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Miasto zdobyło 9,6 mln zł unijnego wspar-
cia na inwestycję, która jest nie tylko kolej-
nym elementem zwiększania bezpieczeń-
stwa przeciwpowodziowego Częstochowy, 
ale służy też poprawie jakości dróg. Ulice 
Lawendowa, Hiacyntowa i  część ul. św. 
Brata Alberta przejdą metamorfozę – ich 
odwodnieniu będzie towarzyszyć budowa 
m.in. nowych jezdni, chodników i  ścieżek 
rowerowych. 
 
Bezpośrednim celem inwestycji jest upo-
rządkowanie gospodarki wód opadowych 
i  roztopowych na Północy, co ma zapobiec 
zalewaniu tamtejszych terenów. Zwiększy się 
ilość retencjonowanej naturalnymi metodami 
wody, przez co łatwiej będzie zapobiegać za-
grożeniom związanym ze zmianami klimatu.
 
Bardzo się cieszę, że do dwóch dużych inwestycji 
odwodnieniowych, na Grabówce i w Kiedrzynie, 
dołącza teraz kolejna – komentuje prezydent 
Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk. – Tym 
razem będziemy mogli zabezpieczyć przed 
podtopieniami dzielnicę Północ. Efektem bę-
dzie nie tylko większe bezpieczeństwo czy nowa 
infrastruktura drogowa. Liczymy, że zagospo-
darowanie wody deszczowej na terenie miasta 
przełoży się też z czasem na mniejsze obciążenia 
z tytułu podatku deszczowego, narzuconego sa-
morządom przez nowe prawo wodne. 
 
Przebudowa czeka trzy ulice – Lawendową, 
Hiacyntową i  odcinek ul. św. Brata Alberta 
(od ul. Pileckiego do ul. Makuszyńskiego). 
W  ramach części zadania dotyczącej ul. La-
wendowej, w  pasie drogowym tej ulicy 
zaprojektowano jezdnie o  szerokości 5 m 
i długości ponad 217 m, ze zjazdami indywi-
dualnymi i  publicznymi. Piesi będą poruszać 
się jednostronnymi chodnikami o  szerokości 

2 m. Aby ułatwić im przekraczanie jezdni na 
skrzyżowaniach, zaprojektowano tzw. miejsca 
akumulacji pieszych, gdzie krawężnik będzie 
maksymalnie obniżony. Powstanie kanaliza-
cja deszczowa, która przejmie wody opadowe 
oraz roztopowe i odprowadzi je do zbiornika 
chłonno-odparowującego. Ulica Lawendowa 
zostanie oświetlona dzięki 8 latarniom z wysię-
gnikami i oprawami LED. W skład kanału tech-
nologicznego wejdą studnie SKR, kanalizacja 
pierwotna jednootworowa, rura światłowo-
dowa oraz mikrokanalizacja. Roboty obejmą 
też przebudowę sieci elektroenergetycznych. 
 
Z  kolei w  pasie drogowym ul. Hiacyntowej 
zaprojektowano jezdnię asfaltową o  szero-
kości 5 m, szeroki na 2 m chodnik (od strony 
południowej), 6 zjazdów, skrzyżowanie z ulicą 
podrzędną oraz dwa przejścia dla pieszych. 
Odwodnienie w  postaci kanalizacji deszczo-
wej dotyczyć ma całego ciągu ulicy; powstaną 
też przyłącza do posesji w obrębie pasa dro-
gowego. Zaprojektowano również otwarty 
zbiornik chłonno-odparowujący o głębokości 
2,2 m i pojemności czynnej prawie 1 200 m³. 
Prace na ul. Hiacyntowej obejmą też budowę 
nowego kanału technologicznego ze studnia-
mi oraz sieci oświetlenia.
   
Na ul. Św. Brata Alberta asfaltowa jezdnia 
będzie miała szerokość 6 m – na jednym 
z  łuków będzie się poszerzać. Zaprojekto-
wano obustronne opaski bezpieczeństwa, 
obustronne chodniki, dwukierunkową, as-
faltową drogę rowerową, szeroką na 2 m (po 
stronie południowo-wschodniej). Powstaną 
73 zjazdy, dwa przejścia dla pieszych, prze-
jazd dla rowerzystów, a  także skrzyżowania 
trzywylotowe z  ulicami podrzędnymi oraz 
czterowylotowe z  ul. Makuszyńskiego i  ul. 
Jemiołową. Odwodnienie w  formie kanali-

zacji deszczowej – z  przyłączami do posesji 
w  obrębie pasa drogowego – zaplanowano 
w  całym ciągu ulicy. Zbudowane zostanie 
oświetlenie; planuje się też przebudowę od-
cinka linii napowietrznej. Całości dopełni 
nowy kanał technologiczny wraz ze studniami.   
 
Kiedy wszystkie te prace się zakończą, na Pół-
nocy dzięki tej inwestycji będzie prawie 1 400 m 
nowej sieci kanalizacji deszczowej i dwa nowe 
urządzenia służące gospodarowaniu wodami 
opadowymi. Choć nadrzędnym celem jest 
uporządkowanie gospodarki wód opadowych 
i roztopowych w dzielnicy, to zadanie wpisuje 
się w założenia dwóch miejskich programów: 
„Kierunek Przyjazna Częstochowa” i  ,,Lepsza 
Komunikacja”. Ważny jest zarówno jego ekolo-
giczny, jak i drogowy wymiar, bo inwestycja ma 
skutkować większym komfortem poruszania 
się pojazdami w tej części miasta.
 
