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Zakończył się pierwszy, zasadniczy etap 
europejskiego projektu termomoderni-
zacji częstochowskich szkół. Dzięki do-
finansowaniu unijnemu nowe elewacje, 
ogrzewanie i  oświetlenie otrzymało 10 
podstawówek i  budynek bursy miejskiej. 
Wkrótce docieplenia doczekają się kolejne 
trzy placówki oświatowe.

To finał dużego projektu, dzięki któremu nasze 
szkoły są nie tylko ładniejsze, ale też bardziej 
funkcjonalne. Dziesięć częstochowskich szkół 
i budynek bursy, nie dość, że przeszły wizualną 
metamorfozę, to będą generowały znacznie 
mniejsze koszty utrzymania i  są przyjaźniejsze 
dla środowiska. Zmienia się również komfort 
nauki i pracy w tych budynkach – mówi prezy-
dent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk.

Projekt termomodernizacji częstochowskich 
placówek oświatowych miał swój początek 
w 2014 roku, kiedy opracowano dokumenta-
cję projektowo-kosztorysową dla 11 obiektów 
wymagających kompleksowego remontu. Aby 
zrealizować tak duże przedsięwzięcie, niezbęd-
ne było wsparcie z UE, dlatego w marcu 2015 r. 
 Częstochowa złożyła wniosek o dofinansowa-
nie realizacji termomodernizacji ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regional-
nego w ramach RPO Województwa Śląskiego.

To są największe szkoły w mieście i miasto mia-
łoby problem z  wyremontowaniem ich z  wła-
snych środków. Dlatego istotne było przepro-
wadzenie audytu i wskazanie tych, gdzie takie 

prace są niezbędne i  będą najbardziej efek-
tywne energetycznie. Wpływ na wybór miała 
też analiza demograficzna związana z  liczbą 
uczniów, a  także możliwości adaptacyjne po-
szczególnych obiektów – wyjaśnia naczelnik 
Wydziału Funduszy Europejskich i  Rozwoju 
Piotr Grzybowski.

Zanim jeszcze podpisano z  Urzędem Mar-
szałkowskim umowę gwarantującą wsparcie 
unijne (nastąpiło to w lipcu 2017 roku), miasto 
ruszyło z  pracami. Pierwszą placówką, która 
doczekała się docieplenia, była (w 2016 roku) 
Szkoła Podstawowa nr 39 przy  ul. Koperni-
ka. W tym samym roku roboty zakończyły się 
w  Zespole Szkół Samochodowo - Budowla-
nych przy ul. św. Augustyna, a rok później w SP 
33 przy ul. Goszczyńskiego i SP 31 przy ul. PCK. 

Rokiem najbardziej intensywnych prac był 
rok 2018, kiedy kompleksowe termomo-
dernizacje zakończono w  jego końcu aż  
w  7 obiektach: szkołach podstawowych nr 
8 (ul. Szczytowa), nr 48 (ul. Schillera), nr 49  
(ul. Jesienna), nr 50 (ul. Starzyńskiego), nr 52 
(ul. Powstańców Warszawy), nr 53 (ul. Orkana) 
oraz w Bursie Miejskiej przy ul. Legionów. 

W każdej z placówek zakres robót objął m.in.: 
wymianę stolarki okiennej (tam, gdzie nie zro-
biono tego wcześniej), docieplenie ścian i stro-
podachów, kompleksową wymianę instalacji 
c.o. oraz ciepłej i zimnej wody, a także wymia-
nę instalacji oświetlenia na energooszczędne 
wraz z wymianą instalacji gniazd wtykowych.

W  niektórych szkołach przeprowadzono też 
wymiany źródła ciepła: w SP nr 39 - z kotłowni 
węglowej na ciepło sieciowe, w SP nr 52 za-
miast kotłowni olejowej jest teraz kotłownia 
gazowa , a w budynku Bursy Miejskiej zasto-
sowano instalację solarną do podgrzania cie-
płej wody użytkowej.

Tak duże przedsięwzięcie, zwłaszcza w ubie-
głym roku, kiedy równolegle realizowano 
kilka inwestycji, wymagało dobrej organiza-
cji i współpracy. Na szczęście nie napotkano 
na poważniejsze problemy i  wszystkie prace 
udało się zakończyć w  wyznaczonym termi-
nie – podkreśla naczelnik Wydziału Inwe-
stycji i  Zamówień Publicznych Michał Ko-
nieczny.

Termomodernizacja jedenastu placówek 
oświatowych kosztowała ok. 31,5 mln zł, 
z  czego dofinansowanie unijne – tylko do 
kosztów kwalifikowanych projektu - wynie-
sie około 18 mln zł (jego ostateczna wartość 
będzie znana po rozliczeniu projektu przez 
instytucję zarządzającą).

Wypracowując pewne oszczędności w  prze-
targach, od razu wystąpiliśmy z  wnioskiem 
o  dofinansowanie na termomodernizację ko-
lejnych szkół. Dziś mamy już podpisane umo-
wy wykonawcze na inwestycje w  Szkołach 
Podstawowych nr 1, 32 i 42, o łącznej wartości  
6,2 mln zł. Wcześniej podpisaliśmy umowę na do-
finansowanie unijne do tych zadań w wysokości  
3,2 mln zł – dodaje prezydent.

INWESTYCJE
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NOWE OBLICZE 
CZĘSTOCHOWSKICH SZKÓŁ



Częstochowianka Anna Wojtyla została 
„położną na medal”. W konkursie na naj-
lepszą położną w Polsce pokonała blisko 
pół tysiąca konkurentek.

W zorganizowanym przez Akademię Malu-
cha Alantan konkursie uczestniczyły 482 po-
łożne z całej Polski. Rywalizacja miała charak-
ter głosowania, a punkty mogły przyznawać 
najlepiej zorientowane, czyli same pacjentki. 
Po zliczeniu wszystkich głosów okazało się, 
że zdecydowanie wygrała częstochowian-
ka Anna Wojtyla, która zdobyła 1383 głosy, 
pokonując zdobywczynię drugiego miejsca 

o ponad 400 głosów.
W  czwartek, 24 stycznia, pod-
czas sesji Rady Miasta, tytułu 
najlepszej położnej w  kraju 
gratulowały laureatce wła-
dze miasta oraz Barbara Pła-
za, przewodnicząca Okrę-
gowej Rady Pielęgniarek 
i Położnych w Częstochowie. 
Bycie położną to chyba najwięk-
sza pasja mojego życia. Nie traktu-
ję tej pracy jako nadzór nad pacjentką, 
ale jako towarzyszenie kobiecie, która za chwi-
lę urodzi. Taka obecność jest naprawdę bardzo 

ważna i  sprawia, że sam poród 
przebiega znacznie sprawniej 

– podkreśliła „Położna na 
medal”.
Anna Wojtyla pomaga 
kobietom w  ciąży od po-
nad 10 lat. Jak zdradza, 
na swoim koncie ma po-

nad 80 porodów. Na co 
dzień, oprócz pracy położnej 

w szpitalu, zajmuje się również 
porodami domowymi oraz prowa-

dzi szkołę rodzenia i opieki nad noworod-
kiem. Sama jest mamą dwóch córek.
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Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, tego radosnego święta do-
broczynności, życzliwości i  otwartości, został w  tym roku naznaczony 
wstrząsającym atakiem na prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza – 
z tragicznymi skutkami. Bez wątpienia medialny i  internetowy hejt, nie-
uzasadnione oskarżenia, podsycanie konfliktów i pogłębianie podziałów 
tworzą atmosferę, która wywołuje tego rodzaju, nie dające się niczym 
usprawiedliwić, akty. Mam nadzieję, że będzie powszechna zgoda, aby 
wyeliminować nienawistny język, niekiedy rodzący także fizyczną prze-
moc, z naszego życia prywatnego i publicznego. Wierzę we wspólne wy-
siłki na rzecz stworzenia klimatu dla cywilizowanego dialogu, opartego na 
wzajemnym, elementarnym szacunku oraz tolerancji. 
Wydaje się, że w całym kraju zaczęto w końcu dostrzegać konieczność 
przeciwstawienia się wypowiedziom, z których łatwo rodzi się przemoc. 
To krzepiące. Daje to pewną nadzieję. Swoje zadanie do odrobienia mają 
tu chyba wszystkie środowiska: rodziny, szkoły, wspólnoty wyznaniowe, 
publicyści i media oraz władze każdego szczebla, także samorządowe. 
Dla Częstochowy działania mające postawić tamę niosącym wrogość 
wypowiedziom to codzienność. Te dobre praktyki chcemy kontynuować 
i rozwijać. Rozpoczynamy już 3. edycję projektu ,,Strefa empatii”. Kieruje-
my go przede wszystkim do najmłodszych – to oni będą tworzyć stan-
dardy naszego społecznego współistnienia i publicznej dysputy w nieod-
ległej przyszłości. Od roku 2017 z projektu skorzystało już kilkaset osób. 
Szkolenia z mediacji dały uczennicom i uczniom kompetencje w kwestii 
rozstrzygania sporów rówieśniczych, promowania tolerancji i otwartości 
na różnorodność. Młodzież brała udział w warsztatach antydyskrymina-
cyjnych, a razem ze swoimi nauczycielkami i nauczycielami – w zajęciach 
z ,,języka porozumienia”. Działający w Urzędzie Miasta zespół mojej Peł-
nomocniczki ds. Równych Szans stworzył z kolei grę edukacyjną, która – 
choć jest rodzajem zabawy – zachęca do bardzo poważnej refleksji nad 

stereotypami, w  których często tkwią źródła poniżających lub nieprzy-
jaznych postaw wobec innych. W Dniu Praw Człowieka w Częstochowie 
organizowane są m.in. konkursy dla dzieci i młodzieży poświęcone tym 
zagadnieniom – w zeszłym roku był to też konkurs na krótki film promu-
jący szacunek dla różnorodności. Przy takich okazjach przekonujemy się, 
że młodzi ludzie czują te kwestie często lepiej niż pokolenie ich rodziców. 
Potrafią też te wartości i postawy wyrażać w sposób, który naturalnie prze-
mawia do ich rówieśniczek i rówieśników. 
Samorząd będzie dalej wspierał i współtworzył wszelkie inicjatywy sprzy-
jające dialogowi wolnemu od pogardy i  nienawiści. Już w  lutym ogła-
szamy otwarty konkurs ofert na realizację zadania „Strefa empatii – język 
porozumienia”. Jest ogromny potencjał do działań na rzecz trwałej, pozy-
tywnej zmiany sposobu, w jaki mówimy i piszemy o sobie nawzajem oraz 
traktujemy jedni drugich. Dlatego nie można odpuszczać. Trzeba konty-
nuować te starania.
Prezydent Paweł Adamowicz – chcąc, by jego ukochany Gdańsk był 
otwartym miastem – mówił: ,,różnorodność jest bogactwem, nie jest pro-
blemem.” Głęboko wierzę, że szacunek dla różnorodności, dbanie o równe 
prawa rozmaitych grup – ze szczególną troską o słabszych, odrzucenie 
jakkolwiek wyrażanej pogardy są wielką siłą Częstochowy. Dzięki tym 
wartościom tworzymy miasto przyjazne, silne gospodarczo, otwarte na 
międzynarodowe inwestycje. Troszcząc się o dobrą przyszłość dla wspól-
noty lokalnej naszego miasta, musimy pamiętać, by w  Częstochowie 
wszyscy czuli się zauważani, szanowani, bezpieczni i doceniani. 

   Pozdrawiam serdecznie
Krzysztof Matyjaszczyk

Prezydent Miasta Częstochowy

PYTAMY PREZYDENTA 

...O MIASTO BEZ MOWY 
NIENAWIŚCI
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CZĘSTOCHOWIANKA NAJLEPSZĄ POŁOŻNĄ W POLSCE 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej pod-
sumował 11. edycję ,,Kawiarenki dla senio-
ra”, która była rekordowa pod względem 
frekwencji. 

Celem akcji skierowanej do mieszkanek 
i mieszkańców Częstochowy powyżej 60 roku 
życia - bez względu na wysokość posiadanego 

dochodu - jest ich aktywizacja  i umożliwienie 
pełnego uczestnictwa w życiu społecznym.
Udział w  akcji brały także seniorki i  seniorzy 
objęci wsparciem m.in. Częstochowskiego 
Centrum Aktywności Seniorów, Dziennego 
Domu „SENIOR+”; mieszkańcy Domu Pomo-
cy Społecznej w Częstochowie przy ul. Kont-
kiewicza czy  członkowie Koła nr 2 Polskiego 

Związku Emerytów, Rencistów i  Inwalidów 
Oddział Okręgowy w Częstochowie.
W 2018 roku w akcję włączyło się aż 17 restau-
racji, klubów i kawiarni -   czyli o 2 więcej niż 
w 2017 roku. W sumie wydano 4040 kuponów 
uprawniających do zakupu kawy lub herbaty 
za 1 zł. Dla porównania, w  2017 r. było ich 
3623, a w 2016 r. - 2200.

PODSUMOWANIE „KAWIARENKI DLA SENIORA”

KOLEJ NA FERIE!
Od północy z  8 na 9 lutego do 24 lutego, czyli 
w czasie ferii dla uczniów województwa śląskie-
go, Koleje Śląskie oferują bezpłatne przejazdy 
dla dzieci i młodzieży. Aby w tym czasie za darmo 
podróżować pociągiem, wystarczy podczas kon-
troli zamiast biletu okazać ważną legitymację 
szkolną. 

Promocja dotyczy zarówno uczniów szkół podsta-
wowych, jak i gimnazjalnych, licealnych, techników 
i szkół branżowych. Z bezpłatnych przejazdów mogą 
korzystać również najmłodsi amatorzy kolejowych 
podróży – w tym wypadku wystarczy dokument po-
twierdzający wiek. Warto przy tym przypomnieć, że 
dzieci do czwartego roku życia podróżują Kolejami 
Śląskimi bezpłatnie przez cały rok. 
Promocja obejmie swoim zasięgiem wszystkie linie 
obsługiwane przez Koleje Śląskie – jedynym wyjąt-
kiem będzie odcinek przygraniczny Chałupki – Bo-
humin. Oznacza to, że uczestnicy akcji będą mogli 
wybrać się pociągiem nie tylko do takich ośrodków 
sportów zimowych jak Ustroń, Wisła czy Zwardoń, 
ale również do Zakopanego. Jest to tym bardziej cie-
kawa propozycja, że na okres ferii śląski przewoźnik 
specjalnie rozszerzył termin kursowania zakopiań-
skich pociągów i do stolicy polskich Tatr pociąg bę-
dzie kursował w  tym czasie codziennie. Do dyspo-
zycji są również inne kierunki, dzięki czemu każdy 
będzie mógł znaleźć dla siebie coś ciekawego – nie-
zależnie do tego, czy woli spędzać ferie w górach czy 
też w mieście. Ponieważ z promocji mogą korzystać 
podróżni również z innych regionów, będzie to także 
dobra okazja, by pozwiedzać województwo śląskie.

CENTRUM WSPARCIA 
RODZINY W NOWEJ 
SIEDZIBIE 
Częstochowskie Centrum Wsparcia Rodziny od grudnia działa w wyremontowanej 
przez miasto przedwojennej wilii przy ul. Sułkowskiego 9. Inwestycja – dofinanso-
wana z UE - kosztowała blisko 2,5 mln zł. Centrum jest czynne od poniedziałku do 
piątku w godz. 7.30 - 19.00, a w soboty od godz. 9.00 do godz. 14.00.

Gospodarzem całkowicie zmodernizowanej i  zaadaptowanej willi jest Stowarzysze-
nie na Rzecz Pomocy Dziecku i Rodzinie „Dla Rodziny”, które prowadzi Częstochowskie 
Centrum Wsparcia Rodziny już od połowy 2013 r. (wcześniej Centrum działało przy ul. 
Jasnogórskiej).
Po gruntownej przebudowie, na trzech poziomach powstały tu pomieszczenia terapii in-
dywidualnych i grupowych, sale szkoleniowe, a nawet punkt przedszkolny zapewniający 
opiekę nad dzieckiem w czasie, gdy rodzic lub rodzice odbywają spotkanie terapeutycz-
ne lub rozmowę. W Centrum swoje miejsce mają też pracownicy socjalni CCWR, działa-
jący przede wszystkim w terenie, tu spotyka się też Miejska Rada Rodziców Zastępczych. 
Zarząd Stowarzyszenia planuje w najbliższym czasie zorganizować w nowej siedzibie 
zajęcia dogoterapii oraz zaprosić do udziału w kursie języka migowego.
To kolejna miejska inwestycja służąca poprawie warunków świadczenia usług społecz-
nych i  wzmacnianiu kapitału społecznego miasta. To także konsekwencja obranego 
przez miasto kierunku, związanego z tworzeniem warunków do rozwoju bardziej kame-
ralnych, rodzinnych form opieki nad dzieckiem oraz przekazywaniem zadań w zakresie 
pomocy społecznej wyspecjalizowanym organizacjom pozarządowym.
Przebudowa byłaby niemożliwa, gdyby nie środki unijne. Miasto zdobyło ponad 1,5 mln zł  
dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (całkowita wartość 
projektu wyniosła prawie 2,5 mln zł).



SANKTUARIUM ŚW. ANTONIEGO Z PADWY   ul. Wysoka 9 (Ostatni Grosz)

Kościół góruje nad okolicą dzięki swej wysokiej wieży. Co ciekawe, podobno miała ona być 

jeszcze wyższa, jednak oryginalny projekt Zygmunta Gawlika nie został zaakceptowany. 

Budowa rozpoczęła się tuż przed wojną, która przerwała budowę. Ukończono ją dopiero 

w latach 60. XX wieku. Rękę autora widać zarówno w bryle, jak i wnętrzu kościoła.

Modernizm jest nurtem architektonicznym, który pozwala lepiej zrozumieć, jak zbudowano 
XX wiek. Szwajcarski architekt Le Corbusier, zwany często papieżem modernizmu, mówił: 

„materiałami do planowania przestrzennego miasta powinny być: niebo, przestrzeń, 
drzewa, stal i cement; według tego porządku i tej hierarchii”. W lutym zapraszam 
na wycieczkę tramwajem, w poszukiwaniu wszystkich tych elementów oraz 
owoców modernistycznego myślenia o architekturze w Częstochowie.  
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PLASTER MIODU   róg Alei Niepodległości i ul. Bór /przy numerze 48 (Ostatni Grosz)Stalowa konstrukcja, projektu Mariana Kruszyńskiego, powstała w  celach reklamowych 
i była swoistym drogowskazem prowadzącym do Kombinatu Budowlanego. Współczesna 
reklama  przyćmiła jej unikatowy charakter.  W wolnej chwili warto jednak zatrzymać się przy 
tym obiekcie na dużej, obejrzeć go z każdej strony i odkryć ślady jego dawnej świetności. 

URZĄD STANU CYWILNEGO   ul. Focha 19/21 (Śródmieście)Budynek przez swój kształt nazywany jest czasem „kapslem”. Geometryczny projekt Pałacu Ślubów - mogący się kojarzyć z koroną, nadającą odpowiednią oprawę uroczystościom świeckim - zawdzię-czamy Włodzimierzowi Ściegiennemu. Po wejściu do poszczególnych sal wciąż da się poczuć atmos-ferę epoki, w której powstawał ten gmach. Oprócz oryginalnego wyposażenia, klimatu dodaje światło wpadające przez witraże stworzone przez żonę architekta, Karolinę Ściegienny. 

PANI KOWALSKA   Skwer Solidarności (Śródmieście)Perłą tego kameralnego parku jest mozaikowa rzeźba zwana Panią Kowalską, stworzona według projektu Wło-

dzimierza Ściegiennego. Współczesna fontanna, przy której przysiadła ta kobieca postać o dwóch twarzach, 

ozdobiona jest niezwykłymi mozaikami z motywami zwierzęcymi, nawiązującymi do jej pierwotnej wersji.

GMACH POCZTY   ul. Śląska 19 (Śródmieście)

Budynek został zaprojektowany przez Adolfa Szyszko-Bohusza. Wybudowano go w latach 20. poprzedniego wie-

ku i przez dekady słynął nie tylko z imponującej bryły, ale również z unikalnych obrotowych drzwi (zostały one 

zdemontowane dopiero podczas remontu  w lat 90.). Interesujący jest również mechanizm zegara na szczycie 

budynku, który synchronizowany jest drogą radiową z atomowym czasomierzem naszych zachodnich sąsiadów.

MOZAIKA NA BUDYNKU UNIWERSYTETU IM. JANA DŁUGOSZA   Aleja Armii Krajowej 13/15 (Tysiąclecie)Mozaika Stanisława Łyszczarza „Drzewo mądrości” prezentuje w symbolicznym obrysie drzewa aktywności towarzy-szące naszemu rozwojowi, w tym m.in. postać ze zniczem olimpijskim. Ciekawostką jest również rakieta, będąca swo-istym symbolem fascynacji kosmosem, jaka panowała w świecie w owym czasie.

KOŚCIÓŁ PW. ŚW. WOJCIECHA ul. Brzeźnicka 59 (Tysiąclecie)
Budynek projektu Antoniego Mazura pochodzi z lat 70. XX w. Świątynia została jednak oddana do użytku i po-
święcona dopiero w 1985 roku. Jej wyjątkowa bryła, wyróżniająca się wśród otaczających ją blokowisk, stała się 
swego czasu jednym z symboli projektu „Architektura Siódmego Dnia: Podsumowanie Pół Wieku Posoborowej 
Architektury”, skupionym na katalogowaniu katolickich świątyń wybudowanych po 1945 r.

Pieszo – 10 minut
Tramwajem z przystanku „Równoległa” do „Dworzec PKS” – 5 minut

W trakcie jazdy, po lewej stronie

Wysiadamy na przystanku „Dworzec PKS” .
Pieszo – 5 minut

Pieszo – 8 minut

Pieszo – 3 minut

Pieszo – 3 minuty
Tramwajem z przystanku „Dworzec głóWny PKP” do „Promenada Niemena” – 11 minut

W trakcie jazdy, po lewej stronie

Wysiadamy na przystanku „Promenada Niemena”.
Pieszo – 10 minut
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 III. LECZENIE NIEPŁODNOŚCI METODĄ ZAPŁODNIENIA POZAUSTROJOWEGO DLA MIESZKAŃCÓW MIASTA CZĘSTOCHOWY 

Uczestnikom programu przysługuje możliwość uzyskania jednorazowego dofinansowania  

do zabiegu zapłodnienia pozaustrojowego  w wysokości do 5 000 zł. 

Do programu zostaną zakwalifikowane pary,  które spełniają następujące kryteria:

• wiek kobiety mieści się w przedziale 20-40 lat w/g rocznika urodzenia – dopuszcza się możliwość przeprowadzenia  

procedury u pacjentek w wieku do 42 lat ( wg rocznika urodzenia), jeżeli stężenie AMH jest powyżej 0,7 ng/ml,

• pozostają w związku małżeńskim lub w związku partnerskim,

• są mieszkańcami Częstochowy,
• poddały się wcześniej leczeniu niższego rzędu, które zakończyło się niepowodzeniem lub posiadają bezpośrednie  

wskazania do zapłodnienia pozaustrojowego,

• zostały zakwalifikowane do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego  

przez Realizatora Programu, zgodnie z wytycznymi Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu.

Wnioski o objęcie dofinansowaniem wraz z oświadczeniami dostępne są na stronie  

www.czestochowa.pl /baner – programy polityki zdrowotnej realizowane przez miasto/

WNIOSKI NALEŻY SKŁADAĆ W DNIU 9 lutego 2019 roku ( SOBOTA) od godz. 9.00 do godz. 12.00

 I. PROGRAM PROFILAKTYCZNY „POGODNA JESIEŃ - STARZEJ SIĘ ZDROWIEJ” 

BENEFICJENCI PROGRAMU:  częstochowscy seniorzy 

Celem głównym zadania jest aktywizacja fizyczna częstochowskich seniorów. W ramach zadania zorganizowane będą bezpłatne zajęcia  

z zakresu rekreacji ruchowej: aquaaerobik,  gimnastyka ogólnorozwojowa, zumba, zdrowy kręgosłup oraz spotkania edukacyjne, prelekcje, 

warsztaty, seminaria w zakresie zdrowego i aktywnego stylu życia, rajdy piesze - nordic walking.

 II. PROFILAKTYKI ZAKAŻEŃ WIRUSEM BRODAWCZAKA LUDZKIEGO (HPV) 
BENEFICJENCI SZCZEPIEŃ: dziewczęta z rocznika 2007, mieszkanki miasta Częstochowy

W ramach programu każda z dziewcząt zostanie nieodpłatnie zaszczepiona 3 dawkami szczepionki. Wykonanie szczepień zostanie poprze-dzone akcją edukacyjną dla rodziców/ opiekunów prawnych oraz młodzieży szkolnej z rocznika 2007 (zarówno dziewczęta, jak i chłopcy).Program profilaktycznych szczepień przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego realizowany jest od 2014 roku roku przez podmiot leczniczy wykonujący działalność leczniczą w rodzaju „ambulatoryjne świadczenia zdrowotne”, który wyłaniany jest w drodze konkursu ofert. 

 PROGRAMY ZDROWOTNE / LUTY 2019 

REKORD
WOŚP

Hasłem tegorocznego, 27. finału 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Po-
mocy, który odbył się 13 stycznia, 
było ,,Pomaganie jest dziecinnie 
proste”. Zebrane środki mają zostać 
przeznaczone na zakup nowocze-
snego sprzętu medycznego dla 

specjalistycznych szpitali dziecię-
cych w Polsce.
Częstochowianki i częstochowianie 
byli hojni. Podczas tegorocznego fi-
nału w naszym mieście wolontariu-
sze WOŚP zebrali rekordową kwotę 
prawie 460 tys. zł, to blisko 50 tys. 

więcej niż w ubiegłym roku i ponad 
120 tys. zł więcej niż dwa lata temu.
Podczas częstochowskiego finału, 
oprócz tradycyjnej zbiórki do pu-
szek i licytacji, zorganizowano m.in. 
VII Częstochowski Bieg „Policz się  
z cukrzycą” i „Paradę Serc”. Na sce-

nie przy Ratuszu Miejskim przez 
cały dzień odbywały się koncerty, 
wystąpili m.in.: Wisien, Eternal Spi-
ritis, Wszyscy byliśmy harcerzami, 
RobGitarnik & Positive Virus oraz 
Pączki w Tłuszczu. Gwiazdą finału 
był zespół Big Cyc.

