Pan sobie inne zajęcie?
Ryszard Strojec: Jeszcze w szkole muzycz-
nej doznałem impulsu i stwierdziłem, że 
do innych zawodów się nie nadaję. Nigdy 
nie chciałem zmieniać profesji, szlifowa-
łem swoje umiejętności, bo to była dla 
mnie jedyna droga rozwoju. Dostrzeżono  
u mnie także talent pedagogiczny i tak to się 
wszystko zaczęło. 

Rozpoczął Pan pracę z młodzieżą jako 
instruktor i promotor…
Dzięki moim coraz szerszym kontaktom  
z muzykami oraz organizatorami imprez sta-
łem się aktywnym obserwatorem. Już jako 
młody człowiek uczyłem gry na akordeonie 
w ognisku muzycznym. Jako taki „socjolog 
pracy” od zawsze chciałem nauczać utalen-
towanych młodych ludzi. Widząc, że ich roz-
wój często w pewnym momencie się zatrzy-
muje, chciałem pokazać, że można iść dalej. 

Po pierwsze promocja młodych?
Kiedy zaistniało pojęcie menedżera sportu 
czyli promotora, ja postanowiłem zostać ta-
kim menedżerem w sztuce muzycznej. Jed-
nak w sporcie idą za tym spore pieniądze,  
a ja robię to z powołania. Obok mojej pra-
cy zawodowej prowadziłem np. darmowe 
warsztaty z udziałem mistrzów, m.in. kom-
pozytora Jarosława Kukulskiego. Od kilku 
lat, dzięki współpracy z innymi miastami, 
wysyłam moich najzdolniejszych uczniów 
na scenę kultowej Piwnicy Pod Baranami.

Pana największe sukcesy w wyławianiu 
i szkoleniu młodych talentów? 
Mam wielką satysfakcję z tego, że wielu mo-
ich uczniów wypłynęło na szerokie wody. 
Iga Kozacka, Arek Kluba, Angelika Kiepura, 
Ewa Kłosowicz - to tylko niektórzy z nich, od-
noszący sukcesy na różnych festiwalach czy 
w programach telewizyjnych. Wciąż wystę-
pują, otrzymują nagrody. Moja praca opłaci-
ła się, a marzenia stały się realiami.

Czy widzi Pan różnice między pracą 
z młodzieżą kiedyś, a dziś?
Kiedyś nie było takiego dostępu do muzyki. 
Teraz młodzież korzysta z Internetu, gdzie 
można znaleźć wszystko. Technologia poszła 
ogromnie do przodu. Przez ten rozwój, mło-
dzi ludzie inaczej reagują na świat, dostają ze-
wsząd tak dużo bodźców. Muszę sam za tym 
nadążać, nie zostawać w tyle. Dawniej mło-
dzież była niezwykle cierpliwa, niezależnie od 
wyników. Dziś oczekuje natychmiastowych 
efektów i nie przyjmuje krytyki. 

Jak Pan postrzega nasze lokalne 
podwórko muzyczne?
Współpraca z lokalnymi środowiskami arty-
stycznymi, aktywnymi osobami oraz pewna 
integracja pomaga w odnajdywaniu uta-
lentowanych młodych ludzi. Na przykład 
organizując różnego typu przeglądy czy 
konkursy, od razu mamy reakcję młodzieży, 
jej odpowiedź. Częstochowa ma potencjał, 
ale potrzeba jej więcej „szaleńców”, którzy 
się zaangażują w promocję i organizację 
przedsięwzięć artystycznych oraz wyławia-
nie nowych wokalistów. 

Która z aktywności w branży muzycznej 
sprawia Panu największą przyjemność?
Co innego uczyć młodzież, a co innego orga-
nizować koncerty czy być jurorem. Ze wzglę-
du na moją sytuację zdrowotną oddałem się  
w całości pracy instruktorskiej oraz organizacji, 
która nie wymaga gry na instrumentach, ale 
za to wymaga ogromnej pracy pedagogicz-
nej i doświadczenia. Moją pasją jest naucza-
nie i pomoc. Efekty tych działań sprawiają mi 
ogromną przyjemność. Jednak gdy siadam do 
fortepianu, odżywają inne emocje...  

Czy był Pan związany z jakimiś 
zespołami jako muzyk?
Kiedyś z Jerzym Sołtysikiem prowadziłem 
zespół wokalny przy Hucie i byłem tam 
akompaniatorem. Stworzyłem także przy 
kombinacie budowlanym czteroosobowy 

zespół „Filarton”, do którego zaangażowa-
łem m.in. Janusza Iwańskiego, młodego, 
obiecującego gitarzystę. Wygraliśmy nawet 
jakiś przegląd muzyczny.

Pana największe osiągnięcie w kulturze?
Dostałem od Ministra Kultury odznaczenie 
za całokształt moich działań, otrzymałem 
wiele ważnych dla mnie nagród od samo-
rządu. Nagroda Prezydenta Miasta Często-
chowy, czy Nagroda Starosty Częstochow-
skiego w latach 80. to takie sentymentalne 
pamiątki. Jako organizator i pomysłodawca 
spośród wielu wymieniłbym: Spotkania Jaz-
zowe w Rudnikach Wieluńskich, które odby-
wają się do dziś i trzy edycje Wojewódzkiego 
Turnieju Muzyki Chóralnej im. Wojciecha Łu-
kaszewskiego.

Chóry i jazz to spory rozstrzał w muzyce.
Żartobliwie mówiąc, byłem takim „zna-
chorem” w sztuce. Tak jak znachor potrafił 
uleczyć z różnych dolegliwości, bez jednej 
specjalizacji, tak ja, starałem się pomagać  
i samemu realizować różne projekty mu-
zyczne, nawet najbardziej zróżnicowane. 

A co Pan powie o „Jazzie na wsi”?
Przyszedł do mnie kiedyś Edward Wcisło – 
jazzman, pracownik domu kultury w Rud-
nikach i zaproponował współorganizację 
spotkań jazzowych. Kiedy zastanawiałem się 
nad tą niespotykaną koncepcją muzyki dla 
mnie poważnej, prestiżowej, a wsią, gdzie 
panował wtedy folklor, pojawił się Janusz 
Iwański, któremu także spodobał się ten po-
mysł. I zaczęło się. Spotkania trwają do dzi-
siaj, mają formę konkursu, w którym jestem 
szefem jury. 

Czy czuje się Pan spełniony?
Myślę, że już osiągnąłem pewien sukces, ale 
nie mam zamiaru zamykać drzwi na klucz. 
Tym bardziej, że jako ojciec córek bardzo ko-
cham młodzież i moje podejście do naucza-
nia jest czysto ludzkie. Chcę w tym trwać.

tekst: Piotr Dziker Chrząstek
zdjęcie: Monika Mamoń-Golonka



MIEJSKIE MIARY

18 MARZEC 2017 www.cgk.czestochowa.pl 19MARZEC 2017www.cgk.czestochowa.pl

Wieża Jasnej Góry 
wysokość: 106,3 m
odchylenie od pionu: 78 cm

Obecna wieża jest piątą w dziejach  
klasztoru. Została nadbudowana na miej-
scu blisko 90-letniej, spalonej po pożarze  
15 sierpnia 1900 r. konstrukcji drewnianej  
i podwyższona o 17 m. Jest najwyższą 
wieżą kościelną w Polsce: aby dostać się  
na jej szczyt, trzeba pokonać 519 schodów  
i 36 kondygnacji. 16 września 1994 r.  
obiekt uznany został za pomnik historii. 

Budynek przy ul. Polskiej 
Organizacji Wojskowej 
wysokość: 26,34 m

Pierwszy miejski wieżowiec określany kiedyś 
mianem częstochowskiego drapacza chmur. 
Został ukończony w 1956 r.  Powstał w ramach 
osiedla Śródmieście, projektowanego przez 
małżeństwo architektów Irenę i Czesława 
Kotelów. W budynku o konstrukcji szkieletowej 
zainstalowano pierwszą w Częstochowie 
windę, która działa do dziś,  pierwszy szyb 
oświetleniowy oraz nowoczesne centralne 
ogrzewanie. 

Statua Papieża Jana Pawła II 
w Parku Miniatur  na Złotej Górze
wysokość: 14 m
waga: 10 ton

Usytuowana na Złotej Górze, 281 m 
n.p.m., powstała w 2013 r. Statuę wy-
konała firma z Nowej Soli, specjalizująca 
się w tworzeniu obiektów z kompozytu 
- włókna szklanego i żywic. Jest praw-
dopodobnie największym pomnikiem 
Jana Pawła II na świecie. Drugie miejsce 
przypadło figurze papieża w Chile, która 
ma tylko 12,77 m wysokości. 

Ratusz Miejski
wysokość: 26,5 m

Neoklasycystyczny budynek wzniesiony został w latach  
1828-1836 według projektu Franciszka Reinsteina. Powstał  
po połączeniu Starej i Nowej Częstochowy. W latach 2004-2006 
budynek przeszedł gruntowny remont, na szczycie wieży usytu-
owany został punkt widokowy.  Na jej podest prowadzi spiralna 
klatka schodowa, która została podwieszona na stalowych 
cięgnach do żelbetowej płyty przykrywającej konstrukcję wieży. 
Część konstrukcji - spiralne belki policzkowe wykonywane  
były w Holandii. Na podest widokowy wieży prowadzą  
93 stopnie schodowe.

Piotr Gruszka - siatkarz
wysokość: 206 cm
masa ciała: 105 kg
zasięg w ataku: 354 cm
zasięg w bloku: 325 cm

Wielka postać polskiej  
siatkówki - zawodnik, trener  
i działacz mocno związany  
z częstochowskim sportem.  
Nie sposób tutaj wymienić tak 
wielu osiągnięć z historii jego 
wieloletniej kariery.
 

Mrówkowiec 
wysokość:  33 m
długość: 171 m
szerokość: 15,5 m

Budynek powstał w 1971 r.  
Dzięki 11 piętrom stoi na pierwszym miejscu w Częstocho-
wie pod względem zaludnienia: w 400 mieszkaniach żyje 
około 1000 osób. Najmniejsze mieszkanie ma 23 m2,  
a największe 63 m2. Wszystkie razem mają prawie 20 
tys. m2 powierzchni. Aby pieszo okrążyć cały budynek, 
potrzeba 5 minut, robiąc  500 kroków.  
Cały Mrówkowiec niestety nie zmieścił nam się  
w kadrze...

Muzeum Górnictwa
Rud Zelaża 

Znajduje się w podziemnych korytarzach wydrążonych  
w latach 1974–1976 pomiędzy Pawilonami Wystawienni-
czymi Muzeum Częstochowskiego w Parku im. ks. Stanisława 
Staszica. Stanowi w całości model najbardziej charaktery-
stycznych dla kopalnictwa rud żelaza wyrobisk  
podziemnych w skali naturalnej. 
Eksponaty do wystawy pochodzą z kopalń rud żelaza regionu 
częstochowskiego, m.in. „Rudniki”, „Wręczyca”, „Barbara”,  
a największa ich ilość pochodzi z Kopalni „Szczekaczka”  
w Brzezinach.
Obiekt mieści się na Szlaku Zabytków Techniki. 

Biurowiec „Centrum” 
przy ul. Dekabrystów
wysokość: 40 m
szerokość: 16 m
długość: 33 m

Powstał w latach 1975-1976, posiada 
rzadko stosowaną w tamtych czasach 
konstrukcję szkieletową. Jest najwyż-
szym biurowcem w Częstochowie.   
Ma 13 pięter i 5500 m2 powierzchni 
najmu. Wielokrotnie zmieniał swoje 
nazwy - był już Komobexem i Montexem.

{ DLA CIEKAWSKICH }

W każdym numerze miesięcznika 
opisujemy i prezentujemy 
Częstochowę. Można to robić 
na wiele sposobów, najczęściej 
piszemy o wydarzeniach 
lub o sukcesach częstocho- 
wian pełnych pasji.  
W tym miesiącu proponu- 
jemy bardzo „wymierne”  
podejście do naszego miasta. 
Wybraliśmy te - naszym 
zdaniem - najbardziej 
rzucające się w oczy elementy 
miejskiego pejzażu 
i porównaliśmy je w prostej 
skali. Mamy nadzieję, że ta zabawa 
przypadnie Wam do gustu  
i... uruchomi wyobraźnię.

Mural „Wieża Babel”
wysokość budynku: 30,5 m
szerokość elewacji: 13,15 m
powierzchnia muralu: ok. 270 m2

Mural projektu Tomasza Sętowskiego, jednego  
z najbardziej znanych w Polsce i na świecie częstochow-
skich artystów, powstał jesienią 2014 r. Namalowali 
go Mikołaj Sętowski, Tadeusz Kiedrzynek i Marek 
Laskowski. Sam projektant wykonał niektóre detale. 
Podczs prac zużyto ok. 80 litrów emulsji fasadowej 
oraz przeszło 150 pojemników farby w sprayu. 

Bazylika Archikatedralna pw. Świętej Rodziny w Częstochowie
wysokość: 80 m

Jedna z największych w Polsce i w Europie, wybudowana na terenie 
dawnego cmentarza z lat 1825-1898. Wzniesiona w latach 1901–1927. 

W 1997 r. katedra została zwieńczona wieżami.  Istniejące mury  
o wysokości 38 m podwyższono o 12 m, umieszczając  

w każdej z wież po cztery ośmiometrowe stalowe 
okna. Następnie ustawiono dwa hełmy 

stalowe o wysokości 30 m, obłożone 
drewnem modrzewiowym 

i blachą miedzianą, 
które zwieńczono 

krzyżami.

Jaskinia „Studnisko”
Sokole Góry
otwór: wysokość ok. 356 m n.p.m.
długość: 285 m
głębokość: 74 m

„Studnisko” pojawiło się w naszym zestawieniu,  
bo nam się bardzo podoba.  
Jura Krakowsko-Częstochowska jest największym obszarem krasowym w Polsce. Dwadzieścia 
kilometrów od Częstochowy znajduje się jej najgłębsza jaskinia. Rekord głębokości „Studniska” nie 
został pobity od czasu jego odkrycia, ćwierć wieku temu przez Speleoklub Częstochowa. Niepozorna dziura w ziemi prowadzi 
trzydzieści metrów w dół, stanowiąc śmiertelne zagrożenie dla ciekawskich amatorów. Aby ją bezpiecznie pokonać, należy wykorzy-
stać do tego specjalistyczny sprzęt. Jest dostępna wyłącznie dla przeszkolonych speleologów, po uprzednim zdobyciu stosownego 
zezwolenia. Po zjechaniu na spód Komory Wejściowej, czeka nas jeszcze długa wędrówka do Partii Spragnionych... nie tylko wrażeń.