Zakończenie robót planowane jest na rok 
2020. Ich całkowita wartość to nieco ponad  
21 mln 575 tys. zł, z czego koszty kwalifikowa-
ne mają wynieść 11,3 mln zł, a niekwalifikowa-
ne blisko 10,3 mln zł. Wnioskowane wsparcie 
unijne to 9,6 mln zł. Miasto zdobyło je w  ra-
mach konkursu z  programu Infrastruktura 
i Środowisko na lata 2014-2020 (Oś prioryte-
towa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja 
do zmian klimatu, działanie 2.1. Adaptacja 
do zmian klimatu wraz z  zabezpieczeniem 
i zwiększeniem odporności na klęski żywioło-
we, w szczególności katastrofy naturalne oraz 
monitoring środowiska, Poddziałanie 2.1.5. 
Systemy gospodarowania wodami opadowy-
mi na terenach miejskich). Instytucją zarzą-
dzającą tym zakresem w  programach POIiŚ 
jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska, 
który zakwalifikował częstochowski projekt do 
dofinansowania.  
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Tworzenie miasta na miarę naszych potrzeba i aspiracji jest uzależnione 
od środków finansowych, jakie mamy do dyspozycji. Częstochowa musi 
niestety sięgać coraz głębiej do swojej własnej kieszeni, aby uporać się 
z  wydatkami, które powinien pokrywać budżet państwa. To m.in. tzw. 
subwencja oświatowa. Koszty funkcjonowania szkół to w głównej mierze 
wynagrodzenia. I  to rząd powinien gwarantować je w przekazywanych 
nam środkach na poziomie określonym w Karcie Nauczyciela, uwzględ-
niając też ewentualne podwyżki płac. Subwencja jest jednak naliczana 
w sposób nieadekwatny do potrzeb. Nie uwzględnia też skutków reformy 
oświaty. Strona rządowa nie bierze pod uwagę choćby zmian w struktu-
rze nauczania i  specyfiki nowej sieci szkolnej. ,,Wygaszanie” gimnazjów 
oznacza, że w podstawówkach mamy mniejsze klasy, a to podnosi koszty 
kształcenia. Tymczasem subwencję nalicza się nie według liczby oddzia-
łów szkolnych, a liczby uczniów. W ośmioklasowych obecnie podstawów-
kach trzeba tworzyć pracownie – fizyczne czy informatyczne, a MEN też 
nie bierze pod uwagę tych nowych wydatków. Ani subwencja, ani dotacja 
nie uwzględnia w ogóle środków na bieżące remonty szkół, inne ,,szkolne” 
inwestycje czy większości wydatków na utrzymanie przedszkoli. Samo-
rząd nie ma wpływu na zapisy Karty Nauczyciela, a wszelkie propozycje 
zmian w siatce szkół musi zaaprobować Kuratorium – mamy więc bardzo 
ograniczone możliwości oszczędzania na oświatowych wydatkach.    
Aby poradzić sobie z  nałożonymi przez rząd zadaniami Częstochowa 
w zeszłym roku wyłożyła dodatkowo prawie 100 mln zł. Do zadań zleco-
nych przez administrację rządową ,,dorzucamy” co roku ok. 7 mln zł, a do 
subwencjonowanych zadań oświatowych w 2018 roku dołożyliśmy po-
nad 90,5 mln zł. Kilka lat temu była to połowa tej kwoty! W tym roku na 
łatanie budżetowej „dziury” w  oświacie będziemy potrzebować jeszcze 
więcej. 

Jeśli w naszych dochodach – dzięki koniunkturze gospodarczej i lepszym 
wpływom z podatków (których część należy się samorządom) pojawia się 
coś ponad założony plan dochodów, te wyższe wydatki pożerają to z nad-
wyżką. Poza tym rosną koszty wielu opłat, które ponosi samorząd oraz 
rynkowych usług, z których korzysta. Wzrosły ustawowo koszty składo-
wania odpadów czy opłaty za odprowadzanie wód opadowych. Według 
zapowiedzi, dużo wyższe ceny prądu w tym roku powinny zostać nam 
zrekompensowane. Na razie jednak nie są. 
Choć musimy znaleźć pieniądze na te nowe obciążenia, nie może to sta-
nąć na przeszkodzie kluczowym inwestycjom – rozpoczynającej się grun-
townej modernizacji starszej części linii tramwajowej, trwającej budowie 
centrów przesiadkowych czy rewitalizacji Starego Rynku. Ich realizację 
,,zasilają” fundusze unijne, ale miasto uczestniczy w  kosztach i  dlatego 
te zadania wymagają zaangażowania sporych środków z miejskiej kasy. 
A przed nami jeszcze – w niedalekiej perspektywie – m.in. start przebudo-
wy DK-46 (w tym Głównej, Przejazdowej i nowej drogi do ul. Pułaskiego) 
a następnie DK-1 (alei Wojska Polskiego, wraz z budową nowych bezkoli-
zyjnych skrzyżowań)…

Ciężar przerzucanych na samorządy zadań, za którymi nie idą odpowied-
nie pieniądze, daje się we znaki nie tylko nam. Kolejne centralne reformy 
ogłaszane w Warszawie skutkują coraz większymi kosztami ponoszonymi 
przez samorządy na ich realizację, przez co w mniejszym stopniu mogą 
one zaspokajać lokalne potrzeby dotyczące np. budowy dróg, chodni-
ków, urządzania zieleni czy miejsc parkingowych….

   Pozdrawiam serdecznie
Krzysztof Matyjaszczyk

Prezydent Miasta Częstochowy

PYTAMY PREZYDENTA 

...O TO, ZA CO PŁACI 
SAMORZĄD, CHOĆ 
POWINNO PAŃSTWO...
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POGODNA JESIEŃ - STARZEJ SIĘ ZDROWIEJ
Ruszyła kolejna edycja programu „Pogod-
na jesień – starzej się zdrowiej”. Jego głów-
ny cel to aktywizacja fizyczna częstochow-
skich seniorów.

Program adresowany jest do osób po 60 roku 
życia. W  ramach zadania organizowane są 
bezpłatne zajęcia z  zakresu rekreacji rucho-
wej, w tym aquaaerobik, gimnastyka ogólno-
rozwojowa, zumba, zdrowy kręgosłup oraz 
spotkania edukacyjne, prelekcje, warsztaty, 
seminaria w  zakresie zdrowego i  aktywnego 
stylu życia, rajdy piesze - nordic walking oraz 
Senioralia. Program realizowany jest od 2014 
roku. W 2017 roku uczestniczyło w nim około  
8 tys. osób, a  rok później ok. 10 tys. osób.

W tym roku na wszystkich seniorów ponownie 
czekają bezpłatne zajęcia z  zakresu rekreacji 
ruchowej. Ich realizacją zajmą się poszczególni 
organizatorzy:

1. Stowarzyszenie Sportowa Częstochowa  
(ul. Focha 19/21, Częstochowa, informacja 
telefoniczna: tel. 531-825-714,  
www.sportowaczestochowa.com.pl) -  
zajęcia rekreacji ruchowej: aquaaerobik,  
gimnastyka ogólnorozwojowa, zumba, 
zdrowy kręgosłup oraz spotkania edukacyjne, 
prelekcje, warsztaty, seminaria w zakresie 
zdrowego i aktywnego stylu życia.
• Gimnastyka ogólnorozwojowa -  

poniedziałki i piątki, godz. 10.45
• Zumba - poniedziałki i piątki, godz. 12.15
• Zdrowy Kręgosłup – środy, godz. 12.00
• Zumba – środy, godz. 13.15 
Hala Sportowa Częstochowa, ul. Żużlowa 4, 
sala treningowa. 