Częstochowski sztab 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej 

Pomocy przeliczył pieniądze 
zebrane podczas finału. To rekordo-
wa kwota - 457 038, 13 zł, blisko 50 

tys. więcej niż w ubiegłym roku.
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SPORT

PUCHAR MARZEŃ
To będzie mecz, na który czekano w Częstochowie przez 20 lat. Spotkanie lidera pierwszej ligi z najlepszym  
polskim zespołem ekstraklasowym ostatnich lat. Starcie Rakowa Częstochowa z wielką – przynajmniej jeśli  
chodzi o naszą rodzimą piłkę - Legią Warszawa. 13 marca, a nie 26 lutego jak początkowo planowano,  
obie ekipy zmierza się w boju, którego stawką będzie awans do półfinału rozgrywek Pucharu Polski.
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Faworyta meczu przy ulicy Limanowskiego wskazać nie 
trudno. Nawet tzw. „niedzielni” sympatycy futbolu wiedzą, że 
oba kluby jeszcze niedawno były na dwóch biegunach fut-
bolowego świata. Legia biła się w Lidze Mistrzów z takimi po-
tęgami jak Real Madryt, czy Borussia Dortmund, gdy Raków 
dopiero nieśmiało marzył o  powrocie na piłkarskie salony, 
rywalizując z… Nadwiślanem Góra, czy Legionovią Legiono-
wo. Od tego czasu minęły jednak trzy lata. Legia nie jest dziś 
murowanym faworytem nawet do mistrzostwa kraju, Raków 
robi za to furorę i zewsząd jest chwalony. Nie tylko za kolejne 
zwycięstwa na zapleczu ekstraklasy, ale też za styl gry wypra-
cowany przez trenera Marka Papszuna.
Dla tego ostatniego potyczka z Legią będzie miała mocno 
sentymentalny charakter. Papszun to przecież szkoleniowiec 
na wskroś związany z Warszawą i klubami rozsianymi w bez-
pośrednim sąsiedztwie  stolicy. Tam też próbował swoich 
sił jako zawodnik i sprawdzał swoją wiedzę zdobytą na stu-
diach, pracując jako nauczyciel historii. Dopiero w  Często-
chowie zdecydował się bowiem skoncentrować wyłącznie 
na futbolu. 
Z faktu wylosowania w ćwierćfinale Pucharu Polski drużyny 
Legii uradowali się też piłkarze Rakowa. Dwaj z nich szczegól-
nie – bramkarz Jakub Szumski i ofensywny pomocnik Miłosz 
Szczepański.  Obaj w swojej przygodzie z piłką zapisali prze-
cież ważny rozdział pod tytułem „Legia”.
Szczepański, który  w  rozgrywkach Młodzieżowej Ligi Mi-
strzów, reprezentując właśnie „wojskowych”, robił prawdziwą 
furorę, tuż po losowaniu nie krył swoich emocji. Bardzo chcia-
łem wylosować Legię. Czuję dużą radość, bo będę mógł stawić 

czoła zespołowi, w którym udało mi się kiedyś zadebiutować. 
To także było w spotkaniu Pucharu Polski. Później musiałem się 
jednak z nim pożegnać, bo nie było tam dla mnie miejsca – opo-
wiada „Szczepan”, autor wspaniałego trafienia w wygranym 
(1:0) spotkaniu Rakowa z Lechem Poznań, właśnie w ramach 
rozgrywek Pucharu Polski.
Szczepańskiego jako nastolatka do Legii ściągnął z Nowego 
Sącza inny były zawodnik tego klubu, Marek Jóźwiak. Repre-
zentacyjny defensor Legii (13 występów) jest przekonany, że 
zmagania częstochowian z jedenastką Portugalczyka Ricardo 
Sa Pinto będą ekscytującym wydarzeniem, szczególnie dla 
sympatyków i piłkarzy Rakowa. W rozgrywkach pierwszej ligi 
Raków przerasta wszystkich o klasę. Tu pewnie nie jestem jakiś 
odkrywczy, bo kto ogląda zespół Papszuna w akcji pewnie wy-
robił sobie podobne zdanie do mojego. Ale musimy pamiętać, 
że Legia w rozgrywkach pucharowych gra bardzo dobrze. Dla 

W 2013 roku lider legendy polskie-
go fusion, zespołu Laboratorium, 
Janusz Grzywacz zaprosił elek-
trycznego wibrafonistę Bernarda 
Maseli do wspólnego koncertu 
w  ramach festiwalu „Solidarity of 
Arts” gdzie gwiazdą prowadzącą 
był sam Bobby McFerrin. Kilka mie-
sięcy później muzycy spotykali się 
ponownie podczas dorocznej gali 
„Jazz Top 2013” w  Zakopanem. 
Tam właśnie pojawia się pomysł 
duetu Grzywacz/Maseli. 8 lutego 
będzie można go usłyszeć w  OPK 
„Gaude Mater” w ramach festiwalu 
JAZZtochowa. 

Janusz Grzywacz jest twórcą legen-
darnej grupy Laboratorium i  auto-
rem większości jej repertuaru. Nagrał 
z  nią 9 płyt, dał ponad tysiąc kon-
certów w kraju i na najważniejszych 
festiwalach na świecie. Przez wiele 
lat formacja uważana była za jedną 
z  czołowych grup fusion-jazzowych 
w Europie i znalazła wielu naśladow-
ców.  Grzywacz jest również znanym 
kompozytorem muzyki dla teatru 
i telewizji. Napisał muzykę do ponad 
100 spektakli teatralnych, animacji 
i  filmów telewizyjnych. Współpraco-
wał też z  wieloma gwiazdami pol-
skiej sceny. Jego piosenki śpiewają 
m.in. Renata Przemyk, Kasia Groniec, 
Janusz Radek, Marian Opania, Piotr 
Fronczewski. Z  kolei Bernard Maseli 
swoją karierę rozpoczął  w  1985 r. 
 wraz z  zespołem „Walk Away” na 
festiwalu „Jazz nad Odrą” we Wrocła-
wiu, gdzie zdobył główną nagrodę 
solistyczną, a  zespół pierwsze miej-
sce w  swojej kategorii. Wraz z  ze-
społem „Walk Away” nagrał dziesięć 
płyt długogrających i  brał udział we 
wszystkich największych festiwa-
lach jazzowych w  kraju i  za granicą. 

W  latach 1985-87 współpracował 
z zespołem „Young Power”, z którym 
nagrał dwie płyty. W 1995 roku roz-
począł trwająca do dziś współpracę 
ze znakomitym basistą Krzyszto-
fem Ścierańskim. W 1999 roku, wraz 
z saksofonistą Jerzym Główczewskim 
i wokalistą Kubą Badachem, utworzył 
swój pierwszy projekt autorski, pod 
nazwą „The Globetrotters”. Zespół 
w krótkim czasie zdobył dużą popu-
larność wśród fanów, czego wyrazem 
są cztery płyty oraz blisko 500 zagra-
nych koncertów. Dziesieć lat później 
rozpoczął swój nowatorski solowy 
projekt pod nazwą „Diary”, w którym 
w maksymalnym stopniu eksploruje 
możliwości współczesnej elektroniki.
Projekt Grzywacz/Maseli  to bodajże 
pierwszy w  historii polskiego jazzu 
duet muzyków, którzy na co dzień 
posługują się zaawansowaną elektro-
niką. Znając ich dokonania, możemy 
się spodziewać podczas częstochow-
skiego koncertu potężnej dawki fu-
sion-jazzu z  elementami etnicznymi 
oraz elektronicznymi eksperymenta-
mi dźwiękowymi. Ponieważ jednak 
obydwaj muzycy to niespokojne 
duchy, możemy być pewni, że każdy 
występ tego duetu będzie niepowta-
rzalny!                                                 oprac.af

niej to będzie jeden z kolejnych pojedynków, który będzie chciała 
wygrać. Z kolei dla częstochowian pewien test i krok w drodze 
do awansu do ekstraklasy. Na ile udany… Trudno przesądzać, 
ale niewątpliwe bardzo trudny  – tłumaczy Jóźwiak.
Eks-legionista jest częstym gościem na obiekcie przy u. Lima-
nowskiego. Wpadam tutaj, bo klub prowadzą ludzie kochają-
cy piłkę nożną. Dlatego Raków tak błyskawicznie się rozwija. 
I to zarówno piłkarsko, jak i organizacyjnie. To zasługa przede 
wszystkim właściciela, Michała Świerczewskiego, który potrafił 
zbudować coś z niczego. Ma pomysł na piłkę i jak widać skutecz-
nie wciela go w życie. Przestrzegam jednak przed hurra optymi-
zmem. Ewentualny awans do ekstraklasy znacznie podniesie 
wymagania - dodaje. 
Jóżwiak doskonale przypomina sobie mecze Legii z  Rako-
wem, w których sam brał udział. Szczególnie ten z listopada 
1994 roku, gdy częstochowianom pod wodzą Zbigniewa 
Dobosza, zaraz po awansie do ekstraklasy, przyszło walczyć 
z zespołem naszpikowanym gwiazdami.  Wtedy spotkanie za-
kończyło się remisem 1:1. Wiosną wygraliśmy zdecydowanie 3:0 
i świętowaliśmy zdobycie tytułu mistrza kraju – wspomina za-
wodnik znany przed laty ze swej twardej i nieustępliwej gry.
Pierwsze zremisowane spotkanie miało wyjątkową otoczkę. 
Wspierająca finansowo Raków, Huta Częstochowa (dawna 
Bolesława Bieruta) zafundowała kibicom skrócenie czasu 
pracy, by wszyscy zainteresowani mogli dotrzeć na stadion. 
Oblepiony kibicami obiekt pękał w szwach, a sympatycy zaj-
mowali miejsca nawet na drzewach.
Iwo Mandrysz,  dziennikarz na wskroś znający tematykę pił-
karską związaną z Rakowem, był wówczas spikerem tamtego 
widowiska. To był, jak mniemam, chyba rekordowy pod wzglę-
dem frekwencji mecz. I  naprawdę emocjonujący, w  którym 
pierwszą bramkę strzelili częstochowianie, za sprawą Andrzeja 
Dziedzica. Goście wyrównali dzięki trafieniu Radosława Michal-
skiego. Ten podział punktów był i tak całkiem niezłym osiągnię-
ciem, zważywszy na późniejsze konfrontacje z  „legionistami”, 
w których mieliśmy niewiele do powiedzenia – przyznaje.
I trudno się z tym nie zgodzić. Krótki rzut oka na statystyki 
potyczek Rakowa z  Legią nie może nastrajać optymistycz-
nie. Z ośmiu meczów ligowych rozegranych na najwyższym 
szczeblu rozgrywek częstochowianie nie wygrali żadnego. 
Tylko trzy zremisowali, w pozostałych schodzili z boiska jako 
pokonani. W  1995 roku polegli też w  starciu pucharowym 
ze stołeczną drużyną, ulegając jej po dogrywce 1:4. Czyżby 
przyszedł czas zmienić tę niechlubną statystykę? Mocno w to 
wierzymy.                                                    

Andrzej Zaguła
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ODSŁOŃ
OKNA... 
I OTWÓRZ SIĘ 
NA POEZJĘ

Będzie to pierwsze literackie spotkanie poety 
i  prozaika w  Częstochowie. Ale nie pierwsza 
jego wizyta w naszym mieście. Niedawno był tu 
– w Miejskiej Galerii Sztuki - na wernisażu wysta-
wy swojego przyjaciela z grupy WPROST Leszka 
Sobockiego. Wiersze Zagajewskiego znajdują 
szerokie grono odbiorców nie tylko w Polsce, ale 
i  za granicą. Niezwykle ceniony jest w  Hiszpanii. 
Fragmenty jego wierszy są cytowane w  różnych 
okolicznościach – mówi nam Magdalena Pie-
korz, dyrektor artystyczna częstochowskiego 
teatru. Właśnie z jej inicjatywy poeta przybywa 
do naszego miasta.

Piekorz poznała Zagajewskiego podczas two-
rzenia filmu dokumentalnego „Widok Krako-
wa”, produkowanego przez Małopolski Fun-
dusz Filmowy, Krakowskie Biuro Festiwalowe 
w kooprodukcji z hiszpańskimi producentami. 
Hiszpanie zwrócili się do niej z propozycją zro-
bienia jednego z  odcinków serii poświęconej 
literackim miastom w Europie. Przewodnikiem 
po Krakowie został zgodnie z życzeniem Hisz-
panów – Adam Zagajewski. Poeta sam napisał 
narrację do filmu, a  na jej podstawie Piekorz 
stworzyła scenariusz. Film jest osobistą podró-
żą artysty przez literacki Kraków, pojawia się 
w nim jego poezja oraz znani krakowscy twór-
cy. Kantora wspominają bracia Janiccy, Wisławę 
Szymborską Michał Rusinek, Czesława Miłosza 

Andrzej Franaszek, Stanisława Lema Tomasz Fi-
jałkowski, a czasami bohaterowie sami zabiera-
ją głos, tak jak chociażby Ewa Lipska. 

Film prezentowany był w ramach Festiwalu Mi-
łosza oraz Festiwalu Konradowskiego w Krako-
wie. Teraz obejrzymy go również Częstochowie. 
Szalenie się cieszę, że będzie można ten dokument 
tutaj pokazać, bo trudno go było gdziekolwiek zo-
baczyć. Film jest jednak tylko dodatkiem do Salo-
nu Poezji z udziałem gościa. Jestem przekonana, 
że  sama obecność Pana Adama, obcowanie 
z jego twórczością, wierszami czy Krakowem bę-
dzie bardzo inspirujące – dodaje reżyserka. 

Dyrektor artystyczna Teatru im. Adama Mickie-
wicza podkreśla również ważną rolę, jaką speł-
nia częstochowski Salon Poezji. W  końcu teatr 
powinien nie tylko edukować poprzez kulturę sce-
niczną, ale również zarażać widzów teatralnych 
miłością do poezji czy kina – mówi.

23 lutego, na częstochowskiej scenie, nowe 
i starsze wiersze Adama Zagajewskiego zinter-
pretują Teresa Dzielska i Marek Ślosarski. Prze-
czyta je również sam poeta. Akompaniować 
im będą Michał Rorat (piano) i Łukasz Kluczniak 
(saksofon). Spotkanie poprowadzi Magdalena 
Piekorz.

Magda Fijołek

Jest poetą, prozaikiem, 
krytykiem, tłumaczem i lau-
reatem wielu prestiżowych 

wyróżnień literackich - w tym 
Międzynarodowej Nagrody 

Neustadt w dziedzinie litera-
tury oraz Chińskiej Nagrody 

Literackiej Zhongkun. W tym 
roku znalazł się również 

w gronie 31 nominowanych 
do nagrody National Book 

Critics Circle, amerykańskie-
go stowarzyszenia krytyków 

literackich. To wyróżnienie 
dla najlepszych książek 

w języku angielskim, które 
ukazały się w USA. Jak  

sam mówi, na przyznanie 
mu literackiego Nobla patrzy 

z przymrużeniem oka i na 
pewno nie jest on jego celem 

w życiu. Adam Zagajewski 
będzie bohaterem, ale  

także i gościem lutowego  
Salonu Poezji w Teatrze  

im. A. Mickiewicza. 
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JUBILEUSZ
KASI
KOWALSKIEJ

KWIAT POLSKIEJ MŁODZIEŻY

Kasia Kowalska jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych artystek na polskiej scenie muzycznej. 
Wokalistka, kompozytorka i autorka tekstów ma w swoim dorobku wiele prestiżowych nagród oraz 
ponad milion sprzedanych płyt. Zeszły rok był dla niej wyjątkowy. Przede wszystkim obchodziła jubi-
leusz 25-lecia pracy artystycznej, a także wydała nowy album, na który fani czekali 10 lat. Jej występ 
1 lutego w Filharmonii Częstochowskiej jest częścią jubileuszowej trasy koncertowej.

Kowalska, zanim nagrała swój pierwszy solo-
wy album, śpiewała i  nagrywała płyty w  ta-
kich zespołach jak Human, Fatum, Hetman, 
Piersi czy Talking Pictures. Przełomowy dla 
jej kariery okazał się rok 1994, w  którym to 
wystąpiła w Krakowie i Warszawie przed kon-
certami Boba Dylana, rozpoczęła wspólną 
trasę z Edytą Bartosiewicz i przede wszystkim 
wydała fonograficzny  debiut „Gemini”. Krążek 
szybko pokrył się potrójną platyną i przyniósł 
jej nagrodę Fryderyka. 
Kolejne płyty to także „platynowe” sukce-
sy. W  1995 r. ukazał się koncertowy album 
„Koncert inaczej”, a  artystka zdobyła Nagro-

dę Grand Prix oraz Nagrodę Publiczności 
podczas Festiwalu w  Sopocie. Od tego mo-
mentu jej kariera nabrała wyjątkowego tem-
pa, w  1996 r. wydała album „Czekając na...”, 
w  1997 r. wystąpiła u  boku Marka Kondrata 
w filmie „Nocne graffiti” , a rok  później poja-
wiła się jej płyta „Pełna obaw”. W tym okresie 
Kowalska stała się już prawdziwą rezydentką 
wszelkich list przebojów oraz zaczęła przy-
ciągać do sal koncertowych tłumy fanów.  
W  latach 2000-2008 ukazały się jeszcze jej 
albumy „5”, „Antidotum”, „Samotna w wielkim 
mieście”, „Antepenultimate”, które zdobywały 
serca słuchaczy, uznanie krytyków i  tak jak 

poprzednie, osiągnęły status platyny. Z kolei 
rok 2010 przyniósł bardzo dobrze przyjęty 
album z utworami Grzegorza Ciechowskiego 
„Moja Krew”. Zeszłoroczny krążek „Aya” to po-
wrót po dłuższej przerwie, który udowadnia, 
że artystka nadal jest w doskonałej formie. Bę-
dzie można się o tym przekonać osobiście już  
1 lutego w  Filharmonii Częstochowskiej, 
gdzie zapowiada się piękne, mistyczne wi-
dowisko przepełnione emocjami, niezwykłą 
energią wokalistki i wieloma znanymi piosen-
kami, które Kasia Kowalska wylansowała na 
przestrzeni 25 lat swojej artystycznej kariery. 

oprac. af

Bedoes to jeden z  najgłośniejszych i  naj-
mocniejszych debiutów wydawniczych 
w  historii polskiego rapu. Związany z  ko-
lektywem SB Maffija MC, nie stroni od 
kontrowersji i konsekwentnie rozwija swój 
niepodrabialny styl, który w ciągu kilku lat 
przyniósł mu olbrzymią popularność. 15 lu-
tego Bedoes zagra w Częstochowie koncert 
promujący jego  najnowszą płytę „Kwiat 
Polskiej Młodzieży”.

Artysta ma na koncie dwa albumy, które sztur-
mem zdobyły listy sprzedaży płyt. Przy tym 
jednak doskonale zdaje sobie sprawę, że dziś 
prawdziwą miarą popularności jest sieć – ilość 
wyświetleń, polubień i  komentarzy. Bedoes 
doskonale odnajduje się w  tym cyfrowym 
świecie, dzięki czemu błyskawicznie stał się 
jednym z najbardziej rozpoznawalnych przed-
stawicieli nowej szkoły w polskim rapie. Do SB 

Maffiji trafił, zanim jeszcze dostał swój dowód 
osobisty. Dziś często postrzegany jest jako 
najważniejszy głos pokolenia urodzonego na 
przełomie wieków. 
Bedoes potrafi rapować w  przeróżnych tem-
pach i  konwencjach, często sięga po śpiew 
i ma ucho do ciekawych struktur melodyjnych 
oraz charakterystyczną, indywidualną ekspre-
sję. Dzięki temu udaje mu się tworzyć hity, któ-
re w ciągu doby przekraczają próg miliona od-
słon. Za jego plecami stoi jeden z największych 
producenckich talentów młodego pokolenia 
Kubi Producent, który ma już na koncie współ-
pracę m.in. z KęKę czy Żabsonem. 
KPM Tour to zaledwie kilkanaście koncertów 
w wybranych miastach w Polsce. Po raz pierw-
szy szersza publika będzie miała okazję na 
żywo usłyszeć nowy krążek bydgoskiego rape-
ra. Klub Rura zaprasza na tę muzyczną ucztę już 
15 lutego.                        oprac. af

KONCERTY
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ZAPOWIEDZI

CYBERFOTO 2019
Fotografia analogowa  
czy cyfrowa? Można  

spierać się i dyskutować,  
jednak w przypadku tego 

wydarzenia wybór jest  
prosty. W 2019 roku  

odbędzie się 22. edycja  
konkursu Cyberfoto.  
Organizatorzy wciąż  

czekają na zgłoszenia.

Artyści z Polski i z całego świata po raz kolejny 
mają szansę spróbować swoich sił w Między-
narodowym Konkursie Cyfrowej Fotokreacji 
Cyberfoto, którego inicjatorem i organizato-
rem jest Regionalny Ośrodek Kultury w  Czę-
stochowie.
Cyberfoto to skierowany do artystów sztuk 
graficznych konkurs, którego celem jest pre-
zentacja możliwości, jakie daje komputer oraz 
współczesne techniki obrazowania. Zawarta 
w tytule konkursu „fotokreacja” odnosi się więc 
zarówno do fotografii, jak i do cyfrowej obrób-
ki zdjęć wykonanych techniką tradycyjną lub 
cyfrową.
Prace nadesłane na konkurs akcentują relacje 
zachodzące w sztuce obrazowania świata, która 
ciągle ewoluuje w kierunku wytworzenia pewnej 
wizji opartej na zaawansowanych technolo-
giach rejestracji obrazu - tłumaczy Sławomir Jo-
dłowski, komisarz konkursu i wystawy, główny 

instruktor ds. fotografii w  częstochowskim 
ROK-u, a  ponadto członek Związku Polskich 
Artystów Fotografików i prezes Jurajskiego Fo-
toklubu. Ambicją przesłania tego konkursu jest 
utrzymanie stałej więzi z  nowoczesną jakością 
kultury wizualnej, kształtującej także naszą toż-
samość narodową.
Historia Cyberfoto sięga 1997 roku. Wówczas 
w  Miejskiej Galerii Sztuki w  Częstochowie 
przedstawiono kilkanaście prac pionierów 
cyfrowej sztuki „fotokreacji”, obecnie znanych 
artystów, których podstawowym narzędziem 
pracy twórczej jest właśnie technologia cyfro-
wa. Wśród nich znajdziemy m.in. Jana Berda-
ka (laureata pierwszej edycji konkursu), Ewę 
Przytułę, Krystynę Andryszkiewicz, Magdale-
nę Samborską, czy też Sergeya Kharlamova 
z Ukrainy lub Algimantasa Kalvaitisa z Litwy. 
Cyberfoto jest jednym z  największym kon-
kursów tego rodzaju w Polsce, cieszy się dużą 

popularnością i uznaniem, również poza grani-
cami naszego kraju. Uczestnikami wszystkich 
edycji fotograficznych zmagań było do tej pory 
wiele osób z kraju i ze świata, np. z Indii, Szwe-
cji, Francji czy Meksyku. W  ubiegłym roku 61 
osób nadesłało łącznie 280 prac. Wówczas jury 
zakwalifikowało na wystawę pokonkursową 
93 utworów 40 autorów.
Udział w konkursie jest bardzo prosty. Wystarczy 
zgłosić do ROK-u pracę zgodną z regulaminem 
konkursu, w  formie wydruku lub odbitki foto-
graficznej, wypełnić odpowiednią kartę zgło-
szeniową oraz uiścić stosowną opłatę. Termin 
przyjmowania zgłoszeń mija 22 marca 2019 
roku. Rozstrzygnięcie nastąpi pod koniec marca.
Na laureatów Cyberfoto 2019 czekają nagrody 
pieniężne, w tym nagroda główna w wysoko-
ści 2 500 złotych. Dodatkową wartością jest 
możliwość ekspozycji swoich prac. Ponieważ, 
podobnie jak w ubiegłych latach, całość zwień-

czy zaplanowana na 12 kwietnia 2019 r. w Ga-
lerii ART-FOTO w Częstochowie (ul. Ogińskiego 
13 a) pokonkursowa wystawa. Co więcej, bę-
dzie towarzyszyło jej seminarium poświęcone 
zastosowaniu komputera w kreowaniu współ-
czesnej sztuki oraz wydanie dwujęzycznego 
(po polsku i angielsku) katalogu z nagrodzony-
mi pracami.
Wydarzeniu patronują Narodowe Centrum 
Kultury w  Warszawie, Okręg Śląski Związku 
Polskich Artystów Fotografików oraz Fotoklub 
Rzeczpospolitej Polskiej Stowarzyszenie Twór-
ców, pod honorowymi patronatami Marszał-
ka Województwa Śląskiego oraz Prezydenta 
Miasta Częstochowy. Regulamin konkursu 
i  wszystkie szczegółowe informacje na temat 
Cyberfoto można znaleźć na stronach inter-
netowych: rok.czestochowa.pl oraz cyberfoto.
czest.pl.

Michał Wilk

PRZYWRÓCIĆ
SŁAWĘ RESZKOM

W 2019 roku w Filharmonii Częstochowskiej odbędzie się VI Konkurs Wokalny 
im. Jana, Edwarda, Józefiny Reszków. Głównym celem wydarzenia jest upamiętnienie 

osób i talentu rodzeństwa Reszków, śpiewaków światowej sławy, którzy 
na przełomie XIX i XX wieku byli związani z ziemią częstochowską.

Jan Reszke jest uznawany za jednego z najbardziej znanych operowych 
wykonawców męskich partii wokalnych końca XIX wieku. Śpiewał mię-
dzy innymi w  londyńskim Royal Opera House czy też Metropolitan 
Opera w Nowym Jorku. Podobnie jak jego młodszy brat Edward, któ-
ry w 1876 roku zadebiutował pod batutą Giuseppe Verdiego. Z kolei 
młodsza od braci Józefina, poza 
scenami operowymi w Paryżu, Ma-
drycie czy Londynie, śpiewała tak-
że we włoskiej La Scali.
Dotychczas w  Częstochowie po-
święcono temu muzycznemu 
rodzeństwu dwa Święta Muzyki 
(w 2007 i 2008 roku), a w ich obcho-
dy aktywnie włączyły się gminy, na 
terenie których Reszkowie osie-
dlili się w  końcu XIX wieku. I  tak, 
w  ramach IX Święta Muzyki, pod-
czas seminarium naukowego „Jak 
przywrócić sławę Reszkom”, po raz 
pierwszy pojawiła się idea powo-
łania konkursu wokalnego imienia 
Jana, Edwarda i  Józefiny Reszków. 
Pomysł udało się zrealizować dzięki wspólnej inicjatywie „reszkowskich” 
gmin oraz Filharmonii Częstochowskiej. Dzięki temu w 2019 roku czeka 
nas już 6. edycja tego konkursu.
Wydarzenie jest skierowane przede wszystkim do młodych śpiewaków 
i wokalistów, studentów uczelni muzycznych, którzy mają dzięki temu 
szansę na sprawdzenie swoich umiejętności oraz zaprezentowanie ich 
przed jury, złożonym z  wybitnych wokalistów i  dyrygentów. W  tym 
roku obradom przewodniczy Izabella Kłosińska, a w skład zespołu oce-
niającego wchodzą ponadto Katarzyna Suska, Kałudi Kałudow, Tade-
usz Pszonka i Adam Klocek.
Poza atrakcyjnymi nagrodami pieniężnymi (łączna pula nagród wyno-
si 36 tysięcy złotych), na laureatów konkursu czekają również nagrody 

pozaregulaminowe. Wśród nich znajdują się koncerty z  orkiestrami 
symfonicznymi Filharmonii Częstochowskiej i  Filharmonii Kaliskiej. 
I choć termin zgłoszeń minął 25 stycznia, to jednak przed nami przesłu-
chania oraz samo rozstrzygnięcie konkursu.
W poniedziałek, 25 lutego, w sali kameralnej częstochowskiej filharmonii 

nastąpi oficjalne rozpoczęcie kon-
kursu. Wówczas pojawi się okazja 
wysłuchania koncertu inauguracyj-
nego. Na scenie wystąpią Joanna 
Zawartko (sopran) i Michał Biel (for-
tepian). Wtedy też odbędzie się lo-
sowanie kolejności eliminacyjnych 
występów uczestników. We wtorek 
rozpoczną się otwarte dla publicz-
ności przesłuchania przy akom-
paniamencie fortepianu, po któ-
rych poznamy wyniki pierwszego 
etapu. Następnie, w  czwartek, 28 
lutego, odbędą się występy w  to-
warzystwie orkiestry i  zamknięcie 
drugiego etapu. Nagrody zostaną 
wręczone laureatom w  piątkowy 

wieczór, 1 marca, podczas uroczystego koncertu. Na scenie poza tego-
rocznymi zwycięzcami pojawią się również muzycy z Orkiestry Symfonicz-
nej Filharmonii Częstochowskiej, pod batutą Adama Klocka, oraz laureaci 
poprzedniej edycji: Hanna Okońska (sopran) Hongyu Chen (baryton).
Na przesłuchania wstęp dla publiczności jest wolny, jednak na koncer-
ty (zarówno na ten inauguracyjny, jak i na finałowy występ laureatów) 
obowiązują bilety. Głównym organizatorem Konkursu Wokalnego im. 
Jana, Edwarda, Józefiny Reszke jest Filharmonia Częstochowska im. Bro-
nisława Hubermana. Tegoroczna edycja odbywa się pod patronatem 
Prezydenta Miasta Częstochowy. Więcej informacji na temat konkursu 
i poszczególnych wydarzeń na stronie internetowej: filharmonia.com.pl.

Michał Wilk
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Irena Szewińska była najlepszą lekkoatletką 
w  dziejach polskiego sportu. Siedmiokrot-
ną medalistką olimpijską (1964, 1968, 1972, 
1976), 54-krotną rekordzistką Polski, pięcio-
krotną rekordzistką Europy i  trzynastokrot-
ną rekordzistką świata w biegach na 100 m, 
200 m i  400 m oraz w  sztafecie 4x100 m. 
Dwadzieścia trzy razy została mistrzynią 
kraju. Cztery razy uczestniczyła w  mistrzo-
stwach Europy, podczas których zdobyła 
dziesięć medali: w Budapeszcie (1966) srebr-
ny  w biegu na 100 m, złoty na 200 m, złoty 
w  skoku w  dal i  złoty w  sztafecie 4x100 m, 

w Helsinkach (1971) brązowy medal w bie-
gu na 200 m, w Rzymie (1974) złoty w biegu 
na 100 m, złoty na 200 m i brązowy w sztafe-
cie 4x100 m oraz w Pradze (1978) medal brą-
zowy w biegu na 400 m i również brązowy 
w sztafecie 4x400 m. Zajmowała medalowe 
miejsca w  zawodach halowych. W  Poczda-
mie 13 czerwca 1974 roku odebrała swojej 
największej rywalce Renate Meissner-Ste-
cher rekord świata w biegu na 200 m. Znany 
działacz światowej lekkoatletyki, Holender 
A. Paulen stwierdził wtedy: „Bieg Ireny Sze-
wińskiej jest lotem...”