Hala Sportowa Częstochowa
wysokość budynku:  22,64 m
powierzchnia zabudowy: 9380,64 m2 
kubatura: 182 367,59 m3 
Ilość widzów na trybunach:  7100 osób
Ilość widzów na płycie areny: 2000 osób

Została oddana do użytku w 2012 r.  
Jej wielofunkcyjność pozwala na 
organizowanie imprez sportowych, 
estradowych, targowych i seminaryjnych.  
Mogą się tu odbyć m.in. rozgrywki halo-
wej piłki nożnej, szermierki, badmintona, 
tenisa stołowego i sportów walki.

- 74 m

- 20 m

80 m

160 m

Komin Zakładu 
Elektroenergetycznego 
Elsen S.A.
wysokość: 151 m

To obecnie najwyższa  
budowla w Częstochowie.  
Konstrukcja wykonana z żelbetu,  
związana jest z ciepłownią  EC1  
i powstała w latach 70. XX wieku.  
W 2016 roku metodą strzałową  
został wyburzony bliźniaczy  
komin ciepłowni EC2.   
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Julia Banaś, 19-latka z Częstochowy, 
robi światową karierę w modelingu. 
Brała udział w kampaniach takich 

marek jak: Gucci, Marc Jacobs, Emporio 
Armani. Sesje z jej udziałem pojawiły się 

m.in. w magazynach: Vogue Paris, Elle, 
Harper’s Bazaar, K Mag... Nasza modelka 

znalazła się w prestiżowym rankingu 
„The Hot List” portalu models.com, 

zdobyła tytuł „Największy talent 
Glamour 2015” oraz została „Modelką 

Roku 2016” - zdaniem Elle. 

Monika Mamoń-Golonka: Spore osią-
gnięcia jak na początki kariery... 
Julia Banaś: Nie takie początki! Zajęło mi to 
wszystko ponad trzy lata i kosztowało wie-
le pracy. Niezmiernie mi miło czytać takie 
zestawienia, które zawsze prowadzą do re-
fleksji: dlaczego ja i kto postanowił uczynić 
mnie wyjątkową - w jakiś sposób - jednost-
ką? Dotąd nie udało mi się odpowiedzieć na 
to pytanie.

Jak się trafia z Częstochowy na pokazy 
wielkich projektantów i okładki eksklu-
zywnych magazynów modowych? 
Chociaż wydaje się to trudne, nie do końca 
takie jest! To efekt wielu wyrzeczeń, poświę-
cenia i przede wszystkim szczęścia. Potrzeb-
ne są też: dobra „agencja matka”, która wie, 
jak pokierować karierą i znaleźć agencje za 
granicą, specyficzna uroda, zapał do pracy 
i narzucenie sobie ogromnych wymagań, 
którym należy sprostać.

Jak zostałaś modelką? Marzyłaś o tym 
od dawna, czy to spontaniczna decyzja?

Właściwie przez przypadek. To nigdy nie 
było moim marzeniem. Scaut warszawskiej 
agencji AS Management (mojej „agencji 
matki”) również pochodzi z Częstochowy, 
zostałam „odkryta” w IV LO im Henryka Sien-
kiewicza, na szkolnym korytarzu.

Jakie są Twoje największe atuty jako 
modelki? 
Moje charakterystyczne cechy: przerwa 
między zębami, rude włosy. Łatwość nawią-
zywania kontaktów z innymi ludźmi rów-
nież pomaga w tej profesji. Ale ważna jest 
także zadbana sylwetka, wzrost i gotowość 
poświęcenia się dla pracy.

Studiujesz filologię polską. Modeling 
nie jest dla Ciebie najważniejszy? 
Polonistyka, w ogóle studia wyższe zawsze 
były częścią mojego „planu na życie”. Nie 
mogę powiedzieć, że modeling jest dla 
mnie najważniejszy, zamykanie się na cały 
świat z powodu pracy nie jest dla mnie. Na 
pewno to coś więcej niż praca na pełen etat, 
trzeba dać z siebie sto procent i tyle samo 

swojego czasu. Dzięki temu zyskuję ogrom-
ne możliwości rozwoju i szanse na podróże, 
które kocham. 

Twój największy dotychczasowy sukces? 
Przede wszystkim to, że tak wiele osób 
we mnie wierzy i wierzyło od samego po-
czątku, nawet wtedy, gdy sama nie byłam 
przekonana, że jakikolwiek sukces w moim 
przypadku jest możliwy. Ważny jest też dla 
mnie fakt, że spełniłam swoje marzenie  
z dzieciństwa - od roku mieszkam sama  
w Nowym Jorku.

Jak wspominasz pierwszą  
profesjonalną sesję zdjęciową? 
Bardzo dobrze wspominam swoje pierw-
sze testy zdjęciowe z krakowską fotograf-
ką Natalią Erdman. Dzięki nim agencje  
w Paryżu i Londynie podpisały ze mną kon-
trakt bez oglądania mnie na żywo! Pamię-
tam też doskonale mój pierwszy edytorial 
- niemiecki Interview i samotną wyprawę 
do Berlina. Bardzo się wtedy stresowałam 
jakością swojego angielskiego, ale okazało 

{ Z OKŁADKI }

NA ŚWIATOWYCH  
      WYBIEGACH

się, że uśmiechem można nadrobić brak 
umiejętności.

Wzięłaś udział w pokazach dla Miu Miu, 
Fendi czy DKNY. Wolisz pracę na wybie-
gu czy na sesji zdjęciowej?
Wolę sesje zdjęciowe, ale pamiętajmy, że 
to są zupełnie różne zajęcia. Pokazy bywa-
ją stresujące, bardzo męczące, ale emocji 
podczas wychodzenia na wybieg nie da się 
porównać z niczym innym. W przypadku 
sesji można poznać bardzo ciekawe osoby, 
jest więcej czasu na rozmowę, a efektami są 
zdjęcia, często niesamowite i nie do rozpo-
znania.

Kto Cię inspiruje? Z kim chciałabyś 
pracować? Jak wygląda Twoja ekipa 
marzeń? 
Marzę by pracować z Mario Testino, Steve-
nem Kleinem , Inez van Lamsweerde i Vino-
odh Matadin oraz Stevenem Meiselem. To 
najbardziej inspirujące postacie w branży, 
niesamowici fotografowie. Chciałabym 
również zwrócić się trochę bardziej w stro-

nę filmu - pisać scenariusze, kręcić krótko-
metrażowe produkcje…  Ekipa marzeń to 
ta, z którą już współpracowałam! Charlotte 
Stockingdale jako stylistka, Karl Lagerfeld 
za obiektywem, Sam Knight robiący włosy 
i Peter Philips zajmujący się make’upem. 
Stworzyliśmy razem edytorial do Garage 
Magazine, miałam okazję współtworzyć  
z nimi już dwukrotnie pokaz Fendi.

Czym dla Ciebie jest moda?
Moda to praca. Magiczny świat, teoretycz-
nie dostępny dla każdego, ale trzeba mieć 
wyczucie smaku i wiedzę, żeby do niego 
trafić.

Modeling kojarzy się z wielkim światem, 
ekskluzywną modą, sławą i dużymi 
pieniędzmi. Tymczasem Ty włączyłaś się 
w kampanię społeczną „Czarne fale” - 
dotyczącą depresji...
Świat modelingu ma drugą stronę medalu, 
którą chciałam wszystkim pokazać. Cieszę 
się z popularności social mediów, bo dzię-
ki nim ludzie zaczynają zauważać, że mam 

swoje zdanie na pewne tematy, a włączenie 
się w takie akcje społeczne nie pozosta-
je bez echa… Czułam, że moje wsparcie 
„Czarnych fal” może pomóc ludziom, którzy 
widzą tylko piękny obrazek tego świata.  
W ramach akcji powstał komiks, przy którym 
współpracowała siostra mojego dobrego 
znajomego z Nowego Jorku. Moja bardzo 
bliska koleżanka choruje na chorobę dwu-
biegunową, więc nie jest mi obcy ten temat. 

Co poradziłabyś częstochowiankom, 
które marzą o karierze w modelingu?
Niczego się nie bójcie! Możecie osiągnąć 
wszystko.

Uczestniczysz w imprezach typu Fashion 
Week w różnych miejscach. Czy Często-
chowa jest miastem z modowym poten-
cjałem, podąża za trendami?
Raczej tak, bo dziś podążanie za trenda-
mi jest dużo łatwiejsze! Mamy dostęp do 
dobrej jakości ubrań, a Internet daje nam 
niezliczone inspiracje. Bardzo lubię nasze 
miasto i zawsze chętnie do niego wracam.
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Fotograf Katja Mayer dla magazynu NUMERO France Fotograf  Yelena Yemchuk dla kampanii Ulla Johnson Fotograf  Matteo Montanari dla ALL SAINTS lookbook



22 MARZEC 2017 www.cgk.czestochowa.pl 23MARZEC 2017www.cgk.czestochowa.pl

{ SPACER Z JULKIEM }

PAŁACYK BRASSA
Usytuowany przy ulicy Strażackiej 10 pałacyk 
Brassa, wzniesiony został w końcu XIX w. Budo-
wę ukończono w 1897 r., o czym świadczy data 
wyeksponowana na tarczy ozdobionej mo-
tywem roślinnym, znajdującej się nad oknem 
zewnętrznej ściany klatki schodowej. Wilhelm 
Brass, przemysłowiec z Moraw, mimo iż pała-
cyk nosi jego imię, nigdy w nim nie mieszkał. 
Zmarł w 1897 r. na Morawach. Był właścicielem 
farbiarni przędzy w Szwajcarii oraz na Mora-
wach, w rodzinnej miejscowości Hohensz-
tadt (obecnie Zabreh, k. Ołomuńca). W 1880 
r. Wilhelm założył wraz z synami – Gustawem, 
Ottem i Hermanem – Farbiarnię Przędzy Ba-
wełnianej w Częstochowie. Farbiarnia kupo-
wała przędzę w zakładach włókienniczych  
w Łodzi, a od ok. 1902 r. w miejscowej fabry-
ce „La Czenstochovienne”. Po jej ufarbowaniu 
sprzedawano ją głównie na rynkach wschod-
nich (najwięcej w Rosji). Przyjmowano też 
przędzę na zlecenie do farbowania. Zakład 
zatrudniał około 150–180 robotników, którzy  
w większości, co ciekawe, byli ewangelikami, 
tak jak właściciele. Tegoż wyznania byli również 
kolejni dyrektorzy fabryki: m.in. Godfryd Straub, 
Adolf Franke i Artur Kautz oraz majstrowie ścią-
gnięci z farbiarni w Szwajcarii. Brassowie brali 

udział w życiu miejscowej parafii ewangelicko-
-augsburskiej, płacili najwyższe składki, m.in.  
w 1895 r. wpłacili kolosalną sumę – 6 tysięcy 
rubli. Wilhelm Brass uczestniczył też w latach 
80. XIX w. w życiu miasta, był członkiem hono-
rowym Straży Ogniowej Ochotniczej. W 1887 r. 

na polecenie władz rosyjskich został wykreślo-
ny z listy członków jako obywatel obcego pań-
stwa – Cesarstwa Austro-Węgierskiego. 
Sam pałacyk ma charakter późnoklasycy-
styczny. Pierwotnie otoczony był obszernym 
ogrodem przylegającym do (zlikwidowanej 
po 2000 r.) odnogi Warty – tzw. kanału Kohna 
(farbiarnia znajdowała się po drugiej stronie 
kanału). Budynek jest piętrowy, prostokątny 

– elewacje dłuższe są pięciookien-
ne, boczne mają po trzy okna, kon-
dygnacje oddzielone są gzymsem 
paskowym. Gzyms, który jest zakoń-
czeniem górnej krawędzi murów 
budynku, opiera się na konsolach 
(kamiennych wspornikach zamo-
cowanych w murze) zdobionych li-
ściem akantu (w kształcie zwiniętego 
rulonu). Pomiędzy konsolami widoczne są 
płaskorzeźbione girlandy liściasto-kwiatowe. 
Na elewacji wschodniej (głównej), zachodniej 
i południowej możemy zobaczyć wydzielone 
ryzality – wysunięte do przodu części budynku. 
Ryzalit w części wschodniej mieści w sobie wej-
ście i klatkę schodową. Ryzalit południowy ma 
kształt wieżyczki zwieńczonej ostrosłupowym 
hełmem z iglicą. Okna ujęte są w profilowane 
obramienia, na parterze zostały zwieńczone 
trójkątnymi frontonami na konsolach. 
W pałacyku mieszkali synowie Wilhelma Bras-
sa – właściciele farbiarni. W czasie II wojny 
światowej zajęli go Niemcy. Po wojnie stał się 
własnością państwa. W 1945 r. umieszczono 
tu III komisariat Milicji Obywatelskiej. Po 1989 
r. urzędował tu IV komisariat Policji. Wnętrze 
pałacyku było wielokrotnie przekształcane, 

m.in. wyburzono zabytkowe piece, a zastą-
piono je zwykłymi. Budynek, i z zewnątrz  
i wewnątrz, ulegał stopniowej degradacji.  
W 1997 r. pałacyk wpisano do rejestru zabytków. 
W 1998 r. odnowiono łazienki, korytarz i klat-
kę schodową. W 2002 r. Policja otrzymała 200 
tys. zł na prace remontowe; wyremontowano 
wówczas piwnice, położono tynki wewnątrz 
z zachowaniem pierwotnych stiuków i plafo-
nów. W marcu 2010 r. komisariat Policji z pała-
cyku przeniesiono na ul. Kopernika. Budynek 
pozostał niezamieszkany, był nieogrzewany, 
przeciekał dach. W 2012 r. wystawiono pała-
cyk na sprzedaż i stał się własnością prywatną. 
Obecny właściciel prowadzi w budynku prace 
konserwacyjne i adaptacyjne.          Juliusz Sętowski

W pałacyku mieszkali synowie 
Wilhelma Brassa – właściciele 

farbiarni. W czasie II wojny 
światowej zajęli go Niemcy. 

{ LITERATURA }

Limitowana kolekcja zakładek 
do książek, wykonanych przez 
częstochowskich artystów plastyków, 
to nietypowe przedsięwzięcie organizatorów 
akcji Czytanie na Bieganie.

Do tej pory ukazało się 5 różnych zakładek autorstwa Jacka Krasuckie-
go, Arkadiusza Zająca, Bartosza Frączka, Tomasza Wolskiego i Dariusza 
Ślusarskiego. W przygotowywaniu są te zaprojektowane przez Kamila 
Kacperaka, Zofię Pałuchę, Annę Stępień, Piotra Kanieckiego, Marcina 
Kozierkiewicza, Michała Błacha. Chęć wykonania kolejnych zakładek 
zadeklarowali już m.in. Tomasz Sętowski, Jacek Pałucha, Krzysztof Żyn-
giel, Jacek Łydżba, Wojciech Kołsut i formacja Monstfur. Nakład każdej  
z nich jest limitowany i wynosi zaledwie 500 sztuk.
– Nie ma jednego, powtarzającego się wzoru, zależy nam na tym, aby każdy 
artysta mógł zaprezentować indywidualny pomysł. Taka różnorodność spra-
wi, że z czasem zbiór nabierze waloru kolekcjonerskiego – tłumaczą Piotr Ka-
roński i Paweł Ludziński z Czytania na Bieganie. 