2. Stowarzyszenie Częstochowskie AMAZONKI 
(Aleja Pokoju 13, Częstochowa,  
informacja telefoniczna: 509 656 937,  
www.czestochowskieamazonki.pl) - zajęcia  
na basenie, gimnastyka relaksacyjno-uspraw-
niająca, muzykoterapia, masaże. 
• Zajęcia rekreacyjne na basenie:  

pierwszy poniedziałek miesiąca, od  
godz. 15.15 do 16.00 w II LO im. R. Traugutta 

• Masaż- we wtorek, od godz .12.00 do 
13.00, w Częstochowskim Centrum 
Aktywności Seniora, ul. Staszica 10

• Zajęcia rekreacyjne na sali: pierwsza 
i trzecia środa miesiąca w godz.10.00-
10.45, w Stowarzyszeniu Częstochow-
skie Amazonki przy Alei Pokoju 13 

3. Częstochowskie Stowarzyszenie na Rzecz 
Osób Niepełnosprawnych „PERASADA” (ul. 
Kontkiewicza 2, Częstochowa, informacja tele-
foniczna: (34) 364 38 15 wew. 39, www.perasa-
da.czest.pl) - rajdy piesze - nordic walking 
• Rajdy piesze-nordic walking  - Lasek 

Aniołowski wejście od strony Prome-
nady, od 1 kwietnia do 31 października 
w poniedziałki i czwartki, od godz. 16.30 
w wakacje w poniedziałki od godz. 16.30

• Zajęcia z fizjoterapeutą - w środy, od 
godz. 16.00 do 18.00, w piątki od godz. 
16.00 do 19.00

4. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okrę-
gowy (ul. Nowowiejskiego 15, Częstochowa, 
informacja telefoniczna: (34) 324 47 50,  
www.tpdoo.org) – rajdy piesze - nordic 
walking, gimnastyka usprawniająca z mu-
zyką, zajęcia z rekreacji ruchowej, zajęcia na 
basenie.

• Zajęcia profilaktyczne usprawniające 
z rekreacji ruchowej, w terminie: 04.03.- 
30. 04. 2019 r. /poniedziałki/  
godz. 11.00 - 14.00, Dzienny Dom Senior +  
ul. Marysia 93,

• Gimnastyka usprawniająca z muzyką 
w terminie: 02.05.- 29.11.2019 r. /wtorki/; 
godz. 15.00-16.00, Dzienny Dom Senior 
+ ul. Marysia 93,

• Zajęcia rehabilitacyjne na basenie, 
w terminie: 04.03.- 30.06.2019 r. /piątki/ 
godz.10.00-11.00, Basen TAURUS,  
ul. Brzeźnicka 46,

• Rajdy pisze - nordic walking, w terminie: 
02.09. - 31.10.2019 r. /środy/  
godz.16.00 – 17.00, w Parku im. S. Staszica

5. Stowarzyszenie Współpracy z Osobami Nie-
pełnosprawnymi „Tacy Sami” (ul. Pułaskiego 
59/65, informacja telefoniczna: 602 715 482, 
www.tacy-sami.czest.pl) - zajęcia z rekre-
acji ruchowej (gimnastyka usprawniająca). 
W środy i w piątki o godz.17.30, w siedzibie 
Stowarzyszenia, przy ul. Pułaskiego 59/65 

6. Stowarzyszenie Miłośników Sportu „EFEKT” 
(al. Niepodległości 20/22, informacja telefo-
niczna: 501-723-269, 501-723-259  
www.smsefekt.pl) – zajęcia na basenie.

7. Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczyn-
ne „Jozue” (ul. Gaczkowskiego 15 A,  
informacja telefoniczna: 512-154-124  
www.chsdjozue.pl) – organizacja imprez  
kulturalnych: wyjścia do teatru, muzeum, 
kina, koncerty; karnety na basen.

Szczegółowe informacje u realizatorów zadania. 

MIASTO PRZYJAZNE NIEPEŁNOSPRAWNYM
Częstochowa została wysoko oceniona 
w  niezależnym raporcie z  monitoringu 
dostępności usług samorządowych dla 
osób z niepełnosprawnościami. – To jedno 
z najlepszych miast, jakie badaliśmy – mó-
wiła Anna Nawrot ze Stowarzyszenia Bona 
Fides, przekazując raport z  monitoringu 
prezydentowi miasta. 

Monitoring stopnia wdrożenia Konwencji 
ONZ o prawach osób z niepełnosprawnością 
trwał prawie rok i był prowadzony dla nasze-
go miasta przez niezależnego audytora – Sto-

warzyszenie Aktywności Obywatelskiej „Bona 
Fides” z siedzibą w Katowicach. Audyt był dla 
miasta bezkosztowy, bo został przeprowa-
dzony w projekcie dofinansowanym ze środ-
ków Unii Europejskiej w  ramach programu 
POWER.
W  marcu prezydent Krzysztof Matyjaszczyk 
odebrał raport od Anny Nawrot, członkini ze-
społu monitoringowego Stowarzyszenia Ak-
tywności Obywatelskiej Bona Fides z Katowic.
To jedno z  najlepszych miast, jakie badaliśmy 
- powiedziała Anna Nawrot. - Częstochowa 
została bardzo wysoko oceniona w tym rapor-
cie. Pełnomocnik Prezydenta do spraw osób 
z niepełnosprawnościami to osoba poruszająca 
się na wózku inwalidzkim, która bardzo dobrze 
rozumie problemy tych osób i  z  oddaniem na 

ich rzecz pracuje. W mieście w modelowy spo-
sób prowadzone są działania informacyjne 
o prawach osób z niepełnoprawnością, bariery 
dostępności przestrzeni publicznej są diagnozo-
wane, a ich likwidacja uwzględniana jest w do-
kumentach strategicznych i  modernizacjach 
ujętych w  planach budżetowych. Osoby z  nie-
pełnosprawnością są wspierane przez organi-
zacje pozarządowe, a  wiele cennych inicjatyw 
społecznych trafia tu na bardzo podatny grunt 
i jest wspieranych przez samorząd.
Zespół monitoringowy badał aż 24 różne 
obszary, m.in. dostosowanie form informa-
cji do potrzeb osób z  niepełnosprawno-
ściami; działania na rzecz ich zatrudnienia; 
działania informacyjne ukierunkowane 
na zwalczanie stereotypów, podnoszenie 