W  głosowaniu międzynarodowych agen-
cji prasowych została uznana za najlepszą 
sportsmenkę świata roku 1974. Rok później 
nagrodę Francuskiej Akademii Sportu wrę-
czył jej osobiście w Pałacu Elizejskim prezy-
dent Francji Giscard d’Estaing. W 1998 roku, 
w  plebiscycie „Polityki”, „Przeglądu Sporto-
wego” oraz „Tempa” została uznana za postać 
numer jeden w polskim sporcie XX wieku. 
Lekkoatletka stołecznej Polonii współpraco-
wała z wieloma trenerami, jednak najdłużej, 
od 1972 roku do końca kariery, jej trenerem 
był mąż Janusz Szewiński. Specjalizowała się 

WIELKA DAMA
POLSKIEGO SPORTU

27 lutego, w Ratuszu zostanie otwarta wystawa „Wielka dama polskiego sportu. Irena Szewińska 
na fotografiach Janusza Szewińskiego”. Mąż wybitnej sportsmenki przez lata był dla niej nie tylko trenerem, 

ale również, jako fotoreporter, dokumentował jej sukcesy. W Muzeum Częstochowskim będzie można zobaczyć 
wybór historycznych kadrów, zarówno tych doskonale znanych, chociażby z „Przeglądu Sportowego”, 

jak i tych całkowicie unikatowych.

w  biegach sprinterskich na 100 m, 200 m 
i 400 m oraz w skoku w dal. Startowała tak-
że w  skoku wzwyż,  biegach przez płotki 
i  w  pięcioboju. W  latach 1963–1980 pięć-
dziesiąt razy reprezentowała Polskę w  me-
czach międzypaństwowych (148 startów, 67 
zwycięstw indywidualnych).  
Była działaczką wielu polskich i  międzyna-
rodowych organizacji sportowych. Od 1980 
roku zasiadała we władzach PZLA, a od 1997 
do 2009 roku była prezesem tego związku. 
W 2011 r. została wybrana do Rady Mię-
dzynarodowego Stowarzyszenia Federacji 

Lekkoatletycznych (IAAF), a  od roku 1995 
była członkiem Rady Europejskiego Stowa-
rzyszenia Lekkiej Atletyki (EAA). W 1980 roku 
weszła w skład zarządu Polskiego Komitetu 
Olimpijskiego, a  w 1988 roku została jego 
wiceprezesem. W  roku 1998 została człon-
kiem Międzynarodowego Komitetu Olimpij-
skiego. 
Autorem zdjęć, które złożą się na wystawę 
w   Muzeum Częstochowskim, jest Janusz 
Szewiński –  absolwent AWF Poznań, wielo-
krotny reprezentant Polski w biegu na 400 m  
przez płotki. Pracował jako fotoreporter 

w  Naczelnej Redakcji Miesięczników Spor-
towych i  w  redakcjach czasopism: „Lekko-
atletyka”, „Sport dla Wszystkich”, „Przegląd 
Sportowy”. W 1965 roku był laureatem Ogól-
nopolskiego Konkursu Fotografii Sportowej 
i konkursu na najlepszą okładkę tygodników 
sportowych w  Europie, zorganizowanego 
przez redakcję „Miroir-Sprint”. W  jego zdję-
ciach Ireny Szewińskiej widać spojrzenie 
zarówno fotoreportera, trenera, jak i  męża. 
Dzięki temu układają się one zarówno w nar-
rację o Wielkiej Mistrzyni Sportu, jak i w hi-
storię bardzo osobistą. 

WYSTAWA



Szkło od dawna stanowi doskonałe medium 
dla artystycznych działań. Najlepiej znane 
jest z  pewnością dmuchane szkło weneckie, 
które zawsze było chętnie przywożone przez 
większość turystów z  wakacji we Włoszech. 
Rozkwit sztuki weneckiej przypada przede 
wszystkim na drugą połowę XX wieku. Po dziś 
dzień to miasto jest światowym centrum szkła 
dla wszystkich jego pasjonatów – amatorów 
i  profesjonalnych artystów. Inna w  swoim 
charakterze jest modernistyczna szkoła szkła 
artystycznego, na czele ze słynnym wazonem 
wykonanym w  1937 roku przez Alvara Aalto 
i  nagrodzonym Grand Prix na światowej wy-
stawie sztuk rzemieślniczych i  dekoracyjnych 
w  Paryżu. Ta fińska szkoła stawia raczej na 
opływowość i  przezroczystość, czasem wpro-
wadzając grubszą, chropowatą fakturę, która 
ma rozpraszać światło przez charakterystyczne 
zamglenie. Również Polska ma swoją trady-
cję. Najpopularniejsze było zawsze malarstwo 
na szkle, wyrób witraży kościelnych oraz cięte 
stołowe szkło ołowiowe, które zdobiło kiedyś 
wszystkie mieszczańskie meblościanki. 
W  jaką tradycję wpisuje się zatem twórczość 
Witolda Śliwińskiego? Artysta koncentruje się 
przede wszystkim na szkle dekoracyjnym, któ-

re ma charakter nieco „rzeźbiarski”. Jako członek 
Związku Artystów Plastyków „Polska Sztuka 
Użytkowa” ma okazję na bieżąco obserwować 
zmieniające się w tej dziedzinie trendy – rene-
sans szklanych dekoracji, które jeszcze nie tak 
dawno były raczej passé. O tworzywie swojej 
sztuki mówi: Szkło to dziwna substancja. Z jed-
nej strony, wymagająca, żądna skupionej uwagi 
i rozległej wiedzy. Z drugiej, wyrazista, a zarazem 
chętna do zmian. Jako materia może być pod-
dana różnego rodzaju działaniom i  technikom, 
może być barwiona, wyciągana, stapiana, roz-
ciągana, cięta, dmuchana, tłuczona i  na nowo 
łączona. Idąc tym tropem, rozpocząłem ekspe-
rymenty z formami szklanymi, łącząc je z innymi 
materiałami tak odmiennymi jak np. metal czy 
drewno. Cały czas poszukuję nowych rozwiązań, 
testując możliwości i  kondycję szklanej materii. 
Łącząc ją z  nowymi elementami uzyskuję nie-
jednokrotnie nieprzewidywalny, zaskakujący 
rezultat. Ten rezultat możemy oglądać od  
1 lutego do 10 marca w Miejskiej Galerii Sztu-
ki. To doskonała okazja dla tych wszystkich, 
którzy poszukują inspiracji, aby nietuzinkowo 
urządzić swoje wnętrza. Może warto odważnie 
podejść do tematu i wybrać szkło artystyczne?

Sylwia Góra

SZTUKA
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JEDNYM OKIEM DARIUSZ DĄBROWSKI

KRYSZTAŁ,
MARBLIT, STRAS

Zima bywa kapryśna. Ciepły koc, gorący kubek herbaty albo kawy i książka - 
najchętniej nie wychodzilibyśmy z domu. Jednak wystawy, których otwarcie jest zaplanowane 
na ten miesiąc w Miejskiej Galerii Sztuki zachęcają, aby na chwilę opuścić ciepłe mieszkanie 

i przenieść się w inną przestrzeń. Jedną z tych ekspozycji jest „Glassart” 
Witolda Śliwińskiego, który pokaże swoje prace w dziedzinie szkła artystycznego. 

EVVIVA L’ARTE

Malarstwo Mariusza Stanowskiego progra-
mowo składa się z serii obrazów do których 
m.in. należą: „Cytaty”, „Akty”, „Znaki”. Na 
wystawie w częstochowskiej galerii artysta 
pokazuje dwie serie: „Portrety” i „Grupy lu-
dzi”. Znajdą się tu obrazy, które w  ramach 
tych serii powstawały na przestrzeni 30 
lat, pierwsze z 1986 i ostatnie z 2019 roku. 
Pozwoli to z  jednej strony na porównanie 
zmian, jakie w tym czasie się w nich dokony-
wały, a z drugiej, na zauważenie łączącej je 
wspólnej koncepcji.

Mariusz Stanowski ukończył studia na Poli-
technice Warszawskiej (Wydział Mechaniki 
Precyzyjnej ) oraz Akademię Sztuk Pięknych 
w  Warszawie (Wydział Wzornictwa), gdzie 
następnie pracował przez kilka lat jako pro-
jektant i pracownik dydaktyczny. Równole-

gle studiował malarstwo w  pracowni prof. Ta-
deusza Dominika.
Od 1984 r. zajmuje się głównie malarstwem 
i teorią sztuki. Jest autorem prac teoretycznych 
z  zakresu percepcji struktur wizualnych oraz 
samej twórczości. Jako malarz zadebiutował 
wystawą w  Muzeum Sztuki Współczesnej Vi-
kingsberg w Helsinborgu, razem z Tadeuszem 
Dominikiem, Janiną Dobrzyńską i  Andrzejem 
Podkańskim. W  1985 r. w  jego malarstwie 
znaczną rolę zaczęła odgrywać świadomość, 
a  tworzywem, oprócz tradycyjnych środków 
malarskich, stały się również pojęcia i  treść. 
Jest to też próba połączenia malarstwa z kon-
ceptualizmem. Realizował wiele wystaw indy-
widulanych, uczestniczył w  wystawach zbio-
rowych, ostatnio także współtworzył wystawę 
„Wolność sztuki. Niepodległość artysty” w Mu-
zeum Częstochowskim.

PORTRETY I GRUPY LUDZI
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1 lutego, o godz. 18.00, 
w Miejskiej Galerii Sztuki 

będziemy mieli okazję 
uczestniczyć w wernisażu 
wystawy „Big City Light” 

Pauliny Taranek. 
Z młodą artystką rozmawiamy 

o wystawie, twórczości 
i „życiu ze sztuki”.

W PRZYSZŁOŚĆ PATRZĘ 
Z OPTYMIZMEM

Sylwia Góra: Podróżuje Pani pomiędzy dwo-
ma miastami - rodzinną Częstochową i Kra-
kowem. Odrębność tych miast jest oczywista 
i zapewne odczuwalna. Jak jest w Pani przy-
padku? Gdzie czerpie Pani inspirację, gdzie 
odpoczywa?

Paulina Taranek: W  Krakowie mam swoją 
pracownię w  takim miejscu, gdzie dobrze mi 
się tworzy, które daje mi spokój i przestrzeń na 
przemyślenia. To tu spędziłam znaczną część 
swojego dorosłego życia i tutaj powstała więk-
szość moich prac. Kraków zawsze był miastem 
lubianym przez artystów i kiedy sama zaczęłam 
tworzyć, zrozumiałam, że faktycznie ma nie-
zwykłą atmosferę sprzyjającą takim działaniom. 

To jedno z  miast, gdzie żyje się wolniej, gdzie 
można o sztuce myśleć, gdzie ona nas otacza. 
Częstochowa jest jednak miastem, gdzie ma-
lowałam swoje pierwsze obrazy. Jestem z  nią 
związana emocjonalnie i  sentymentalnie, bo 
to tu mieszka moja rodzina. Stąd mam piękne 
wspomnienia. Kraków i  Częstochowa istnieją 
w  moim życiu w  sposób powiązany. Z  wy-
kształcenia jestem konserwatorem zabytków 
i w związku z tym pracuję w obu miastach. Po-
zwala mi to w  pewnym sensie „przewietrzyć” 
umysł, zmienić otoczenie, spotkać innych ludzi, 
a to wszystko wpływa na moją twórczość.

Od 1 lutego możemy oglądać w  Miejskiej 
Galerii Sztuki w Częstochowie wystawę Pani 

prac skoncentrowaną na motywie nowocze-
snej metropolii. Jako osoba zakorzeniona 
w dwóch miejscowościach i sporo podróżu-
jąca, ma Pani własny, bardzo indywidualny 
sposób postrzegania miasta.

Wystawa „Big City Light” będzie pokazywa-
na w Galerii Antresola i potrwa do 10 marca. 
Jest to opowieść o  nowoczesnych miastach, 
wielkich metropoliach, które kojarzą nam się 
z pewną powtarzalnością, elegancją, układem 
ulic i  kwartałów niczym od linijki. Moje spoj-
rzenie jest jednak inne, bardziej wrażeniowe. 
W moich pracach bardzo ważną rolę odgrywa 
światło. Nie tworzę z fotograficzną dokładno-
ścią. Miasta to miejsca tętniące życiem podle-

gające ciągłej zmianie. Miasto to dżungla, feeria 
świateł, plątanina refleksów, przesuwających 
się obiektów, czego ludzie często nie dostrze-
gają. Miasto nowoczesne nie musi być nudne 
i zimne. Zależy mi na tym, żeby pokazać inność. 
Ze względu na swoją pracę konserwatora spo-
ro podróżuję. Byłam w wielu miejscach nie tyl-
ko w Europie, ale i świecie. Zawsze obserwuję 
otaczającą mnie przestrzeń i  często właśnie 
tam znajduję inspirację. Odbiorcy mogą mieć 
wrażenie, że znają widoki z moich obrazów. I to 
się zgadza - to nasza codzienność, na którą nie 
zwracamy uwagi i  której często nie widzimy. 
Przyglądając się sztuce współczesnej, nigdzie 
nie znalazłam takiego rodzaju przedstawienia 
miasta w  malarstwie i  to mnie zainspirowało 
do stworzenia cyklu.

W  Pani pracy i  życiu nowoczesność splata 
się z pewnym rodzajem historii, przeszłości. 
Po pierwsze ukończyła Pani Akademię Sztuk 
Pięknych w  Krakowie, która jest powszech-
nie uważana za najbardziej konserwatywną 
Akademię w Polsce. Dodatkowo był to kieru-
nek: konserwacja zabytków. W jaki sposób to 
pomaga, a w jaki szkodzi w pracy twórczej?

Kiedy kończyłam Akademię, istniała tam już 
spora przestrzeń na malarstwo nowoczesne, 
na szukanie własnej drogi. Oczywiście są różne 
pracownie i  każda z  nich ma swój charakter, 
ale to w  żaden sposób nie zamyka drogi do 
indywidualności. Mamy oczywiście klasykę 
warsztatu, jak martwa natura, portret - co jest 
niezbędne, aby mieć podstawy techniczne. 
Akademia nie utrudnia, daje miejsce na dowol-
ność, spełnianie swojej wizji, umożliwia „burzę 
mózgów” z osobami, które od lat są praktyka-
mi, sami tworzą, są artystami, wykładowcami, 
profesjonalistami. Nie stawia barier, lecz daje 
możliwości rozwoju, co oczywiście zależy od 
cech indywidualnych. Jeśli chodzi o mój kieru-
nek, myślę że bez konserwacji nie byłoby mnie 
jako artystki. Ta dziedzina bardzo dużo wniosła 
do mojego życia. Nauczyłam się wielu technik 
- począwszy od malarstwa ściennego, przez 
sztalugowe, na rzeźbie kończąc. Dowiedzia-
łam się, jakie efekty można uzyskać za pomocą 
farb, pigmentów czy innych mediów. Dzięki 
mojemu wykształceniu obcuję z dziełami sztu-
ki - czasami bardzo wysokiej klasy, na co nie 
miałabym szansy jako widz. Mogę ich dotknąć, 
poddać analizie, przyjrzeć się z bliska. Nie każ-
dy ma taką możliwość. Przy okazji prac konser-
watorskich można zaobserwować, jak tworzyli 
najlepsi, jakich technik używali, w jaki sposób 
nakładali farbę itp. Wykorzystuję tę wiedzę 
w swojej pracy i niezwykle mi to pomaga. Eks-
perymentuję z techniką. Jak widać, mój zawód 
niesie ze sobą bardzo dużo plusów, ale pytała 
pani też o minusy. Właściwie jest tylko jeden. 
Konserwacja pochłania dużo czasu. To praca 
ciężka, intensywna, drobiazgowa, odpowie-
dzialna. Niektóre  projekty wymagają wielogo-

dzinnej uwagi przy jednym małym elemencie 
i wtedy niestety nie ma czasu, a nawet siły na 
tworzenie projektów malarskich.

Pani jednak świetnie sobie radzi. Przykła-
dem jest konkurs zorganizowany przez 
National Geographic na pracę, która mia-
ła promować ich serial „Geniusz: Picasso”, 
w  którym zdobyła Pani pierwszą nagrodę. 
Jakie były jego kulisy?

Informację o konkursie znalazłam w internecie 
i  postanowiłam spróbować. Należało przed-
stawić symbol jednego z  miast, w  którym 
znajduje się Akademia Sztuk Pięknych, w sty-
lu twórczości charakterystycznej dla Picassa. 
Wybrałam Lajkonika i  zdobyłam pierwszą 
nagrodę w Krakowie. Trochę się tego nie spo-
dziewałam. Jest to niesamowite wyróżnienie. 
Byłam w Warszawie na premierze pierwszego 
odcinka serialu i  poznałam osoby pracujące 
w National Geographic. Odbija się to echem po 
dziś dzień. Gazety w obu miastach pisały o tym 
wydarzeniu - co zawsze wzbudza w  artyście 

radość i  daje nową energię. Zaproponowano 
mi wystawę w Warszawie. Od czasu konkursu 
zainteresowanie moją sztuką jest na pewno 
większe, pojawiły się konkretne zamówienia. 
Mam ciągły kontakt z  publicznością, której 
mogę stosunkowo często pokazywać to, nad 
czym w  danym momencie pracuję, co mnie 
inspiruje. Nie ma dla artysty chyba nic ważniej-
szego niż to, aby swoją twórczość pokazywać, 
aby się nią dzielić. To daje ogromną motywację 
do dalszej pracy.

Pani przykład pokazuje, że młodzi artyści 
nie muszą tworzyć w Polsce na marginesie, 
że ich praca to zawód,  nie tylko hobby. Może 
jednak nie jest z tą sztuką w naszym kraju aż 
tak źle?  

Nie jest aż tak źle. Ostatnio pojawiła się moda 
na młodych twórców. Mam wrażenie, że jakoś 
bardziej się ich wspiera. Świadomość społecz-
na także się zwiększyła. Ludzie zaczynają sobie 
zdawać sprawę, że artysta też musi z  czegoś 
żyć, że to zarówno jego praca, jak i pasja. Poma-
gają w tym media społecznościowe. Posiadam 
profile na Facebooku i Instagramie, na których 
pokazuję swoje prace. I mimo, że jest to długa 
i kręta droga, to pojawia się na niej wiele pozy-
tywnych momentów, dlatego z optymizmem 
patrzę w  przyszłość. Nie pozostaje mi nic in-
nego, ponieważ malarstwa nigdy nie porzucę. 
Rynek sztuki ulega przemianom, odbiorcom 
nie wystarczają już obrazki kupione w marke-
tach, zaczynają doceniać prawdziwe malar-
stwo i dzieła stworzone przez profesjonalistów 
w  sposób indywidualny, specjalnie dla nich. 
Odpowiedzią na te potrzeby może być właśnie 
moje malarstwo.

ROZMOWA

Więcej prac artystki można znaleźć na: 
paulinataranek.wordpress.com; 

www.instagram.com/paulina.taranek; 
www.facebook.com/paulinataranekpaintingconservationart
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Magda Fijołek: Skąd wzięła się 
nazwa – Ice Hypnotists Czę-
stochowa?

Daniel Chrobaczyński: Chcie-
liśmy, aby nasza nazwa była 
unikalna oraz posiadała puentę. 
Wtedy nie zdawaliśmy sobie 
sprawy, że powstanie tak wiele 
grup o  podobnych zaintereso-
waniach oraz że w  przyszłości, 
oryginalna nazwa będzie mia-
ła taką wagę. Dzisiaj możemy 
śmiało stwierdzić, że nazwa Lo-
dowi Hipnotyzerzy to był strzał 
w dziesiątkę 

Istniejecie już kilka lat. Praw-
da?

Adam Krykwiński: Wszystko 
zaczęło się w 2015 roku.

Daniel: Początkiem były zawo-
dy łyżwiarskie Freestyle Ska-
te Day 2015, które odbyły się 

w Oświęcimiu. Tam okazało się, 
że mamy fajną, zgraną ekipę 
i  możemy działać jako freesty-
lerzy. 

No tak, ale przygodę z  łyż-
wami z  pewnością zaczęliście 
wcześniej…

Daniel: Dużo wcześniej! Nasze 
pierwsze wspomnienia sięgają 
czasów podstawówki 

Adam: Pamiętam, gdy po raz 
pierwszy założyłem łyżwy. 
Miałem 11 lat i mama zabrała 
mnie na lodowisko przy ul. So-
bieskiego. Cały klimat wypra-
wy na lodowisko, jego rozmiar 
i  zabawa płynąca z  jazdy, tak 
mnie zauroczyły, że następne 
lata mijały mi właśnie na tafli. 
Wiele zawdzięczam mamie, 
która potem, chodząc ze mną 
regularnie, budowała moją 
sympatię do łyżew.  

Daniel: Lodowisko jest ze mną 
całe życie. W  łyżwach jest coś 
takiego, co niesamowicie mnie 
przyciąga. Lata temu zauważył 
to dziadek, który po raz pierw-
szy zabrał mnie na taflę. Pa-
miętam, że dziadek słabo jeź-
dził, więc nauczyłem się sam. 
Małymi krokami, podglądając 
innych i ciągle się ucząc - zała-
pałem. Do dzisiaj pamiętam sy-
tuację, gdy pewna dziewczyna 
powiedziała do chłopaka, coś 
w stylu „Ten mały zasuwa lepiej 
od ciebie”. 

Nie jesteście sami w grupie.

Daniel: Tak, w  sumie jest nas 
pięcioro. Ale jest to dosyć 
płynne. Jedni przychodzą, 
inni odchodzą. Niektórzy z nas 
rozpoczynają studia, dorosłe 
życie i wtedy trudniej jest być 
na wszystkich spotkaniach 
grupy.

Wspominaliście, że takich 
grup, jak Wy, w  Polsce jest 
wiele.

Daniel: Rzeczywiście, kiedy już 
utworzyliśmy naszą ekipę, zaczę-
liśmy odnajdywać grupy podob-
ne do nas. Jeszcze do niedawna 
nasze częstochowskie lodowisko 
nie było zadaszone, więc poza 
sezonem jeździliśmy tam, gdzie 
lodowiska działały dłużej od na-
szego. Dzięki temu poznaliśmy 
ekipy, z  którymi mieliśmy przy-
jemność tworzyć społeczność 
Freestyle Ice Skating Poland. 

Adam: Teraz wspólnie z innymi 
ekipami organizujemy wyjazdy, 
luźne spotkania i  imprezy. Je-
steśmy też w zarządzie ogólno-
polskiej grupy FIS Poland. Jest 
to nieformalna federacja wszyst-
kich ekip. Tworzą je łyżwiarze 
nie tylko uprawiający lodowy 
freestyle czy jazdę figurową, ale 

także hokeiści, czy nawet za-
wodnicy Red Bull Crashed Ice . 

Wytłumaczcie zatem, na czym 
ten freestyle na łyżwach po-
lega? Nie jest to przecież ani 
łyżwiarstwo figurowe, ani 
szybkie.

Adam: Dużo osób nazywa to 
tańcem, jednak ja nie mogę prze-
konać się do tego określenia.

Daniel: Jest to raczej rodzaj jaz-
dy figurowej na łyżwach hokejo-
wych, ale bez sztywnych reguł. 
Określenie „styl wolny” najlepiej 
wyjaśnia, czym jest freestyle. Je-
dyne, co nas ogranicza, to nasza 
wyobraźnia i nasze flow. To jest 
w  tym piękne, ponieważ każdy 
ma swój styl, swoje upodobania, 
swoje triki. Tutaj nie ma rzeczy 
niemożliwych, a  jedynie takie, 
których jeszcze nie zrobiłeś. 

Czasami trenujecie na naszym 
lodowisku, dzieląc je z innymi 
łyżwiarzami. Czy to jest bez-
pieczne dla Was i dla nich?

Adam: Tak, zawsze dbamy o to, 
aby nikomu nie zrobić krzywdy. 
Tworzymy sobie dostatecznie 
dużo miejsca, a znajomi pilnują, 
by nikt nam nie przeszkadzał. 
My sami nie zaczynamy akroba-
cji, póki nie jesteśmy pewni, że 
jest to bezpieczne. 

Daniel: Wszystkie akrobacje wy-
konujemy na środku lodowiska. 
Musimy dbać o bezpieczeństwo 
nasze i  innych, tym bardziej, że 
często przeskakujemy nad sobą. 

Adam: Niedawno byliśmy w Lu-
blinie, gdzie świetnie sprawdzały 
się pachołki, dzięki którym zostały 
odgrodzone dwie strefy - środek 
dla akrobacji i  zewnętrzna strefa 
dla łyżwiarzy rekreacyjnych. 

Daniel: Dla nas bezpieczeństwo 
to podstawa.  Zdajemy sobie 
sprawę, że lodowisko nie jest tyl-
ko dla nas, że dzielimy je zarów-
no z  tymi, którzy dopiero uczą 
się jeździć, jak i z tymi, którzy po 
prostu chcą się poślizgać. 

Adam: Musimy się pochwalić, że 
od kiedy jeździmy, nikomu nic 
się nie stało. Jesteśmy odpowie-

dzialnymi ludźmi, dbając o bez-
pieczeństwo.

Daniel: Niestety smutne jest 
to, że ludzie wkładają nas do 
jednej szufladki z  tymi, którzy 
na łyżwach jeżdżą w  sposób 
nieodpowiedzialny, a  później 
na naszych profilach na Face-
booku i  Instagramie wypisują 
nieprzychylne komentarze. 
Staramy się odpowiadać na nie, 
wszystko tłumacząc. Poza tym 
podpisaliśmy umowę z często-
chowskim MOSiR-em na wyna-
jem lodowiska w soboty, co da 
nam więcej swobody w  nauce 
nowych akrobacji. Na takie 
treningi składamy się wszyscy 
wspólnie. Dodatkowo, jeszcze 
w  tym sezonie, chcemy zawią-
zać formalne Stowarzyszenie, 
a  nasz dalekosiężny plan to 
Związek Sportowy, o  nazwie 
FIS - Ice skating Poland.

Co będzie jego celem?

Daniel: Chcemy uczyć młodych 
ludzi jazdy na łyżwach, chcemy 
również zrobić szkółkę freestyle-
-u, ponieważ coraz więcej ludzi 
się tym interesuje.

Adam: Fajne jest to, że ludzie 
nas podglądają, zagadują, py-
tają o  niektóre figury, a  my im 
to tłumaczymy. Cieszymy się 
też z rosnącej liczby młodszych 
łyżwiarzy. Chcemy zarazić naszą 
pasją jak największą ilość osób, 
a innym pokazać, że łyżwiarstwo 
to nie tylko jeżdżenie w kółko. To 
także wielka społeczność, wielo-
letnie przyjaźnie, pokonywanie 
wyzwań, a  przede wszystkim 
dobra zabawa! 

Daniel: Cieszy nas także zain-
teresowanie naszym filmikami, 
które kręcimy i  umieszczamy 
w  social mediach. Pokazuje to, 
iż mimo że to świeża dyscy-
plina, ludziom się to podoba. 
Atrakcyjna do oglądania jest też  

 
rywalizacja na lodzie, która tro-
chę przypomina breakdance. 
Podczas takiego pojedynku 
wychodzą dwie osoby i na prze-
mian wykonują swoje figury. 
Wygrywa ta osoba, która zdo-
będzie najgłośniejsze brawa 
publiczności. 

Co jest Waszym największym 
sukcesem?

Daniel: To, że wciąż jeździmy na 
łyżwach, trenujemy i  nie pod-
dajemy się. Marzymy o tym, by 
nawet jako starsi ludzie wciąż 
wykonywać na lodowisku róż-
ne triki.

Adam: Na koniec chciałbym 
dodać, że lodowisko towarzyszy 
nam prawie od zawsze. Mamy 
za sobą tysiące godzin i drugie 
tyle upadków, widzieliśmy, jak 
to wszystko się zaczęło, a  teraz 
widzimy, jak się rozwija. Wszyst-
kie przygody, poznani ludzie, 
cele, które osiągnęliśmy… Nie 
zamienimy tego na nic!  

W takim razie życzę Wam po-
wodzenia. A tym, których za-
interesowaliście swoją pasją 
podpowiadam, że Ice Hypno-
tists można znaleźć zarówno 
na Facebook-u, jak i na Insta-
gramie.