Zakładki podobają się nie tylko częstochowianom. Wzbudziły spore zain-
teresowanie m.in. podczas wręczenia ubiegłorocznej Literackiej Nagrody 
Nike w stolicy, gdzie zostały nazwane przez odbiorców „mini dziełami 
sztuki”. Okazały się wartościowe także dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy. – Pierwszy komplet 5 zakładek podpisanych przez artystów przeka-
zaliśmy na aukcję WOŚP. Osiągnęły cenę 250 złotych! – wspomina Karoński.
Gdzie można zdobyć artystyczną zakładkę? – Na Placu Biegańskiego, pod-
czas akcji Czytanie na Bieganie, którą od dwóch lat organizujemy tu w każdy 
pogodny weekend. Zapraszamy wszystkich na nasze plenerowe kiermasze, 
gdzie można m.in. wymienić, kupić książki, płyty CD, płyty winylowe, czy ka-
sety magnetofonowe – mówi Ludziński. 

Łukasz Dzwonnik

ART-ZAKŁADKI



{ ARCHIWALIA }
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„Doktor Biegański – życie i dzieło.   
W stulecie śmierci” - to tytuł wystawy, 
która w lutym w Senacie RP zainaugu-
rowała obchody Roku Biegańskiego. 

Ekspozycja, przygotowana przez Mu-
zeum Częstochowskie we współpracy  
z Towarzystwem Lekarskim Często-
chowskim, przypomina działalność i ży-
cie prywatne Władysława Biegańskiego 
- lekarza, etyka, filozofa i działacza spo-
łecznego. Na wystawie można oglądać 
m.in fotografie, fragmenty rękopisów, 
wybrane publikacje książkowe.
Władysław Biegański w Częstochowie 
pracował blisko 35 lat. Angażował się  
w liczne przedsięwzięcia, związane 
nie tylko z pracą zawodową. Animator 
życia społecznego, gospodarczego, 
kulturalnego, ruchu turystycznego i oświaty, był twórcą Towarzystwa Lekar-
skiego Częstochowskiego, współzałożycielem oddziałów: Towarzystwa Higie-

nicznego, Polskiego Towarzystwa Kra-
joznawczego oraz Biblioteki Miejskiej.
Doktor Biegański publikował liczne 
artykuły i rozprawy, stworzył podręcz-
niki poświęcone logice medycznej 
i etyce lekarskiej. Jego najbardziej 
znane dzieło to wydane w 1899 roku 
„Myśli i aforyzmy o etyce lekarskiej”.
Senat RP ustanowił rok 2017 Rokiem 
Władysława Biegańskiego. 
Program wydarzeń poświęconych 

postaci dra Biegańskiego można znaleźć na: www.rokbieganskiego.pl  
oraz www.facebook.com/rokbieganskiego .

BIEGAŃSKI
ŻYCIE I DZIEŁO



01/03 środa
do 20 marca 
Wystawa „Jak z baśni 1001 nocy” - Galeria Zwiastun/
Zielony Ołówek 
do 26 marca
42. Ogólnopolski Plener Malarski „Jurajska Jesień 
2016” - Sala Śląska 
Daniel Pielucha „Nadrealizm Polski” - Sala Poplenerowa 
Ewy Wiktor „Odbicia” - Galeria Promocji Młodych Antresola
„Ślonski Kafka” - Sala Gobelinowa 
Miejska Galeria Sztuki, Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

marzec – kwiecień
„Grenlandia - kolorowy odcień bieli” - fotografie  
Krzysztofa Muskalskiego
Autorska Galeria Fotografii „Czas podróży”, ul. Piłsudskiego 19  
Wstęp wolny

Spektakl teatralny:
„Roszpunka” - godz. 10.00
„Efekt” - godz. 18.00 /Środa studencka/
Teatr im. A. Mickiewicza, ul. Kilińskiego 15
Bilety: 20 zł

„Strefa 50+” - bezpłatne warsztaty twórcze  
dla osób „50+” - godz. 10.00
Rakowski Klub Mieszkańca, Aleja Pokoju 13

Seans filmowy:
„Nawet nie wiesz jak bardzo Cię kocham” - godz. 13.30 
„Pokot” - godz. 15.15 i 20.30
„Milczenie” - godz. 17.30
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”,  
Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

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

„Każda środa jest nasza” - zajęcia literacko-plastyczne 
dla dzieci od lat 5 do 12 – godz. 15.30 – 17.00
Biblioteka Publiczna, Oddział dla Dzieci i Młodzieży,  
Aleja Kościuszki 4, tel. 34 360 61 09

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

„Stolik pełen bajek” – cykliczne spotkania literacko-
-plastyczne dla dzieci – godz. 16.00
Biblioteka Publiczna, Filia nr 10, ul. Michałowskiego 20, 
tel. 34 322 31 04

„Zmiana nawyków żywieniowych to zdrowe zęby i pięk-
ny uśmiech. Profilaktyka się opłaca”- godz. 17.00 
Cykliczne spotkania dotyczące zdrowego stylu życia
Biblioteka Publiczna, Aleja Najświętszej Maryi Panny 22, 
tel. 34 360 56 28

Spotkanie częstochowskiego oddziału Stowarzyszenia 
Właścicieli Nieruchomości na Wynajem „Mieszkanicz-
nik” - godz. 18.30
Zgłoszenia: czestochowa@mieszkanicznik.org.pl
Szczegóły na www.mieszkanicznik.org.pl i pod numerem telefonu: 
504 455 085

Spotkanie literacko-muzyczne z Bogusławem Bierwia-
czonkiem (wokal i gitara), Eugeniusz Kubat (kontrabas) 
– godz. 19.00
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1
Bilety: 10 zł

02/03 czwartek
„Usłysz Wiosnę!” - Bezpłatne Testy Słuchu 
godz. 8.00 – 16.00

konsultacje, badanie i zalecenia
Gabinet Słuchu Amplifon, Aleja Armii Krajowej 64; rezerwacja 
tel. 696 113 912

„Strefa Malucha” - bezpłatne zajęcia twórcze dla 
najmłodszych – godz. 10.00 
Rakowski Klub Mieszkańca, Aleja Pokoju 13, tel. 577 898 991

Spektakl teatralny: „Jaś i Małgosia” - godz. 11.00
Teatr im. A. Mickiewicza, ul. Kilińskiego 15
Bilety: 18 zł

Seans filmowy:
„Julietta” - godz. 13.30 
„Pokot” - godz. 15.15 i 20.30
„Milczenie” - godz. 17.30
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, 
Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

Konsultacje specjalistyczne ECK
Specjalista w zakresie rehabilitacji ruchowej, Oligofre-
nopedagog – godz. 15.00 – 16.00
Socjoterapeuta, Oligofrenopedagog, Specjalista w 
zakresie wczesnego wspomagania rozwoju, rewalidacji 
i terapii pedagogicznej dziecka ze specjalnymi potrze-
bami 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
Zapraszają: Gildia Częstochowa i Klubokawiarnia Ironia
Klubokawiarnia Ironia, Stary Rynek 19 

Spotkanie Towarzystwa Galeria Literacka – godz. 17.00
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1

Bóg Honor Ojczyzna – co to znaczy? 
Wieczór w hołdzie Niezłomnym Żołnierzom Powstania 
1944 – 1963 – godz. 18.00
Wspólne śpiewanie ocalonych pieśni, poezja, obrazy
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1 
Organizator: artysta malarz Aleksander Markowski, 
tel. 34 322 05 29
Wstęp wolny; śpiewniki w cenie 20 zł

03/03 piątek
3 – 5 marca
85. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów  
w tenisie stołowym
Uroczyste otwarcie 3 marca – godz. 9.00
Hala Sportowa Częstochowa, ul. Żużlowa 4

Spektakl teatralny: „Mayday” - godz. 11.00 i 19.00
Teatr im. A. Mickiewicza, ul. Kilińskiego 15
Bilety: 20 zł, 30 – 40 zł

Seans filmowy:
„Pokot” - godz. 14.00 i 18.15
„Maria Skłodowska-Curie” - godz. 16.20 i 20.40
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

Otwarcie indywidualnej Wystawy Malarstwa „20-stka” 
autorstwa Jerzego Klimczaka – godz. 17.00
Termin ekspozycji: do 15 marca
Galeria ART-FOTO Regionalnego Ośrodka Kultury, 
ul. Ogińskiego 13 A; wstęp wolny

Koncert zespołu Sorryline – godz. 18.30
Klubokawiarnia „Alternatywa 21”, ul. Mielczarskiego 20; 
wstęp bezpłatny

Najpiękniejsze arie operowe - Koncert Laureatów 
V Konkursu Wokalnego im. Jana, Edwarda, Józefiny 
Reszków - godz. 19.00
Filharmonia Częstochowska, ul. Wilsona 16
Bilety: 30 zł (normalny), 25 zł (ulgowy), 15 zł (UTW)

JASNE, ZE WYDARZENIA MARCA

 
Pierwszy Piątek Miesiąca - Karaoke w Lucky Saloon 
godz. 20.00 
Prowadzi DJ Porsche; rezerwacje tel. 505 029 432 
Pub Lucky Saloon, Biznes Centrum, Wały Dwernickiego 11

Nocna Strefa Łyżwiarstwa – godz. 20.00
Sztuczne lodowisko, ul. Boya-Żeleńskiego 6/8
Organizator: MOSiR, tel. 34 372 07 83

04/03 sobota
Szkółka łyżwiarska dla dzieci i dorosłych 
godz. 8.00 i 9.00
Sztuczne lodowisko, ul. Boya-Żeleńskiego 6/8
Organizator: MOSiR, tel. 34 372 07 83

4 – 5 marca
„Czytanie na Bieganie” - godz. 10.00
Kiermasz przeczytanej książki, obejrzanego filmu, 
przesłuchanej płyty
Plac Biegańskiego

XIV Spotkanie z historią – godz. 10.30
„Topografia jasnogórskiego wzgórza. Fortalitium Marianum. 
Oblężenia twierdzy jasnogórskiej 1655-1813”
Miejsce spotkania: Dziedziniec przed Jasnogórskim Centrum 
Informacji
szczegóły na: www.seniortur.za.pl

Seans filmowy:
„Maria Skłodowska-Curie” - godz. 12.15
„Pokot” - godz. 14.15
„Ja, Claude Monet” - godz. 17.00 /Wielka sztuka na ekranie/
„Knives out” - godz. 19.00 /Po filmie spotkanie 
z reżyserem Przemysławem Wojcieszkiem/
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, 
Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

Zenon Laskowik „Będą zmiany...” - godz. 17.00
Filharmonia Częstochowska, ul. Wilsona 16
Organizator: Agencja BRUSSA Sławomir Kowalski 
Bilety: 80 zł (parter), 70 zł (balkon) 

„Miłość to niebo na ziemi” 
Koncert operetkowy
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

26 MARZEC 2017 www.cgk.czestochowa.pl 27MARZEC 2017www.cgk.czestochowa.pl

{ AKADEMICKA CZĘSTOCHOWA }

UNIWERSYTET 
TO STAN UMYSŁU

Rozmowa z JM Rektor 
Akademii im. Jana Długosza 
w Częstochowie, dr hab. prof. 
AJD Anną Wypych-Gawrońską.

Michał Wilk: Akademia im. Jana Długosza 
od lat stara się o status uniwersytetu, z roku 
na rok jest coraz bliżej celu. Dlaczego zasłu-
guje na takie miano?
Prof. Anna Wypych-Gawrońska: Przede 
wszystkim dlatego, że ma uniwersytecki profil 
kształcenia. Prowadzimy badania i kształcimy 
studentów oraz doktorantów właściwie we 
wszystkich obszarach naukowych. I w każ-
dym z nich osiągamy coraz wyższy poziom. 
Nasze działania poświadczają, że jesteśmy 
jednostką spełniającą wymagania uniwersy-
teckie, zarówno jeśli chodzi o kadrę, dydak-
tykę, jak i badania naukowe. Potrzeba jeszcze 
jednego uprawnienia do nadawania stopnia 
doktora. Ostatnio wysłaliśmy dwa wnioski  
o takie uprawnienia, przygotowujemy trzeci. 
Wystarczy więc dopełnić formalności. 

Zmiany systemowe to jedno, a jak wygląda 
przekształcenie na poziomie myślenia śro-
dowiska akademickiego?
Nie mam żadnych wątpliwości, że zarówno 

studenci, doktoranci, jak i pracownicy już my-
ślą kategoriami uniwersyteckimi. W ten sposób 
postrzegamy naszą pracę. I to bardzo dobrze. 
Zabiegi o uniwersytet wiążą się także z proble-
mem nazwy, ponieważ „akademia” jest charak-
terystyczna dla naszego systemu prawnego, 
za granicą oznacza coś innego. Dlatego w wer-
sjach obcojęzycznych jesteśmy już „university”. 
Jednak dla mnie uniwersytet to nie tylko na-
zwa uczelni, a przede wszystkim stan umysłu. 

Zatem AJD chce i może być nie tylko uni-
wersytetem, lecz również wyróżniającym 
się w kraju ośrodkiem naukowym.
Oczywiście. Dlatego podkreślamy to, co w na-
szej uczelni specyficzne, wyjątkowe. Jest spo-
ro takich obszarów. Na przykład wśród uczelni 
publicznych jesteśmy jedyną, która w ramach 
projektu Ministerstwa Edukacji Narodowej 
prowadzi działania dotyczące tutoringu  
w szkołach. Ewaluujemy ten projekt. I w tym 
zakresie poszerzamy nasze możliwości. Mamy 
odpowiednią kadrę. 1 marca startuje kilkana-
ście grup zajęciowych dla naszych studentów, 
prowadzonych przez certyfikowanych tuto-
rów - pracowników naukowych uczelni. 
Zapytam jeszcze o współpracę z miastem. 
Jak wygląda obecnie i jakie są plany AJD  
w tym zakresie?