świadomości dotyczącej praw i  godności 
osób z  niepełnosprawnościami; konsulta-
cje społeczne; dostępność usług i urządzeń; 
dostępność wydarzeń z zakresu kultury, re-
kreacji, wypoczynku i  sportu; działania na 
rzecz dostępności transportu publicznego; 
działania na rzecz zabezpieczenia praw oso-
by z niepełnosprawnością oraz podnoszenia 
świadomości prawnej tych osób. Pod kątem 
potrzeb niepełnosprawnych badano też 
organizację oświaty, usługi socjalne i odpo-
wiednie warunki życia, instrumenty rynku 
pracy, dostępność budynków. Sprawdza-
no dokumenty, przeprowadzano wywiady 
z  osobami z  niepełnosprawnościami różne-
go rodzaju, w różnym wieku, a także z rodzi-
cami dzieci z niepełnosprawnościami.
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WŁÓKNIARZ ROZPOCZYNA 
ROZGRYWKI LIGOWE

Prezes klubu, Michał Świącik tak-
że nie ukrywa aspiracji zespołu, 
prowadzonego przez najbardziej 
utytułowanego szkoleniowca 
żużlowego świata, Marka Cieślaka. 
Jeśli wszystko potoczy się zgodnie 
naszymi oczekiwaniami, powalczy-
my o  medal – zapowiada sternik 
częstochowskiego klubu. – Udało 
się nam zbudować solidny budżet, 
który daje nam pewien komfort 
i  pewność, że Włókniarz jest już 
na stałe zakorzeniony w  żużlowej 
ekstraklasie. Nie grozi nam żadne 
tąpnięcie finansowe, które mogło-
by wywołać niepokój u  samych 
zawodników.  Jeśli tylko ominą nas 
kontuzje, postaramy się sprawić na-
szym kibicom miłą niespodziankę.
Głównym sponsorem często-
chowskiego Włókniarza jest fir-
ma bukmacherska forBET, która 
w tym roku skoncentrowała swój 
wysiłek marketingowy tylko na 
strategicznym finansowaniu na-
szej drużyny żużlowej. Klub rów-
nie znaczącą pomoc otrzymuje 
także ze strony częstochowskiego 
samorządu, który wspiera biało-
-zielonych przede wszystkim w ra-
mach promocji miasta poprzez 
czarny sport.

Częstochowianie na inaugurację 
rozgrywek zmierzą się na wła-
snym torze z  ekipą Cash Broker 
Stali Gorzów. I  już dziś można 
przewidywać, że współzawod-
nictwo z ekipą, w której gwiazdą 
pierwszej wielkości jest aktualny 
indywidualny wicemistrz świata 
Bartosz Zmarzlik, zapowiada się 
szlagierowo.
W  zimowej przerwie Włókniarz 
dokonał w  składzie kilku znaczą-
cych korekt. W  miejsce Tobiasza 
Musielaka włodarze klubu za-
kontraktowali torunianina Pawła 
Przedpełskiego, żużlowca utalen-
towanego, z wielkim potencjałem, 
ale mocno niespełnionego. Zmie-
niłem klimat, bo mam nadzieję, 
że ta zmiana wyjdzie mi na dobre. 
Potrzebuję nowego impulsu do roz-
woju kariery i  dlatego postawiłem 
na Włókniarz – tłumaczy powód 
swojego transferu wychowanek 
Apatora Toruń.   
Równie szerokim echem, co za-
kontraktowanie Przedpełskiego, 
odbiło się podpisanie kontraktu 
z  utalentowanym juniorem, Ja-
kubem Miśkowiakiem. O  chrze-
śniaka innego znanego żużlowca, 
Roberta Miśkowiaka, rywalizowa-

ło kilka klubów. Ostatecznie ten 
wybrał zespół Marka Cieślaka. Nie 
ukrywam, że praca z  takim trene-
rem była ważnym argumentem, 
który zdecydował o  mojej decyzji 
– podkreślał niedawny zawodnik 
Orła Łódź. 
Do Częstochowy wraca też Da-
mian Dróżdż, który ostatnie se-
zony spędził we Wrocławiu. Z Da-
mianem to jest dziwna sprawa. On 
w  ogóle nie powinien się ruszać 
z  Częstochowy, a  tymczasem jego 
kariera wiodła tak dziwnymi ścież-
kami, które nie mogły go jakoś za-
prowadzić do rodzinnego miasta.  
Dróżdż ma w moim zespole pełnić 
funkcję rezerwowego. Będzie też 
ścigać się w drugoligowym PSŻ-cie 
Poznań – wyjaśnia Marek Cieślak. 
Częstochowskim działaczom 
udało się też przekonać do przy-
wdziania biało-zielonego plastro-
nu 17-letniego Bartłomieja Kowal-
skiego. 
Problem z  własnymi, utalento-
wanymi wychowankami wciąż 
zaprząta głowę prezesa Świącika. 
Dlatego Włókniarz od dłuższego 
czasu zabiega o przejęcie minito-
ru przy ul. Brzegowej. Obiekt, któ-
rym zawiadywał UŚKS Speedway 

Częstochowa, jest mocno znisz-
czony i  wymaga modernizacji. 
Gdyby był on w naszych rękach nie 
dopuścilibyśmy do takiej sytuacji 
– zapewnia prezes Włókniarza. – 
Mamy plany dotyczące tego mini-
toru, ale nie zrealizujemy ich dopóki 
nie zostaną uregulowane kwestie 
własnościowe. A to trzeba zrobić jak 
najszybciej. 
Włókniarz z  należytą atencją 
odnosi się również do własnej 
historii. Dawni bohaterowie żuż-
lowych aren są coraz starsi, a pa-
mięć o ich sukcesach często idzie 
w zapomnienie. Dlatego w klubie 
powołano Kapitułę Historyczną, 
która zadba o zebranie i zdigitali-
zowanie materiałów dotyczących 
dziejów klubu. W  kapitule znala-
zły się wybitne postacie czarnego 
sportu w  Częstochowie: Walde-
mar Miechowski, Stanisław Rurarz, 
Marian Maślanka, Marek Soczyk 
oraz Rafał Piotrowski. Efektem tych 
działań ma być powstanie kolejnej 
pozycji książkowej dotyczącej histo-
rii naszego Włókniarza. To wydaw-
nictwo jest potrzebne i  przez wielu 
sympatyków klubu oczekiwane – 
dodaje Michał Świącik.