MIASTO Z PASJĄ
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Nazywają siebie „Lodowymi Hipnotyzerami z Częstochowy”, 

bo akrobacje, które wykonują na tafli lodowiska, wręcz hipnotyzują. 

Wymaga one zarówno niesamowitej sprawności fizycznej, 

jak i mistrzowskiej koordynacji w poruszaniu się na łyżwach. 

W widzach ich popisy wzbudzają autentyczny podziw. 

LODOWI
HIPNOTYZERZY LODOWI
HIPNOTYZERZY 
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SPACERY Z JULKIEM

Cyganowskiego – Jan). Pracownia Lucjusza 
wykonywała również inne prace: żetony spor-
towe, plakietki do sztandarów, pamiątkowe 
albumy, monogramy, pieczęcie, a także tzw. 
psie numerki, które dokumentowały wniesie-
nie opłaty miejskiej za posiadanie czworonoga. 
Przedmioty, które wyszły spod ręki mistrza  
cechuje niezwykła precyzja. Ich wykonanie 
było czasochłonne. Przez cały okres swojej 
działalności grawer utrzymywał wysoki po-
ziom wykonania. Nie ulegał pokusie łatwego 
zarobku – np. wykonywania tandetnych, szyb-
ko sprzedających się przedmiotów związanych 
z kultem religijnym.     

Pracownia Cyganowskiego posiadała piece 
emalierskie, dzięki którym można było pokry-
wać kolorową emalią niektóre wyroby. Mimo 
upływu wielu dziesiątek lat przepiękne barwy 
emalii na odznakach nadal mogą cieszyć oczy. 
Lucjusz Cyganowski zmarł 1 III 1943 r. w Często-
chowie (w wieku 61 lat), został pochowany na 
cmentarzu Kule. Grobowiec rodzinny, w  któ-
rym spoczął, wskutek decyzji władz cmentarza, 
został zlikwidowany. Po śmierci grawera przez 
dwadzieścia kilka lat (do 1967 r.) zakład prowa-
dzi syn Jan. 
Szereg artystycznie wykonanych przez Lu-
cjusza Cyganowskiego prac znajduje się 

w zbiorach częstochowskich: w Muzeum Czę-
stochowskim, a także u prywatnych kolekcjo-
nerów – Andrzeja Patrzyka i  Andrzeja Paszty. 
W  roku 2013 ukazała się książka (autorstwa  
A. Paszty i  J. Sętowskiego) „Oznaki często-
chowskie Lucjusza Cyganowskiego”. W 2014 r. 
oddział częstochowski Polskiego Towarzystwa 
Numizmatycznego złożył wniosek o nazwanie 
jednej z ulic Częstochowy imieniem grawera. 
Wniosek został rozpatrzony pozytywnie, jed-
nak Cyganowski nadal czeka na swoją ulicę.

Juliusz Sętowski

GRAWER-ARTYSTA
W początkach XX w. i w dwudziestoleciu międzywojennym swoje pracownie w Częstochowie prowadziło 

kilkunastu grawerów. Najznakomitszym z nich był mistrz Lucjusz Cyganowski. 

Do Częstochowy przybył w roku 1906 z Warsza-
wy, gdzie praktykował u najlepszych mistrzów 
grawerstwa. Swoją pracownię artystyczno-gra-
werską otworzył w kamienicy (zwanej obecnie 
mieszczańską) u zbiegu II Alei (nr 24) i ulicy Te-
atralnej (nr 11) (od 1917 r. ul. Kościuszki). Lokal 
zajmowany przez jego warsztat znajdował się 
na parterze budynku od strony ulicy Teatralnej 
(w tym miejscu znajdują się teraz magazyny 
apteki). 
Wyjątkowej urody odznaki, przypinki metalo-
we i medale, które wychodziły spod jego ręki 
szybko ugruntowały jego czołową pozycję na 
rynku częstochowskim. Nie zrujnowała jej na-

wet afera kryminalna z 1909 r., w którą został 
zaplątany. Mowa tu o głośnej w Częstochowie 
(a także na ziemiach polskich) sprawie Dama-
zego Macocha – zakonnika jasnogórskiego, 
który dokonał licznych kradzieży i oszustw,  
a także zabójstwa w klasztorze. Według akt są-
dowych Cyganowski: „wbrew obowiązującemu 
prawu wygrawerował pieczęć urzędnika stanu 
cywilnego parafii Parzymiechy na bezpośred-
nie zamówienie Macocha wiedząc, że ten nie 
jest proboszczem w Parzymiechach i do obsta-
lowania pieczęci upoważnienia nie miał”. Cyga-
nowskiego skazano za to na 7 dni  aresztu. 
W ciągu kilkudziesięciu lat twórczej aktyw-

ności, ten mistrz grawerstwa wykonał setki 
odznak, odznaczeń oraz medali. Po latach 
znakomicie dokumentują one funkcjonowa-
nie różnego rodzaju miejscowych organizacji, 
klubów, stowarzyszeń, a także lokalne wyda-
rzenia społeczne, kulturalne i sportowe. Obok 
wyjątkowych, artystycznych realizacji, w pra-
cowni Lucjusza Cyganowskiego wykonywa-
no też prace bardziej prozaiczne: wycinano 
pięknie kaligrafowane napisy na obrączkach, 
pierścionkach, zegarkach, czy też na metalo-
wych plakietkach przytwierdzanych do jubile-
uszowych nagród czy uroczystych prezentów 
(w sztuce kaligrafii wyspecjalizował się syn  
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XI Walentynkowe Marsze na orientację - 9 lutego, 
godz. 8.00–16.00  
Spacer po Częstochowie dla dzieci i młodzieży w wieku 6-19 lat
Organizator: Regionalny Oddział PTTK w Częstochowie  
(www.ropttk.cba.pl, pttkregczwa@op.pl) 
Koszt: 10 zł

„Zimowe bałwanki”- 11-15 lutego 
Zajęcia plastyczne dla dzieci spędzających ferie w mieście 
Obowiązują wcześniejsze zapisy: tel. 34 363 64 44  
filia1@biblioteka.czest.pl 
Biblioteka Publiczna, Filia nr 1, Aleja Niepodległości 11 

„Bajkowe łamigłówki” - 11-15 i 18-22 lutego
Zajęcia literackie dla dzieci. Szczegółowe informacje:  
tel. 34 361 43 27, filia8@biblioteka.czest.pl 
Biblioteka Publiczna, Filia nr 8, ul. Księżycowa 2

Ferie z taekwondo – 11-22 lutego 
Zajęcia treningowe z elementami taekwondo i kickboxingu 
dla dzieci i młodzieży 
Organizator: KS Orient (klubsportowyorient@gmail.com 
www.ksorient.pl).
CH Jagiellończycy, ul. Brzozowa 2/8

Półkolonie „Zimowa przygoda prawdziwego ninja” - 
11-22 lutego, godz. 8.00-16.00
Zajęcia dla dzieci w wieku 6-10 lat 
Organizator: KS Orient (klubsportowyorient@gmail.com 
www.ksorient.pl).
CH Jagiellończycy, ul. Brzozowa 2/8

Odjazdowe ferie dla dzieci i młodzieży ze spektrum 
autyzmu – 11-24 lutego, godz. 8.00-12.00 
Szczegółowe informacje: tel. 531 037 806, cspozpa@wp.pl, 
www.autyzm.czest.pl 
Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Autyzmem, ul. Nałkowskiej 11 

Wycieczka autokarowa „Tradycje dawnych rzemiosł” - 
11 lutego, godz. 8.00 – 16.00 
Wycieczka dla dzieci i młodzieży w wieku 6-19 lat
Organizator: Regionalny Oddział PTTK w Częstochowie 
(www.ropttk.cba.pl pttkregczwa@op.pl)
Koszt: 38 zł

Ferie dla dzieci - 11-15 i 18-22 lutego, godz. 9.00 – 14.00 
Zajęcia dla dzieci w wieku 4-12 lat
Organizator: Taurus Fitness&Spa (tel. 602 236 982) 
Klub Taurus Fitness & Spa, ul. Brzeźnicka 46 B
Koszt tygodniowego turnusu: 210 zł    

„Maski karnawałowe” - 11 lutego, godz. 9.00-11.00
Zajęcia edukacyjno-plastyczne dla dzieci 
Obowiązują wcześniejsze zapisy: tel. 34/367 11 59, 
filia5@biblioteka.czest.pl 
Biblioteka Publiczna, Filia nr 5, ul. Krasińskiego 4

„W rytmie samby” - 11-12 i 18-19 lutego,  
godz. 9.30–10.30 (grupa zorganizowana) 
i 12.00–13.30 (uczestnicy indywidualni) 
Warsztaty plastyczne, naukowe oraz techniczne porusza-
jące tematy związane z Brazylią. Obowiązują wcześniejsze 
zapisy: tel. 504 757 598. 
Muzeum Częstochowskie. Multicentrum ZODIAK, Park im. S. Staszica
Koszt: 7 zł /od osoby w grupie zorganizowanej/,  10 zł /uczestnicy 
indywidualni/

Gry i zabawy na terenie Częstochowskiego Centrum 
Wsparcia Rodziny – 11 lutego, godz. 10.00-14.00 
Planszówki, karaoke, zajęcia plastyczne dla dzieci w wieku 6-13lat
Organizator: Stowarzyszenie DLA RODZINY (info@dlarodziny.com) 
Częstochowskie Centrum Wsparcia Rodziny, ul. Sułkowskiego 9

FERIE 2019 – 11-15 lutego, godz. 10.00-14.00 
Zajęcia dla dzieci i młodzieży w wieku 7-18 lat
Organizator: UKS JURA (uksjura@interia.pl)
Środowiskowy Hufiec Pracy w Częstochowie, ul. Tkacka 5 a

„Stop przemocy” - 11-13 lutego,  godz. 10.00-13.00
Warsztaty dla dzieci w wieku 7-11 lat, dofinansowane ze 

środków Budżetu Obywatelskiego. Obowiązują wcześniej-
sze zapisy:  tel. 34 322 31 04, filia10@biblioteka.czest.pl
Biblioteka Publiczna, Filia nr 10, ul. Michałowskiego 20

„Ferie w bibliotece” - 11 lutego, godz. 10.00-12.00
Warsztaty rękodzieła artystycznego dla dzieci. Na spotkaniu 
uczestnicy będą wykonywać kartki walentynkowe metodą 
quillingu. Obowiązują wcześniejsze zapisy:   
tel. 34 322 76 19, filia15@biblioteka.czest.pl
Biblioteka Publiczna, Filia nr 15, ul. Okulickiego 63

Warsztaty czerpania i marmurkowania papieru - 
11 lutego, godz. 10.30-12.30 
Warsztaty dla dzieci w wieku 7-13 lat. Obowiązują wcze-
śniejsze zapisy: tel. 695 590 101, n.talarek@gmail.com  
Pracownia Tęczówka, ul. Dekabrystów 1 
Koszt: 30 zł 

Walentynkowe upominki – 11 i 13 lutego, 
godz. 12.00-13.00
Zajęcia dla dzieci spędzających ferie zimowe w mieście  
Biblioteka Publiczna, Filia nr 2, ul. Orlik-Rückemanna 35/37 

„Zima w tęczowych kolorach” - 11 lutego, 
godz. 12.00-14.00
Zajęcia literacko-plastyczne dla dzieci. Szczegółowe infor-
macje: tel. 34 365 88 48, filia25@biblioteka.czest.pl
Biblioteka Publiczna, Filia nr 25, ul. Wirażowa 8 A

Wyjście na lodowisko – 12 lutego 
Zajęcia dla dzieci i młodzieży w wieku 6-13 lat
Stowarzyszenie DLA RODZINY (info@dlarodziny.com) 
Sztuczne Lodowisko,ul. Boya-Żeleńskiego 6/8

Wycieczka autokarowa do Centrum Nauki 
i Techniki i Kina Sferycznego w Łodzi – 12 lutego, 
godz. 8.00–16.00 
Wycieczka dla dzieci i młodzieży w wieku 6-19 lat 
Organizator: Regionalny Oddział PTTK w Częstochowie 
(www.ropttk.cba.pl pttkregczwa@op.pl)
Koszt: 42 zł

„Uczniowie i życie szkolne 100 lat temu”- 12 lutego, 
godz. 9.30–11.00 (grupa zorganizowana)  
i 12.00–13.30 (uczestnicy indywidualni) 
Pokaz multimedialny dla dzieci w wieku szkolnym (szkoła 
podstawowa), uzupełniony opowieściami o oryginalnych 
przedmiotach związanych z życiem szkolnym przed 100 
laty. Obowiązują wcześniejsze zapisy: tel. 504 757 502.
Muzeum Częstochowskie, Ośrodek Dokumentacji Dziejów  
Częstochowy, ul. Katedralna 8
Koszt: 7 zł /od osoby w grupie zorganizowanej/,  
10 zł /uczestnicy indywidualni/

Zwiedzamy obiekty rekreacyjne: Pływalnia 
Aleja Niepodległości – 12 lutego, godz. 9.30-11.00 
Zajęcia dla dzieci i młodzieży w wieku 8-14 lat
Organizator: KRS TKKF Sportowiec (jmksportowiec@gmail.com 
www.sportowiec.org.pl) 
Pływalnia Kryta, ul. Niepodległości 20/22

Ferie z rakietą – 12-22 lutego, godz. 10.00-11.00 
Zajęcia dla dzieci i młodzieży w wieku 8-18 lat
Organizator: Uczniowski Klub Sportowy GEM 
(szkola_gem@o2.pl) 
Centrum Rekreacyjno-Sportowe SCOUT, 
ul. Drogowców 12

Warsztaty graficzne z prasą dru- 
karską - 12 lutego, godz. 10.30-12.30 
Warsztaty dla dzieci w wieku 7-13 lat. 
Obowiązują wcześniejsze zapisy: 
tel. 695 590 101, n.talarek@gmail.com  
Pracownia Tęczówka, ul. Dekabrystów 1 
Koszt: 30zł 

Ferie w bibliotece z przytupem 
i polotem - 12-15 i 19-22 lutego, 
godz. 10.30-15.00
Cykl zajęć dla dzieci w wieku 6-12 lat. 

Szczegółowe informacje: tel. 34 363 39 37
Biblioteka Publiczna, Filia Muzyczna, Aleja Niepodległości 41

Ferie w bibliotece z przytupem i polotem -  
12-15 i 19-22 lutego, godz. 10.30-15.00
Cykl zajęć plastycznych dla dzieci w wieku 6-12 lat. 
Obowiązują wcześniejsze zapisy: tel. 34 363 39 37
Biblioteka Publiczna, Filia Muzyczna, Aleja Niepodległości 41

„Ferie ze Scottiem” - 12, 15, 19 i 22 lutego, 
godz. 12.00-14.00
Cykl zajęć dla dzieci i młodzieży w wieku 8-13 lat. W czasie 
zajęć uczestnicy będą mogli doskonalić umiejętności 
analitycznego i logicznego myślenia, rozwijać intuicję 
algorytmiczną, uczyć się rozwiązywania skomplikowanych 
problemów. 
Biblioteka Publiczna, Filia nr 13, ul. Mireckiego 28
 
„Kartka walentynkowa” - 12 lutego, 
godz. 13.00-15.00
Zajęcia plastyczne dla dzieci. Podczas zajęć uczestnicy 
wykonają kartki walentynkowe z wykorzystaniem  
techniki quillingu. Obowiązują wcześniejsze zapisy:  
tel. 34 363 93 32, filia6@biblioteka.czest.pl
Biblioteka Publiczna, Filia nr 6, ul. Orkana 56 A
  
„Zima w tęczowych kolorach” - 12 lutego, 
godz. 13.00-16.00
Zajęcia literacko-plastyczne dla dzieci. Szczegółowe infor-
macje:  tel. 34 365 88 48, filia25@biblioteka.czest.pl
Biblioteka Publiczna, Filia nr 25, ul. Wirażowa 8A

Wyjście do Parku Trampolin – 13 lutego 
Wycieczka dla dzieci w wieku 6-13 lat 
Organizator: Stowarzyszenie DLA RODZINY 
(info@dlarodziny.com) 
Stacja Grawitacja, ul. Bór 164

Wycieczka do Manufaktury Czekolady w Łodzi – 
13 lutego, godz. 7.00–17.30 
Wycieczka dla dzieci i młodzieży w wieku 6-18 lat
Organizator: Zarząd Miejski Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej 
w Częstochowie (kps.czestochowa@wp.pl, radosnydom22@wp.pl) 
Koszt: 50 zł

Wycieczka autokarowa  do nowego centrum Katowic 
oraz Laserhouse – 13 lutego, godz. 8.00- 16.30 
Wycieczka dla dzieci i młodzieży w wieku 8-14 lat
Organizator: KRS TKKF Sportowiec (jmksportowiec@gmail.com, 
www.sportowiec.org.pl) 
Koszt: 25 zł

Zimowy spacer po Jurze – 13 lutego, godz. 9.30 
Wycieczka dla dzieci i młodzieży w wieku 6-19 lat.
Organizator: Regionalny Oddział PTTK w Częstochowie 
(www.ropttk.cba.pl, pttkregczwa@op.pl) 
Częstochowa – Kręciwilk – Skrajnica – Olsztyn Rynek
Koszt: 1 zł

„W rytmie samby” - 13-15 i 20-22 lutego,   
godz. 9.30–10.30 (grupa zorganizowana)  
i 12.00–14.00 (uczestnicy indywidualni) 
Warsztaty plastyczne, naukowe oraz techniczne porusza-
jące tematy związane z Brazylią. Obowiązują wcześniejsze 
zapisy: tel. 504 757 598. 
Muzeum Częstochowskie. Multicentrum ZODIAK, Park im. S Staszica
Koszt: 7 zł /od osoby w grupie zorganizowanej/,  
10 zł /uczestnicy indywidualni/

„Kolorowe zakładki” - 13 i 20 lutego, godz. 10.00
Zajęcia plastyczne dla dzieci w wieku 5-10 lat.  
Obowiązują wcześniejsze zapisy: tel. 34 360 61 12,  
filia16@biblioteka.czest.pl
Biblioteka Publiczna, Filia nr 16, ul. Krakowska 46/50

Warsztaty introligatorskie - 13 lutego, godz. 10.30-12.30 
Warsztaty dla dzieci w wieku 7-13 lat. Obowiązują wcze-
śniejsze zapisy: tel. 695 590 101, n.talarek@gmail.com  
Pracownia Tęczówka, ul. Dekabrystów 1 
Koszt: 30 zł

„Walentynkowe serce” - 13 lutego, godz. 11.00-13.00
Warsztaty decoupage’u dla dzieci i młodzieży. Szczegółowe 
informacje: tel. 34 361 43 27, filia8@biblioteka.czest.pl
Biblioteka Publiczna, Filia nr 8, ul. Księżycowa 2

Wycieczka autokarowa do Gliwic. Przyroda i Technika, 
Palmiarnia i Kolejkowo – 14 lutego, godz. 8.00 – 16.00  
Wycieczka dla dzieci i młodzieży w wieku 6-19 lat.
Organizator: Regionalny Oddział PTTK w Częstochowie 
(www.ropttk.cba.pl, pttkregczwa@op.pl) 
Koszt: 38 zł

Wielobój zimowy oraz kulig z ogniskiem – 14 lutego, 
godz. 9.00-14.00 
Zajęcia  dla dzieci i młodzieży w wieku 8-14 lat
Organizator: KRS TKKF Sportowiec (jjmksportowiec@gmail.com, 
www.sportowiec.org.pl) 
Częstochowa – Mirów   Koszt: 15 zł

„Nietoperze – latające ssaki naszego regionu” -  
14 lutego, godz. 9.30–11.00 (grupa zorganizowana)  
i 12.00–13.30 (uczestnicy indywidualni)   
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Prawdy i mity na temat życia nietoperzy, a także zjawiska 
echolokacji i hibernacji. Podjęty zostanie też temat ochrony 
nietoperzy oraz wyjątkowości sprzyjającego ich bytowaniu 
krajobrazu jurajskiego. Zajęciom towarzyszyć będzie pre-
zentacja multimedialna oraz praca plastyczna lub zagadki  
i quizy. Obowiązują wcześniejsze zapisy: tel. 504 757 502.
Muzeum Częstochowskie, Dział Przyrody, ul. Katedralna 8
Koszt: 7 zł /od osoby w grupie zorganizowanej/,  10 zł /uczestnicy 
indywidualni/

Warsztaty ilustratorskie - 14 lutego, godz. 10.30-12.30 
Warsztaty dla dzieci w wieku 7-13 lat. Obowiązują wcze-
śniejsze zapisy: tel. 695 590 101, n.talarek@gmail.com  
Pracownia Tęczówka, ul. Dekabrystów 1 
Koszt: 30zł

Nauka gry w badmintona. Turniej „na wesoło” - 
14 lutego, godz. 11.00–13.30
Zajęcia dla dzieci i młodzieży w wieku 8-16 lat 
Organizator: Klub Rekreacyjno Sportowy TKKF „Hutnik”, sekcja 
badmintona (hutczest@interia.pl)
Sala sportowa Technicznych Zakładów Naukowych,  
ul. Jasnogórska 84/90 

„Podwodny świat” - 14 lutego, godz. 12.00
Zajęcia literacko-plastyczne dla dzieci.  
Obowiązują wcześniejsze zapisy tel. 34 360 61 14,  
filia9@biblioteka.czest.pl  
Biblioteka Publiczna, Filia nr 9, ul. Nowowiejskiego 15

„Zima w tęczowych kolorach” - 14 i 15 lutego,  
godz. 13.00-16.00
Zajęcia literacko-plastyczne dla dzieci. 
Obowiązują wcześniejsze zapisy: tel. 34 365 88 48, 
filia25@biblioteka.czest.pl
Biblioteka Publiczna, Filia nr 25, ul. Wirażowa 8 A

Zimowy spacer po Jurze – 15 lutego, godz.8.00–16.00  
Wycieczka dla dzieci i młodzieży w wieku 6-19 lat
Organizator: Regionalny Oddział PTTK w Częstochowie 
(www.ropttk.cba.pl, pttkregczwa@op.pl) 
Mstów Gąszczyk – Częstochowa Mirów
Koszt: 1 zł

Wycieczka autokarowa na Stadion Śląski. Sport  
i Muzyka – 15 lutego, godz. 8.00–16.00  
Wycieczka dla dzieci i młodzieży w wieku 6-19 lat
Organizator: Regionalny Oddział PTTK w Częstochowie 
(www.ropttk.cba.pl, pttkregczwa@op.pl) 
Koszt: 35 zł

„Rycerze, herby i zbroje” - 15 lutego, 9.30–11.00 
(grupa zorganizowana) i 12.00–13.30 (uczestnicy 
indywidualni)   
Dzieci w wieku szkolnym (szkoła podstawowa, klasy 
VI–VIII i gimnazjum) dowiedzą się, jaką rolę odgrywało 
w średniowieczu rycerstwo, jakie miało wyposażenie 
i system herbów – sposoby identyfikacji na polu walki. 
Na zakończenie spotkania jedna z osób biorących udział 
w zajęciach zostanie ubrana przez pozostałych uczestników 
w replikę kompletnej zbroi rycerskiej. Obowiązują wcze-
śniejsze zapisy tel. 504 757 502.
Muzeum Częstochowskie, Ratusz,  Aleja Najświętszej Maryi Panny 45
Koszt: 7 zł /od osoby w grupie zorganizowanej/,  10 zł /uczestnicy 
indywidualni/

Warsztaty typograficzne - projektowanie okładki książki 
- 15 lutego, godz. 10.30-12.30 
Warsztaty dla dzieci w wieku 7-13 lat. Obowiązują wcze-
śniejsze zapisy: tel. 695 590 101, n.talarek@gmail.com  
Pracownia Tęczówka, ul. Dekabrystów 1 
Koszt: 30 zł

„Ferie w bibliotece” - 16 lutego, godz. 10.00-12.00
Warsztaty rękodzieła artystycznego dla dzieci. Na spotkaniu 
uczestnicy będą wykonywać zakładki do książek z wykorzy-
staniem techniki decoupage’u. Obowiązują wcześniejsze 
zapisy tel 34 322 76 19
Biblioteka Publiczna, Filia nr 15, ul. Okulickiego 63

„Zimowe pejzaże” - 18-22 lutego
Codzienne zajęcia plastyczne dla dzieci, spędzających 
ferie w mieście. Obowiązują wcześniejsze zapisy: 
tel. 34 363 64 44  filia1@biblioteka.czest.pl
Biblioteka Publiczna, Filia nr 1, Aleja Niepodległości 11 

Zimowy spacer po Jurze - 18 lutego, godz. 8.00–16.00
Wycieczka dla dzieci i młodzieży w wieku 6-19 lat.
Organizator: Regionalny Oddział PTTK w Częstochowie 
(www.ropttk.cba.pl, pttkregczwa@op.pl) 
Poraj – Choroń- Biskupice – Sokole Góry
Koszt: 1 zł

Turniej sportowy: minisiatkówka – 18 lutego, 
godz. 11.00-14.00 
Zajęcia dla dzieci i młodzieży w wieku 8-14 lat 
Organizator: KRS TKKF Sportowiec (jmksportowiec@gmail.com 
www.sportowiec.org.pl)
Klub Spółdzielczy CSM „Nasza Praca”, ul. Broniewskiego 3

„Zimowe zabawki” - 18-22 lutego, godz. 11.00
Zajęcia plastyczne  dla dzieci w wieku 5-9 lat. 
Obowiązują wcześniejsze zapisy: tel. 34 362 35 87, 
filia20@biblioteka.czest.pl 
Biblioteka Publiczna, Filia nr 20, ul. W. Gombrowicza 15
 
„Koci świat” - 18 lutego, godz. 12.00-14.00
Zajęcia plastyczne dla dzieci Podczas zajęć  uczestnicy 
wykonają kocie origami. Szczegółowe informacje  
tel. 34 365 88 48, filia25@biblioteka.czest.pl
Biblioteka Publiczna, Filia nr 25, ul. Wirażowa 8 A

Wycieczka autokarowa do Krakowa. „Świat kolorowych 
szkiełek”. Pracownia i Muzeum Witraży, Bazylika Fran-
ciszkańska i Mariacka – 19 lutego, godz. 8.00–16.00 
Wycieczka dla dzieci i młodzieży w wieku 6-19 lat
Regionalny Oddział PTTK w Częstochowie, www.ropttk.cba.pl, 
pttkregczwa@op.pl 
Koszt: 42 zł

Zwiedzamy obiekty rekreacyjne: Stacja Grawitacja -  
19 lutego, godz. 9.00-14.00 
Zajęcia dla dzieci i młodzieży w wieku 8-14 lat 
Organizator: KRS TKKF Sportowiec (jmksportowiec@gmail.com 
www.sportowiec.org.pl)
Stacja Grawitacja, ul. Bór 164
Koszt: 20 zł

„Odkrywam siebie… warsztaty muzealne 
z elementami arteterapii” - 19 lutego, 
9.30–11.00 (grupa zorganizowana) 
i 12.00–13.30 (uczestnicy indywidualni)   
Warsztaty prowadzone na wystawie 
„Sztuka polska XIX i XX wieku” ,
wykorzystujące możliwości, jakie 
oferują nam m.in. sztuki plas- 
tyczne, muzyka (muzykoterapia 
receptywna), praca z ciałem. 
Zajęcia dla dzieci w wieku 
szkolnym (szkoła podstawowa, 
klasy IV–VI). Obowiązują wcześ- 
niejsze zapisy: tel. 504 757 502. 
Muzeum Częstochowskie, Galeria Dobrej Sztuki,  

Aleja Najświętszej Maryi Panny 47
Koszt: 7 zł /od osoby w grupie zorganizowanej/,  10 zł /uczestnicy 
indywidualni/

Tajemnica kina - wspólne poznawanie serii książkowej, 
tworzenie mapy miasta Valleby i zabawy detektywi-
styczne  - 19 lutego, godz. 10.30-12.30 
Warsztaty plastyczne z serią książkową „Biuro detektywi-
styczne Lassego i Mai”. Warsztaty dla dzieci w wieku 7-11 
lat. Obowiązują wcześniejsze zapisy tel. 695 590 101, 
n.talarek@gmail.com  
Pracownia Tęczówka, ul. Dekabrystów 1 
Koszt: 30 zł