To bardzo dobra współpraca, mamy świetny 
kontakt. Naprawdę na każdym szczeblu, po-
cząwszy od prezydenta, przez wiceprezyden-
tów, aż po poszczególne wydziały. Ostatnio 
uczestniczyliśmy w Śniadaniu z Przedsiębior-
cami w Agencji Rozwoju Regionalnego i myślę, 
że zaprezentowaliśmy się bardzo dobrze, za-
skakując naszymi możliwościami w obszarach, 
z którymi nie jesteśmy zwykle identyfikowani. 
Mamy m.in. świetnie rozwijający się sektor na-
ukowy dotyczący technologii żywienia. To jest 
rzecz, w której jesteśmy bezkonkurencyjni na 
częstochowskim rynku.

Uniwersytet w Częstochowie równa się sil-
ne i znaczące miasto w regionie, tak?
Zgadza się. Posiadanie takiej instytucji jak 
uniwersytet wyróżnia silne ośrodki miejskie. 
Jestem przekonana, że zarówno w przygoto-
waniu naszego środowiska akademickiego, 
jak i w podejściu do zadań uczelni wyższej już 
jesteśmy uniwersytetem. Brakuje nam jedynie 
pewnego elementu formalnego.

Więcej o AJD oraz ofercie dydaktyczno-naukowej 
na stronie internetowej www.ajd.czest.pl

Zenon Laskowik, „Będą zmiany”
Kultowy artysta kabaretowy czasów PRL-u, twórca 
słynnego Tey-a, Zenon Laskowik, powraca z nowym 
programem „Będą zmiany”. 4 marca, w sali koncer-
towej Filharmonii Częstochowskiej, będą mu towa-
rzyszyć: Jacek Fedorowicz, Adrianna Biedrzyńska, 
Adrianna Biernacka, Grzegorz Tomczak oraz zespół 
Telemenele. W programie nie zabraknie nawiązują-
cych do codzienności skeczy, monologów, piosenek. 
Początek o godzinie 17.00. Organizator: Agencja 
BRUSSA Sławomir Kowalski

POLECAMY W FILHARMONII

4 MARCA



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

„Jestem Kobietą” – Stowarzyszenie Częstochowskich 
Amazonek
Impreza z okazji Dnia Kobiet
Miejski Dom Kultury, ul. Łukasińskiego 50/68

Dyskusyjny Klub Książki „MOLIKI” - dla dzieci od lat 
5 do 9 – godz. 15.30 – 17.00
Biblioteka Publiczna, Oddział dla Dzieci i Młodzieży, 
Aleja Kościuszki 4, tel. 34 360 61 09

Spotkanie Klubu Literackiego „Złota Jesień” 
godz. 16.00
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1

Spotkanie Towarzystwa Genealogicznego Ziemi 
Częstochowskiej - godz. 17.00
Wykład Bartosza Kapuściaka: „Co kryje nowo powstające Ar-
chiwum Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Częstochowie?”
Urząd Stanu Cywilnego, ul. Focha 19/21; wstęp wolny

Spotkanie z Wojciechem Sumlińskim 
godz. 18.00
Częstochowski Klucz Pobudki zaprasza na spotkanie  
z dziennikarzem śledczym, autorem książek. 
Muzeum Monet i Medali Jana Pawła II, ul. Jagiellońska 67/71
Wstęp wolny

Międzynarodowy Klub Filmowy KINEDOK 
godz. 18.00 
Seans filmowy: „Cambridge”
Pub Szuflada, Aleja Kościuszki 18; wstęp wolny

Wernisaż wystawy „8 kobiet”
godz. 19.00
Regionalne Towarzystwo „Zachęty” Sztuk Pięknych „Konduktorow-
nia”, ul. Piłsudskiego 34/36

Spektakl teatralny: „Historie łóżkowe” 
godz. 19.00
Teatr im. A. Mickiewicza, ul. Kilińskiego 15
Bilety: 35 – 45 zł

09/03 czwartek
„Usłysz Wiosnę!” - Bezpłatne Testy Słuchu 
godz. 8.00 – 16.00
konsultacje, badanie i zalecenia
Gabinet Słuchu Amplifon, Aleja Armii Krajowej 64; 
rezerwacja tel. 696 113 912

„Strefa Malucha” - bezpłatne zajęcia twórcze dla 
najmłodszych – godz. 10.00 
Rakowski Klub Mieszkańca, Aleja Pokoju 13, tel. 577 898 991

Seans filmowy:
„Maria Skłodowska-Curie” - godz. 14.30 i 20.40
„Knives out” - godz. 16.30
„Pokot” - godz. 18.15
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, 
Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

Konsultacje specjalistyczne ECK
Specjalista terapii Integracji Sensorycznej, 
Oligofrenopedagog – 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

Wykład dla słuchaczy Uniwersytetu III Wieku PCz 
godz. 16.30
„Historie łóżkowe” - godz. 17.30 /Spektakl zamknięty/
Teatr im. A. Mickiewicza, ul. Kilińskiego 15

Vintge Tape Night: 80’s Party vol. 5 – godz. 21.00
Zagrają: Pantokrator, Alex Hunter
Klubokawiarnia Ironia, Stary Rynek 19 
Wstęp wolny

05/03 niedziela
Szkółka łyżwiarska dla dzieci i dorosłych 
godz. 8.00 i 9.00
Sztuczne lodowisko, ul. Boya-Żeleńskiego 6/8
Organizator: MOSiR, tel. 34 372 07 83

Liga 40-latków w piłce siatkowej 
godz. 10.00 – 13.00 
Sala Sportowa „Częstochowianka”, ul. Rejtana 7 C
Organizator: MOSiR, tel. 34 372 07 83

Seans filmowy:
„Maria Skłodowska-Curie” - godz. 14.45
„Ja, Claude Monet” - godz. 17.00 
/Wielka sztuka na ekranie/
„Knives out” - godz. 18.45
„Pokot” - godz. 20.30
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, 
Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

„Hawaje, czyli przygody siostry Jane” 
- spektakl Teatru Capitol - godz. 16.00, 19.30
Filharmonia Częstochowska, ul. Wilsona 16 
Organizator: Agencja Artystyczna NOVAKKA 
Bilety: 50 - 110 zł 

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

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

06/03 poniedziałek
6 – 17 marca
Międzynarodowy Dzień Słońca - warsztaty
Multicentrum „Zodiak” w Parku im. S. Staszica
Zapisy tel. Multicentrum „Zodiak” 504 757 598, szczegóły: 
www.multicentrum.muzeumczestochowa.pl

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

Seans filmowy:
„Maria Skłodowska-Curie” - godz. 14.30 i 20.40
„Knives out” - godz. 16.30
„Pokot” - godz. 18.15
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, 
Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

AZS Częstochowa vs. Zaksa Kędzierzyn Koźle 
godz. 17.00
Hala Sportowa Częstochowa, ul. Żużlowa 4

Spotkanie Chóru Coralmente – godz. 18.00
Gawędy humanistyczne prof. Barbary Kubickiej-Czekaj 
„Jak się przygotowywać do egzaminów?” - godz. 18.00
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1

Warsztaty tworzenia kosmetyków naturalnych 
godz. 18.00
Prowadzenie: Irena Jarzyńska
Klubokawiarnia Pestka, Aleja Najświętszej Maryi Panny 37
Koszt: 30 zł. Zgłoszenia tel. 515 957 427 

Seans filmowy „Dobrze się kłamie w miłym 
towarzystwie” - godz. 18.00
DKF „Rumcajs”, Aleja Armii Krajowej 23/25

„Joga dla kobiet” – spotkania dla pań z instruktorką 
Beatą Jarosz – godz. 18.00
obowiązują zapisy 
Biblioteka Publiczna, Filia nr 9, ul. Nowowiejskiego15, 
tel. 34 360 61 14

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

07/03 wtorek
„Usłysz Wiosnę!” - Bezpłatne Testy Słuchu - godz. 8.00 – 16.00
konsultacje, badanie i zalecenia
Gabinet Słuchu Amplifon, Aleja Armii Krajowej 64; 
zgłoszenia tel. 696 113 912

Bezpłatne specjalistyczne konsultacje z komunikacji al-
ternatywnej i wspomagającej AAC – godz. 14.00 – 15.00
Porady i wskazówki dla rodziców, pedagogów oraz terapeu-
tów w pracy z osobami, które mają trudności w porozumie-
waniu się mową werbalną. Porad udziela Żaneta Dylikowska 
– oligofrenopedagog, terapeuta dziecka z autyzmem.
Punkt Konsultacyjny Komunikacji Alternatywnej i Wspomagającej 
AAC w Zespole Szkół Specjalnych nr 45, ul. Czecha 15

Seans filmowy:
„Maria Skłodowska-Curie” - godz. 14.30 i 20.40
„Knives out” - godz. 16.30
„Pokot” - godz. 18.15
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

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” – spotkanie osób 
potrafiących  szydełkować – godz. 16.00 – 18.00 
Powstałe ośmiorniczki zostaną włożone wcześniakom do 
inkubatorów. 
Biblioteka Publiczna, Filia nr 15, ul. Okulickiego 63, 
tel. 34 322 76 19

Toastmasters - Klub publicznego przemawiania 
i przywództwa – godz. 17.45
Klubowy Konkurs Mów Inspirujących i Ewaluacji 
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1, 
wstęp wolny

Z cyklu „Obrazki z podróży” - slideshow Agnieszki 
Małasiewicz - godz. 18.00
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1

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

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

08/03 środa
8 - 10 marca 
Dzień to za mało - wiosenne dni kobiet
Bezpłatne badanie cery skin testerem + maseczka 
Klub Wellness, ul. Kopernika 13 lok. 7; ilość miejsc ograniczona; 
rejestracja: 609 864 489

„Strefa 50+” - bezpłatne warsztaty twórcze dla osób 
„50+” - godz. 10.00
Rakowski Klub Mieszkańca, Aleja Pokoju 13
 
Dzień Otwarty w Szkole Podstawowej z Oddziałami 
Integracyjnymi nr 53 – godz. 10.00 – 14.00 
Prezentacja oferty edukacyjnej Szkoły  
SP z Oddziałami Integracyjnymi nr 53 im. Marii  
Skłodowskiej-Curie,ul. Orkana 95/109 
Informacje: www.szkola53.cba.pl, Renata Sowada, 
tel. 603 210 490; e-mail: bsp53@wp.pl

„Nie tylko kobieta...” - godz. 11.00 i 17.00
Koncert Marty Honzatko - Dzień Kobiet w Teatrze
Teatr im. A. Mickiewicza, ul. Kilińskiego 15
Bilety: 20 i 30 zł

Seans filmowy:
„Maria Skłodowska-Curie” - godz. 14.00 i 20.45
„Dalida” - godz. 16.00 /Przedpremiera/
„Pokot” - godz. 18.20
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, 
Aleja Najświętszej Maryi Panny 64
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Hawaje, czyli przygody siostry Jane

5 marca, na scenie filharmonii odbędzie się często-
chowska premiera komedii „Hawaje, czyli przygody 
siostry Jane”. Przedstawienie to seria komicznych  
i zaskakujących sytuacji, pomyłek i historii z przeszło-

ści, tworzących nieprawdopodobny chaos. Wszyscy 
bohaterowie zostają uwikłani w romans w pięknej 
scenerii. Wystąpią m.in. Daria Widawska, Przemy-
sław Sadowski, Alan Andersz i Marta Manowska. 
Spektakle o godzinie 16.00 i 19.30. 
Organizator: Agencja Artystyczna NOVAKKA.

POLECAMY W FILHARMONII

5 MARCA

POKOT
O filmie jest głośno, bo startował w festi-
walu w Berlinie i nasi rodacy pokazywali się  
w blasku fleszy na zachodnich dywanach. 
To niezmiennie budzi nasze emocje. A na 
poważnie, to – jak wiadomo - Agnieszka 
Holland jest bardzo sprawnym reżyserem 
kina gatunkowego, a tego ci u nas ciągle 
brak, więc z pewną dozą nieśmiałości, ale 
jednak bardzo czekam na ten eko thriller. 

MARIA SKŁODOWSKA-CURIE
Osiągnięcia naszej rodaczki są bezdyskusyj-
ne i miło, że stała się bohaterką tej między-
narodowej produkcji. W roli głównej Karoli-
na Gruszka, która stara się jak może pokazać 
na ekranie nie tylko genialnego naukowca, 
ale i kobietę z krwi i kości. 

ELLE
Paul Verhoeven wraca z nowy filmem i to 
jest dobra wiadomość. Tym razem mamy 
prowokacyjną (jakżeby inaczej w przypad-

ku tego reżysera) historię szefowej firmy 
komputerowej, która staje się ofiarą prze-
mocy seksualnej w swoim domu. Nieocze-
kiwanie, kiedy poznaje tożsamość napastni-
ka, rozpoczyna z nim własną, niebezpieczną 
grę. W roli głównej, nominowana w tym 
roku do Oskara, Isabelle Huppert.

JA, OLGA HEPNAROVA
Czarno-biała, pozbawiona muzyki i zbęd-
nych ozdobników, szokująca historia ostat-
niej kobiety skazanej na śmierć w byłej 
Czechosłowacji, która w 1973 roku z pre-
medytacją wjechała ciężarówką w grupę 
ludzi na przystanku. Jak napisała w liście 
poprzedzającym to zdarzenie przewidując 
wyrok, miała to być jej zemsta na świecie  
i ludziach, którzy ją zniszczyli i jednocześnie 
kara śmierci dla niej samej.

JACKIE
Niezmiennie urzekająca Natalie Portman 
(kolejna w naszym zestawieniu aktorka no-
minowana w tym roku do Oskara) wciela się 
w postać legendarnej pierwszej damy. Film 
opowiada o fascynującej kobiecie, która  
w obliczu osobistej i narodowej tragedii 
musiała znaleźć wewnętrzną siłę i odwagę, 
aby sprostać prestiżowi nazwiska Kennedy. 

Przemysław Lewanowicz

MIESIĄC
KOBIETPrzypadkiem lub nie, 

w marcu ekran 
częstochowskiej „Iluzji” 
zdominują panie, co biorąc 
pod uwagę przypadający 
w tym miesiącu Dzień Kobiet, 
ma sens. Poniżej tradycyjnie 
subiektywny przegląd 
wybranych propozycji 
z ich udziałem.