Andrzej Zaguła

SPORT

5 kwietnia rozpoczynają się rozgrywki żużlowej ekstraligi sezonu 2019. 
W szranki o tytuł Drużynowego Mistrza Polski stanie także ekipa forBet Włókniarza Częstochowa, 

która po zajęciu przed rokiem czwartego miejsca ma teraz znacznie większe sportowe apetyty.
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Minione pięć lat jest dla nas zarów-
no podsumowaniem działalności, 
jak i  wdrożeniem w  życie jednego 
z   podstawowych celów fundacji. 
Będzie to budowa domu dla osób 
z  niepełnosprawnością – mówi 
Prezes Fundacji Paweł Bilski. Dom 
będzie powstawał dzięki darczyń-
com oraz społecznej zbiórce. 

Do tej pory fundacja powołała 
do życia m.in.: Specjalistyczno-
-Opiekuńczą Placówkę Wsparcia 
Dziennego, dziewięć pracowni 
aktywizacji społeczno-zawodo-
wej, trzy mieszkania wspoma-
gane-treningowe i  jedną klubo-
kawiarnię. W  maju fundacja po 
raz trzeci organizuje wjazd osób 
niepełnosprawnych na Złotą 
Górę, pod  nazwą „Częstochowski 
Everest”. W ostatnim czasie działa-
nia fundacji zostały zgłoszone do 
prestiżowej, europejskiej nagrody 
„Innowacje w  Polityce”, organizo-
wanej przez Instytut Innowacji 
w  Wiedniu, za szereg działań na 
rzecz osób z niepełnosprawnością 
w Częstochowie. 

Tuż po obchodach 5. rocznicy po-
wstania organizacji,  fundacja za-
inaugurowała kampanię na rzecz 
budowy Domu Oczami Brata. Jest 
nam bardzo ciężko podejmować 
w  Częstochowie różne inicjatyw-
ny, nawet jeśli pozyskujemy jakieś 
granty, ponieważ nie mamy właści-
wego miejsca na ich realizację. Stąd 
inicjatywa budowy Domu – tłuma-
czy Paweł Bilski.

Będzie to miejsce, w którym dach 
nad głową i zabezpieczenie swo-
jej przyszłości znajdzie minimum 
szesnaście osób z niepełnospraw-
nością intelektualną sprzężoną, 
których rodzice (lub opiekunowie) 
nie są już w  stanie opiekować 
się swoimi dziećmi. Dom będzie 
otwarty również dla lokalnej spo-
łeczności, ponieważ odbywać się 
w nim będą liczne warsztaty, szko-
lenia i występy artystyczne. 

Dodatkowo jest szansa, że nie-
którzy lokatorzy domu znajdą 
tam także pracę. Do fundacji 
zgłosiły się już firmy, które w ra-

mach współpracy chcą zatrudnić 
osoby z  niepełnosprawnością 
ruchową do prowadzenia ich 
stron i  sklepów internetowych. 
Być może uda nam się stworzyć 
tam odpowiednie stanowiska 
biurowe dla nich – zdradza Pa-
weł Bilski. Sama idea powstania 
domu była w  fundacji dyskuto-
wana od trzech lat. W tym czasie 

jej członkowie odwiedzali po-
dobne ośrodki w całej Polsce, by 
zobaczyć jak one funkcjonują.
Dom zlokalizowany będzie 
w  dzielnicy Błeszno, przy ul. 
Brzezińskiej. Tę okolicę charakte-
ryzuje cicha, spokojna i sąsiedz-
ka atmosfera, co może sprzyjać 
szybkiemu zaaklimatyzowaniu 
się nowych mieszkańców. Dział-
kę otaczają tereny zielone, które 
sprzyjać będą podejmowaniu 
przez mieszkańców dodatkowych 
aktywności: założeniu społeczne-
go ogrodu, organizacji pikników 
– opowiada Bilski.

Wszystkie działania związane 
z  budową domu mają przyświe-
cać podstawowemu celowi, ja-
kim jest otwarcie się na drugiego 
człowieka, spojrzenie na chorych 
i  niepełnosprawnych ich oczami, 
zrozumienie i  tolerowanie każdej 
odmienności. Dom stanowić bę-
dzie zwieńczenie dotychczaso-
wych działań fundacji. 

Magda Fijołek

Fundacja Oczami Brata świętuje w tym roku swoje piąte urodziny. Fundacja na co dzień realizuje misję wspiera-
nia osób niepełnosprawnych, uczy ich samodzielności oraz pomaga ich rodzinom. Ukoronowaniem obchodów 

ma być budowa domu dla osób z niepełnosprawnością, która zostanie rozpoczęta jeszcze w tym roku.  

5 LAT FUNDACJI 
OCZAMI BRATA

Paweł Bilski z podopiecznymi 
Fundacji „Oczami Brata”
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Bieg Częstochowski to ponad tysiąc biegaczy z Polski i z zagra-
nicy, zawodowcy i amatorzy. To przestrzeń dla każdego, kto 
chce zmierzyć się w sportowej rywalizacji lub z sobą samym. 
Na każdego uczestnika czekać będzie pamiątkowy medal, a po 
biegu posiłek regeneracyjny. Bieg organizowany jest dla biega-
czy przez biegaczy. Poziom organizacyjny imprezy co roku jest 
wysoko oceniany przez uczestników. Wyrazem tego są liczne 
wyróżnienia przyznawane imprezie i wysoka frekwencja – po-
nad 1000 zawodników. Celem Biegu jest popularyzacja biega-
nia jako najprostszej formy czynnego wypoczynku i aktywno-
ści ruchowej, promocja miasta Częstochowy oraz integracja 
środowiska biegaczy.

Tegoroczna edycja biegu rozpocznie się 6 kwietnia 2019 roku, 
o godz. 15.30, w samym centrum Częstochowy – w III Alei NMP. 
Zawodnicy pobiegną 10-kilometrową trasą posiadającą atest 
PZLA. Trasa zaprojektowana jest tak, by pokazać różne ciekawe 
miejsca naszego miasta.

11. BIEG
CZĘSTOCHOWSKI

Więcej słońca na niebie i ciepłe powiewy wiatru to nie tylko oznaki wio-
sny. To również  tradycyjny zwiastun Festiwalu im. Kaliny Jędrusik. 
Kolejna edycja już wkrótce, a w programie m.in. spotkanie 
wspomnieniowe, projekcja filmowa, koncert, a nawet 
spektakl muzyczny w teatrze.