„Zimowy bal u Królowej Śniegu” - 19  lutego,   
godz. 11.00-13.00
Bal przebierańców dla dzieci w wieku do 12 lat, zabawy ta-
neczno-ruchowe, konkursy, wykonywanie korony Królowej 
Śniegu. Obowiązują wcześniejsze zapisy tel. 34 3606109,  
oddim@biblioteka.czest.pl
Biblioteka Publiczna, Oddział dla Dzieci i Młodzieży, Al. Kościuszki 4

„Koci świat ” - 19 lutego, godz. 13.00-16.00
Zajęcia plastyczne dla dzieci. Podczas zajęć  uczestnicy 
wykonają koty z masy solnej. Szczegółowe informacje:   
tel. 34 365 88 48, filia25@biblioteka.czest.pl
Biblioteka Publiczna, Filia nr 25, ul. Wirażowa 8 A

Wycieczka autokarowa do Centrum Nauki Leonardo  
Da Vinci „Człowiek – Niezwykła Maszyna” -  
20 lutego 2019, godz. 8.00 – 16.00 
Wycieczka dla dzieci i młodzieży w wieku 6-19 lat
Regionalny Oddział PTTK w Częstochowie, www.ropttk.cba.pl 
pttkregczwa@op.pl
Koszt: 42 zł 

Wycieczka autokarowa, warsztaty edukacyjne i ognisko 
– 20 lutego, godz. 9.00 – 14.00 
Wycieczka dla dzieci i młodzieży w wieku 8-14 lat
Organizator: KRS TKKF Sportowiec (mksportowiec@gmail.com, 
www.sportowiec.org.pl)
Nowa Szarlejka, Stefanówka
Koszt: 20 zł 

Zimowy Turniej Siatkówki – 20 lutego, 
godz. 9.00–14.00 
Turniej dla roczników 1999 – 2005
Organizator: MOSiR Częstochowa (zapisy@mosir.pl, mosir@mosir.pl)
Hala Sportowo-Widowiskowa „Polonia”, Częstochowa,  
ul. Dekabrystów 43

Tajemnica cyrku - wspólne poznawanie książki, tworze-
nie portretu pamięciowego i zabawy detektywistyczne  
- 20 lutego, godz. 10.30-12.30 
Warsztaty plastyczne z serią książkową „Biuro detektywi-
styczne Lassego i Mai”. Warsztaty dla dzieci w wieku 7-11 
lat. Obowiązują wcześniejsze zapisy: tel. 695 590 101, 
n.talarek@gmail.com  
Pracownia Tęczówka, ul. Dekabrystów 1 
Koszt: 30 zł

„Zajęcia plastyczne” - 20 lutego, godz. 13.00-14.00
Zajęcia plastyczne dla dzieci. Obowiązują wcześniejsze 
zapisy:   tel. 34 360 61 10, filia18@biblioteka.czest.pl
Biblioteka Publiczna, Filia nr 18, ul. Nadrzeczna 46/48

Wycieczka do Muzeum Zabawek w Kielcach –  
21 lutego, godz. 7.30 – 19.00 
Wycieczka dla dzieci i młodzieży w wieku 6-18 lat
Organizator: Zarząd Miejski Polskiego Komitetu Pomocy 
Społecznej w Częstochowie (pkps.czestochowa@wp.pl, 
radosnydom22@wp.pl)
Koszt: 45 zł

Wycieczka autokarowa do Zabrza „W krainie czarnego 
złota” Sztolnia Królowa Luiza – 21 lutego, 
godz. 8.00 – 16.00 
Wycieczka dla dzieci i młodzieży w wieku 6-19 lat
Organizator: Regionalny Oddział PTTK w Częstochowie 

(www.ropttk.cba.pl, pttkregczwa@op.pl) 
Koszt: 56 zł 

Zimowy spacer po Jurze – 21 lutego, 
godz. 8.00 – 16.00 
Wycieczka dla dzieci i młodzieży w wieku 6-19 lat
Organizator: Regionalny Oddział PTTK w Częstochowie 
(www.ropttk.cba.pl, pttkregczwa@op.pl) 
Koszt: 1 zł

Zimowe Mistrzostwa Dzikich Drużyn w Piłce Nożnej – 
21-22 lutego, godz. 9.00 -  14.00 
Turniej dla roczników 2003 – 2007
Organizator: MOSiR Częstochowa (zapisy@mosir.pl, mosir@mosir.pl) 
Hala Sportowo-Widowiskowa „Polonia”, ul. Dekabrystów 43

Turniej sportowy: tenis stołowy – 21 lutego, 
godz. 9.00–11.00 
Zajęcia dla dzieci i młodzieży w wieku 8-14 lat 
Organizer: KRS TKKF Sportowiec (jmksportowiec@gmail.com 
www.sportowiec.org.pl)
Klub Spółdzielczy CSM „Nasza Praca”, ul. Broniewskiego 3

Tajemnica mumii - poznajemy skarby starożytnego 
Egiptu - 21 lutego, godz. 10.30-12.30 
Warsztaty plastyczne z serią książkową „Biuro detektywi-
styczne Lassego i Mai”. Warsztaty dla dzieci w wieku 7-11 
lat. Obowiązują wcześniejsze zapisy tel. 695 590 101, 
n.talarek@gmail.com  
Pracownia Tęczówka, ul. Dekabrystów 1 
Koszt: 30 zł

Turniej sportowy: unihokej – 21 lutego, 
godz. 11.15-14.00
Zajęcia dla dzieci i młodzieży w wieku 8-14 lat 
Organizer: KRS TKKF Sportowiec 
(jmksportowiec@gmail.com www.sportowiec.org.pl)
Klub Spółdzielczy CSM „Nasza Praca”, 
ul. Broniewskiego 3

„Osikowe cudeńka” - 21 lutego, 
9.30–11.00 (grupa zorganizowana) 
i 12.00–13.30 (uczestnicy indywidualni)   
Zapomniana technika dekoracyjna, 
która wykorzystywała wiórki drzewa 
osikowego do wykonywania kapeluszy, 
koszy, ozdób choinkowych i ozdób 
dekoracyjnych do wnętrz chaty.  
Dzięki Cepelii ozdoby wiórkowe były 
bardzo popularne w latach 60. i 70. 
XX wieku. Znajdowały się niemal w każdym domu 
w Polsce i na salonach międzynarodowych. Celem zajęć, 
skierowanych do dzieci w wieku szkolnym (szkoła podsta-
wowa) będzie wykonanie ozdoby z pasków papieru, przy 
wykorzystaniu techniki tworzenia dekoracji z wiórków osi-
kowych. Obowiązują wcześniejsze zapisy: tel. 504 757 502.
Muzeum Częstochowskie, Ratusz,  Aleja Najświętszej Maryi Panny 45
Koszt: 7 zł /od osoby w grupie zorganizowanej/,  10 zł /uczestnicy 
indywidualni/

„Planszówkowy Zawrót Głowy” - 21  lutego,  
godz. 11.00-13.00
Mini turniej gier planszowych  dla dzieci do 12 roku 
życia.  Obowiązują wcześniejsze zapisy: tel. 34/3606109, 
oddim@biblioteka.czest.pl
Biblioteka Publiczna, Oddział dla Dzieci i Młodzieży, 
Aleja Kościuszki 4

Nauka gry w Badmintona. Turniej „na wesoło” - 
21 lutego, godz. 11.00 – 13.30 
Zajęcia dla dzieci i młodzieży w wieku 8-16 lat 
Organizator: Klub Rekreacyjno Sportowy TKKF „Hutnik”, sekcja 
badmintona (hutczest@interia.pl)
Sala sportowa Technicznych Zakładów Naukowych, 
ul. Jasnogórska 84/90

„Malowanie toreb płóciennych” - 21 lutego, 
godz. 12.00
Zajęcia rękodzielnicze dla dzieci, podczas których uczestni-

cy będą malować płócienne 
torby. Obowiązują 
wcześniejsze zapisy:  
tel. 34 360 61 14, 
filia9@biblioteka.czest.pl
Biblioteka Publiczna, Filia nr 9, ul. Nowowiejskiego 15 

„Koci świat”  - 21 lutego, 
godz. 13.00-16.00
Zajęcia plastyczne dla dzieci. Podczas 
zajęć  uczestnicy wykonają koty 
z papierowych talerzy. Obowiązują 
wcześniejsze zapisy:  tel. 34 365 88 48, 
filia25@biblioteka.czest.pl
Biblioteka Publiczna, Filia nr 25, ul. Wirażowa 8 A

Wycieczka autokarowa do Kielc „Energetyczne Centrum 
Nauki” – 22 lutego, godz. 8.00–16.00 
Wycieczka dla dzieci i młodzieży w wieku 6-19 lat
Organizator: Regionalny Oddział PTTK w Częstochowie 
(www.ropttk.cba.pl, pttkregczwa@op.pl)
Koszt: 42 zł

„Nie święci garnki lepią” - 22 lutego, godz. 9.30–11.00 
(grupa zorganizowana) i 12.00–13.30 
(uczestnicy indywidualni)   
Po zwiedzaniu cmentarzyska kultury łużyckiej i wystawy 
„Z mroku dziejów” oraz poszerzeniu wiedzy na temat życia 
społeczeństw pradziejowych, uczestnicy zajęć będą lepić 
z gliny garnki metodą, jaką do wyrobu naczyń stosowały 
społeczności żyjące na naszych ziemiach 2500 lat temu. 
Obowiązują wcześniejsze zapisy: tel. 504 757 502.
Muzeum Częstochowskie,  Rezerwat Archeologiczny, ul. Łukasiń-
skiego 21 
Koszt: 7 zł /od osoby w grupie zorganizowanej/,  10 zł /uczestnicy 
indywidualni/

Tajemnica zamku - tworzymy makietę średniowieczne-
go zamku - 22 lutego, godz. 10.30-12.30 
Warsztaty plastyczne z serią książkową „Biuro detektywi-
styczne Lassego i Mai”. Warsztaty dla dzieci w wieku 7-11 
lat. Obowiązują wcześniejsze zapisy: tel. 695 590 101, 
n.talarek@gmail.com  
Pracownia Tęczówka, ul. Dekabrystów 1 
Koszt: 30 zł

„Koci świat ” - 22 lutego, godz. 13.00-16.00 
Zajęcia plastyczne dla dzieci. Podczas zajęć  uczestnicy 
wykonają kocie maski. 
Obowiązują wcześniejsze zapisy:  tel. 34 365 88 48, 
filia25@biblioteka.czest.pl
Biblioteka Publiczna, Filia nr 25, ul. Wirażowa 8 A

Szkółka Łyżwiarska (początek III tury) – 23-24 lutego, 
godz. 8.00 – 10.00 
Zajęcia dla dzieci i młodzieży w wieku 6-12 lat
Organizator: MOSiR Częstochowa (zapisy@mosir.pl, mosir@mosir.pl)
Sztuczne Lodowisko, ul. Boya-Żeleńskiego 6/8
Koszt kursu: 160 zł.

Terminy imprez mogą ulec zmianie. Szczegółowe informacje 
dotyczące imprez u organizatorów.

FERIE W MIEŚCIE
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01.02   piątek
Koncert zespołu The Hakey’s
Miejski Dom Kultury, ul. Łukasińskiego 50/68 

„Komputer? Nic trudnego!” – godz. 10.00-11.00
Zajęcia komputerowe dla seniorów, mających problemy  
z obsługą komputera. Obowiązują wcześniejsze zapisy:  
tel. 34 360 61 12, filia16@biblioteka.czest.pl
Biblioteka Publiczna, Filia nr 16, ul. Krakowska 46/50

Seans filmowy: 
= „Zimna wojna” /ZŁOTA PIĄTKA / - godz. 14.45 i 18.45
= „Anioł” - godz.16.30 i 20.30
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

Kreatywna biblioteka – myszki z tektury – 
godz. 16.00-18.00
Warsztaty plastyczne dla dzieci w wieku od 4 do 10 lat
Biblioteka Publiczna, Filia nr 14, ul. Norwida 17/21

„Podnieś rękę Boże Dziecię, błogosław Ojczyznę miłą” - 
godz. 16.30
Podzielenie się opłatkiem i wieczór wspólnego śpiewania 
ocalonych kolęd patriotycznych. 
Wieczór pod honorowym patronatem poseł do Parlamentu 
Europejskiego Jadwigi Wiśniewskiej.
Organizatorzy: ks. Gabriel Maciejewski i art. malarz Aleksander 
Markowski (tel. 34 322 05 29) 
Kościół pw. św. Maksymiliana, ul. S. Starzyńskiego 11

= Wernisaż wystawy Witolda Śliwińskiego „GLASSART”  - 
godz. 18.00
= Wernisaż wystawy malarstwa Pauliny Taranek  
„Big City Light” – godz. 18.00
= Wernisaż wystawy twórczości Mariusza Stanowskiego 
“Portrety i Grupy ludzi” - godz. 18.00 
Miejska Galeria Sztuki w Częstochowie , 
Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

Koncert Kasi Kowalskiej - godz. 19.00
Organizator: Agencja Adria Art sp. z o.o.
Filharmonia Częstochowska, ul. Wilsona 16
Bilety: 75-110 zł 
Więcej s. 11

Spektakl teatralny: „Czechow: Żarty z życia” - godz. 19.00  
Teatr im. A. Mickiewicza, ul. Kilińskiego 15
Bilety: 40 zł (normalne parter), 35 zł (ulgowe parter),  
35 zł (normalne balkon), 30 zł (ulgowe balkon)

Playback- kinowe lata 90.  - projekcja filmu „Dzikość 
serca” Davida Lyncha – godz. 19.00 
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1
Wstęp wolny

02.02   sobota
I liga w piłce siatkowej mężczyzn:  
Tauron AZS Częstochowa - MKS Ślepsk Suwałki 
Organizator: Klub Sportowy AZS Częstochowa S.A. 
Hala Sportowa Częstochowa, ul. Żużlowa 4 

2-3 lutego 
Wystawa i Giełda Minerałów i Wyrobów Jubilerskich – 
godz. 10.00-18.00
Dodatkowe atrakcje: zajęcia dla dzieci, pokaz płukania zło-
ta, lekcja geologii „Bogactwo świata minerałów” (2 lutego, 
godz. 11.00, sala audiowizualna ACK) 
Akademickie Centrum Kultury, Aleja Armii Krajowej 23/25

Seans filmowy: 
= „Bohemian Rhapsody” /ZŁOTA PIĄTKA / - godz. 12.00
= „Zimna wojna” /ZŁOTA PIĄTKA / - godz. 14.30
= „Anioł” - godz.16.15
= „Carmen” Met Opera Live HD - godz. 18.55
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

„Carmen” Met Opera Live HD 
2 lutego - godz. 18.55
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, 
Aleja Najświętszej Maryi Panny 64
Ognista Cyganka Carmen sama wybiera sobie kochan-
ków, a jej uroda i temperament nie pozwalają żadnemu 
mężczyźnie przejść obok niej obojętnie. Oficer Don José 
pomaga jej uciec z aresztu i przeżywa chwile szczęścia 
u jej boku, choć przez to staje się dezerterem i bandytą. 
Gdy zostaje w końcu odrzucony przez niestałą w uczu-
ciach Carmen, zabija ją. Met ponownie włączyła operę 
Bizeta do programu transmisji, bo to tytuł cieszący się 
największą popularnością wśród widzów zgromadzo-
nych w salach kinowych całego świata. Hiszpańskie 
rytmy, słynne melodie habanery, seguidilli i kupletów 
toreadora czynią z „Carmen” wielki operowy przebój. 
Tym razem polscy widzowie zapewne wyjątkowo skon-
centrują swoją uwagę nie na postaci tytułowej, ale na 
Micaëli i Don Josém, w których role wcieli się operowe 
małżeństwo: Aleksandra Kurzak i Roberto Alagna. 

II liga w piłce siatkowej kobiet: KS Częstochowianka - 
VII LO SMS Amber Kalisz - godz. 17.00 
Organizator: Klub Sportowy „Częstochowianka”
Sala Sportowa MOSiR „Częstochowianka”, ul. Rejtana 7 c

Wernisaż wystawy Beaty Sadowskiej „W aspektach 
przenikania” – godz. 18.00 
Biblioteka Główna, Aleja Najświętszej Maryi Panny 22 

Koncert Pawła Domagały - godz. 19.00
Organizator: Agencja Artystyczna NOVAKKA
Filharmonia Częstochowska, ul. Wilsona 16

Spektakl teatralny: „Przyjazne dusze” - 
godz. 19.00
Teatr im. A. Mickiewicza, ul. Kilińskiego 15
Bilety: 40 zł (normalne parter), 35 zł (ulgowe parter), 
35 zł (normalne balkon), 30 zł (ulgowe balkon)

Koncert Śląskiej Grupy Bluesowej – 
godz. 19.00
Restauracja Klimaty, u. Wieluńska 6
Bilety: 40 zł

03.02   niedziela
Seans filmowy: 
= „Zimna wojna” /ZŁOTA PIĄTKA /  - godz. 12.00
= „Bohemian Rhapsody” /ZŁOTA PIĄTKA /  - 
godz. 13.40 i 18.15
= „Anioł” - godz.16.00 i 20.40
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

Spektakl teatralny: „Przyjazne dusze” - godz. 19.00
Teatr im. A. Mickiewicza, ul. Kilińskiego 15
Bilety: 40 zł (normalne parter), 35 zł (ulgowe parter),  
35 zł (normalne balkon), 30 zł (ulgowe balkon)

Narodowy Balet Gruzji „Sukhishvili” - godz. 19.30 
Organizator: Owacja sp. z o.o.
Filharmonia Częstochowska, ul. Wilsona 16
Bilety: 119-179 zł 

Narodowy Balet Gruzji „Sukhishvili” 
3 lutego - godz. 19.30 
Filharmonia Częstochowska, ul. Wilsona 16
Gruziński balet narodowy „Sukhishvili” to jeden z czo-
łowych i największych tanecznych zespołów świata, 
który posiada swoją własną orkiestrę. W swojej historii 
wyruszył na ponad 300 tournée, członkowie zespołu 
11 razy objechali 5 kontynentów i 90 krajów, odbyli 
tysiące koncertów, które łącznie widziało dziesiątki 
milionów widzów na całym świecie. Zespół powstał 70 
lat temu i bazuje na tradycyjnych tańcach narodowych, 
ale żeby występy były jeszcze bardziej spektaku-
larne, powstały nowe układy, będące doskonałym 
połączeniem urokliwego folku i kroków współczesnych. 
Elementy sztuki walki i akrobacje, bajecznie kolorowe 
kostiumy oraz dynamiczna, opowiedziana z niebywałą 
pasją historia sprawiają, że „Sukhishvili” stanowi 
doskonałe show dla całej rodziny: od dzieci aż po 
seniorów. Zespół cały czas odświeża i aktualizuje swój 
program. W ramach europejskiej trasy koncertowej 
roku 2019 - widzowie zobaczą najnowszy program kon-
certu, otrzymają z niczym nie porównywalne emocje 
i potężny ładunek energii, który można uzyskać tylko na 
koncercie Narodowego Baletu Gruzji „Sukhishvili”. 

04.02   poniedziałek
Spektakl teatralny: „Stopklatka” - godz. 11.00 
Po spektaklu spotkanie z Adamem Machalicą 
Teatr im. A. Mickiewicza, ul. Kilińskiego 15
Bilety: 20 zł

Seans filmowy: 
= „Kler” /ZŁOTA PIĄTKA/  - godz. 13.30 i 18.10
= „Anioł” - godz.16.00 i 20.40
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

Zajęcia plastyczne dla dzieci – godz. 16.00-17.00
Warsztaty literacko-plastyczne dla dzieci
Biblioteka Publiczna, Filia nr 3, ul. Ułańska 1

Muzyczna Strefa Brzdąca – godz. 16.30 – 17.15
Zajęcia umuzykalniające dla dzieci w wieku od 1 do 3 lat
Zgłoszenia: tel. 501 011 475 
Pracownia Artystyczna Wielokropka, Aleja Niepodległości 41 a
Koszt: 25 zł

= Warsztaty tańca irlandzkiego – godz. 18.00
= Spotkanie Chóru Coralmente – godz. 19.00
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1

Wystawa fotografii Altei Leszczyńskiej – godz. 19.00
Ekspozycja do 28 lutego 
Galeria FOTOPOBUDKA Regionalnego Ośrodka Kultury  
w Częstochowie,  ul. Ogińskiego 13 a 

05.02   wtorek
= Strefa Twórczego Brzdąca – godz. 10.00 – 10.45
 zajęcia plastyczno-sensoryczne dla dzieci w wieku  
 od 1 do 3 lat
 Koszt: 25 zł
= Mali Twórcy – godz. 16.15-17.45
 zajęcia artystyczne dla dzieci w wieku od  5 do 8 lat
 Koszt: 30 zł

Zgłoszenia: tel. 501 011 475 
Pracownia Artystyczna Wielokropka, Aleja Niepodległości 41 a

„Konsultacje komputerowe” – godz. 11.00-12.00
Zajęcia skierowane do osób starszych, mających problemy 
z obsługą komputera. Obowiązują wcześniejsze zapisy:  
tel. 34 361 43 27, filia8@biblioteka.czest.pl.  
Biblioteka Publiczna, Filia nr 8, ul. Księżycowa 2

5-8 lutego
„Internet? Prosta sprawa” – godz. 11.00-15.00
Indywidualne zajęcia dla osób zainteresowanych zdo-
byciem wiedzy z zakresu obsługi komputera i internetu. 
Obowiązują wcześniejsze zapisy: tel. 34 323 66 39,  
filia7@biblioteka.czest.pl.  
Biblioteka Publiczna, Filia nr 7, Aleja Pokoju 15/17

Seans filmowy: 
= „Trzy billboardy za Ebbing, Missouri” 
 /ZŁOTA PIĄTKA /- godz. 13.45 i 18.15
= „Anioł” - godz.16.00 i 20.30
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

Dzień Bezpiecznego Internetu – godz. 14.00 
Zajęcia edukacyjno-plastyczne dla dzieci. 
Obowiązują wcześniejsze zapisy: tel. 34 360 71 95, 
filia21@biblioteka.czest.pl  
Biblioteka Publiczna, Filia nr 21, ul. Orzechowa 14 

Konsultacje specjalistyczne ECK:
= Specjalista terapii patologii zachowań,  
 Oligofrenopedagog, Tyflopedagog, Terapeuta  
 specyficznych trudności w nauce języka polskiego –  
 godz. 15.00 – 16.00
= Oligofrenopedagog, Tyflopedagog - 
 godz. 16.00 – 17.00 
Edukacyjne Centrum Konsultacji przy SOSW nr 1, ul. Legionów 54 a

Warsztaty plastyczne – godz. 16.30-18.30
Zajęcia dla dzieci w wieku od 5 do 9 lat.  
Obowiązują wcześniejsze zapisy: tel. 695 590 101, 
n.talarek@gmail.com 
Pracownia Tęczówka, ul. Dekabrystów 1 
Koszt: 30 zł

= „Spotkanie z Operą”-Mirona Pietrasa – godz. 17.00
= Warsztaty tańca dawnego – godz. 19.00
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1

Toastmasters - Klub Publicznego Przemawiania i Przy-
wództwa - godz. 18.00
Jak podejmować lepsze decyzje 
Techniczne Zakłady Naukowe, ul. Jasnogórska 84/90 
Wstęp wolny

06.02   środa
6-8 lutego
„Co dziś na śniadanie?” – godz. 9.00
Zajęcia dla najmłodszych użytkowników biblioteki, poru-
szające takie zagadnienia jak żywność, bioróżnorodność, 
zrównoważony rozwój, szacunek. Obowiązują wcześniejsze 
zapisy: tel. 34 323 29 44, filia13@biblioteka.czest.pl
Biblioteka Publiczna, Filia nr 13, ul. Mireckiego 28 

= Warsztaty skrzypcowe Zespołu Szkół Muzycznych  
 im. M. J. Żebrowskiego w Częstochowie – 
 godz. 10.00 – 18.00
= Warsztaty literackie Klubu „Złota Jesień” – 
 godz. 16.00
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1

Spektakl teatralny: 
= „Gałganiarz i Patyczek” - godz. 10.00 
Bilety: 18 zł
= „Sprzedawcy gumek” - godz. 18.00
Bilety: 20 zł
Teatr im. A. Mickiewicza, ul. Kilińskiego 15

„Konsultacje komputerowe” – godz. 11.00-12.00
Zajęcia skierowane do osób starszych, mających problemy 
z obsługą komputera. Obowiązują wcześniejsze zapisy: 
tel. 34 361 43 27, filia8@biblioteka.czest.pl.  
Biblioteka Publiczna, Filia nr 8, ul. Księżycowa 2

Podstawy obsługi komputera dla seniorów – 
godz. 12.00-13.00
Obowiązują wcześniejsze zapisy: tel. 34 369 70 72, 
filia3@biblioteka.czest.pl  
Biblioteka Publiczna, Filia nr 3, ul. Ułańska 1

Seans filmowy: 
= „Oni” /KINO SENIORA/ - godz. 12.30
= „Anioł” - godz.16.00 i 20.30
= „7 uczuć”  /ZŁOTA PIĄTKA/ - godz. 18.15
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

„Każda środa jest nasza”- godz. 15.30-17.00
Zajęcia literacko - plastyczne dla dzieci w wieku od 5 do 12 lat
Biblioteka Publiczna, Oddział dla Dzieci i Młodzieży, Al. Kościuszki 4

Stolik pełen bajek - godz. 16.00 
Spotkania o charakterze literacko-plastycznym dla dzieci. 
Obowiązują wcześniejsze zapisy:  tel. 34 322 31 04, 
filia10@biblioteka.czest.pl 
Biblioteka Publiczna, Filia nr 10, ul. Michałowskiego 20

Wspólne quizowanie w Klubokawiarni Alternatywa 21 - 
godz. 16.00
Klubokawiarnia Alternatywa 21, ul. Mielczarskiego 20 
Wstęp wolny

Warsztaty artystyczne z elementami grafiki warsztato-
wej – godz. 16.30-19.00
Zajęcia dla dzieci w wieku od 10 do 13 lat  
Obowiązują wcześniejsze zapisy: tel. 695 590 101, 
n.talarek@gmail.com 
Pracownia Tęczówka, ul. Dekabrystów 1 
Koszt: 35 zł

„Lektyny, białka, które uczulają bardziej niż gluten” - 
godz. 17.00 
Cykliczne spotkania dotyczące zdrowego stylu życia, 
odżywiania, diety, typowania metabolicznego 
Biblioteka Publiczna, Aleja Najświętszej Maryi Panny 22

„Gadgety” - warsztaty szycia w oparciu o recykling - 
godz. 17.00-19.30 
Zajęcia plastyczne dla dzieci w wieku od 6 do 12 lat. 
Obowiązują wcześniejsze zapisy: tel. 881 494 992 
Pracownia ZetPeTe, ul. Wańkowicza 4  
Koszt: 35 zł (pojedyncze wejście), 60 zł (karnet na 2 spotkania w lutym) 

Koncert Macieja Rudlickiego „Zmęczonym sercom” 
-  godz. 18.00 
Muzeum Częstochowskie, Ratusz,  Aleja Najświętszej Maryi Panny 45

II liga koszykówki mężczyzn: AZS Częstochowa - AZS 
AWF Mickiewicz Romus Katowice - godz. 19.00 
Organizator: KU AZS Politechniki Częstochowskiej 
Hala Sportowo - Widowiskowa „Polonia”, ul. Dekabrystów 43 

07.02   czwartek
= Muzyczna Strefa Brzdąca – godz. 10.00 – 10.45
 Zajęcia umuzykalniające dla dzieci w wieku od 1do 3 lat
 Koszt: 25 zł
= Strefa Zabawy - godz. 11.00-13.00
 Przestrzeń na wspólną zabawę dzieci w wieku od 1do 4 lat
 Koszt: 12 zł /20 zł
= Strefa Twórczego Brzdąca – godz. 17.00-17.45
 Zajęcia plastyczno-sensoryczne dla dzieci w wieku od 1 do 3 lat
 Koszt: 25 zł
Zgłoszenia: tel. 501 011 475 
Pracownia Artystyczna Wielokropka, Aleja Niepodległości 41 a

„Plastyczne czwartki” - godz. 12.30-14.30
Warsztaty dla dzieci w wieku od 8 do 13 lat. Obowiązują 

wcześniejsze zapisy: filia23@biblioteka.czest.pl 
Biblioteka Publiczna, Filia nr 23, ul. Ludowa 58

Seans filmowy: 
= „7 uczuć”  /ZŁOTA PIĄTKA/  - godz. 14.00
= „Anioł” - godz.16.15 i  20.30
= „ Ajka”/KINO KONESERA/ - godz. 18.30
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

„ Ajka”
7 lutego - godz. 18.30
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, Aleja Najświętszej Maryi 
Panny 64
Ajka właśnie urodziła dziecko. Nie ma przyjaciół, stałej 
pracy i partnera. Nie ma nawet własnego pokoju. Grozi jej 
śmiertelne niebezpieczeństwo. Wciągnięta w spiralę dłu-
gów, młoda matka stoi przed najważniejszą decyzją życia: 
czy powinna oddać dziecko dla jego i swojego dobra?
„Ajka” jest opowieścią o kobiecej sile i jednym 
z najbardziej sugestywnych obrazów Moskwy we 
współczesnym kinie. Nie pozostawi nikogo obojętnym. 
Samal Jesljamowa, która wcieliła się w tytułową rolę, 
otrzymała Nagrodę dla Najlepszej Aktorki w Cannes. 
Film otrzymał też nagrodę dla najlepszego filmu oraz 
nagrodę specjalną jury w Cottbus. Wcześniej „Ajkę” 
nagrodzono na festiwalu All About Freedom w Euro-
pejskim Centrum Solidarności w Gdańsku. „Ajka” jest 
koprodukcją pięciu krajów: Rosji, Niemiec, Polski, Ka-
zachstanu i Chin. Zdjęcia do filmu zrealizowała wybitna 
polska operatorka Jolanta Dylewska.