„Joga dla kobiet” – z instruktorką Beatą Jarosz 
godz. 18.00
obowiązują zapisy 
Biblioteka Publiczna, Filia nr 9, ul. Nowowiejskiego 15, 
tel. 34 360 61 14

14/03 wtorek
„Usłysz Wiosnę!” - Bezpłatne Testy Słuchu 
godz. 8.00 – 16.00
konsultacje, badanie i zalecenia
Gabinet Słuchu Amplifon, Aleja Armii Krajowej 64; 
zgłoszenia tel. 696 113 912

Seans filmowy:
„Sztuka kochania. Historia Michaliny Wisłockiej” 
godz. 14.00
„Ja, Olga Hepnarova” - godz. 16.15
„Maria Skłodowska-Curie” - godz. 18.15
„Elle” - godz. 20.15
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, 
Aleja Najświętszej Maryi Panny 64
Konsultacje specjalistyczne ECK
Oligofrenopedagog, Specjalista z zakresu prawa rodzin-
nego i nieletnich – godz. 15.00 – 16.00 Oligofrenope-
dagog – 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
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1 
/sala widowiskowa/
Toastmasters - Klub publicznego przemawiania 
i przywództwa – godz. 17.45
Storytelling w biznesie 
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1; 
wstęp wolny

Spotkanie w kręgu „Eranos”: Studenckich Kół  
Naukowych Filozofii – godz. 18.00
Temat: „Współcześni rosyjscy myśliciele: Filozofia para-
dygmalna Aleksandra Dugina oraz filozofia temporalna 
Aleksandra Boldaczewa”
Akademia im. Jana Długosza, ul. Zbierskiego 2/4 /sala 110/

15/03 środa
Baśnie Pana Andersena - godz. 8.30, 10.30
Filharmonia Częstochowska, ul. Wilsona 16
Organizator: Katolicki Teatr Edukacji
Dystrybucją biletów zajmuje się organizator

Konferencja prasowa przed premierą bajki  
„Kometa nad Doliną Muminków”
godz. 9.30
Teatr im. A. Mickiewicza, ul. Kilińskiego 15

„Strefa 50+” - bezpłatne warsztaty twórcze dla osób 
„50+” - godz. 10.00
Rakowski Klub Mieszkańca, Aleja Pokoju 13

Zajęcia otwarte ECK przy SOSW nr 1 
godz. 10.20 – 11.05
Rewalidacja w klasie podstawowej 1-3, obserwacja pracy 
uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w lekkim 
stopniu.
Edukacyjne Centrum Konsultacji przy SOSW nr 1, ul. Legionów 58, 
tel. 34 360 10 72

Seans filmowy:
„Powidoki” - godz. 12.00 /Kino Seniora/
„Sztuka kochania. Historia Michaliny Wisłockiej” 
godz. 14.00

„Ja, Olga Hepnarova” - godz. 16.15
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, 
Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

„Żołnierze wyklęci” - prelekcja Tomasza Goneta z IPN  
w Katowicach –– godz. 12.00 
Biblioteka Publiczna, Aleja Najświętszej Maryi Panny 22 /sala 
odczytowa  nr 202/

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

Otwarte spotkanie dotyczące 14. Nocy Kulturalnej 
godz. 15.30
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1

„Każda środa jest nasza” - zajęcia literacko-plastyczne 
dla dzieci od lat 5 do 12 – godz. 15.30 – 17.00
Biblioteka Publiczna, Oddział dla Dzieci i Młodzieży, 
Aleja Kościuszki 4, tel. 34 360 61 09

Spotkanie Klubu Literackiego „Złota Jesień” 
godz. 16.00
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1

Z cyklu „Poloniści Częstochowy” - spotkanie 
poświęcone Józefowi Wójcickiemu - godz. 18.00
Prowadzenie: Maria Wyporska i Elżbieta Wróbel
Zapraszają OPK „Gaude Mater” i Towarzystwo Literackie 
im. A. Mickiewicza - Oddział w Częstochowie.
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1

Międzynarodowy Klub Filmowy KINEDOK 
godz. 18.00 
Seans filmowy: „Wujek Tony, trzej głupcy i służba  
bezpieczeństwa”
Pub Szuflada, Aleja Kościuszki 18
wstęp wolny

Akademicki Koncert Kameralny
godz. 18.50
Wystawa: Marta Śliwiak, Instytut Sztuk Pięknych AJD 
Częstochowa
Wykład: „Wielcy kompozytorzy niemieccy 
i ich literackie biografie” dr Joanna Ławnikowska-Koper, 
Instytut Filologii Obcych AJD Częstochowa
Koncert: Albrecht Hartmann - fortepian, Instytut Muzyki, 
Uniwersytet Halle-Wittenberg (Niemcy); 
Filharmonia Częstochowska, ul. Wilsona 16
Bilety: 12 zł (normalny), 9 zł (ulgowy)
 
„Nieśmiertelni”: Leonard Cohen 
godz. 20.30 
Prowadzenie: Piotr Metz
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

16/03 czwartek
„Usłysz Wiosnę!” - Bezpłatne Testy Słuchu 
godz. 8.00 – 16.00
konsultacje, badanie i zalecenia
Gabinet Słuchu Amplifon, Aleja Armii Krajowej 64; 
zgłoszenia tel. 696 113 912

62. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski dla młodzieży 
szkół ponadgimnazjalnych i osób dorosłych - godz. 10.00
Zgłoszenia do 13 marca pocztą na adres ROK-u lub w wersji 
elektronicznej na adres: teatr@rok.czestochowa.pl 
Regionalny Ośrodek Kultury, ul. Ogińskiego 13 A; wstęp wolny

„Strefa Malucha” - bezpłatne zajęcia twórcze dla 
najmłodszych – godz. 10.00 
Rakowski Klub Mieszkańca, Aleja Pokoju 13, tel. 577 898 991

Seans filmowy:
„Sztuka kochania. Historia Michaliny Wisłockiej” 
godz. 14.00
„Ja, Olga Hepnarova” - godz. 16.15
„Maria Skłodowska-Curie” - godz. 18.15
„Elle” - godz. 20.15
Ośrodek Kultury Filmowej „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

Spotkanie Towarzystwa Galeria Literacka – godz. 17.00
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1

„Muzyka, którą lubię – Irena Santor” - audycja słowno-
-muzyczna – godz. 17.00
Biblioteka Publiczna, Filia Muzyczna, Aleja Niepodległości 41, 
tel. 34 363 39 37

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

Winylowe i Muzyczne Delicje Zbigniewa Burdy 
godz. 18.00
Wernisaż wystawy Krystyny Mielczarek – godz. 19.00 
/Galeria Słoneczna/
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1

Gala najpiękniejszych arii operetkowych i operowych 
- godz. 19.00
Wystąpią: soliści, muzycy, tancerze baletowi, chórzyści 
Narodowego Teatru Opery i Baletu z Odessy
Filharmonia Częstochowska, ul. Wilsona 16
Organizator: Agencja BRUSSA Sławomir Kowalski 
Bilety: 100 zł (parter), 90 zł (balkon) 
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Czwartkowe spotkania z grami planszowymi 
i karciankami
Zapraszają: Gildia Częstochowa i Klubokawiarnia Ironia
Klubokawiarnia Ironia, Stary Rynek 19 

„Spotkania z historią żydowską” – cykl spotkań Wiesła-
wa Paszkowskiego – godz. 17.00 
Temat: „Dzieje Żydów w Europie”
Biblioteka Publiczna, Filia nr 9, ul. Nowowiejskiego 15, tel. 34 360 61 14

Spotkanie Towarzystwa Galeria Literacka 
godz. 17.00
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1

TRE VOCI Trzej Tenorzy Koncert nie tylko dla Pań 
godz. 19.00
Filharmonia Częstochowska, ul. Wilsona 16
Bilety: 70 zł (normalny), 55 zł (ulgowy), 45 zł (UTW)

Koncert Kuby Płużka - godz. 19.00
Klub „Five O’Clock”, ul. Wilsona 16 /budynek Filharmonii/

10/03 piątek
10 – 12 marca
IV Przegląd Filmów Niepoprawnie Prawdziwych
Muzeum Monet i Medali Jana Pawła II, ul. Jagiellońska 67/71

II Turniej XXV edycji „GRAND PRIX” – Indywidualne 
Mistrzostwa Częstochowy Szkół Podstawowych, 
Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych w Szachach – 
godz. 9.30
Zespół Szkół Elektryczno-Mechanicznych im. K. Pułaskiego, 
ul. Targowa 29
Organizator: UKS „HETMAN” Częstochowa, Szkolny Związek 
Sportowy w Częstochowie
Kontakt : ela1p@o2.pl, tel. 602 174 020, www.hetman.czest.pl

Seans filmowy:
„Sztuka kochania. Historia Michaliny Wisłockiej” 
godz. 14.00
„Ja, Olga Hepnarova” - godz. 16.15
„Maria Skłodowska-Curie” - godz. 18.15
„Elle” - godz. 20.15
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, 
Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

Wernisaż wystawy malarstwa Alicji Nowak - godz. 17.00
Klub Spółdzielczy CSM „Nasza Praca”, ul. Broniewskiego 3
Wystawa potrwa do 27 marca;  wstęp wolny

Jubileusz 40-lecia Okręgowej Rady Adwokackiej 
godz. 18.00
Filharmonia Częstochowska, ul. Wilsona 16
Organizator: Okręgowa Rada Adwokacka w Częstochowie; 
Impreza zamknięta

Koncert Zespołu „Golden Life” w ramach projektu 
„Kultowe zespoły rockowe w MDK”
Miejski Dom Kultury, ul. Łukasińskiego 50/68

„Melo-nie-dramat” - godz. 18.00 i 20.00
Koncert Andrzeja Poniedzielskiego
Teatr im. A. Mickiewicza, ul. Kilińskiego 15
Bilety: 50 – 60 zł

Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki „Książkopolis” 
godz. 18.30
Kawiarnia „Inny wymiar”, Aleja Najświętszej Maryi Panny 29
Szczegóły: www.facebook.com/Dyskusyjny-Klub-Książki-Książkopolis

JAZZtochowa: Maciej Fortuna Quartet 
godz. 19.00
Bezpłatne wejściówki (maksymalnie 2 na jedną osobę) do 
odebrania od 1 marca w sekretariacie OPK „Gaude Mater”

Wernisaż fotografii Joanny Sidorowicz „Morawy” 
godz. 19.00
Klubokawiarnia Pestka, Aleja Najświętszej Maryi Panny 37

Sexy Star – impreza z grą muzyczną UltraStar 
godz. 20.00
Klubokawiarnia Ironia, Stary Rynek 19
 wstęp wolny

11/03 sobota
11 – 12 marca
„Czytanie na Bieganie” - godz. 10.00
Kiermasz przeczytanej książki, obejrzanego filmu,  
przesłuchanej płyty
Plac Biegańskiego

Twierdza: Festiwal Gier Planszowych 
godz. 10.00 – 20.00
IV LO im. H. Sienkiewicza, Aleja Najświętszej Maryi Panny 56 
/sala teatralna/
Wstęp wolny, bez zapisów; program: www.twierdzakonwent.pl

Seans filmowy:
„Sztuka kochania. Historia Michaliny Wisłockiej” 
godz. 14.15
„Ja, Olga Hepnarova” - godz. 16.30
Met Opera: „La Traviata” - godz. 18.55 /Transmisja  
na żywo z Nowego Jorku/
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, 
Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

Liga 40-latków w piłce siatkowej – godz. 15.00 – 18.00 
Sala Sportowa „Częstochowianka”, ul. Rejtana 7 C
Organizator: MOSiR, tel. 34 372 07 83

Spektakl „Goło i wesoło” - godz. 16.00, 19.30
Filharmonia Częstochowska, ul. Wilsona 16
Organizator: Agencja Artystyczna CERTUS 
Bilety: 40 - 110 zł 

Spektakl teatralny: „Kredyt” - godz. 16.00 i 19.00
Teatr im. A. Mickiewicza, ul. Kilińskiego 15
Bilety: 30 – 40 zł

Wernisaż wystawy zbiorowej „Hommage à Stanisław 
Ignacy Witkiewicz” - godz. 16.00
Pracownia Malarska Jacka Bukowskiego w Warszawie.
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1

AZS Częstochowa vs. Espadon Szczecin 
godz. 17.00
Hala Sportowa Częstochowa, ul. Żużlowa 4

Recital Iwony Chołuj „Babę zesłał Bóg” 
godz. 19.00
Kawiarnia Sweet Dreams Cafe, ul. Dąbrowskiego 15/1
Wstęp wolny, zapisy w kawiarni lub tel. 34 322 21 97

Impreza Czasy PRL – godz. 19.00
Pub Dekadencja, ul. Nowowiejskiego 10/12
 wstęp wolny 

Cmentarny Spazm vol. 5 – Psychobilly, Rockabilly, 
Gothabilly – godz. 21.00
Zagrają: Pantokrator, Dee Dee
Klubokawiarnia Ironia, Stary Rynek 19; wstęp wolny

12/03 niedziela
XXIII edycja LIGI FUTSALU o Puchar Prezydenta 
Miasta Częstochowy - godz. 10.00 – 20.15
II etap – 18 spotkań
Hala Sportowa Częstochowa, ul. Żużlowa 4
Organizator: MOSiR, tel. 34 372 07 83

Twierdza: Festiwal Gier Planszowych 
godz. 10.00 – 16.00
IV LO im. H. Sienkiewicza, Aleja Najświętszej Maryi Panny 56 
/sala teatralna/
Wstęp wolny, bez zapisów; program: www.twierdzakonwent.pl

Poranek z muzyką: „Z Kufra muzycznych tajemnic – 
Bracia Blachowscy” - godz. 11.00
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1
Bilety: 5 zł
Seans filmowy:
„Imitacja” - godz. 12.00 /po filmie spotkanie z twórcami/
„Sztuka kochania. Historia Michaliny Wisłockiej” 
godz. 14.00
„Ja, Olga Hepnarova” - godz. 16.15
„Maria Skłodowska-Curie” - godz. 18.15
„Elle” - godz. 20.15
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, 
Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

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

Beata Kozidrak B3 Exclusive Tour - godz. 18.30
Filharmonia Częstochowska, ul. Wilsona 16
Organizator: Agencja LUX
Bilety: 70 zł - 250 zł 

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

13/03 poniedziałek
Dni bezpłatnego testowania aparatów słuchowych 
godz. 8.00 – 16.00
Konsultacje z protetykiem słuchu
Gabinet Słuchu Amplifon, Aleja Armii Krajowej 64; 
zgłoszenia tel. 696 113 912

Seans filmowy:
„Sztuka kochania. Historia Michaliny Wisłockiej” 
godz. 14.00
„Ja, Olga Hepnarova” - godz. 16.15
„Maria Skłodowska-Curie” - godz. 18.15
„Elle” - godz. 20.15
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, 
Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

Literacki coming out czyli wyciągnij teksty z szuflady  
i przyjdź do Szuflady – godz. 17.00
Spotkanie Koła Literackiego Anafora
Pub Szuflada, Aleja Kościuszki 18; więcej informacji:  
anafora.dmz.edu.pl; wstęp wolny

Spotkanie Chóru Coralmente – godz. 18.00
Z cyklu „Zbisław Janikowski rozmawia z ...” – spotkanie 
z Krystyną Maciejewską, kontynuacja – godz. 18.00
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1

Seans filmowy „Las, 4 rano” - godz. 18.00
DKF „Rumcajs”, Aleja Armii Krajowej 23/25