Kalina Jędrusik urodziła się w 1930 roku w Gna-
szynie (obecnie to dzielnica Częstochowy). 
Spędziła w naszym mieście wczesną młodość, 
tu chodziła do szkoły, a po maturze wyjechała 
na studia aktorskie, by już w latach 50. rozpo-
cząć karierę sceniczną. Od 2008 roku Ośrodek 
Promocji Kultury „Gaude Mater” organizuje Fe-
stiwal jej imienia.

Warto podtrzymywać obecność Kaliny Jędrusik 
w świadomości mieszkanek i mieszkańców Czę-
stochowy. Zależy nam więc na tym, by popula-

ryzować jej osobę i twórczość, zarówno wo-
kalną, jak i aktorską - mówi dyrektor Ośrodka 
Promocji Kultury, Robert Jasiak.
W tym roku odbędzie się już 12. edycja Festiwa-
lu. Ośrodek Promocji Kultury zaprasza na niego 
od 11 do 13 kwietnia. Poza tradycyjnym Kon-
kursem Dobrej Piosenki i koncertem finałowym 
na publiczność czekają nowe punkty programu. 
Wstęp na większość wydarzeń jest bezpłatny.

Całość rozpocznie się 11 kwietnia spotkaniem 
wspomnieniowym z Pawłem Pohoreckim, sio-

strzeńcem artyst-
ki, który z  pewnością 

przywoła wiele interesują-
cych anegdot z nią związanych. Tego samego 
dnia obejrzymy też „Upał”, muzyczną komedię 
z 1964 roku w reżyserii Kazimierza Kutza. Kalina 
Jędrusik wcieliła się w tym filmie w postać Zu-
zanny, stojącej na czele żeńskiej brygady anty-
udarowej, która niosła pomoc warszawiakom 
udręczonym upałem.

Po tak gorącym początku czeka nas drugi 

dzień festiwalu i zasadnicza część programu - 
czyli przesłuchania w ramach Konkursu Dobrej 
Piosenki oraz koncert finałowy. Zanim jednak 
na scenie pojawi się laureatka ubiegłej edycji, 
posłuchamy wokalnych zmagań tegorocznych 
uczestników. Patronką konkursu jest w tym 
roku Agnieszka Osiecka, więc na pewno 
nie zabraknie wykonań jej utworów. 
Podobnie zresztą jak piosenek z re-
pertuaru Kaliny Jędrusik.

Wieczorem, 12 kwietnia, na 
scenie Ośrodka pojawi się 
Martyna Kasprzycka, któ-
ra wygrała ubiegłoroczny 
Konkurs Dobrej Piosenki, 
czym zapewniła sobie wy-
stęp w  tym roku. Młoda 
wokalistka z  Zakopanego 
uczy się w  Krakowskiej 
Szkole Jazzu i  Muzyki Roz-
rywkowej. Ma za sobą udany 
2018 rok, w  którym to brała 
udział w  9. edycji telewizyj-
nego programu The Voice of 
Poland oraz zdobyła tytuł „Talent 
Małopolski 2018”.

Za festiwalowy deser posłuży muzyczny 

spektakl „Wesołe miasteczko. Agnieszka Osiec-
ka – piosenki ostatnie” w wykonaniu zespołu 
aktorskiego z Teatru im. Adama Mickiewicza.  
 

 

Dzięki temu publiczność ostatniego dnia festi-
walu, 13 kwietnia, posłucha utworów Osiec-
kiej, pochodzących m.in. ze spektakli: „Do dna”, 
„Wilki”, „Nie żałuję”, „Apetyt na śmierć”. Na to wy-
darzenie wstęp jest biletowany.

To jednak nie wszystko. Ośrodek Promocji Kul-
tury planuje jeszcze dodatkowe działanie ar-

tystyczne, na którego efekty przyjdzie nam 
jednak trochę poczekać.

Przy okazji festiwalu, choć w  później-
szym czasie, chcemy przygotować 
w  Ośrodku mozaikę przedstawiają-
cą Kalinę Jędrusik - dodaje Jasiak. 
- Przygotowania projektu i  wyko-
nania mozaiki podejmą się artystki 
i artyści z Częstochowy, w ten spo-
sób chcemy też podkreślić walory 
lokalnych twórców.

Szczegółowe informacje na temat 
12. Festiwalu im. Kaliny Jędrusik oraz 

dokładny program znajdują się na 
stronie internetowej OPK „Gaude Ma-

ter”. 
Michał Wilk

fot. Marcin Szczygieł
il. Joanna Ambroz

IDZIE WIOSNA, 
IDZIE KALINA

NIEBIESKIE 
ŚWIATŁO

Częstochowa  już ósmy raz aktywnie włącza się w obchody Świato-
wego Dnia  Świadomości Autyzmu. Celem jest propagowanie i rozpo-
wszechnianie wiedzy na temat zaburzeń ze spektrum autyzmu, a także  
kształtowanie wśród częstochowian postaw poszanowania dla „inno-
ści”, tolerancji i akceptacji dla osób z niepełnosprawnościami. 

2 kwietnia, na znak solidarności z osobami z autyzmem, na niebiesko 
podświetlane są  najsłynniejsze budynki na naszym globie – takie jak 
opera w Sidney czy Wieża Eiffela. W Polsce to m.in. Pałac Kultury i Na-
uki, a w Częstochowie do tej pory podświetlano Ratusz, Miejską Galerię 
Sztuki i Pałac Ślubów. W tym roku w naszym mieście, po raz pierwszy 
w historii obchodów, w niebieskich barwach rozbłyśnie częstochowski 
budynek znany na całym świecie -  wieża Jasnej Góry. 

Akcja „Zapal się na niebiesko dla autyzmu” to w Częstochowie zawsze 
mnóstwo atrakcji. 1 kwietnia, w Zespole Szkół Specjalnych nr 23 odbę-
dzie się pokaz filmu, prelekcja  i dyskusja na temat autyzmu. Kolejnego 
dnia obchody przeniosą się na Plac Biegańskiego, gdzie do południa 
odbywać się będzie impreza dla przedszkolaków, a na wieczór zapla-
nowano przede wszystkim muzyczne atrakcje, w tym występ Cleo.        