Kursy rysunku, malarstwa i grafiki artystycznej dla 
młodzieży i dorosłych – godz. 16.30-19.30
Obowiązują wcześniejsze zapisy: tel. 695 590 101, 
n.talarek@gmail.com 
Pracownia Tęczówka, ul. Dekabrystów 1 
Koszt: 40 zł

Wernisaż wystawy fotograficznej „Ptaki” – godz.17.00
Organizator: Stowarzyszenie SENIOR TUR 
Biblioteka Publiczna, Filia nr. 14, ul. Norwida 17/21 

Warsztaty literackie prowadzone przez Towarzystwo 
Galeria Literacka  - godz. 17.00
Muzeum Częstochowskie, Dom Poezji – Muzeum Haliny Poświa-
towskiej, ul. Jasnogórska 23

„Gadgety” - warsztaty szycia w oparciu o recykling - 
godz. 17.00-19.30 
Zajęcia plastyczne dla dzieci w wieku od 6 do 12 lat. 
Obowiązują wcześniejsze zapisy: tel. 881 494 992 
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Pracownia ZetPeTe, ul. Wańkowicza 4  
Koszt: 35 zł (pojedyncze wejście), 60 zł (karnet na 2 spotkania w lutym) 

Spotkanie członków SENIOR TUR - godz. 18.00 
Urząd Stanu Cywilnego, ul. Focha 19/21 

= Wernisaż wystawy „Michalik. Ojciec i syn” - 
 godz. 18.00 
Miejska Galeria Sztuki w Częstochowie , Aleja Najświętszej Maryi 
Panny 64
= Zbisław Janikowski rozmawia z...Towarzystwem  
 Galeria Literacka w osobach Bogdana Knoppa  
 i Barbary Strzelbickiej – godz.18.00
Muzeum Częstochowskie,  Ratusz,  Aleja Najświętszej Maryi Panny 45

= Winylowe i Muzyczne Delicje Zbigniewa Burdy –  
 godz. 18.00
= Wernisaż wystawy malarstwa Patryka Gmerka – 
 godz. 19.00
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1

Spektakl teatralny: „Czyż nie dobija się koni?” - 
 godz. 19.00
Teatr im. A. Mickiewicza, ul. Kilińskiego 15
Bilety: 60 zł (normalne parter), 50 zł (ulgowe parter),  
50 zł (normalne balkon), 40 zł (ulgowe balkon)

Koncert Bas & Piano - Darek Ziółek i Grzegorz Ziółek – 
godz. 19.00
Jazz Klub „Five O’Clock”, ul. Wilsona 16 

08.02   piątek
„Komputer? Nic trudnego!” – godz. 10.00-11.00
Zajęcia komputerowe dla seniorów, mających problemy  
z obsługą komputera. Obowiązują wcześniejsze zapisy:  
tel. 34 360 61 12, filia16@biblioteka.czest.pl
Biblioteka Publiczna, Filia nr 16, ul. Krakowska 46/50

Seans filmowy: 
= „Faworyta”  - godz. 13.30 i 18.15
= „Green book” - godz.15.45 i 20.30
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

Kreatywna biblioteka – japońska laleczka – 
godz. 16.00-18.00
Warsztaty plastyczne skierowane do dzieci w wieku od 4 do 10 lat
Biblioteka Publiczna, Filia nr 14, ul. Norwida 17/21

Spektakl teatralny „Jaskiniowcy” - godz. 17.30 i 20.00   
Akademickie Centrum Kultury, Aleja Armii Krajowej 23/25

Dyskusyjny Klub Książki „Książkopolis” - godz. 18.30
Kontakt: ksiazkopolis.dkk@gmail.com
Kawiarnia „Inny wymiar”, Aleja Najświętszej Maryi Panny 29

Koncert „Gorąca Afryka” - godz. 19.00
Filharmonia Częstochowska, ul. Wilsona 16

Spektakl teatralny: „Czyż nie dobija się koni?” - 
godz. 19.00
Teatr im. A. Mickiewicza, ul. Kilińskiego 15
Bilety: 60 zł (normalne parter), 50 zł (ulgowe parter), 
50 zł (normalne balkon), 40 zł (ulgowe balkon)

Jazztochowa: Koncert Grzywacz / Mareli Duo – 
godz. 19.00
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1
Bilety: 30 zł (przedsprzedaż), 40 zł  (w dniu koncertu)
Więcej s. 9

09.02   sobota
I liga w piłce siatkowej mężczyzn, Tauron AZS 
Częstochowa - Exact Systems Norwid Częstochowa 
Organizator: Klub Sportowy AZS Częstochowa S.A. 
Hala Sportowa Częstochowa, ul. Żużlowa 4 

Seans filmowy: 
= „Sekretny świat kotów” /FERIE Z FILMEM/- 
 godz. 10.00
= „Asterix i Obelix. Tajemnica magicznego wywaru” 
 /FERIE Z FILMEM/ - godz. 12.00
= „Faworyta”  - godz. 13.40 i 18.15
= „Green book” - godz.15.50 i  20.30
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

Warsztaty grafiki artystycznej dla dorosłych i młodzieży 
– godz. 15.00-18.00
Warsztaty graficzne z prasą drukarską. 
Obowiązują wcześniejsze zapisy: tel. 695 590 101, 
n.talarek@gmail.com 
Pracownia Tęczówka, ul. Dekabrystów 1 
Koszt: 40 zł

QUEEN symfonicznie  -  godz. 17.00
Organizator: Agencja Piosenka Plus
Filharmonia Częstochowska, ul. Wilsona 16
Bilety: 99-119 zł 

QUEEN symfonicznie 
9 lutego -  godz. 17.00
Filharmonia Częstochowska, ul. Wilsona 16
Trzy lata po ostatnim występie, projekt QUEEN SYM-
FONICZNIE ponownie pojawi się w sali koncertowej 
Filharmonii Częstochowskiej, tym razem w składzie 
powiększonym o 5 muzyków. Dotychczasowy repertuar 
nabierze nowych barw dzięki rozbudowanym aranża-
cjom. Na sezon 2018/2019 zespół przygotowuje też 
kilka zupełnie nowych utworów. Niezwykłe koncerty 
łączące nieśmiertelną muzykę zespołu QUEEN z sym-
fonicznymi aranżacjami w wykonaniu chóru i orkiestry 
Alla Vienna już od 6 lat zachwycają fanów twórczości 
legendarnej grupy. To dwugodzinny spektakl podzielo-
ny na dwie części, z najwspanialszymi kompozycjami 
Queen. Finał występu uświetni także występ solisty 
wcielającego się w rolę Freddiego Mercury’ego. 

Wernisaż wystawy malarstwa Piotra Staszczyka – 
godz. 17.00
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, 
ul. Dąbrowskiego 1

Spektakl teatralny: „Czyż nie dobija się koni?” - 
godz. 19.00
Teatr im. A. Mickiewicza, ul. Kilińskiego 15
Bilety: 60 zł (normalne parter), 50 zł (ulgowe parter), 
50 zł (normalne balkon), 40 zł (ulgowe balkon)

Muzyczne wieczory z Jarosławem Woszczyną i jego 
gośćmi – godz. 19.00
Restauracja ArcheVita, ul. Oleńki 20 
Wstęp wolny

10.02   niedziela
Seans filmowy: 
= „Sekretny świat kotów” /FERIE Z FILMEM/- 
 godz. 10.00
= „Asterix i Obelix. Tajemnica magicznego wywaru” 
 /FERIE Z FILMEM/ - godz. 12.00
= „Faworyta”  - godz. 13.30 i 18.15
= „Green book” - godz.15.45 i 20.30
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, 
Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

Spektakle „Kłamstwo” - godz. 16.00, 19.00 
Organizator: Agencja Artystyczna CERTUS
Filharmonia Częstochowska, ul. Wilsona 16
Bilety: 50-110 zł 

„Częstochowa lata 1918-1939. Od wojny do wojny” - 
prezentacja filmu dokumentalnego Krzysztofa 
Kasprzaka – godz. 16.00
Muzeum Częstochowskie,  Ratusz,  Aleja Najświętszej Maryi Panny 45

Spektakl teatralny: „Sprzedawcy gumek” - godz. 19.00
Teatr im. A. Mickiewicza, ul. Kilińskiego 15
Bilety: 35 zł (normalne), 30 zł (ulgowe)

11.02   poniedziałek
Seans filmowy: 
= „Sekretny świat kotów” /FERIE Z FILMEM/- 
 godz. 10.00
= „Faworyta”  - godz. 13.30 i 18.15
= „Green book” - godz.15.45 i 20.30
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

Joga dla pań – godz. 10.30
Prowadzenie: Beata Jarosz
Obowiązują wcześniejsze zapisy: 34 360 61 14, 
filia9@biblioteka.czest.pl. 
Biblioteka Publiczna, Filia nr 9, ul. Nowowiejskiego 15

Muzyczna Strefa Brzdąca – godz. 16.30 – 17.15
Zajęcia umuzykalniające dla dzieci w wieku 1-3 lat
Zgłoszenia: tel. 501 011 475 
Pracownia Artystyczna Wielokropka, Aleja Niepodległości 41 a
Koszt: 25 zł

= Warsztaty tańca irlandzkiego – godz. 18.00
= Spotkanie Chóru Coralmente – godz. 19.00
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1

95 lecie Mieczysława Hrehorowa – godz.14.00
Muzeum Częstochowskie,  Ratusz,  Aleja Najświętszej Maryi Panny 45

12.02   wtorek
= Strefa Twórczego Brzdąca – godz. 10.00 – 10.45
 Zajęcia plastyczno-sensoryczne dla dzieci w wieku 
 od 1 do 3 lat
 Koszt: 25 zł
= Mali Twórcy – godz. 16.15-17.45
 Zajęcia artystyczne dla dzieci w wieku od  5 do 8 lat
 Koszt: 30 zł
Zgłoszenia: tel. 501 011 475 
Pracownia Artystyczna Wielokropka, Aleja Niepodległości 41 a

Seans filmowy: 
= „Sekretny świat kotów” /FERIE Z FILMEM/- 
 godz. 10.00
= „Faworyta”  - godz. 13.30 i 18.15
= „Green book” - godz.15.45 i 20.30
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

Spektakl teatralny: „Jaś i Małgosia” - godz. 10.00
Teatr im. A. Mickiewicza, ul. Kilińskiego 15
Bilety: 15 zł

12-15 lutego
„Internet? Prosta sprawa” – godz. 11.00-15.00
Indywidualne zajęcia dla osób zainteresowanych zdo-
byciem wiedzy z zakresu obsługi komputera i internetu. 
Obowiązują wcześniejsze zapisy: tel. 34 323 66 39, 
filia7@biblioteka.czest.pl.  
Biblioteka Publiczna, Filia nr 7, Aleja Pokoju 15/17

„Konsultacje komputerowe” – godz. 11.00-12.00
Zajęcia skierowane do osób starszych, mających problemy 
z obsługą komputera. Obowiązują wcześniejsze zapisy: 
tel. 34 361 43 27, filia8@biblioteka.czest.pl.  

Biblioteka Publiczna, Filia nr 8, ul. Księżycowa 2

Zajęcia plastyczne dla dzieci – godz. 16.00-17.00
Warsztaty literacko-plastyczne dla dzieci
Biblioteka Publiczna, Filia nr 3, ul. Ułańska 1

Warsztaty plastyczne – godz. 16.30-18.30
Zajęcia dla dzieci w wieku 5-9 lat.  
Obowiązują wcześniejsze zapisy: tel. 695 590 101,  
n.talarek@gmail.com 
Pracownia Tęczówka, ul. Dekabrystów 1 
Koszt: 30 zł

= W samo południe z muzyką country Mirosława  
 Desperaka – godz. 17.00
= Warsztaty tańca dawnego – godz. 18.00 
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1

Jak mój dziadek wracał do Niepodległej... – godz. 17.00 
Spotkanie z Jackiem Tomczykiem, prezesem Towarzystwa 
Genealogicznego Ziemi Częstochowskiej
Muzeum Częstochowskie,  Ratusz,  Aleja Najświętszej Maryi Panny 45

Toastmasters - Klub Publicznego Przemawiania  
i Przywództwa - godz. 18.00
Inteligencja emocjonalna - klucz do sukcesu 
Techniczne Zakłady Naukowe, ul. Jasnogórska 84/90 

= Warsztaty tańca irlandzkiego – godz. 18.00
= Spotkanie Chóru Coralmente – godz. 19.00
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1

13.02   środa
13-15 lutego
„Co dziś na śniadanie?” – godz. 9.00
Zajęcia dla najmłodszych użytkowników biblioteki, poru-
szające takie zagadnienia jak żywność, bioróżnorodność, 
zrównoważony rozwój, szacunek. Obowiązują wcześniejsze 
zapisy: tel. 34 323 29 44, filia13@biblioteka.czest.pl
Biblioteka Publiczna, Filia nr 13, ul. Mireckiego 28 

Seans filmowy: 
= „Mary Poppins powraca” /FERIE Z FILMEM/- 
 godz. 10.00
= „Faworyta”  - godz. 13.30 i 18.15
= „Green book” - godz.15.45 i 20.30
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

„Konsultacje komputerowe” – godz. 11.00-12.00
Zajęcia skierowane do osób starszych, mających problemy 
z obsługą komputera. Obowiązują wcześniejsze zapisy: 
tel. 34 361 43 27, filia8@biblioteka.czest.pl.  
Biblioteka Publiczna, Filia nr 8, ul. Księżycowa 2

Spektakl teatralny: 
= „Tajemniczy Ogród” - godz. 11.00 
Bilety: 20 zł
= „Poniżej pasa” - godz. 18.00
Bilety: 20 zł
Teatr im. A. Mickiewicza, ul. Kilińskiego 15

Podstawy obsługi komputera dla seniorów – 
godz. 12.00-13.00
Obowiązują wcześniejsze zapisy: tel. 34 369 70 72, 
filia3@biblioteka.czest.pl.  
Biblioteka Publiczna, Filia nr 3, ul. Ułańska 1

„Walentynki” - godz. 14.00
Zajęcia plastyczne dla dzieci, w czasie których uczestnicy 
wykonują serduszka z masy solnej. Obowiązują wcześniej-
sze zapisy: tel. 34 360 71 95, filia21@biblioteka.czest.pl  
Biblioteka Publiczna, Filia nr 21, ul. Orzechowa 14   

Kreatywne spotkania z plastyką - godz. 15.30
Zajęcia plastyczne  dla dzieci w wieku od 5 do 9 lat. 
Obowiązują wcześniejsze zapisy: tel. 34 362 35 87, 
filia20@biblioteka.czest.pl

Biblioteka Publiczna, Filia nr 20, ul. Gombrowicza 15

= Warsztaty literackie Klubu „Złota Jesień” - 
 godz. 16.00
= Warsztaty dla dzieci Teatr Nieoczywisty – godz. 17.00 
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1

Warsztaty artystyczne z elementami grafiki 
warsztatowej – godz. 16.30-19.00
Zajęcia dla dzieci w wieku od 10 do 13 lat.  
Obowiązują wcześniejsze zapisy: tel. 695 590 101, 
n.talarek@gmail.com 
Pracownia Tęczówka, ul. Dekabrystów 1 
Koszt: 35 zł

„Raków – historia dzielnicy”  - godz. 17.00
Wykład Romana Sitkowskiego, kronikarza dzielnicy Raków 
Urząd Stanu Cywilnego, ul. Focha 19/21 

Odkrywanie Częstochowy - spotkanie w ramach 
autorskiego projektu Władysława Ratusińskiego – 
godz. 18.00 
Projekt objęty patronatem Europejskiego Roku Dziedzictwa 
Kulturowego 2018 
Muzeum Częstochowskie, Ratusz,  Aleja Najświętszej Maryi Panny 45

Akademicki Koncert Kameralny - godz. 18.50
Filharmonia Częstochowska, ul. Wilsona 16

14.02   czwartek
= Muzyczna Strefa Brzdąca – godz. 10.00 – 10.45
 Zajęcia umuzykalniające dla dzieci w wieku od 1 do 3 lat
 Koszt: 25 zł
= Strefa Zabawy - godz. 11.00-13.00
 Przestrzeń na wspólną zabawę dzieci w wieku od 1 do 4 lat
 Koszt: 12 zł /20 zł
= Strefa Twórczego Brzdąc – godz. 17.00-17.45
 Zajęcia plastyczno-sensoryczne dla dzieci w wieku od 1 do 3 lat
 Koszt: 25 zł
Zgłoszenia: tel. 501 011 475 
Pracownia Artystyczna Wielokropka, Aleja Niepodległości 41 a

Młynarski Symfonicznie. Koncert walentynkowy 
14 lutego - godz. 19.00
Filharmonia Częstochowska, ul. Wilsona 16
Koncert Młynarski Symfonicznie to kolejny projekt 
Izy Połońskiej i Leszka Kołodziejskiego. Jest wyrazem 
tęsknoty za czasem, kiedy jakość, precyzja, inteligencja 
i tzw. czucie słowa, czyli prawdziwa umiejętność zamy-
kania myśli i spostrzeżeń w słowa, stanowiła wartość 
nadrzędną i jednocześnie była pewnego rodzaju oczy-
wistością, wymogiem dla tzw. autora tekstu. Chyba nikt 
w historii polskiej piosenki nie żonglował owymi skład-
nikami tak celnie, jak Mistrz Wojciech Młynarski, jedno-
cześnie spowijając opowiadane historie w lirykę rodem 
z Gałczyńskiego. I chyba nikt nie potrafił w tak wysoce 
intelektualny, elektryzujący sposób pisać o miłości...
Skąd to się wzięło? Z fascynacji pierwszymi polskimi 
kabaretami? Z miłości do twórczości Boya- Żeleńskiego, 
Tuwima, Przybory, wspomnianego Gałczyńskiego 
i wielu innych poetów? Na te pytania autorzy koncertu 
i ich wyjątkowy gość Zbigniew Zamachowski postarają 
się w trakcie koncertu poszukać odpowiedzi. 

Seans filmowy: 
= „Mary Poppins powraca” /FERIE Z FILMEM/- 
 godz. 10.00
= „Faworyta”  - godz. 13.30 i 18.15

= „Green book” - godz.15.45 i 20.30
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, 
Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

Kursy rysunku, malarstwa i grafiki artystycznej dla 
młodzieży i dorosłych – godz. 16.30-19.30
Obowiązują wcześniejsze zapisy: tel. 695 590 101, 
n.talarek@gmail.com 
Pracownia Tęczówka, ul. Dekabrystów 1 
Koszt: 40 zł

Warsztaty literackie prowadzone przez Towarzystwo 
Galeria Literacka  - godz. 17.00
Muzeum Częstochowskie, Dom Poezji – Muzeum Haliny 
Poświatowskiej, ul. Jasnogórska 23

„Spotkania z historią żydowską” – godz. 17.00
Wiesław Paszkowski opowie o Gimnazjum dr. F Axera 
w Częstochowie
Biblioteka Publiczna, Filia nr 9, ul. Nowowiejskiego 15

Spotkanie członków SENIOR TUR - godz. 18.00 
Urząd Stanu Cywilnego, ul. Focha 19/21 

Młynarski Symfonicznie. Koncert walentynkowy - 
godz. 19.00
Filharmonia Częstochowska, ul. Wilsona 16

Spektakl teatralny: „Ostra jazda” - godz. 19.00 
Teatr im. A. Mickiewicza, ul. Kilińskiego 15
Bilety: 40 zł (normalne parter), 35 zł (ulgowe parter), 
35 zł (normalne balkon), 30 zł (ulgowe balkon) 

Spektakl teatralny: Weekend z R. „A Surfeit of Lovers” 
Akademickie Centrum Kultury, 
Aleja Armii Krajowej 23/25

15.02   piątek
„Komputer? Nic trudnego!” – godz. 10.00-11.00
Zajęcia komputerowe dla seniorów, mających problemy  
z obsługą komputera. Obowiązują wcześniejsze zapisy:  
tel. 34 360 61 12, filia16@biblioteka.czest.pl
Biblioteka Publiczna, Filia nr 16, ul. Krakowska 46/50

Seans filmowy: 
= „Mary Poppins powraca” /FERIE Z FILMEM/ - 
 godz. 10.00
= „Green book”  - godz. 13.15 i 18.00
= „Faworyta” - godz.15.45 i  20.30
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, 
Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

„Scriptorium” - Warsztaty kaligrafii  - 16.00-17.30 
Miejska Galeria Sztuki w Częstochowie , 
Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

„Z wizytą u trolla – Norwegia” - godz. 17.00
Prowadzi: Miłosława Duda-Dziewierz
Organizator: Klub Społecznych opiekunów Zabytków OM PTTK
Urząd Stanu Cywilnego, ul. Focha 19/21

Wieczór kalabryjski połączony z pokazem kulinarnym 
kuchni kalabryjskiej. Prowadzenie Dominika Friedrich 
– godz. 18.00
Współorganizatorzy : Muzeum Monet i Medali Jana Pawła II, 
Stowarzyszenie kultura.pl
Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie,  ul. Ogińskiego 13 a 
Bilety: 20 zł

Spektakl teatralny: „Ostra jazda” - godz. 19.00 
Teatr im. A. Mickiewicza, ul. Kilińskiego 15
Bilety: 40 zł (normalne parter), 35 zł (ulgowe parter), 
35 zł (normalne balkon), 30 zł (ulgowe balkon)

Koncert Bedoes – godz. 19.00 
Klub Rura, Aleja Najświętszej Maryi Panny 38
Więcej s. 11
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16.02   sobota
I liga w piłce siatkowej mężczyzn, Exact Systems 
Norwid Częstochowa - KS Lechia Tomaszów
Mazowiecki 
Organizator: SSS-J Siatkówka 2002 
Hala Sportowa IX LO im. C.K. Norwida, ul. Jasnogórska 8

I liga w piłce siatkowej mężczyzn, Tauron AZS Często-
chowa - KPS Siedlce 
Organizator: Klub Sportowy AZS Częstochowa S.A. 
Hala Sportowa Częstochowa, ul. Żużlowa 4 

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

Sensoryczna STREFA PSOT – godz. 10.00 i 15.00
Warsztaty super-sensoryczne z elementami Sensoplastyki 
dla dzieci w wieku od 1.5 do 5 lat 
Zgłoszenia: tel. 501 011 475 
Pracownia Artystyczna Wielokropka, Aleja Niepodległości 41 a
Koszt: 40 zł 

Seans filmowy: 
= „Mary Poppins powraca” /FERIE Z FILMEM/ - 
 godz. 10.45
= „Green book”  - godz. 13.15 i 18.00
= „Faworyta” - godz.15.45 i  20.30
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

„Scriptorium” - Warsztaty kaligrafii  - 12.30-14.00 
Miejska Galeria Sztuki w Częstochowie , 
Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

„Gwiazdy i amatorki – kobiety na przedwojennych 
scenach częstochowskich” – godz.16.00
Wykład z cyklu „Kobiety - prekursorki, artystki, muzy”
Muzeum Częstochowskie,  Ratusz,  
Aleja Najświętszej Maryi Panny 45

II liga w piłce siatkowej kobiet, I runda fazy Play-off 
o awans do I ligi: KS Częstochowianka - 
MKS Polonia Świdnica lub MKS Dąbrowa Górnicza II - 
godz. 16.00 
Organizator: Klub Sportowy „Częstochowianka”
Sala Sportowa MOSiR, ul. Rejtana 7c 

Wręczenie Statuetek Starosty Częstochowskiego - 
godz. 17.00  
Organizator: Starostwo Powiatowe w Częstochowie
Filharmonia Częstochowska, ul. Wilsona 16

Spektakl teatralny: „Mayday” - godz. 19.00 
Teatr im. A. Mickiewicza, ul. Kilińskiego 15
Bilety: 40 zł (normalne parter), 35 zł (ulgowe parter), 
35 zł (normalne balkon), 30 zł (ulgowe balkon)

Koncert Bolewski Tubis – Trasa promująca album 
„LUNATYK”- godz. 19.00 
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, 
ul. Dąbrowskiego 1
Bilety: 30 zł

Koncert NON IRON „Innym Niepotrzebni – XXX lat 
Reunion Tour” - godz. 19.00 
Muzyczna Meta, ul. Jasnogórska 13

Koncert Nocny Kochanek – godz. 19.00 
Klub Rura, Aleja Najświętszej Maryi Panny 38

17.02   niedziela
II liga w piłce siatkowej kobiet, I runda fazy Play-off 
o awans do I ligi: KS Częstochowianka - MKS Polonia 
Świdnica lub MKS Dąbrowa Górnicza II - godz. 13.00 
Organizator: Klub Sportowy „Częstochowianka”
Sala Sportowa MOSiR, ul. Rejtana 7c 

Seans filmowy: 
= „Asterix i Obelix. Tajemnica magicznego wywaru” 
 /FERIE Z FILMEM/ - godz. 11.00
= „Green book”  - godz. 13.15 i 18.00
= „Faworyta” - godz.15.45 i  20.30
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, 
Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

Spektakl teatralny: „Mayday” - godz. 19.00 
Teatr im. A. Mickiewicza, ul. Kilińskiego 15
Bilety: 40 zł (normalne parter), 35 zł (ulgowe parter), 
35 zł (normalne balkon), 30 zł (ulgowe balkon)

18.02   poniedziałek
Seans filmowy: 
= „Asterix i Obelix. Tajemnica magicznego wywaru” 
 /FERIE Z FILMEM/ - godz. 10.00
= „Green book”  - godz. 13.15 i 18.00
= „Faworyta” - godz.15.45 i  20.30
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, 
Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

Joga dla pań – godz. 10.30
Prowadzenie: Beata Jarosz
Obowiązują wcześniejsze zapisy: 34 360 61 14, 
filia9@biblioteka.czest.pl. 
Biblioteka Publiczna, Filia nr 9, ul. Nowowiejskiego 15

Muzyczna Strefa Brzdąca – godz. 16.30 – 17.15
Zajęcia umuzykalniające dla dzieci w wieku od 1 do 3 lat
Zgłoszenia: tel. 501 011 475 
Pracownia Artystyczna Wielokropka, Aleja Niepodległości 41 a
Koszt: 25 zł

= Warsztaty tańca irlandzkiego – godz. 18.00
= Spotkanie Chóru Coralmente – godz. 19.00
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1

19.02   wtorek
Strefa Twórczego Brzdąca – godz. 10.00 – 10.45
zajęcia plastyczno-sensoryczne dla dzieci w wieku  
od 1 do 3 lat
Koszt: 25 zł
Mali Twórcy – godz. 16.15-17.45
zajęcia artystyczne dla dzieci w wieku od  5 do 8 lat
Koszt: 30 zł
Zgłoszenia: tel. 501 011 475 
Pracownia Artystyczna Wielokropka, Aleja Niepodległości 41 a

Seans filmowy: 
= „Asterix i Obelix. Tajemnica magicznego wywaru”  
 /FERIE Z FILMEM/ - godz. 10.00
= „Green book”  - godz. 13.15 i 18.00
= „Faworyta” - godz.15.45 i  20.30
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

19-22 lutego
„Internet? Prosta sprawa” – godz. 11.00-15.00
Indywidualne zajęcia dla osób zainteresowanych zdo-
byciem wiedzy z zakresu obsługi komputera i internetu. 
Obowiązują wcześniejsze zapisy: tel. 34 323 66 39,  
filia7@biblioteka.czest.pl.  
Biblioteka Publiczna, Filia nr 7, Aleja Pokoju 15/17