Klubokawiarnia Pestka, Aleja Najświętszej Maryi Panny 37
Koszt: 25 zł. Zgłoszenia tel. 515 957 427

Seans filmowy „Egzamin” - godz. 18.00
DKF „Rumcajs”, Aleja Armii Krajowej 23/25

„Joga dla kobiet” –z instruktorką Beatą Jarosz - godz. 18.00
obowiązują zapisy 
Biblioteka Publiczna, Filia nr 9, ul. Nowowiejskiego 15, 
tel. 34 360 61 14
„Czy w Wojsku Polskim żyje duch Marszałka Piłsud-
skiego?”
Wieczór w hołdzie Marszałkowi – godz. 18.00
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1 
Organizator: artysta malarz Aleksander Markowski, 
tel. 34 322 05 29
Wstęp wolny; śpiewniki w cenie 20 zł

21/03 wtorek
„Usłysz Wiosnę!” - Bezpłatne Testy Słuchu 
godz. 8.00 – 16.00
konsultacje, badanie i zalecenia
Gabinet Słuchu Amplifon, Aleja Armii Krajowej 64; 
zgłoszenia tel. 696 113 912

Spektakl teatralny: „Kometa nad Doliną Muminków” 
godz. 10.00
Teatr im. A. Mickiewicza, ul. Kilińskiego 15
Bilety: 20 zł

„Muzeum odwołuje zimę” – konkurs na najładniejszą 
marzannę – godz. 10.00
Plac Biegańskiego
Regulamin konkursu na stronie: www.muzeumczestochowa.pl 
(w zakładce konkursy)

Seans filmowy:
„Jackie” - godz. 14.15
„Zwariować ze szczęścia” - godz. 16.15
„Stado” - godz. 18.30
„Personal Shopper” - godz. 20.30
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”,Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

Konsultacje specjalistyczne ECK
Oligofrenopedagog, Tyflopedagog – godz. 15.00 – 
16.00
Oligofrenopedagog, Tyflopedagog, Terapeuta 
specyficznych 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 – godz. 17.00
„Carlene Carter” – Gwiazda muzyki country rock 
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1

„Strefa Rodzica” - bezpłatne warsztaty dla rodziców 
godz. 17.00
„Wychowanie bez karania” - prowadzi Ola Zwolińska
Rakowski Klub Mieszkańca, Aleja Pokoju 13; zapisy: 577 898 991

Toastmasters - Klub publicznego przemawiania 
i przywództwa – godz. 17.45
Marzanna, marcowa miss, czyli jak nie popłynąć w mowie
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1 
Wstęp wolny

Spotkanie Klubu Górskiego – godz. 18.00
Pokaz zdjęć: „Wyprawa na Kazbek”. Prelegent: Stefan 
Sytniewski
Urząd Stanu Cywilnego, ul. Focha 19/21
Organizator: Klub Górski PTTK; wstęp wolny

W cyklu „Obrazki z podróży”: wernisaż wystawy foto-
grafii Wojciecha Mścichowskiego – godz. 19.00
Cafe Skrzynka, ul. Dąbrowskiego 1

22/03 środa
Spektakl teatralny: „Kometa nad Doliną Muminków” 
godz. 10.00
Teatr im. A. Mickiewicza, ul. Kilińskiego 15
Bilety: 20 zł
„Strefa 50+” - bezpłatne warsztaty twórcze dla osób 
„50+” - godz. 10.00
Rakowski Klub Mieszkańca, Aleja Pokoju 13

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

Seans filmowy:
„Jackie” - godz. 14.15
„Zwariować ze szczęścia” - godz. 16.15
„Stado” - godz. 18.30
„Personal Shopper” - godz. 20.30
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, 
Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

„Każda środa jest nasza” - zajęcia literacko-plastyczne 
dla dzieci od lat 5 do 12 – godz. 15.30 – 17.00
Biblioteka Publiczna, Oddział dla Dzieci i Młodzieży, 
Aleja Kościuszki 4, tel. 34 360 61 09

Spotkanie Klubu Literackiego „Złota Jesień” 
godz. 16.00
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1

„Dlaczego Baśka eR musiała oszaleć?” Promocja książki 
Barbary Rosiek pt. „Obsesja Baśki eR.” - godz. 18.00
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1

Międzynarodowy Klub Filmowy KINEDOK - godz. 18.00 
Seans filmowy: „Królowa Ciszy”
Pub Szuflada, Aleja Kościuszki 18
Wstęp wolny

„Filozofujemy”, temat spotkania: 
„Czym (czy) są wartości?” - godz. 18.15
Moderatorzy: prof. Maciej Woźniczka i dr Sebastian Gałecki
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1

23/03 czwartek
„Usłysz Wiosnę!” - Bezpłatne Testy Słuchu 
godz. 8.00 – 16.00
konsultacje, badanie i zalecenia
Gabinet Słuchu Amplifon, Aleja Armii Krajowej 64; 
zapisy tel. 696 113 912

Spektakl teatralny:
„Kometa nad Doliną Muminków” - godz. 10.00
Bilety: 20 zł
Wykład dla słuchaczy Uniwersytetu III Wieku AJD 
godz. 16.30
„Kometa nad Doliną Muminków” - godz. 18.00 
/Spektakl zamknięty/
Teatr im. A. Mickiewicza, ul. Kilińskiego 15

Teatr Artenes z Wrocławia - spektakle dla szkół
Miejski Dom Kultury, ul. Łukasińskiego 50/68

„Strefa Malucha” - bezpłatne zajęcia twórcze 
dla najmłodszych – godz. 10.00 
Rakowski Klub Mieszkańca, Aleja Pokoju 13, tel. 577 898 991

Seans filmowy:
„Jackie” - godz. 14.15
„Zwariować ze szczęścia” - godz. 16.15
„Stado” - godz. 18.30
„Personal Shopper” - godz. 20.30
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, 
Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

Konsultacje specjalistyczne ECK
Oligofrenopedagog, Tyflopedagog – godz. 15.00 – 16.00
Oligofrenopedagog, Tyflopedagog, Terapeuta 
specyficznych 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” – spotkanie dla osób 
szydełkujących – godz. 16.00 – 18.00 
Powstałe ośmiorniczki zostaną włożone wcześniakom 
do inkubatorów. 
Biblioteka Publiczna, Filia nr 15, ul. Okulickiego 63, 
tel. 34 322 76 19

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

Spotkanie Towarzystwa Galeria Literacka – godz. 17.00
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1

Spotkanie autorskie z Mirosławem Zwolińskim 
godz. 17.00
Biblioteka Publiczna, Aleja Najświętszej Maryi Panny 22 

Wernisaż wystawy Jerzego Klimczaka i grupy Werniks 
godz. 18.00
Filharmonia Częstochowska, ul. Wilsona 16; wstęp wolny

„Wieczór z kinem włoskim” - godz. 18.00
Zapraszają: Stowarzyszenie Polsko-Włoskie „Due Terre” i OPK 
„Gaude Mater”
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1

Sam cymes - charytatywny wieczór z piosenką 
żydowską - godz. 19.00
Dochód z koncertu zostanie w całości przekazany na Dom 
Dziecka „Słoneczna Przystań” oraz świetlicę środowiskową 
„Caleb Club” w Częstochowie.
Miejsce i organizator: Fundacja Eurohelp, ul. Przemysłowa 9
Bilety: 10 zł /do nabycia w biurze fundacji 

24/03 piątek
do 24 marca
Termin zgłoszeń do XXIII Regionalnego Konkursu 
na Palmę, Pisankę i Marzannę
Szczegóły: www.rok.czestochowa.pl
Organizator: Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie, 
Gminny Ośrodek Kultury w Dąbrowie Zielonej
 
„Zdążyć przed wiosną” 
Bezpłatne analizy składu ciała 
Klub Wellness, Aleja Najświętszej Maryi Panny 3; 
ilość miejsc ograniczona; rejestracja: 609 864 495

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

Teatr Artenes z Wrocławia - spektakle dla szkół
Miejski Dom Kultury, ul. Łukasińskiego 50/68

Seans filmowy:
„T2: Trainspotting” - godz. 14.30 i 20.30 
„Planetarium” - godz. 16.45
„Wściekłość” - godz. 18.45
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

Koncert Dyplomantów Zespołu Szkół Muzycznych 
im. M. J. Żebrowskiego - godz. 18.00
Filharmonia Częstochowska, ul. Wilsona 16
Bilety: 30 zł (normalny), 25 zł (ulgowy), 15 zł (UTW)
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17/03 piątek
Wernisaż wystawy „Medalierstwo polskie 
2001 – 2017” - godz. 11.00
Muzeum Monet i Medali Jana Pawła II, ul. Jagiellońska 67/71
Organizatorzy: Polskie Stowarzyszenie Sztuki Medalierskiej oraz 
Muzeum Monet i Medali Jana Pawła II w Częstochowie
Wystawa czynna do 18 kwietnia

17 – 18 marca
IV Turniej Tenisa Stołowego pamięci Mirka Czarnockie-
go - zmarłego artysty, nauczyciela malarstwa i rysunku 
– godz. 11.00
Zespół Szkół Plastycznych im. J. Malczewskiego, ul. Pułaskiego 15

XIV Edycja Wręczenia Statuetek Przyjaźni – godz. 12.00
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 5, ul. Słowackiego 35

Seans filmowy:
„Jackie” - godz. 14.15
„Zwariować ze szczęścia” - godz. 16.15
„Stado” - godz. 18.30
„Personal Shopper” - godz. 20.30
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, 
Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

Projekcja filmu „Cowspiracy: The Sustainability Secret” 
godz. 18.00
Dokument dotyczący ochrony środowiska 
Zapraszają: Stowarzyszenie Otwarte Klatki i OPK „Gaude Mater”
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1

Wernisaż wystawy fotografii Ogólnopolskiej Fotogra-
ficznej Grupy Twórczej Art Fokus 13 – godz. 18.00
Termin ekspozycji: do 4 kwietnia
Galeria ART-FOTO Regionalnego Ośrodka Kultury, 
ul. Ogińskiego 13 A; wstęp wolny

Kortez Trio - godz. 19.00
Filharmonia Częstochowska, ul. Wilsona 16
Organizator: UP CONCERTS A. Kloryga 
Bilety: 75 zł, 50 zł 

XXIII edycja LIGI FUTSALU o Puchar Prezydenta  
Miasta Częstochowy - godz. 19.30 – 22.45
III etap – 5 spotkań: ćwierćfinały w spotkaniach o miejsca 
1 – 6 i półfinały w spotkaniach o miejsca 9 – 12 i 13 – 16
Hala Sportowa Częstochowa, ul. Żużlowa 4
Organizator: MOSiR, tel. 34 372 07 83

„DEUS VULT” - godz. 20.00
„Sądy kościelne - historia prawdziwa” – prelekcja Ewy 
„Kapadocji” Lasoty
„Prawdziwa opowieść o krucjacie” – prelekcja Łukasza 
„Sasa” Sasuły
Klubokawiarnia Ironia, Stary Rynek 19
 wstęp wolny

18/03 sobota
Jurajski Jarmark Staroci - godz. 6.00 - 16.00
Rynek Wieluński
Organizator: FUK „Jarmark” Eugeniusz Chrzan, tel. 600 071 518

18 – 19 marca
„Czytanie na Bieganie” - godz. 10.00
Kiermasz przeczytanej książki, obejrzanego filmu, 
przesłuchanej płyty
Plac Biegańskiego

XXIII edycja LIGI FUTSALU o Puchar Prezydenta Miasta 
Częstochowy - godz. 10.30 – 18.00
Runda finałowa – 13 spotkań, ok. godz. 18.00 ceremonia 
zakończenia turnieju
Hala Sportowa Częstochowa, ul. Żużlowa 4
Organizator: MOSiR, tel. 34 372 07 83

Seans filmowy:
„Nazywam się Cukinia” - godz. 11.00 /Młody Iluzjonista/
„Jackie” - godz. 14.15
„Zwariować ze szczęścia” - godz. 16.15
„Stado” - godz. 18.30
„Personal Shopper” - godz. 20.30
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

Spektakl teatralny: „Kometa nad Doliną Muminków” 
godz. 17.00
PREMIERA
Teatr im. A. Mickiewicza, ul. Kilińskiego 15;  bilety: 25 – 30 zł

„Yaga w repertuarze... Piaf Greco Aznavour” - koncert 
piosenki francuskiej
Miejski Dom Kultury, ul. Łukasińskiego 50/68

61. Spotkanie z cyklu „Z Janem Pawłem II ku przyszło-
ści” - godz. 18.00
Gość: Marek Miller - autor książki „Papież i Generał”
Muzeum Monet i Medali Jana Pawła II, ul. Jagiellońska 67/71
Wstęp wolny

Spotkanie z Barbarą Krafftówną - godz. 19.30
Prowadzący: Remigiusz Grzela 
Teatr im. A. Mickiewicza, ul. Kilińskiego 15;  wstęp wolny

Koncert Gorthaur (Dark Independent/Kłodzko) - godz. 21.00
Before Party + After Party: Pantokrator, Alex Hunter
Klubokawiarnia Ironia, Stary Rynek 19 
Wstęp: 5 zł

19/03 niedziela
„Melomania” Giełda Muzyczna – godz. 10.00
Regionalne Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych 
„Konduktorownia”, ul. Piłsudskiego 34/36;  wstęp wolny

Seans filmowy:
„Nazywam się Cukinia” - godz. 11.00 /Młody Iluzjonista/
„Jackie” - godz. 14.15
„Amadeusz” - godz. 17.00 /National Theatre w Londynie/
„Personal Shopper” - godz. 20.30
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, Aleja Najświętszej Maryi Panny

Spektakl teatralny:
„Kometa nad Doliną Muminków” - godz. 16.00 
/Premiera nauczycielska/
„Sprzedawcy gumek” - godz. 19.00
Teatr im. A. Mickiewicza, ul. Kilińskiego 15
Bilety: 20 zł, 25 – 30 zł

The Stars Of Ballet Moscow - godz. 16.00
Filharmonia Częstochowska, ul. Wilsona 16
Organizator: Agencja ArtistiC
Bilety: 80 -120 zł 
Dzień Martwego Oposa – Dzień Promocji
Klubokawiarnia Ironia, Stary Rynek 19 

Koncert Eleni – godz. 18.00
Muzeum Monet i Medali Jana Pawła II, ul. Jagiellońska 67/71
Bilety: 60 zł do nabycia w Muzeum, tel. 34 365 19 82 oraz w pubie/
restauracji „Inny Wymiar”, Aleja Najświętszej Maryi Panny 29