Od 3 do 5 kwietnia organizatorzy akcji, wraz z Miejskim Ośrodkiem 
Pomocy Społecznej w Częstochowie, Fundacją dla Rozwoju oraz Dziel-
nicowymi Ośrodkami Społeczności Lokalnej, zaproszą mieszkanki  
i mieszkańców do punktów DOSL na spotkania pod hasłem „Autyzm? 
Wytłumaczymy!”. W tym okresie zaplanowano również specjalny hap-
pening na Starym Mieście, a 6 kwietnia organizatorzy zapraszają na 
Maraton Zumby „Tanecznym krokiem w niebieski świat autyzmu”.

W Częstochowie kolejny raz 
odbędzie się akcja „Zapal się na 

niebiesko dla autyzmu”. Od 2 do 6 
kwietnia organizatorzy zaplano-

wali różnorodne imprezy, spotka-
nia, a także konferencję naukową 

upowszechniającą wiedzę 
o autyzmie. Kulminacyjnym 

punktem będzie koncert Cleo na 
placu Biegańskiego, a także pod-
świetlenie na niebiesko - pierw-

szy raz w historii częstochowskiej 
akcji – wieży Jasnej Góry. 



POD ARKADAMI
Galeria rozpoczęła swoją działalność jesienią 
2018 roku wystawą fotografii „Na co dzień 
w pracy”. Jednym z jej pomysłodawców był 
Maciej Żelasko - architekt, który podczas re-
witalizacji dawnego biurowca Stradom odkrył 
potencjał jego zapomnianych piwnic. Z kolei 
nad funkcjonowaniem galerii czuwa Fundacja 
1 MAJA 27, starająca się pomagać młodym ar-
tystom oraz promować ich sztukę i działalność.

Galeria pod Arkadami powstała w odpowiedzi 
na drzemiące w sercu pragnienie stworzenia 
wyjątkowego miejsca do prezentacji twórczości 
artystycznej (fotograficznej, malarskiej rzeźbiar-
skiej), słuchania bardzo dobrej muzyki (w kame-
ralnych warunkach i w profesjonalnym wyko-
naniu) oraz organizacji spotkań z wyjątkowymi, 
ciekawymi ludźmi - tłumaczy Maciej Żelasko.

I choć galeria funkcjonuje dopiero trochę 
więcej niż pół roku, to na jej koncie można już 
odnotować tak znaczące wydarzenia, jak na 
przykład Międzynarodową Wystawę Fotogra-
ficzną PhotoArtMedica 2016-2018, czy też eks-
pozycję fotografii „VANUATU - raj nietknięty” 
Krzysztofa Muskalskiego – lekarza, podróżnika 
i fotografika. Poza działalnością wystawienni-

czą oferuje ona również inne wydarzenia kul-
turalne, wśród których nie brakuje występów 
muzycznych, spotkań z ciekawymi ludźmi, 
np. podróżnikami i artystami, czy też szkoleń 
warsztatowych. Dodatkowo w każdą trzecią 
środę miesiąca odbywają się tam spotkania 
dyskusyjno-warsztatowe Jurajskiego Oddziału 
Fotoklubu RP.

W najbliższej przyszłości czeka nas tu m.in. 
wernisaż malarstwa krakowskiej artystki, Pau-
liny Taranek, koncert „Jazz pod Arkadami”, czy 
też wernisaż wystawy fotograficznej „Tramwaje 
w Częstochowie – to już 60 lat…”, który uroz-
maici koncert rockowy. To jednak nie wszystko. 
Kuratorzy galerii zaostrzają kulturalny apetyt 
swoich gości i planują szereg dodatkowych 
działań, skutecznie wypełniających kalendarz 
aż do samego końca roku. Warto więc śledzić 
informacje na bieżąco.

Galerię można znaleźć przy ul. 1 Maja 27  
w Częstochowie, niedaleko Dworca PKP Stra-
dom, w budynku dawnego biurowca Fabryki 
Włókienniczej „STRADOM”, a obecnie Centrum 
Medycznego i Biurowego 1 Maja 27. Do galerii 
można wejść od strony parkingu, niezależnie 

od godzin otwarcia Centrum. Galeria stanowi 
ciekawą propozycję dla osób, które lubią ka-
meralną aurę przestrzeni wykończonych łu-
kami z czerwonej cegły. Zresztą nazwa Galerii 
Pod Arkadami nawiązuje właśnie do budowy 
architektonicznej tego miejsca.

Mamy tu system arkad, które są naturalną formą 
architektoniczną z dawnych, przedwojennych 
lat. Dzięki pracom konserwatorskim zostały w ca-
łości odzyskane oraz ukazane w pięknym kształ-
cie i formie pierwotnej - dodaje Maciej Żelasko. 
To powoduje, że po wejściu do tych sal, arka-
dy i wyjątkowe sklepienie sufitów - układane 
z cegieł na pionowo - wywołują niesamowite 
wrażenie i przykuwają uwagę każdego, kto tu 
zawita, a także zapewniają wyjątkową akusty-
kę, wykorzystywaną podczas koncertów.

Galeria pod Arkadami jest otwarta w każdy 
wtorek i czwartek, w godzinach od 15.00 do 
19.00, a także w piątki lub soboty, gdy odby-
wają się tam zaplanowane wydarzenia. Więcej 
informacji można znaleźć na profilu facebo-
okowym galerii. 

Michał Wilk

Galeria pod Arkadami to nowe miejsce na kulturalnej mapie Częstochowy. 
Wyjątkowa, pod względem architektonicznym, przestrzeń powstała z zamiłowania do sztuki i kultury. 

Jest ona przeznaczona nie tylko do ekspozycji fotografii czy obrazów, ale również do organizacji 
koncertów i spotkań. 
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RAKOBUTY 
I CZEKANY 

NA ZŁOTEJ GÓRZE
W połowie lutego, w Częstochowie, na Złotej Górze, już po raz trzeci, 

odbyły się zawody w drytoolingu. Pod tą tajemniczo brzmiącą 
nazwą kryje się dyscyplina sportu wywodząca się ze wspinaczki 
klasycznej. Różnica polega na tym, że wspinamy się przy pomocy 

specjalnych rakobutów i czekanów.