„Konsultacje komputerowe” – godz. 11.00-12.00
Zajęcia skierowane do osób starszych, mających problemy 

z obsługą komputera. Obowiązują wcześniejsze zapisy: 
tel. 34 361 43 27, filia8@biblioteka.czest.pl.  
Biblioteka Publiczna, Filia nr 8, ul. Księżycowa 2

Spektakl teatralny: „Trzy świnki” - godz. 11.00
Teatr im. A. Mickiewicza, ul. Kilińskiego 15
Bilety: 15 zł

Zajęcia plastyczne dla dzieci – godz. 16.00-17.00
Warsztaty literacko-plastyczne dla dzieci
Biblioteka Publiczna, Filia nr 3, ul. Ułańska 1

Warsztaty plastyczne – godz. 16.30-18.30
Zajęcia dla dzieci w wieku od 5 do 9 lat. 
Obowiązują wcześniejsze zapisy: tel. 695 590 101, 
n.talarek@gmail.com 
Pracownia Tęczówka, ul. Dekabrystów 1 
Koszt: 30 zł

= „Spotkanie z Operą”-Mirona Pietrasa – godz. 17.00
= Warsztaty tańca dawnego – godz. 19.00
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1

Pokaz zdjęć pt. „Podróż  po Nowej Zelandii-Wyspa 
Południowa”  - godz. 18.00
Organizator: Klub Górski PTTK Częstochowa 
Urząd Stanu Cywilnego, ul. Focha 19/21
 
Toastmasters - Klub Publicznego Przemawiania  
i Przywództwa - godz. 18.00
Konkurs mów wszelakich i ewaluacji 
Techniczne Zakłady Naukowe, ul. Jasnogórska 84/90 

20.02   środa
20-22 lutego
„Co dziś na śniadanie?” – godz. 9.00
Zajęcia dla najmłodszych użytkowników biblioteki, poru-
szające takie zagadnienia jak żywność, bioróżnorodność, 
zrównoważony rozwój, szacunek. Obowiązują wcześniejsze 
zapisy: tel. 34 323 29 44, filia13@biblioteka.czest.pl
Biblioteka Publiczna, Filia nr 13, ul. Mireckiego 28 

Seans filmowy: 
= „Asterix i Obelix. Tajemnica magicznego wywaru” 
 /FERIE Z FILMEM/ - godz. 10.00
= „Green book”  - godz. 13.15 i 18.00
= „Faworyta” - godz.15.45 i  20.30
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, 
Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

Spektakl teatralny: 
= „Roszpunka” - godz. 11.00 
Bilety: 20 zł
= „Poniżej pasa” - godz. 18.00
Bilety: 20 zł
Teatr im. A. Mickiewicza, ul. Kilińskiego 15

„Konsultacje komputerowe” – godz. 11.00-12.00
Zajęcia skierowane do osób starszych, mających problemy 
z obsługą komputera. Obowiązują wcześniejsze zapisy: 
tel. 34 361 43 27, filia8@biblioteka.czest.pl.  
Biblioteka Publiczna, Filia nr 8, ul. Księżycowa 2

Podstawy obsługi komputera dla seniorów – 
godz. 12.00-13.00
Obowiązują wcześniejsze zapisy: tel. 34 369 70 72, 
filia3@biblioteka.czest.pl  
Biblioteka Publiczna, Filia nr 3, ul. Ułańska 1

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

Warsztaty artystyczne z elementami grafiki 
warsztatowej – godz. 16.30-19.00
Zajęcia dla dzieci w wieku od 10 do 13 lat  
Obowiązują wcześniejsze zapisy: tel. 695 590 101, 
n.talarek@gmail.com 

Pracownia Tęczówka, ul. Dekabrystów 1 
Koszt: 35 zł

Promocja książki Michała Siedziako „Bez wyboru. 
Głosowania do Sejmu PRL (1952–1989)” – godz. 17.00
Muzeum Częstochowskie, Kamienica Mieszczańska – Muzeum 
Żydów Częstochowian, ul. Katedralna 8

„Faworyta” 
8 i 10-14 lutego – 13.30 i 18.15
9 lutego – 13.40 i 18.15
15-20 lutego - godz.15.45 i 20.30
21 lutego – godz. 16.00 i 20.40 
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, 
Aleja Najświętszej Maryi Panny 64
Najnowszy film Yorgosa Lanthimosa („Lobster”, „Zabi-
cie świętego jelenia”), wyróżniony dwiema nagrodami 
na festiwalu w Wenecji 2018. Początek XVIII wieku. An-
glia jest w stanie wojny z Francuzami, ale uwagę dworu 
pochłaniają wyścigi kaczek i pojawienie się na rynku 
ananasów. Na tronie zasiada schorowana królowa Anna 
(Olivia Colman), a krajem zamiast niej rządzi jej bliska 
przyjaciółka, lady Sarah (nagrodzona Oscarem Rachel 
Weisz). Z podziwu godnym oddaniem dogląda ona 
przy tym rozkapryszonej i porywczej królowej. Na dwór 
przybywa nowa służąca Abigail (nagrodzona Oscarem 
Emma Stone), która swym urokiem oczarowuje Sarah. 
Sarah bierze Abigail pod swoje skrzydła, a Abigail 
dostrzega w tym szansę na powrót do swych arystokra-
tycznych korzeni. Ponieważ sprawy polityczne i prowa-
dzenie wojny coraz bardziej pochłaniają Sarah, Abigail 
stopniowo zajmuje jej miejsce u boku królowej Anny. 
Rozkwitająca przyjaźń z królową daje Abigail szansę 
na spełnienie swoich ambicji. Dziewczyna dochodzi 
więc do wniosku, że nie pozwoli, aby ktokolwiek lub 
cokolwiek – czy byłaby to kobieta, mężczyzna, polityka 
czy królik – stanęło jej na drodze.

Klezmer reloaded. Transmuzyczne pokrewieństwo 
dusz - godz. 19.00
Filharmonia Częstochowska, ul. Wilsona 16

21.02   czwartek
= Muzyczna Strefa Brzdąca – godz. 10.00 – 10.45
 Zajęcia umuzykalniające dla dzieci w wieku od 1 do 3 lat
 Koszt: 25 zł
= Strefa Zabawy - godz. 11.00-13.00
 Przestrzeń na wspólną zabawę dzieci w wieku od 1 do 4 lat
 Koszt: 12 zł /20 zł

= Strefa Twórczego Brzdąc – godz. 17.00-17.45
 Zajęcia plastyczno-sensoryczne dla dzieci w wieku od 1 do 3 lat
 Koszt: 25 zł
Zgłoszenia: tel. 501 011 475 
Pracownia Artystyczna Wielokropka, Aleja Niepodległości 41 a

Seans filmowy: 
= „Mirai” /FERIE Z FILMEM/- godz. 10.00
= „Zabawa, zabawa” /KINO SENIORA/ - godz. 12.00
= „Green book”  - godz. 13.40 i 18.15
= „Faworyta” - godz.16.00 i 20.40
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

„Plastyczne czwartki” - godz. 12.30-14.30
Warsztaty dla dzieci w wieku 8-13 lat. Obowiązują 
wcześniejsze zapisy: filia23@biblioteka.czest.pl 
Biblioteka Publiczna, Filia nr 23, ul. Ludowa 58

Kursy rysunku, malarstwa i grafiki artystycznej dla 
młodzieży i dorosłych – godz. 16.30-19.30
Obowiązują wcześniejsze zapisy: tel. 695 590 101, 
n.talarek@gmail.com 
Pracownia Tęczówka, ul. Dekabrystów 1 
Koszt: 40 zł

Warsztaty literackie prowadzone przez Towarzystwo 
Galeria Literacka  - godz. 17.00
Muzeum Częstochowskie, Dom Poezji – Muzeum Haliny 
Poświatowskiej, ul. Jasnogórska 23

Spotkanie członków SENIOR TUR - godz. 18.00 
Urząd Stanu Cywilnego, ul. Focha 19/21 

Wieczór z kinem włoskim - komedia „Benvenuti al Sud” 
– godz. 18.00 
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1
Wstęp wolny

„Spotkajmy się w Petersburgu” – godz. 18.30
Prelekcja i pokaz zdjęć Krystyny Puszczyk
Stowarzyszenie SENIOR TUR,
Urząd Stanu Cywilnego, ul. Focha 19/21

Karnawał trwa! Czwartkowy wieczór z Chórem - godz. 19.00
Filharmonia Częstochowska, ul. Wilsona 16

22.02   piątek
„Komputer? Nic trudnego!” – godz. 10.00-11.00
Zajęcia komputerowe dla seniorów, mających problemy 
z obsługą komputera. Obowiązują wcześniejsze zapisy: 
tel. 34 360 61 12, filia16@biblioteka.czest.pl
Biblioteka Publiczna, Filia nr 16, ul. Krakowska 46/50

Seans filmowy: 
= „Mirai” /FERIE Z FILMEM/- godz. 10.00
= „Granica” - godz. 14.00 i 20.30
= „Walc w alejkach” - godz.16.00
= „Kafarnaum” - godz. 18.15
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

Spektakl teatralny: 
= „Kometa nad Doliną Muminków” - godz. 10.00 
Bilety: 20 zł
= „Kometa nad Doliną Muminków” - godz. 18.00
Bilety: 25 zł
Teatr im. A. Mickiewicza, ul. Kilińskiego 15

LITERACKI PIĄTEK: 
= Wymiana książki  - godz. 15.00 – 20.00
= Spotkanie autorskie z Marcinem Jurzystą, Marcinem  
 Zegadło i Rafałem Gawinem – godz. 19.00
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1

Warsztaty Teatru Nieoczywistego – godz. 16.00
Zajęcia teatralne dla dzieci i rodziców prowadzone  
przez Mirosławę Truchtę-Nowicką oraz Jolantę Stanisz 
Biblioteka Publiczna, Filia nr 9, ul. Nowowiejskiego 15

„Gwiazdy i amatorki – kobiety na przedwojennych scenach częstochowskich” 
16 lutego – godz.16.00
Muzeum Częstochowskie,  Ratusz,  Aleja Najświętszej Maryi Panny 45
W trakcie swojego wystąpienia dr Agnieszka Pobratyn przyjrzy się bliżej aktorkom występującym przed lokalną publicz-
nością. Pokrótce przybliży ich sylwetki, a także, dzięki archiwalnym recenzjom, pokaże, jak były odbierane i oceniane. 
Częstochowa do 1927 roku była pozbawiona stałej sceny teatralnej, ale na podstawie źródeł udało się ustalić, że pierw-
sze przedstawienia odbywały się w mieście już w latach 40. XIX wieku. Na scenach i scenkach miejscowych występowali 
zarówno artyści zawodowi, jak i amatorzy. Liczną część zespołów aktorskich stanowiły kobiety. Częstochowianie mieli 
okazję podziwiać zarówno urodę, jak i talent aktorek znanych i uznanych, ale też oklaskiwać te mniej rozpoznawalne. 
Powstanie najpierw Teatru Rozmaitości, a następnie Teatru Kameralnego ze stałymi zespołami aktorskimi tworzonymi 
także przez świetne aktorki, sprawiło, że instytucja oferowała jedną z najbardziej ulubionych rozrywek kulturalnych 
Częstochowy przed 1939 rokiem. W czasie spotkania zostaną przybliżone sylwetki m.in. Gabrieli Zapolskiej, Adolfiny 
Zimajer, Michaliny Łaskiej, Marii Przybyłko-Potockiej, Wandy Siemaszkowej, Lucyny Messal, Hanny Ceranki, Haliny 
Gallowej, Iny Benity.
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Najpiękniejsze Melodie Świata. Klasycznie  
i humorystycznie -  godz. 18.00
Filharmonia Częstochowska, ul. Wilsona 16

Otwarcie wystawy „Portret prowincji” - godz. 18.00
Muzeum Częstochowskie,  Galeria Dobrej Sztuki,   
Aleja Najświętszej Maryi Panny 47

Otwarcie wystawy „Portret prowincji” 
22 lutego - godz. 18.00
Muzeum Częstochowskie,  Galeria Dobrej Sztuki,  
Aleja Najświętszej Maryi Panny 47
Portretprowincji.pl to przekrojowy projekt dokumental-
ny poświęcony Polsce małomiasteczkowej. Prace nad 
zbieraniem materiałów trwały w sumie sześć i pół roku. 
Jacenty Dędek odwiedził w tym czasie kilkaset miaste-
czek i wsi, starając się stworzyć wielopłaszczyznową 
opowieść o ludziach tam żyjących. Ważne dla niego 
były tematy społeczne, relacje międzyludzkie, życiowe 
niedogodności, rzeczy, które uwierają i choć dotyczą 
naszych konkretnych bohaterów, z imienia i nazwiska, 
to znane są wszystkim. To opowieść o nas, o Polsce, 
która zmienia się na naszych oczach. Na wystawie 
w Muzeum Częstochowskiej zobaczymy portrety, 
które przedzielone są fotografiami reporterskimi, czy 
dokumentalnymi. Pokazującymi przestrzeń, w której 
bohaterowie projektu żyją, ważne wydarzenia z małych 
miast czy wsi.

Prezentacja żużlowców forBET Włókniarz 
Częstochowa – godz. 18.00 
Organizator: Włókniarz Częstochowa S.A. 
Hala Sportowa Częstochowa, ul. Żużlowa 4 

23.02   sobota
I liga w piłce siatkowej mężczyzn, Tauron AZS 
Częstochowa - Olimpia Sulęcin
Organizator: Klub Sportowy AZS Częstochowa S.A. 
Hala Sportowa Częstochowa, ul. Żużlowa 4

Seans filmowy: 
= „Mirai” /FERIE Z FILMEM/- godz. 10.00
= „Mary Poppins powraca” /FERIE Z FILMEM/ - 
 godz. 12.00
= „Walc w alejkach” - godz.14.30
= „Młody Picasso” - godz. 17.00
= „Granica” - godz. 18.45
= „Kafarnaum” - godz. 20.40
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, 
Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

Pracownia Alchemika – godz. 11.00-12.30
Warsztaty edukacyjne i eksperymenty dla dzieci w wieku 
od 6 do 10 lat 
Zgłoszenia: tel. 501 011 475 
Pracownia Artystyczna Wielokropka, Aleja Niepodległości 41 a
Koszt: 35 zł 

Warsztaty grafiki artystycznej dla dorosłych  
i młodzieży – godz. 15.00-18.00
Warsztaty graficzne z prasą drukarską. 
Obowiązują wcześniejsze zapisy: tel. 695 590 101,  
n.talarek@gmail.com 
Pracownia Tęczówka, ul. Dekabrystów 1 
Koszt: 40 zł

Salon Poezji Adam Zagajewski, spotkanie z Poetą – 
godz. 15.00
Teatr im. A. Mickiewicza, ul. Kilińskiego 15
Bilety: 15 zł
Więcej s. 10

II liga koszykówki kobiet: AZS Częstochowa - UKS Żak 
Nowy Sącz - godz. 15.00 
Organizator: KU AZS Politechniki Częstochowskiej 
Hala Sportowo - Widowiskowa „Polonia”,  ul. Dekabrystów 43 

Otwarcie wystawy „Gradacja żywiołów: morze i góry” 
- godz. 17.00
Muzeum Częstochowskie,  Pawilon Wystawowy w Parku im. S Staszica

II liga koszykówki mężczyzn: AZS Częstochowa - 
Daas Basket Hills Bielsko-Biała - godz. 18.00
Organizator: KU AZS Politechniki Częstochowskiej 
Hala Sportowo - Widowiskowa „Polonia”, ul. Dekabrystów 43 

Spektakl teatralny: „MACHALista przebojów - piosenki  
i ballady Piotra Machalicy” - godz. 19.00
Teatr im. A. Mickiewicza, ul. Kilińskiego 15
Bilety: 40 zł (normalne parter), 35 zł (ulgowe parter), 
35 zł (normalne balkon), 30 zł (ulgowe balkon)

Koncert Łukasz Łyczkowski 5 RANO – godz. 20.00 
Muzyczna Meta, ul. Jasnogórska 13

24.02   niedziela
Giełda ryb, roślin i ptaków egzotycznych – godz. 10.00 
– 13.00
Organizator: Liga Ochrony Przyrody, Klub Akwarystów
VI Liceum Ogólnokształcące im. J. Dąbrowskiego, ul. Łukasińskiego 40 

Seans filmowy: 
= „Mirai” /FERIE Z FILMEM/- godz. 10.00
= „Mary Poppins powraca” /FERIE Z FILMEM/ - 
 godz. 12.00
= „Beksińscy. Album wideofoniczny” /90. ROCZNICA  
 URODZIN Z. BEKSIŃSKIEGO/ - godz.14.30
= „Walc w alejkach” - godz. 16.15
= „Kafarnaum” - godz. 18.30
= „Granica” - godz. 20.40
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, 
Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

Koncert zimowy FILHARMONII malucha - godz. 11.00
Koncert muzyki klasycznej dla maluchów, niemowlaków 
i dzieci w brzuszkach
Filharmonia Częstochowska, ul. Wilsona 16

25.02   poniedziałek
25 luty – 1 marca
VI Konkurs Wokalny im. Jana, Edwarda, Józefiny 
Reszków
Filharmonia Częstochowska, ul. Wilsona 16
Więcej s. 12-13

Joga dla pań – godz. 10.30
Prowadzenie: Beata Jarosz. Obowiązują wcześniejsze 
zapisy: 34 360 61 14, filia9@biblioteka.czest.pl. 
Biblioteka Publiczna, Filia nr 9, ul. Nowowiejskiego 15

Seans filmowy: 
= „Granica” - godz.14.00 i 20.30
= „Walc w alejkach” - godz. 16.00
= „Kafarnaum” - godz. 18.15
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

Muzyczna Strefa Brzdąca – godz. 16.30 – 17.15
Zajęcia umuzykalniające dla dzieci w wieku od 1 do 3 lat
Zgłoszenia: tel. 501 011 475 
Pracownia Artystyczna Wielokropka, Aleja Niepodległości 41 a
Koszt: 25 zł

= Warsztaty tańca irlandzkiego – godz. 18.00
= Spotkanie Chóru Coralmente – godz. 19.00
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1

26.02   wtorek
= Strefa Twórczego Brzdąca – godz. 10.00 – 10.45
 zajęcia plastyczno-sensoryczne dla dzieci w wieku 
 od 1 do 3 lat
 Koszt: 25 zł
= Mali Twórcy – godz. 16.15-17.45
 zajęcia artystyczne dla dzieci w wieku od  5 do 8 lat
 Koszt: 30 zł
Zgłoszenia: tel. 501 011 475 
Pracownia Artystyczna Wielokropka, Aleja Niepodległości 41 a

26-28 lutego
„Internet? Prosta sprawa” – godz. 11.00-15.00
Indywidualne zajęcia dla osób zainteresowanych zdo-
byciem wiedzy z zakresu obsługi komputera i internetu. 
Obowiązują wcześniejsze zapisy: tel. 34 323 66 39, 
filia7@biblioteka.czest.pl.  
Biblioteka Publiczna, Filia nr 7, Aleja Pokoju 15/17

„Konsultacje komputerowe” – godz. 11.00-12.00
Zajęcia skierowane do osób starszych, mających problemy 
z obsługą komputera. Obowiązują wcześniejsze zapisy: 
tel. 34 361 43 27, filia8@biblioteka.czest.pl.  
Biblioteka Publiczna, Filia nr 8, ul. Księżycowa 2

Seans filmowy: 
= „Granica” - godz.14.00 i 20.30
= „Walc w alejkach” - godz. 16.00
= „Kafarnaum” - godz. 18.15
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

Zajęcia plastyczne dla dzieci – godz. 16.00-17.00
Warsztaty literacko-plastyczne dla dzieci
Biblioteka Publiczna, Filia nr 3, ul. Ułańska 1

Warsztaty plastyczne – godz. 16.30-18.30
Zajęcia dla dzieci w wieku od 5 do 9 lat. 
Obowiązują wcześniejsze zapisy: tel. 695 590 101, 
n.talarek@gmail.com 
Pracownia Tęczówka, ul. Dekabrystów 1 
Koszt: 30 zł

„Częstochowa znana i nieznana” - godz. 17.00
Międzynarodowy Dzień Przewodników Turystycznych
Muzeum Częstochowskie,  Ratusz,  Aleja Najświętszej Maryi Panny 45

Otwarcie wystawy malarstwa autorstwa Krystyny  
Onysyk i Katarzyny Czerniejewskiej – godz. 17.00
Ekspozycja do 13 marca 
Galeria ART-FOTO Regionalnego Ośrodka Kultury w Częstochowie, 
ul. Ogińskiego 13 a 

Toastmasters - Klub Publicznego Przemawiania 
i Przywództwa - godz. 18.00
Mimika twarzy podczas przemawiania 
Techniczne Zakłady Naukowe, ul. Jasnogórska 84/90 

Warsztaty tańca dawnego – godz. 18.00  
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1

27.02   środa
27-28 lutego
„Co dziś na śniadanie?” – godz. 9.00
Zajęcia dla najmłodszych użytkowników biblioteki, poru-
szające takie zagadnienia jak żywność, bioróżnorodność, 
zrównoważony rozwój, szacunek. Obowiązują wcześniejsze 
zapisy: tel. 34 323 29 44, filia13@biblioteka.czest.pl
Biblioteka Publiczna, Filia nr 13, ul. Mireckiego 28 

XVIII Edycja Międzypowiatowego Konkursu Histo-
rycznego „Czy znasz historię Częstochowy i regionu 
częstochowskiego” – godz. 9.00
Muzeum Częstochowskie,  Ratusz,  Aleja Najświętszej Maryi Panny 45

„Konsultacje komputerowe” – godz. 11.00-12.00
Zajęcia skierowane do osób starszych, mających problemy 
z obsługą komputera. Obowiązują wcześniejsze zapisy: 
tel. 34 361 43 27, filia8@biblioteka.czest.pl.  
Biblioteka Publiczna, Filia nr 8, ul. Księżycowa 2

Podstawy obsługi komputera dla seniorów – 
godz. 12.00-13.00
Obowiązują wcześniejsze zapisy: tel. 34 369 70 72, 
filia3@biblioteka.czest.pl.  
Biblioteka Publiczna, Filia nr 3, ul. Ułańska 1

Seans filmowy: 
= „Granica” - godz.14.00 i 20.30
= „Walc w alejkach” - godz. 16.00
= „Kafarnaum” - godz. 18.15
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

Kreatywne spotkania z plastyką - godz. 15.30
Zajęcia plastyczne  dla dzieci w wieku od 5 do 9 lat.  
Obowiązują wcześniejsze zapisy: tel. 34 362 35 87,  
filia20@biblioteka.czest.pl
Biblioteka Publiczna, Filia nr 20, ul. Gombrowicza 15

„Każda środa jest nasza”- godz. 15.30-17.00
Zajęcia literacko - plastyczne dla dzieci od 5 do 12 lat
Biblioteka Publiczna, Oddział dla Dzieci i Młodzieży, Al. Kościuszki 4

= Warsztaty literackie Klubu „Złota Jesień” - godz. 16.00
= Popkulturowe przyjemności: Gry fabularne – 
 wieczór wspomnień – godz. 17.30
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1

Warsztaty artystyczne z elementami grafiki warsztato-
wej – godz. 16.30-19.00
Zajęcia dla dzieci w wieku od 10 do 13 lat.  
Obowiązują wcześniejsze zapisy: tel. 695 590 101, 
n.talarek@gmail.com 
Pracownia Tęczówka, ul. Dekabrystów 1 
Koszt: 35 zł

Dzień Otwarty Szkoły Podstawowej nr 54 – godz. 17.00
Szkoła Podstawowa nr 54 z Oddziałami Integracyjnymi 
w Częstochowie, ul. Kukuczki 30 

„Szkło - tworzywo przyszłości” wykład otwarty  - godz. 17.00 
Aula Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, 
Aleja Armii Krajowej 19

„Gadgety” - warsztaty szycia w oparciu o recykling - 
godz. 17.00-19.30 
Zajęcia plastyczne dla dzieci w wieku od 6 do 12 lat. 
Obowiązują wcześniejsze zapisy: tel. 881 494 992 
Pracownia ZetPeTe, ul. Wańkowicza 4  
Koszt: 35 zł (pojedyncze wejście), 60 zł (karnet na 2 spotkania w lutym) 

Spotkanie członków SENIOR TUR - godz. 18.00 
Urząd Stanu Cywilnego, ul. Focha 19/21 

Otwarcie wystawy „Wielka dama polskiego sportu” - 
godz. 18.00
Muzeum Częstochowskie,  Ratusz,  Aleja Najświętszej Maryi Panny 45
Więcej s. 14-15

Spektakl teatralny: „Łysa śpiewaczka” - godz. 18.00
Teatr im. A. Mickiewicza, ul. Kilińskiego 1
Bilety: 25 zł

28.02   czwartek
= Muzyczna Strefa Brzdąca – godz. 10.00 – 10.45
 Zajęcia umuzykalniające dla dzieci w wieku od 1 do 3 lat
 Koszt: 25 zł

= Strefa Zabawy - godz. 11.00-13.00
 Przestrzeń na wspólną zabawę dzieci w wieku od 1 do 4 lat
 Koszt: 12 zł /20 zł
= Strefa Twórczego Brzdąc – godz. 17.00-17.45
 Zajęcia plastyczno-sensoryczne dla dzieci w wieku od 1 do 3 lat
 Koszt: 25 zł
Zgłoszenia: tel. 501 011 475 
Pracownia Artystyczna Wielokropka, Aleja Niepodległości 41 a

Seans filmowy: 
= „Granica” - godz.14.00 i 20.30
= „Walc w alejkach” - godz. 16.00
= „Kafarnaum” - godz. 18.15
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

Kursy rysunku, malarstwa i grafiki artystycznej 
dla młodzieży i dorosłych – godz. 16.30-19.30
Obowiązują wcześniejsze zapisy: tel. 695 590 101, 
n.talarek@gmail.com 
Pracownia Tęczówka, ul. Dekabrystów 1 
Koszt: 40 zł

Warsztaty literackie prowadzone przez Towarzystwo 
Galeria Literacka  - godz. 17.00
Muzeum Częstochowskie, Dom Poezji – Muzeum Haliny Poświa-
towskiej, ul. Jasnogórska 23

DKK dla młodzieży – godz. 17.00
Pierwsze spotkanie organizacyjne Dyskusyjnego Klubu 
Książki dla młodzieży powyżej 16 roku życia. 
Biblioteka Publiczna, Oddział dla Dzieci i Młodzieży, Al. Kościuszki 4 

„Gadgety” - warsztaty szycia w oparciu o recykling - 
godz. 17.00-19.30 
Zajęcia plastyczne dla dzieci w wieku od 6 do 12 lat. 
Obowiązują wcześniejsze zapisy: tel. 881 494 992 
Pracownia ZetPeTe, ul. Wańkowicza 4  
Koszt: 35 zł (pojedyncze wejście), 60 zł (karnet na 2 spotkania w lutym) 

Koncert z cyklu Classic Tea – godz. 18.00
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1

Spektakl teatralny: „Łysa śpiewaczka” - godz. 19.00
Teatr im. A. Mickiewicza, ul. Kilińskiego 1
Bilety: 35 zł (normalne), 30 zł (ulgowe)

Turniej Jednego Wiersza – godz. 20.00
Cafe Belg, Aleja Najświętszej Maryi Panny 32

Popkulturowe przyjemności: Gry fabularne – wieczór wspomnień 
27 lutego – godz. 17.30
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1
Magazyn „Magia i Miecz”, „Kryształy Czasu”, „Oko Yrrhedesa”, „Zew Cthulhu” i „Warhammer” - zapraszamy w podróż 
do lat 90. ubiegłego wieku, pionierskich czasów gier fabularnych w Polsce. Fascynacja RPG to konieczny etap w życiu 
każdego szanującego się Nerda, zatem, jeśli ktoś ma zaległości, niech natychmiast je nadrobi. Podczas kolejnego spo-
tkania z cyklu „Popkulturowe przyjemności”, chcemy z jednej strony porozmawiać o specyfice gier fabularnych, o tym, 
co takiego atrakcyjnego jest w rozrywce opierającej się przede wszystkim na wyobraźni, która obywa się bez planszy, 
komputerów, ekranów czy innych elektronicznych gadżetów. Z drugiej zaś będziemy chcieli powspominać czasy, gdy 
tego typu gry zaczęły pojawiać się na naszym rynku. Przypomnieć sobie, jak fani radzili sobie z nawiązywaniem nowych 
kontaktów i wymianą informacji w okresie przed powszechnie dostępnym internetem. Porównać ówczesne i dzisiejsze 
konwenty, kluby miłośników gier oraz branżowe media. Zapraszamy na spotkane zarówno starych wyjadaczy, jak 
i wszystkich tych, którzy chcieliby się dopiero dowiedzieć, o co z tymi grami fabularnymi właściwie chodzi.      