20/03 poniedziałek
 
ALA SLOT - odkryj swój talent
Warsztaty dla gimnazjalistek i gimnazjalistów nie tylko 
z Częstochowy: filmowe, grafika komputerowa, teatralne, 
LARP, angielski, literackie, gitara, zumba, dj-skie, fotografia, 
ceramika, kabaret, RPG (role playing game), quiz wiedzy 
różnorodnej, I have a dream - uwolnić swoje marzenia, 
perkusyjne, kształtowanie zachowań zwierząt – warsztat 
ze zwierzętami, chemia, erystyka – sztuka prowadzenia 
sporów i dyskutowania, emisja głosu.  
Autorskie Liceum Artystyczne i Akademickie ALA, ul. Nadrzeczna 5
Szczegóły i zapisy na: alacz.edu.pl; udział nieodpłatny

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

20 – 31 marca
Światowy Dzień Wody
Zajęcia dla grup zorganizowanych oraz uczestników indywi-
dualnych w wieku 6 – 14 lat.
Multicentrum „Zodiak” w Parku im. S. Staszica
Zapisy tel. Multicentrum „Zodiak” 504 757 598. 
Szczegóły: www.multicentrum.muzeumczestochowa.pl

20 – 24 marca
Zaproszenie na „muzyczną wycieczkę po przygód pełną 
beczkę” - Audycje umuzykalniające z cyklu Filharmonia 
Dzieciom – godz. 8.30, 9.30, 10.30, 11.30
Małgorzata Starczewska-Owczarek – prowadzenie 
Filharmonia Częstochowska, ul. Wilsona 16
Bilety: w zależności od liczebności grupy 2,50 – 5 zł od osoby 

Narodowy Teatr Edukacji z Wrocławia – spektakle dla szkół
Miejski Dom Kultury, ul. Łukasińskiego 50/68

Seans filmowy:
„Jackie” - godz. 14.15
„Zwariować ze szczęścia” - godz. 16.15
„Stado” - godz. 18.30
„Personal Shopper” - godz. 20.30
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, 
Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

Spotkanie Chóru Coralmente – godz. 18.00
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1

Wiosenne warsztaty makijażu – godz. 18.00
Prowadzenie: Dagmara Róg

The Stars Of Ballet Moscow
W 2005 r., w Moskwie, gwiazda baletu Evgeniya Bespa-
lova stworzyła zespół ,,Russian Classical Ballet Moscow’’, 
który pod jej wodzą doskonali swe umiejętności i opra-
cowuje nowe choreografie wielkich dzieł światowych. 

19 marca o godzinie 16.00 balet zaprezentuje w naszej 
filharmonii najpiękniejsze fragmenty z utworów Piotra 
Czajkowskiego, takich jak: ,,Jezioro Łabędzie’’, ,,Śpiąca 
Królewna’’ i ,,Dziadek do Orzechów’’. Organizator: Agen-
cja ArtistiC

POLECAMY W FILHARMONII

19 MARCA



Dzień Zdrowego Stylu Życia - Seminarium Wellness 
godz. 17.00 
Organizator: Klub Wellness Częstochowa 
Hotel Sonex, ul. Krakowska 45; 
konieczna rezerwacja: 609 864 495

Toastmasters - Klub publicznego przemawiania  
i przywództwa – godz. 17.45
Jak się bronić przed manipulacją? 
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1
Wstęp wolny

29/03 środa
Teatr From Art z Łodzi – spektakle dla szkół
Miejski Dom Kultury, ul. Łukasińskiego 50/68

Spektakl teatralny:
„Roszpunka” - godz. 10.00
„Proca” - godz. 18.00 /Środa studencka/
Teatr im. A. Mickiewicza, ul. Kilińskiego 15
Bilety: 20 zł

„Strefa 50+” - bezpłatne warsztaty twórcze dla osób 
„50+” - godz. 10.00
Rakowski Klub Mieszkańca, Aleja Pokoju 13

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

Seans filmowy:
„T2: Trainspotting” - godz. 14.30 i 20.30 
„Planetarium” - godz. 16.45
„Wściekłość” - godz. 18.45
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, 
Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

„Każda środa jest nasza” - zajęcia literacko-plastyczne 
dla dzieci od lat 5 do 12 – godz. 15.30 – 17.00
Biblioteka Publiczna, Oddział dla Dzieci i Młodzieży, 
Aleja Kościuszki 4, tel. 34 360 61 09

Spotkanie Klubu Literackiego „Złota Jesień” 
godz. 16.00
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1

Międzynarodowy Klub Filmowy KINEDOK 
godz. 18.00 
Seans filmowy: „Dzieci Kaina”
Pub Szuflada, Aleja Kościuszki 18
Wstęp wolny

30/03 czwartek
„Usłysz Wiosnę!” - Bezpłatne Testy Słuchu 
godz. 8.00 – 16.00
konsultacje, badanie i zalecenia
Gabinet Słuchu Amplifon, Aleja Armii Krajowej 64; 
zgłoszenia tel. 696 113 912

Spektakl teatralny: „Tajemniczy ogród” 
godz. 9.00 i 11.30
Teatr im. A. Mickiewicza, ul. Kilińskiego 15
Bilety: 18 zł

62. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski dla młodzieży 
szkół ponadgimnazjalnych i osób dorosłych 
godz. 10.00
Regionalny Ośrodek Kultury, ul. Ogińskiego 13 A
Wstęp wolny

„Strefa Malucha” - bezpłatne zajęcia twórcze dla 
najmłodszych – godz. 10.00 
Rakowski Klub Mieszkańca, Aleja Pokoju 13, tel. 577 898 991

Udostępnienie wystawy fotografii Joanny Sidorowicz 
godz. 12.00
Galeria OPK i Gazety Wyborczej „Wejściówka”, ul. Racławicka 6 A

Seans filmowy:
„T2: Trainspotting” - godz. 14.30 i 20.30 
„Planetarium” - godz. 16.45
„Wściekłość” - godz. 18.45
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, 
Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

Konsultacje specjalistyczne ECK
Oligofrenopedagog, Tyflopedagog – godz. 15.00 – 16.00
Oligofrenopedagog, Tyflopedagog, Terapeuta spe-
cyficznych 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 

Spotkanie Towarzystwa Galeria Literacka
godz. 17.00
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1

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

Piotr Czajkowski „Jezioro Łabędzie”
godz. 19.00
Narodowy Teatr Baletu z Odessy
Filharmonia Częstochowska, ul. Wilsona 16
Organizator: Agencja BRUSSA Sławomir Kowalski
Bilety: 100 zł (parter), 90 zł (balkon)

31/03 piątek
Teatr From Art z Łodzi – spektakle dla szkół
Miejski Dom Kultury, ul. Łukasińskiego 50/68

Wernisaż wystawy fotografii grupy „Pstryk” 
z Uniwersytetu III Wieku PCz 
godz. 17.00
Klub Spółdzielczy CSM „Nasza Praca”, ul. Broniewskiego 3
Wystawa potrwa do 25 kwietnia
Wstęp wolny

Częstochowska Masa Krytyczna 
godz. 18.00 
Miejsce: Plac Biegańskiego

Koncert: Raz, Dwa, Trzy – godz. 19.00
Teatr im. A. Mickiewicza, ul. Kilińskiego 15
Bilety: 70 zł i 90 zł

Koncert Orbicide (Dark electro, Aggrotech/Wrocław) 
godz. 21.00
Wstęp: 7 zł
Afterparty: Pantokrator, Alex Hunter; 
Klubokawiarnia Ironia, Stary Rynek 19, 
wstęp: 5 zł
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25/03 sobota
25 – 26 marca
„Czytanie na Bieganie” - godz. 10.00
Kiermasz przeczytanej książki, obejrzanego filmu,  
przesłuchanej płyty
Plac Biegańskiego

Seans filmowy:
„Planetarium” - godz. 13.15
„T2: Trainspotting” - godz. 15.15 
Met Opera: „Idomeneusz, Król Krety” - godz. 17.55 
/Transmisja na żywo z Nowego Jorku/
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, 
Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

Salon Poezji – godz. 16.00
Spektakl teatralny: „Ostra jazda” - godz. 19.00
Teatr im. A. Mickiewicza, ul. Kilińskiego 15
Bilety: 10 zł, 30 – 40 zł

AZS Częstochowa vs. Lotos Trefl Gdańsk – godz. 17.00
Hala Sportowa Częstochowa, ul. Żużlowa 4

„ABBA znowu na żywo”
Miejski Dom Kultury, ul. Łukasińskiego 50/68

Spektakl „Intryga” - godz. 17.00
Filharmonia Częstochowska, ul. Wilsona 16
Organizator: Agencja Artystyczna ADRIA 
Bilety: 55 - 95 zł 

Koncert zespołu OTHALAN – akustycznie - godz. 20.00
Pub Dekadencja, ul. Nowowiejskiego 10/12
Wstęp: 5 zł 

Koncert z okazji Dnia Świętego Patryka – godz. 20.00
Wystąpią: Drake i oJ TaM
Pub Oslo Browar Czenstochovia, ul. Korczaka 14

Koncert The Walkers (Hard Rock/ Wrocław) + Evilence 
(Melodic Death Metal, Trash Metal/Bydgoszcz) 
godz. 21.00
Klubokawiarnia Ironia, Stary Rynek 19 
Wstęp: 10 zł

26/03 niedziela
Puchar Ligi 40-latków w piłce siatkowej 
godz. 9.00 – 12.00
Sala Sportowa „Częstochowianka”, ul. Rejtana 7 C
Organizator: MOSiR, tel. 34 372 07 83

Giełda ryb, roślin i ptaków egzotycznych 
godz. 10.00 – 13.00
Giełda połączona jest 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

Koncert wiosenny FILHARMONII malucha - godz. 11.00
Koncert muzyki klasycznej dla maluchów, niemowlaków  
i dzieci w brzuszkach
Filharmonia Częstochowska, ul. Wilsona 16
Organizator: Centrum Edukacji SONARE, współorganizator: 
Filharmonia Częstochowska im. B. Hubermana
Bilety: 25 zł (normalny), 20 zł (ulgowy)

Seans filmowy:
„T2: Trainspotting” - godz. 14.30 i 20.30 
„Planetarium” - godz. 16.45
„Wściekłość” - godz. 18.45
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”,  
Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

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

11. Spotkanie GILDII Rycerzy Jedi – comiesięczne 
spotkanie częstochowskiego fanklubu Gwiezdnych 
Wojen – godz. 16.00
Klubokawiarnia Ironia, Stary Rynek 19; wstęp wolny

Osiemnasta Edycja Kuchni Społecznej 
godz. 16.00 – 18.00
Przynosisz wegańską potrawę (jedną lub więcej) albo 
przychodzisz bez potrawy, płacisz 15 zł i jesz, smakujesz  
i próbujesz do woli potraw, które przynieśli inni.  
Na każdym spotkaniu poruszamy ważny społecznie  
temat lub wspieramy organizację w potrzebie.
Dwa Koty Cafe, Aleja Najświętszej Maryi Panny 43

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

Urszula akustycznie - godz. 20.00
Filharmonia Częstochowskia, ul. Wilsona 16
Organizator: Agencja Vega Management
Bilety: 70 - 90 zł 

27/03 poniedziałek
Dni bezpłatnego testowania aparatów słuchowych 
godz. 8.00 – 16.00
Konsultacje z protetykiem słuchu
Gabinet Słuchu Amplifon, Aleja Armii Krajowej 64;zgłoszenia 
tel. 696 113 912

Spektakl teatralny: „Być jak Kazimierz Deyna” 
godz. 12.00 i 19.00
Międzynarodowy Dzień Teatru
Teatr im. A. Mickiewicza, ul. Kilińskiego 15
Bilety: 20 zł, 25 – 30 zł

Seans filmowy:
„T2: Trainspotting” - godz. 14.30 i 20.30 
„Planetarium” - godz. 16.45

„Wściekłość” - godz. 18.45
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, 
Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

Nowe spojrzenie na literaturę. Nowa historia książki, 
od manuskryptu do hipertekstu – godz. 15.00 
dyskusja
Zapraszają: Koło Literackie Anafora, Częstochowski 
Kolektyw Twórczy WyTwórnia i OPK „Gaude Mater”
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1

„Inna dusza” Łukasza Orbitowskiego - dyskusja wokół 
książki – godz. 17.00
Spotkanie Koła Literackiego Anafora
Pub Szuflada, Aleja Kościuszki 18
szczegóły: anafora.dmz.edu.pl 
Wstęp wolny

Spotkanie Chóru Coralmente 
godz. 18.00
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, 
ul. Dąbrowskiego 1

Seans filmowy „Soy nero” - godz. 18.00
DKF „Rumcajs”, Aleja Armii Krajowej 23/25

„Joga dla kobiet” – z instruktorką Beatą Jarosz 
godz. 18.00
obowiązują zapisy 
Biblioteka Publiczna, Filia nr 9, ul. Nowowiejskiego 15, 
tel. 34 360 61 14

28/03 wtorek
„Usłysz Wiosnę!” - Bezpłatne Testy Słuchu 
godz. 8.00 – 16.00
konsultacje, 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:
„T2: Trainspotting” - godz. 14.30 i 20.30 
„Planetarium” - godz. 16.45
„Wściekłość” - godz. 18.45
Ośrodek Kultury Filmowej „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, Terapeuta specyficznych trudności  
w nauce geografii - godz. 16.00 – 17.00
Edukacyjne Centrum Konsultacji przy SOSW nr 1, 
ul. Legionów 58, tel. 34 360 10 72

Bezpłatne specjalistyczne konsultacje z komunikacji 
alternatywnej i wspomagającej AAC 
godz. 15.00 - 16.00
Porady i wskazówki dla rodziców, pedagogów 
oraz terapeutów w pracy z osobami, które mają 
trudności w porozumiewaniu się za pomocą mowy 
werbalnej. Porad udziela Anna Kuśmierska - terapeuta 
komunikacji alternatywnej i wspomagającej AAC 
i dziecka z autyzmem, oligofrenopedagog.
Punkt Konsultacyjny Komunikacji Alternatywnej 
i Wspomagającej AAC w Zespole Szkół Specjalnych nr 45, 
ul. Czecha 15

„Spotkanie z Operą” Mirona Pietrasa 
godz. 17.00
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1

Intryga

W spektaklu dominują miłość, pieniądze, zdra-
da. Biznesmen na skraju bankructwa wymyśla 
intrygę, w którą włącza żonę i jej kochanka. 
Niestety sfingowanie własnej śmierci nie jest 
proste, szczególnie gdy pojawia się trup, które-
go miało nie być. W przedstawieniu wyreżysero-
wanym przez Jana Englerta, 25 marca na scenie 
Filharmonii Częstochowskiej wystąpią m.in. 
Joanna Koroniewska, Beata Ścibakówna, Szy-
mon Bobrowski, Tomasz Stockinger, Zbigniew 
Zamachowski. Początek o godzinie 17.00. 
Organizator: Impresariat Adria Art 

POLECAMY W FILHARMONII

25 MARCA

Jezioro łabędzie
Znana na całym świecie miłosna historia księcia 
Zygfryda i księżniczki Odetty zaklętej w łabędzia. 
Choć zło triumfuje, widowisko pozostawia nas pod 
urokiem romantycznej baśni, ujmującego piękna mu-

zyki Piotra Czajkowskiego i wyjątkowej choreografii. 
Spektakl w Filharmonii Częstochowskiej zaprezentu-
je 30 marca Narodowy Teatr Baletu z Odessy. Począ-
tek o godzinie 19.00. Organizator: Agencja BRUSSA 
Sławomir Kowalski.