„Walc w alejkach”
22 i 25-28 lutego - godz. 16.00
23 lutego – godz. 14.40
24 lutego – godz. 16.15
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”,  Aleja Najświętszej Maryi Panny 64
Słodko-gorzka historia miłości, samotności i przyjaźni, 
rozgrywająca się w alejkach supermarketu. Bohaterem 
filmu jest Christian, który zaczyna pracować jako asystent 
zaopatrzenia w supermarkecie gdzieś we wschodnich 
Niemczech i tym samym trafia do nowego, nieznanego 
świata długich korytarzy, zgiełku przy kasach i wózków 
widłowych. Pod okiem kierownika Bruna nieśmiały  
i wycofany Christian będzie starał się opanować trudną 
sztukę kierowania wózkiem widłowym, a także zbliżyć do 
współpracowniczki Marion z działu ze słodyczami, kobie-
ty niezwykle pociągającej, choć niestety zamężnej.



BIBLIOTEKA PUBLICZNA 
IM. DR. WŁ. BIEGAŃSKIEGO
„Częstochowskie impresje” - wystawa fotografii  
członków Stowarzyszenia SeniorTur
Biblioteka Publiczna, Filia nr 1, Aleja Niepodległości 11

Wystawa obrazów Romualda Zjawińskiego
Biblioteka Publiczna, Filia nr 1, Aleja Niepodległości 11

Prace plastyczne uczniów Szkoły Podstawowej nr 19
Biblioteka Publiczna, Filia nr 2, ul. Orlik-Rückemanna 35/37 

„W kręgu pasji i przyjaźni” - wystawa malarstwa  
T. Malczewskiej i A. Polańskiej
Biblioteka Publiczna, Filia nr 10, ul. Michałowskiego 20

 „Ptaki” - wystawa fotograficzna Stowarzyszenia 
SeniorTur
Biblioteka Publiczna, Filia nr 14, ul. Norwida 17/21

„W aspektach przenikania” - wystawa Beaty  
Sadowskiej
Biblioteka Publiczna, Biblioteka Główna, Aleja Najświętszej 
Maryi Panny 22

MUZEUM CZĘSTOCHOWSKIE
RATUSZ

Wystawa stała:
Dzieje miasta Częstochowy – wystawa historyczna  

Prezentacje długoterminowe:
Kweclich, Sętowski, Michalik, Stępniak, Bulik… – ko-
lekcja obrazów współczesnych malarzy częstochowskich
Spacer po dawnej i współczesnej Częstochowie – 
stare i nowe fotografie miasta na wieży ratuszowej  

Częstochowianie. Mieszkańcy miasta na fotografii  
w latach 1845–1918

Wystawa czasowa:
Wystawa KinoPasje Częstochowy 

Czarno-biała Częstochowa. Wystawa fotografii Stani-
sława Krakowiaka z lat 50. XX wieku 

od 27 lutego 
Wielka dama polskiego sportu – Irena Szewińska  
na fotografiach Janusza Szewińskiego

GALERIA DOBREJ SZTUKI

Wystawa stała:
Sztuka Polska XIX i XX w. Grafiki mistrza drzeworytu 
Stefana Mrożewskiego w kolekcji Muzeum Często-
chowskiego.

Wystawa czasowa:

Wystawa Darek Pala. Struktura śladu. Doświadczenie 
miejsca 

od 22 lutego 
Portret prowincji. Jacenty Dędek

Wystawa prac Matyldy Ślosarskiej /Galeria Wejściówka/

REZERWAT ARCHEOLOGICZNY

Wystawa stała:
Z mroku dziejów. Kultura łużycka – wystawa archeolo-
giczna Cmentarzysko kultury łużyckiej in situ.

DOM POEZJI – MUZEUM HALINY POŚWIATOWSKIEJ
Wystawa stała:
Wystawa poświęcona życiu i twórczości poetki

MUZEUM GÓRNICTWA RUD ŻELAZA
Wystawa stała:
Wystawa poświęcona historii górnictwa rud żelaza

KAMIENICA MIESZCZAŃSKA 
MUZEUM ŻYDÓW CZĘSTOCHOWIAN

Wystawa stała:
Żydzi Częstochowianie

PAWILON WYSTAWOWY W PARKU IM.S. STASZICA

Wystawy czasowe:
Wystawa XXXI Pleneru Miejskiego Częstochowa 2018 
Artystyczna pamiątka z Częstochowy

Międzynarodowa wystawa poplenerowa 
Gradacja żywiołów: morze i góry
Międzynarodowa wystawa poplenerowa Gradacja żywio-
łów: morze i góry, w której prace prezentują: Karol Barton 
(Kraków, Polska), Teo Bilas (Gradac, Chorwacja), Wioletta 
Cielecka (Rzeszów, Polska), Elżbieta Chodorowska (Czę-
stochowa, Polska), Urszula Chodorowska (Łódź, Polska), 
Joanna Chwastek (Mysłowice, Polska), Snjezana Delmić 
(Podčempres, Chorwacja), Danis Fejsic (Sarajewo, Bośnia 
i Hercegowina), Anita Grobelak (Częstochowa, Polska), 
Amela Hadżimejlić (Sarajewo, Bośnia i Hercegowina), Mo-
nika Hartman (Katowice, Polska), Ilvana Kadjevic (Saraje-
wo, Bośnia i Hercegowina), Małgorzata Kania (Katowice, 
Polska), Barbara Kasza (Tworków, Polska), Włodzimierz 
Kulej (Częstochowa, Polska), Mijat Maric (Knin, Chorwa-
cja), Mirsada Masal (Sarajewo, Bośnia i Hercegowina), 
Admir Mujkic (Sarajewo, Bośnia i Hecegowina), Anastasija 
Padło (Kraków, Polska), Julia Panek (Częstochowa/Poznań, 
Polska), Marian Panek (Częstochowa, Polska), Stanisław 
Pelka (Jugowice, Polska), Joanna Sidorowicz (Częstocho-
wa, Polska), Jolanta Winiszewska (Częstochowa, Polska).  
Prace są efektem spotkania artystów z Polski, Chorwacji 
oraz Bośni i Hercegowiny, które miało miejsce w chorwac-
kim Opuzen w lipcu 2018 r. 

Godziny otwarcia Muzeum Częstochowskiego
wystawy w Ratuszu (pl. Biegańskiego), Galerii Dobrej Sztuki  
(Al. Najświętszej Maryi Panny 47), Pawilonach Wystawowych  
w Parku im. S. Staszica, Domu Poezji – Muzeum Haliny Poświa-
towskiej (ul. Jasnogórska 23), Kamienicy Mieszczańskiej.  
Muzeum Żydów Częstochowian (ul. Katedralna 8)

czynne w okresie zimowym (październik – maj): 
wtorek, czwartek, piątek - godz. 9.00 – 15.30 
środa - godz. 11.00 – 17.30 
sobota, niedziela - godz. 11.00 – 17.00
poniedziałek: nieczynne

Rezerwat Archeologiczny (ul. Łukasińskiego 20) czynny w okresie 
zimowym (październik – maj):
sobota, niedziela - godz. 11.00–17.00 – wystawa czynna tylko  
w każdą trzecią sobotę i niedzielę miesiąca
poniedziałek: nieczynne

MIEJSKA GALERIA SZTUKI 
Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

Wystawy Witolda Śliwińskiego „GLASSART” 
Sala Poplenerowa

Wystawa malarstwa Pauliny Taranek „Big City Light” 
Galeria Promocji Młodych Antresola
Wystawy twórczości Mariusza Stanowskiego 
„Portrety i Grupy ludzi” 
Sala Gobelinowa

od 7 lutego 2019 
Wystawa „Michalik. Ojciec i syn” 
Sala Śląska 
Wystawa poświęcona dwóm częstochowskim artystom, 
Marianowi i Borysowi Michalikom. Zmarły przed laty 
Marian Michalik uznawany był za mistrza martwej natury, 
jego syn Borys, początkowo bliski stylistycznie malarstwu 
ojca, wypracował także własny sposób wypowiedzi – ma-
larstwo surrealistyczne. Wystawa przypomni dokonania 
obu malarzy, stanowi grunt dla porównań, będzie też 
wspomnieniem ich obecności w środowisku artystycznym 
Częstochowy i w świecie sztuki.

OŚRODEK PROMOCJI 
KULTURY „GAUDE MATER”
ul. Dąbrowskiego 1 

od  7 lutego 
Wystawa malarstwa Patryka Gmerka

od 9 lutego 
Wystawa malarstwa Piotra Staszczyka

MUZEUM KLASZTORU 
JASNOGÓRSKIEGO
ul. Kordeckiego 2, 34 365 66 88, www.jasnagora.com

„Bogurodzica. Splendor Rzeczypospolitej Obojga 
Narodów” - ekspozycja sztuki wotywnej. Na wystawie 
zgromadzono blisko 500 eksponatów – cenne wota przez 
wieki przynoszone przez pielgrzymów i składane przed 
cudownym obrazem Matki Bożej. Jest to jedna z najnowo-
cześniejszych i najciekawszych wystaw w Polsce.
„Narodowy zryw Solidarności w wotach pielgrzymów 
jasnogórskich” - ekspozycja przygotowana z okazji 
jubileuszu 25-lecia powstania NSZZ „Solidarność”.
„Ojczyzno ma – Polskie drogi do wolności” - to mun-
dury, militaria, ordery, odznaczenia, dokumenty, pamiątki 
żołnierzy polskich walczących na wszystkich frontach II 
wojny światowej.

SALA O. KORDECKIEGO
Obraz „Polonia” Antoniego Tańskiego - przedstawia 
około 200 wybitnych Polaków, reprezentujących polską 
kulturę, naukę, wojsko i politykę. Dzieło powstawało w la-
tach 1929-1938, obrazuje blisko tysiąc lat polskiej historii, 
począwszy od dynastii Piastów. 
„Ave Maria” - cykl obrazów prof. Stanisława Słoniny 
- motywem przewodnim  jest sylwetka Matki Boskiej 
Częstochowskiej.

SKARBIEC
Wystawa stała - prezentuje wota przekazywane dla Matki 
Bożej Jasnogórskiej w ciągu stuleci przez wszystkie stany 
narodu polskiego.

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

MUZEA I GALERIE
Muzeum Jasnogórskie, ul. Kordeckiego 2, 
tel. 34 377 77 77 
Muzeum Częstochowskie,  
Aleja Najświętszej Maryi Panny 47, 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 Uniwersytetu 
Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długo-
sza w Częstochowie, Aleja Armii Krajowej 13/15, 
tel. 782 237 375  
Muzeum Produkcji Zapałek,  ul. Ogrodowa 68,  
tel. 34 324 12 10  
Muzeum Historii Kolei, ul. Pułaskiego 100/120,  
dworzec PKP Częstochowa Stradom, tel. 502 128 687 
Miejska Galeria Sztuki,  
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 Pięknych 
,,Konduktorownia”, ul. Piłsudskiego 34/36,  
tel.  601 487 237, 501 03 44 11 
Park Miniatur Sakralnych, ul. Złota, tel.  605 870 790     

KULTURA
Biblioteka Publiczna im. dr. Władysława  
Biegańskiego, Aleja Najświętszej Maryi Panny 22,  
tel. 34 360 61 18
Filharmonia Częstochowska im. Bronisława 
Hubermana, ul. Wilsona 16, tel. 34 324 42 30 
Miejski Dom Kultury w Częstochowie
ul. Łukasińskiego 50/68, tel. 34 323 12 79
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 
Kino OKF „Iluzja” ,  
Aleja Najświętszej Maryi Panny 64, tel. 34 324 22 40

SPORT I REKREACJA
Hala Sportowa Częstochowa, ul. Żużlowa 4,  
tel. 34 368 82 78 
Pływalnia kryta MDK, ul. Łukasińskiego 68,  
tel. 34 323 12 79 
Pływalnia Kryta „Sienkiewicz Częstochowa”
Aleja Najświętszej Maryi Panny 56, 
tel. 34 393 00 64
Miejski Stadion Lekkoatletyczny, ul. Dąbrowskiego 
58/64, tel. 34 368 36 58
Hala Sportowo-Widowiskowa „Polonia”, 
ul. Dekabrystów 43, 34 372 07 86
Miejska Ślizgawka, Park 3 Maja 1, tel. 605 475 548  

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

WAŻNIEJSZE
DANE TELEADRESOWE

CO / GDZIE / KIEDY: W LUTYM

MUZEUM MONET 
I MEDALI JANA PAWŁA II
ul. Jagiellońska 67/71

Kolekcja stała

REGIONALNY OŚRODEK 
KULTURY
ul. Ogińskiego 13 a

od 4 lutego
Wystawa fotografii Altei Leszczyńskiej

od 26 lutego 
Wystawa malarstwa Krystyny Onysyk i Katarzyny 
Czerniejewskiej

REKREACJA

MIEJSKI OŚRODEK 
SPORTU I REKREACJI
Sztuczne Lodowisko – codziennie w godz. 10.00-20.00 
ul. Boya - Żeleńskiego 6/8

Miejska Ślizgawka  – codziennie w godz. 10.00-20.00  
Miejskie Korty Tenisowe,  ul. 3 Maja 1
Szczegóły i cennik lodowiska oraz ślizgawki: www.mosir.pl  

Oferta nieodpłatnych zajęć dla Seniorów 60+:
każdy czwartek
Ćwiczenia ogólnorozwojowe – godz. 9.30 - 10.15 oraz 
10.30 – 11.15
Hala Sportowo - Widowiskowa „Polonia”, ul. Dekabrystów 43 
każdy wtorek
Zajęcia ruchowe na bieżni i w siłowni – godz. 13.00 – 14.30
Miejski Stadion Lekkoatletyczny, ul. Dąbrowskiego 58/64
każda środa
Zajęcia z tenisa stołowego – godz. 10.00 – 11.30
Sala Sportowa „Częstochowianka”, ul. Rejtana 7c 
Więcej informacji pod nr. tel. 34 372 26 32

Oferta płatnych zajęć dla Seniorów 60+:
Gimnastyka w wodzie: 
soboty –  godz. 12.00-13.00
Pływalnia kryta „Sienkiewicz Częstochowa”, Aleja Najświętszej 
Maryi Panny 56 
wtorki, czwartki – godz. 12.30-13.15 
środy -godz. 11.00-11.45
Pływalnia kryta, Aleja Niepodległości 20/22 

Amatorska Liga Siatkówki sezon 2018/2019
Wszystko na temat rozgrywek można znaleźć na stronie: 
www.amatorska.info
Hala Sportowa Częstochowa, ul. Żużlowa 4; 
środy - godz. 18.30 – 22.00, czwartki - godz.  18.30 – 22.00 
Sala Sportowa „Częstochowianka”, ul. Rejtana 7c; 
piątki - godz. 18.30 -  22.00

Liga 40 latków w piłce siatkowej
Terminarz rozgrywek dostępny na www.mosir.pl 
Sala Sportowa „Częstochowianka”, ul. Rejtana 7c

XXV edycja LIGI FUTSALU 
o Puchar Prezydenta Miasta Częstochowy 
Dziewiętnaście drużyn uczestniczy w XXV edycji Ligi 
Futsalu, popularnie zwanej turniejem oldbojów. Zmagania 
w Hali Sportowo-Widowiskowej „Polonia” rozpoczęły się 
6 stycznia, a zwycięzców rozgrywek poznamy 9 marca. 
Terminarz rozgrywek dostępny na www.mosir.pl
Hala Sportowo - Widowiskowa „Polonia”, ul. Dekabrystów 43 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie, 
ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2
tel. 34/37 24 200; fax (34) 37 24 250; 
mops@czestochowa.um.gov.pl
Dyżury Ośrodka: poniedziałek, środa, czwartek – 
godz. 7.30 – 15.30, wtorek – godz. 7.30-16.00, 
piątek – godz. 7.30-15.00   

Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Wydziale 
Pedagogicznym Uniwersytetu Humanistyczno-
Przyrodniczego im. Jana Długosza 
ul. Waszyngtona 4/8, 42-217 Częstochowa 
tel. 34/ 37 84 208, e-mail: utw@ajd.czest.pl, 
www.utw.ajd.czest.pl
Dyżury Samorządu (pokój nr 35): poniedziałek 
godz.15. 00 -17.00, środa: godz. 11.00 - 13.00

Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Wydziale 
Zarządzania Politechniki Częstochowskiej
Aleja Armii Krajowej 19 B  
tel. 34/ 325 02 74, www.zim.pcz.czest.pl

Uniwersytet Trzeciego Wieku 50+ 
przy Akademii Polonijnej
ul. Pułaskiego 4/6, tel. 34/368 42 00  
Godziny otwarcia: poniedziałek – piątek: godz. 9.00 – 17.00

Częstochowskie Centrum Aktywności Seniorów
ul. Staszica 10, tel. 509 656 937
email: sekretariat@ccas.com.pl

Stowarzyszenie Częstochowski Uniwersytet 
Trzeciego Wieku
Biuro Stowarzyszenia ul. Focha 19/21 (Urząd Stanu 
Cywilnego) czynne w każdy wtorek, godz. 11.00-13.00 
Adres do korespondencji: ul. Waszyngtona 45 lok.9, 
42-217 Częstochowa, tel. 782 610 333, 512 270 619, 
biuro@sutw.com.pl . Zajęcia: ul. Focha 19/21 (Urząd 
Stanu Cywilnego). Wykłady: ul. Jasnogórska 8, 
42-201 Częstochowa - środa, godz. 16.30

Dom Pomocy Społecznej, ul. Kontkiewicza 2 
tel. 34 364 38 10 (do godziny 15.30), tel. 34 364 38 15
dps@dps.czest.pl 

Zarząd Miejski Polskiego Komitetu Pomocy 
Społecznej w Częstochowie 
42-217 Częstochowa, ul. Krasińskiego 11 a
tel: +48 343 614 660; pkps.czestochowa@wp.pl
Godziny otwarcia: poniedziałek – piątek:  
godz. 10.00-18.00

Dzienny Dom Pomocy Społecznej „Senior Wigor” 
prowadzony przez Polski Komitet Pomocy Społecznej 
Zarząd Miejski w Częstochowie, ul. Marysia 93

Dzienny Dom Senior + , ul. Rapackiego 3/5
tel. 34 368 05 82; email: caritas@caritas.czest.pl

WAŻNIEJSZE
DANE TELEADRESOWE
DLA SENIORÓW
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MARCIN ZEGADŁO – POETA, PUBLICYSTA

  KSIĄŻKA  

„Nie ma”
Mariusz 
Szczygieł   

Z ostatnio przeczy-
tanych polecam 
Państwu  „Nie ma” 
Mariusza Szczygła, 
ponieważ nie 

można pisać mądrzej o śmierci, będąc 
żywym. Szczygieł jest uczniem Hanny Krall, 
a w tej szkole każde słowo w tekście jest 
niezbędne, zatem nie zmarnujecie Państwo 
ani jednej minuty.   

  PŁYTA  
 
„Marginal” 
Pablopavo  
i Ludziki 

Z ostatnio przesłuchanych - Pablopavo i Lu-
dziki, płyta „Marginal”, ponieważ większość 
słuchających zapomina, że w piosence 
istotne znaczenie ma tekst, a Paweł Sołtys 
cudownie o tym przypomina. W czasie, kie-
dy banał tekstów w tak zwanym mainstre-
amie paraliżuje i powoduje mdłości, Sołtys 
pokazuje nam, jak pojemnym narzędziem 
jest język i że to ono wyznacza nam granice 
naszego świata. Tylko od nas zależy, gdzie 
ta granica przebiega.

38 www.cgk.czestochowa.pl
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  FILM  

„Roma”
Alfonso Cuarón

Z ostatnio obejrza-
nych koniecznie 
film „Roma”, ponie-
waż zdarza się, że 
coś jest lepsze od 
polskiej produk-

cji („Zimna wojna”) i można w ten obraz 
uwierzyć, a z tym przede wszystkim miałem 
problem w przypadku ostatniego filmu Pawła 
Pawlikowskiego. W „Romie” uczestniczymy 
w wydarzeniach niemal w czasie rzeczywi-
stym. Odbywamy fascynującą podróż do 
Meksyku lat siedemdziesiątych. A to nie jest 
coś, co przytrafia nam się na co dzień. 

Adam Florczyk: Myślisz, że  mi-
łość do skrzypiec odziedziczy-
łaś w genach? W końcu pocho-
dzisz z  artystycznej rodziny. 
Twoja mama jest skrzypaczką 
i pedagogiem... 

Maria Belica: Nie mam pojęcia, 
w  jakim stopniu człowiek może 
dziedziczyć zdolności po rodzi-
cach. Na pewno duży wpływ na 
mój wybór szkoły i  instrumentu 
miał fakt, że od zawsze w domu 
towarzyszyła nam muzyka. 
Mama ćwiczyła do koncertów, 
często wiele godzin, często z pia-
nistami. Zdarzało się, że podczas 
próby w  domu przychodziliśmy 
z  bratem do pokoju i  pytaliśmy, 
czy możemy sobie posłuchać. 
Kończyło się to w  taki sposób, 
że po prostu zasypialiśmy ra-
zem na kanapie, mimo że grany 
był bardzo żywiołowy II koncert 
Szymanowskiego. To było dla 
nas naturalne i  nie zdawaliśmy 
sobie sprawy z tego, że w innych 
domach muzyka klasyczna nie 
brzmi tak często. Rodzice nie 
zmuszali mnie jednak do skrzy-
piec, szkoła muzyczna to był mój 
wybór.

Jesteś laureatką wielu muzycz-
nych konkursów, ośmiokrotną 
stypendystką Prezydenta Mia-
sta Częstochowy, a  w  zeszłym 
roku otrzymałaś stypendium 
Ministra Kultury i  Dziedzictwa 
Narodowego. Wszystko to uda-
ło Ci się osiągnąć jeszcze przed 
dwudziestymi urodzinami. Czy 
te sukcesy sprawiają, że presja 
jest jeszcze większa, czy raczej 
uskrzydlają i motywują do dal-
szej pracy? 

Wszystkie wymienione wyżej 
osiągnięcia brzmią bardzo dum-
nie, ale proszę nie patrzeć na 
mnie przez ich pryzmat. Oczy-
wiście, każdy konkurs motywuje 
do pracy, ale najbardziej na eta-
pie przygotowywań. Wtedy daję 
z siebie wszystko. Czasem udaje 
się coś zdobyć, czasem nie. Wra-
cam z  laurami lub bez żadnej 
nagrody. Nie odczuwam presji 
z  powodu moich dotychczaso-
wych osiągnięć. Po prostu robię, 
co do mnie należy, starając się 
kreować muzykę najlepiej, jak 
potrafię.

A  co Ty osobiście uważasz za 
swój największy muzyczny suk-
ces?    

Sukcesem są te momenty, 
w których udaje mi się nawiązać 
dobry kontakt z  publicznością 
i  przyciągnąć jej uwagę. Gdy 
gram dla przyjemności, mam 
dobrze przygotowany program 
i  wiem, że mogę wyjść poza 
warstwę myślenia o każdej kon-
kretnej nucie. Zaczynam myśleć 
wtedy o utworze jak o większej, 
wspaniałej całości, będącej owo-
cem jakichś ważnych przeżyć 
lub przemyśleń kompozytora. 

Najważniejszym sukcesem do 
tej pory (pomińmy sprawę kon-
kursów) był zeszłoroczny kon-
cert dyplomantów, gdzie mia-
łam okazję zagrać jako solistka 
z  Orkiestrą Filharmonii Często-
chowskiej. Bardzo cenię sobie to 
doświadczenie.

Kariera skrzypaczki, studia 
muzyczne to godziny ciężkich, 
wyczerpujących ćwiczeń. Czy 
w  związku z  tym zdarza Ci się  
jeszcze grać dla przyjemności? 
A  jeśli tak, to co wtedy grasz, 
jakie są Twoje muzyczne pasje 
w takich momentach? 

Dla przyjemności gram na scenie, 
zdarza się też, że podczas ćwicze-
nia zaczynam cieszyć się jakąś 
frazą i  próbuję grać ją na różne 
sposoby, żeby się trochę podelek-
tować. Nie zawsze się to udaje. Za-
zwyczaj podczas ćwiczenia nie je-
stem zadowolona z rezultatu i po 
wielu godzinach pracy odkładam 
skrzypce do futerału z myślą: „Jest 
lepiej, jutro będzie jeszcze lepiej, 
pojutrze też będzie lepiej – najle-
piej nie będzie chyba nigdy”. Poza 
repertuarem obowiązkowym 
ostatnio znalazłam sobie Trzy 
Preludia na fortepian G. Gersh-
wina w transkrypcji J. Heifetza na 
skrzypce z fortepianem. W tej mu-
zyce słychać duży wpływ jazzu. Do 
zagrania czegoś takiego potrzeba 
luzu i  wyczucia amerykańskiego 
klimatu. Ćwiczę ten utwór dla sa-
mej siebie i… dla zabawy.

Twój świat to w sposób oczywi-
sty muzyka klasyczna, ciekaw 
jestem jednak, czy znajdujesz 
czas i ochotę, by słuchać muzy-
ki popularnej? Przenikają się 
jakoś u Ciebie te dwa porządki?  

Oczywiście! Dlaczego miałabym 
tkwić jedynie w  muzyce kla-
sycznej? Klasyka jest niezwykle 
barwna (wbrew powszechnemu 
przekonaniu nie musi być wcale 
muzyką poważną), ale przecież 
jest poza tym tyle innych cieka-
wych nurtów muzycznych, stylów, 
wykonawców. Słucham różnej 
muzyki w zależności od nastroju. 
Od jazzu po reggae, rock’n roll 
i metal.  Najchętniej sięgam po pły-
ty (tak, wolę słuchać muzyki z płyt) 
Mietka Szcześniaka, Grzegorza 
Turnaua, Franka Sinatry… Czasem 
mam ochotę na twórczość Patha 
Methenego, Luisa Armstronga, 
czy Boba Dylana. W kontraście do 
tego, czasem, maszerując ulica-
mi Łodzi, pogwizduję z cicha arię 
z  opery „Tosca” Giaccomo Pucci-
niego. Ludzie patrzą na mnie wte-
dy jak na zjawisko. Słucham każdej 
muzyki, warunek jest jeden: musi 
być ambitna i napisana z pasją.

Szczegóły dotyczące Stypendiów twórczych 
i artystycznych Prezydenta Miasta 
Częstochowy można znaleźć na stronie 
czestochowa.pl, w zakładce: kultura/ 
stypednia, konkursy, nagrody. 

Niezwykle uzdolniona skrzypaczka, absolwentka Ze-
społu Szkół Muzycznych im. Marcina Józefa Żebrow-
skiego, ośmiokrotna stypendystka Prezydenta Miasta 
Częstochowy opowiada nam o swojej muzycznej pasji.    

Maria
Belica
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16. Noc Kulturalna szuka wolontariuszek i wolontariuszy

Jeśli:

→ interesuje Cię współtworzenie jednej z największych imprez w mieście
→ pragniesz przeżyć kulturalną przygodę
→ nie boisz się nowych wyzwań
→ jesteś otwart a/otwart y na nowe doświadczenia
→ lubisz pracę w grupie
→ chcesz wzbogacić swoje CV

Wolontariat 16. Nocy Kulturalnej jest dla Ciebie!
Ośrodek Promocji Kultury Gaude Mater zaprasza i oferuje:

→ cykl spotkań warsztatowo—szkoleniowych
→ doświadczenie z zakresu animacji społeczno—kulturalnej
→ zaświadczenie o pracy wolontariusza
→ pracę w przyjaznej atmosferze
→ poznanie fenomenalnych osób i animatorów kultury

Zgłoszenia można przysyłać na adres:
nockulturalna@gaudemater.pl  

Proszę podać: imię, nazwisko, adres zamieszkania, wiek, kontaktowy numer telefonu, adres e-mail 
oraz informację, czy było się wolontariuszką/wolontariuszem w poprzednich edycjach Nocy 
Kulturalnej, albo składać zgłoszenia osobiście w sekretariacie Ośrodka Promocji Kultury Gaude Mater 
(pn—pt, w godz. 8.OO—I6.OO) do dnia I0 marca 2OI9 r.

FOTOGRAFIA : MARCIN SZCZYGIEŁ
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