POLECAMY W FILHARMONII
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czwartki w godz. 18.00 – 19.00
Salsa (sala):
poniedziałki w godz. 17.00 – 18.00
czwartki w godz. 11.30 – 12.30
Pływalnia Kryta, Aleja Niepodległości 20/22
Zajęcia z instruktorami. Odpłatność zgodnie z cennikiem usług 
obowiązującym na Pływalni Krytej, dla posiadających Kartę 
„Częstochowski Senior” - preferencyjne ceny. Zajęcia nie odbywają 
się w dni wolne od pracy.

Oferta bezpłatnych zajęć dla Seniorów 60+:
każdy wtorek
Treningi na bieżni i w siłowni – godz. 12.00 – 13.30
Miejski Stadion Lekkoatletyczny, ul. Dąbrowskiego 58/64
każda środa
Treningi tenisa stołowego dla seniorów – godz. 10.00 – 
11.30
Sala Sportowa „Częstochowianka”, ul. Rejtana 7 C
każdy czwartek
Treningi ruchowe z instruktorami dla seniorów  
– godz. 9.30 i 10.30
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
Hala Sportowa Częstochowa, ul. Żużlowa 4
czwartki: godz. 21.00 – 22.00, piątki: godz. 18.00 – 22.00
Sala sportowa „Częstochowianka”, ul. Rejtana 7 C
Harmonogram na: www.amatorska.info 

MUZEUM 
CZĘSTOCHOWSKIE
RATUSZ
Aleja Najświętszej Maryi Panny 45

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

Wystawy czasowe:
„Gabinet wybitnych częstochowian. Leon Jelonek”
Leon Jelonek - dyrektor Filharmonii Częstochowskiej  
w latach 1954 – 1971
„Między ziemią a niebem…” Janusz Wojtyna – wystawa 
fotografii górskiej, podróżniczej i artystycznej. Wystawa 
w cyklu „Pasje Częstochowian”
Janusz Wojtyna - doktor nauk kultury fizycznej, specjalista 
organizacji i zarządzania sportem, menedżer sportu, 
trener piłki siatkowej, tenisa, instruktor pływania, żeglarz 
jachtowy, ratownik WOPR, zdobywca czternastu czteroty-

sięczników alpejskich. 
„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” - wystawa wybranych prac 
laureatów konkursu Artystyczna Podróż Hestii 
 
PAWILON WYSTAWOWY W PARKU IM. S. STASZICA
„Miejski Abstrakcjonizm” wystawa XXIX Pleneru 
Miejskiego 

ZAGRODA WŁOŚCIAŃSKA
ul. 7 Kamienic 4

Wystawy czasowe:
„W domu tkaczki” – edukacyjna wystawa etnograficzna 
ze zbiorów własnych

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” 

REZERWAT ARCHEOLOGICZNY
ul. Łukasińskiego 20
Wystawy stałe:
„Z mroku dziejów. Kultura łużycka” – wystawa 
archeologiczna
Cmentarzysko kultury łużyckiej in situ

DOM POEZJI, MUZEUM HALINY POŚWIATOWSKIEJ
ul. Jasnogórska 23
Wystawa stała poświęcona życiu i 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 w 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 w trzecią 
sobotę i niedzielę miesiąca, poniedziałek: nieczynne

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 TELEADRESOWEBIBLIOTEKA PUBLICZNA 

IM. DR. W. BIEGAŃSKIEGO
Dyskusyjny Klub Książki „STOP!Kartka” dla młodzieży 
Biblioteka Publiczna, Aleja Najświętszej Maryi Panny 22, 
tel. 34 360 5628

PROPOZYCJE ZAJĘĆ BIBLIOTECZNYCH I SPOTKAŃ

„Poznajemy bibliotekę” - lekcje biblioteczne dla przed-
szkolaków oraz uczniów klas I-III szkół podstawowych; 
„Poranki z bajką w przedszkolu” - czytanie książek lub 
przedstawienie Kamishibai 
Filia nr 3, ul. Ułańska 1, tel. 34 369 70 72

„Wiosenna łąka” - zajęcia literacko-plastyczne dla dzieci 
w wieku 3-6 lat w każdy wtorek i piątek miesiąca. 
Filia nr 4, ul. św. Barbary 32, tel. 34 360 61 15

„Dzień Kota – koty na płocie” – zajęcia plastyczne dla dzieci
„Święto wiosny - Marzanna” – zajęcia edukacyjno-pla-
styczne dla dzieci
Filia nr 5, ul. Krasińskiego 4, tel. 34 367 11 59

„Literkowe opowiadania” - spotkania dla zorganizowa-
nych grup dzieci przedszkolnych 
Filia nr 6, ul. Orkana 56 A, tel. 34 363 93 32

„Katalogi w bibliotece” – lekcja biblioteczna dla 
gimnazjalistów
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 Kami-
shibai” - zajęcia literackie dla dzieci.
Filia nr 8, ul. Księżycowa 2, tel. 34 361 43 27

„Święto wiosny i radości” – zajęcia literackie dla 
przedszkolaków „Spotkanie z biblioteką”, „Poznajemy 
katalogi biblioteczne”; „Czytajmy razem – Przedszko-
laki w Bibliotece” 
Filia nr 13, ul. Mireckiego 28, tel. 34 323 29 44

„Poznajemy bibliotekę” – lekcje biblioteczne dla 
przedszkolaków 
Filia nr 15, ul. Okulickiego 63, tel. 34 322 76 19

„Lekcja na zamówienie” - w poniedziałek w godz. 9.00-
12.00, temat nauczyciel z przedszkola lub szkoły uzgadnia 
telefonicznie z bibliotekarzem, co najmniej dwa tygodnie 
przed spotkaniem. 
„Wycieczka do biblioteki” - dla przedszkolaków  
i uczniów szkól podstawowych.
„Bajka na telefon” – możliwość zaproszenia biblio-
tekarza do przedszkola w celu przeczytania bajki oraz 
przeprowadzenia zajęć literacko-plastycznych lub 
literacko-ruchowych.  
Oddział dla Dzieci i Młodzieży, Aleja Kościuszki 4, 
tel. 34 360 61 09 

EDUKACJA GLOBALNA W BIBLIOTECE

„Podróże z Zogiem”, „Tosia odkrywa czekoladę”  
warsztaty dla dzieci (5-7 lat) 
„Milla i woda”, „Rówieśnicy z Globalnego Południa”  
warsztaty  dla dzieci (8-9 lat) 
„Kto na nas pracuje?”, „Dziel się sprawiedliwie”  
warsztaty dla dzieci (10-12 lat) 
„Świat jest mały”, „Powiedz mi ile jesz, a powiem 
Ci skąd jesteś” – warsztaty dla młodzieży (12 – 14 lat) 
„Świat na sprzedaż”, „Jemy, a kto płaci?” – warsztaty 
dla młodzieży (14 – 17 lat) 

„Globalna sieć powiązań”, „Prawa Człowieka” 
warsztaty dla młodzieży (16 – 19 lat). 
Filia nr 13, ul. Mireckiego 28, tel. 34 323 29 44

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” 
Oddział dla Dzieci i Młodzieży, Aleja Kościuszki 4, 
tel. 34 360 61 09

BIBLIOTEKA DLA SENIORÓW

„Podstawy obsługi komputera dla seniorów”
Filia nr 3, ul. Ułańska 1, tel. 34 369 70 72

„Internet? Prosta sprawa!” - indywidualne zajęcia 
dla zainteresowanych
Filia nr 7 (wypożyczalnia dla dzieci), Aleja Pokoju 16,  
tel. 34 323 27 26

Konsultacje komputerowe dla seniorów – w każdy 
wtorek o godzinie 16.00 i 17.00
Filia nr 10, ul. Michałowskiego 20, tel. 34 322 31 04

„Latarnik w bibliotece” - zajęcia komputerowe dla senio-
rów od wtorku do piątku w godzinach 12.00-14.00
Filia nr 13, ul. Mireckiego 28, tel. 34 323 29 44

Kurs komputerowy dla seniorów - prowadzony przez 
wolontariuszy OSL „Stare Miasto”.   Zajęcia w grupach 
3-4-osobowych w każdy czwartek o godz. 16.00.  
Filia nr 18, ul. Nadrzeczna 46/48, tel. 34 360 61 10

„Komputeromania” - warsztaty komputerowe, szczególnie 
dla osób w wieku 50 (patronat „Latarników Polski Cyfrowej”).
Filia Muzyczna, Aleja Niepodległości 41, tel. 34 363 39 37

KONKURSY

„Biblioteka – sto lat!” - internetowy konkurs dla zainte-
resowanych, poświęcony historii Biblioteki Publicznej 
w Częstochowie. Co drugi miesiąc na stronie www.biblio-
teka.czest.pl  publikowana będzie zagadka z naprowadza-
jącymi „multimedialnymi śladami”. Odpowiedzi będzie 
można przesyłać na adres mailowy: filia13@biblioteka.
czest.pl. Wśród autorów prawidłowych odpowiedzi 
wylosujemy nagrody książkowe. 
Filia nr 13, ul. Mireckiego 28, tel. 34 323 29 44

WYSTAWY

Wystawa malarstwa Agnieszki i Haliny Osadnik 
– Filia nr 6, ul. Orkana 56 A

„Przetrwanie w Sarajewie” - wystawa fotografii Instytu-
tu Centropa i Żydowskiego Muzeum Galicja – Filia nr 9, 
ul. Nowowiejskiego 15

„Barwy Moimi Oczami” - wystawa malarstwa Anny 
Polańskiej – członkini Częstochowskiego Stowarzyszenia 
Plastyków im. J. Dudy-Gracza – Filia nr 10, ul. Michałowskiego 20

Wystawa fotograficzna  Stowarzyszenia Senior Tur 
Filia nr 14, ul. Norwida 17/21

„Z inspiracji postacią Władysława Biegańskiego” 
- wystawa malarstwa członków Częstochowskiego Stowa-
rzyszenia Plastyków im. Jerzego Dudy-Gracza – Biblioteka 
Główna, Aleja Najświętszej Maryi Panny 22

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
ul. Boya-Żeleńskiego 6/8
Szczegóły: www.mosir.pl 

Pływalnia Kryta „Sienkiewicz Częstochowa”
O szczegóły można pytać, pisząc na adres: 
plywalnia.sienkiewicz@mosir.pl 

Oferta odpłatnych zajęć dla Seniorów 60+:
„Gimnastyka w wodzie”
poniedziałki w godz. 13.30 – 14.15
wtorki w godz. 12.00 – 12.45
czwartki w godz. 12.00 – 12.45
„Zdrowy kręgosłup”
środy w godz. 10.30 – 11.30
Callanetics”(sala):
poniedziałki w godz. 19.00 – 20.00 oraz 20.00 – 21.00
czwartki w godz. 19.00 – 20.00 oraz 20.00 – 21.00
Aerobic (sala):
poniedziałki w godz. 18.00 – 19.00
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MICHAŁ BŁACH, ARTYSTA PLASTYK, AUTOR MURALI

{ Z INNEJ PÓŁKI }

Dariusz Gawroński

Zdjęcie zrobione podczas zjazdu 
Chasydów na grób Cadyka  
Dawida Bidermana w 202.  

rocznicę jego śmierci. Do Lelowa 
przyjeżdża ok. 400 Chasydów 
z całego świata, a  ich śladem 
podążają fotograficy szukający 
ciekawych kadrów. Dla mnie 

przyjazd do Lelowa  
w ową chwilę, to przejście przez 
wrota czasu i cofnięcie się do lat, 
w których żył Cadyk Biderman. 

Przedstawiana fotografia, oprócz 
wartości reporterskich, zdobyła  
w ubiegłym roku wyróżnienie 
FIAP w Międzynarodowym  

Salonie Fotografii w Wojniczu.

  KSIĄŻKA  

Kurt Vonnegut
„Niech pana Bóg 
błogosławi, 
panie Rosewater”
Rzec by można: 

piękna utopia. Autor książki był chyba 
z innej planety, przyglądał się ludz-
kim przywarom i nie raz dawał na nie 
antidotum. Pan Rosewater ma na koncie 
okrągłą sumkę pieniędzy. Czy wyda ją 
na kobiety? Sportowe auta? Nie! Zrobi 
coś o wiele bardziej szalonego!
Czytając Vonneguta, ma się wrażenie, 
że wszelkie nasze problemy to jakaś 
drwina, a świat dookoła to jakiś średnio 
śmieszny kawał. Jedyne, co nam zostało, 
to „…pomóc sobie nawzajem przebrnąć 
przez to coś, co nie wiadomo  
jak nazwać”.

  FILM  

Akira Kurosawa
„Rashomon”
Film, który obej-
rzałem w wieku 
17 lat, pochłonął 

mnie w całości! W burzliwym czasie 
eksperymentów i zawirowań światopo-
glądowych Rashomon działał i działa  
jak balsam na duszę. 
W zasadzie każde dzieło Kurosawy to 
wnikliwa analiza ludzkiego charakteru, 
ale tutaj to widz dokonuje autoanalizy. 
By nie zdradzić szczegółów fabuły,  
powiem tylko, że przez dłuższy czas  
film ogląda się jak kryminał, tak,  
by na końcu skupić uwagę na tym,  
co z pozoru wydaje się nieistotne.

  PŁYTA  
 
Mf Doom, 
Sade
„Sadevillain”
Nie znam 
szczegółów 

tej kooperacji, wydaje mi się, że jest to 
mixtape powstałych już utworów Mf’a 
i Sade. Cokolwiek przyczyniło się do 
powstania tej płyty – chwała temu za to!
Mój ulubiony raper i wokalistka  
na jednej płycie to spełnienie marzeń! 
To jest jak romans Kuby Rozpruwacza  
i Księżnej Diany, to jakby Jack z Titanica 
się nie utopił i żył długo i szczęśliwie  
z Rose, jakby Cybulski zdążył na pociąg! 
Niestety to, co dobre – szybko się  
kończy – cała płytka trwa nieco  
ponad 20 minut.

POLECA WAM

HISTORIA JEDNEJ FOTOGRAFII