Częstochowska Złota 
Góra całkiem nie-
dawno została wpi-
sana na listę miejsc, 
gdzie legalnie 
można uprawiać 
wspinaczkę dryto-
olingową. Nie moż-

na bowiem uprawiać 
jej na każdej skale. Na 

wspinaczkowej mapie Pol-
ski jest dopuszczalne wspi-

nanie w  kilkunastu takich 
wytypowanych skalnych miej-

scach. Nadają się do niej góry twar-
de, takie jak Tatry lub kamieniołomy, 

jak ten na Złotej Górze. Jest taka zasada 
środowiskowa, że drytoolingować nie moż-

na w skałach Jury, ponieważ wiąże się to ze 
zniszczeniem skał. Wapień jest bowiem miękką 

skałą, a im twardsza skała tym lepiej i bezpieczniej 
- mówi Artur Pierzchniak, jeden z organizatorów 
lutowych zawodów.
Ponieważ dyscyplina ta stale się rozwija, z każdym 
rokiem wdrażany jest lepszy, coraz lżejszy  sprzęt. 
Do uprawiania drytoolingu potrzebne są rakobuty, 
które różnią się od popularnych „raków” tym, że two-
rzą je jedynie małe raczki przykręcane do czubków 
lekkich butów. Jest oczywiście możliwość wspinania 
się także przy pomocy dużych raków, lecz im lżej-
szy but, tym poziom wspinacza wzrasta - zdradza 
Pierzchniak. Drugim bardzo ważnym sprzętem są 
specjalistycznie wyprofilowane czekany, kończące 
się dobrze agresywnymi ostrzami.  
Drytooling w Polsce pojawił się z początkiem lat 
dwutysięcznych. Artur Pierzchniak, zwany Gumą, 
entuzjasta tej dyscypliny sportu, postanowił ją 
rozpropagować w Częstochowie i wraz z Micha-
łem Janusem zorganizował w 2015 roku pierwsze 
zawody. Przygotowano do tego celu urokliwy 
mniejszy kamieniołom Rudy Kamień, który jest 
ukryty w  zapadlisku Złotej Góry. Na jego ścianach 
wytyczono kilkanaście zróżnicowanych w  trud-
nościach dróg, pozwalających rozegrać pierw-

sze zawody drytoolingowe w  naszym mieście. 
Na Złotej Górze w Częstochowie działamy od roku 
2015 roku. W międzyczasie pojawił się Puchar Pol-
ski w Drytoolingu. Startują w nim zawodnicy z całej 
Polski. Dwójka naszych najlepszych zawodników 
w konkurencji męskiej i damskiej  tej dyscypliny star-
tuje również w pucharach światowych. Z drytoolin-
giem po raz pierwszy zetknąłem się w Tatrach, kiedy 
nie był zbyt popularny, nie miał jeszcze również ta-
kiej nazwy – opowiada wspinacz.  
Artur Pierzchniak wspomina, że podczas pierw-
szych zawodów zorganizował specjalistyczny 
sprzęt potrzebny do wytyczania dróg wspinacz-
kowych. Były to zawody towarzyskie zorgani-
zowane przez częstochowski Klub KW Często-
chowa. Pojawiło się wtedy dużo chętnych, co 
zachęciło organizatorów do kontynuacji tego 
działania. I tak, w 2019 roku, w lutym odbyły się 
Złote Dziabki, które wliczają się do I Pucharu Pol-
ski w Drytoolingu. Oprócz Złotej Góry pucharowe 
eliminacje odbywają się jeszcze w kilku miejscach 
Polski. 
Podczas tegorocznych zmagań wspinacze mu-
sieli pokonać 20 tras o różnym stopniu trudności. 
Każda droga liczyła 8 ringów, które należało zali-
czyć. Im więcej zaliczonych tras, tym więcej punk-
tów. W zawodach biorą udział zarówno kobiety, 
jak i mężczyźni. Dyscyplinę można uprawiać tak 
latem, jak i zimą, w dzień i w nocy.
Z  myślą o  zawodach Złote Dziabki powstał na 
Złotej Górze nowy sektor drytoolowy - Złoty Stok. 
W sektorze wydzielono 10 dróg w formacjach pły-
towo-rysowych, o trudności od łatwych dróg D4+ 
dla początkujących, do trudniejszych dróg płyto-
wych o bardziej skąpej krawędkowo-zacięciowej 
rzeźbie. 
Wszystkich zainteresowanych drytoolingiem Ar-
tur Pierzchniak zachęca do kontaktu bezpośred-
nio z nim na portalu społecznościowym Facebo-
ok. Można tam również odnaleźć strony i grupy 
dedykowane tej dyscyplinie sportu. Warto też 
skontaktować się z Klubem Wysokogórskim Opo-
le, który prowadzi szkółkę drytoolingu.                        

Magda Fijołek 
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W maju ruszy pierwsza edycja Międzynarodowego Biennale Fotografii Ulicznej „Moment”, 
organizowanego przez Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”. Przedsięwzięcie to jest próbą 

uchwycenia bardzo interesującego i modnego zjawiska fotografii ulicznej (z ang. street photography). 
O fotografowaniu w zgodzie z ideą „decydującego momentu” Henri Cartiera-Bressona rozmawiamy 

z Joanną Kinowską - historyczką sztuki, wykładowczynią Akademii Fotografii 
oraz niezależną kuratorką wystaw fotograficznych.

Adam Markowski: Będziesz jurorką podczas 
pierwszej edycji Biennale Fotografii Ulicznej 
„Moment”. Co sądzisz o pomyśle zorganizowa-
nia międzynarodowego konkursu, w  którym 
jedynym tematem zdjęć będzie street photo?

Joanna Kinowska: Bardzo się cieszę, że taka ini-
cjatywa pojawia się w  Polsce. Podobne rzeczy 
dzieją się na świecie i są to renomowane konkursy 
i festiwale. Ze „streetowością” – ulicznym charakte-
rem bywa różnie. „Eastreet” z Lublina, czyli wysta-
wa z open call’a (mylnie określana konkursem), za-
czynał od „streetu”, żeby szybko poszerzyć swoje 
granice do całej fotografii dokumentalnej. 
Fotografia uliczna pozostaje najbardziej nośnym 
łącznikiem między amatorami a  profesjonalista-
mi. Wydaje się być prosta, choć taką nie jest. Two-
rzy się ją na żywo, bez żadnych planów i założeń 
- koniecznie w przestrzeni publicznej. Stąd popu-
larność wśród amatorów, bo przecież „wystarczy” 
zabrać aparat na wakacje. Ale też, co ważne i wy-
maga podkreślenia, fotografia uliczna to pewnego 
rodzaju styl życia. Nie tyle styl fotografowania, co 
właśnie życia. Wiąże się ona ze specyficzną  orga-
nizacją dnia, poświęceniem czasu na obserwacje 
światła i „wychodzeniem” swoich zdjęć. W końcu 
street photo to też tworzenie wspólnoty – zaan-
gażowanie w grupach streetowych, obecność na 
międzynarodowych forach, rozmowy z innymi. 
Niestety zauważam także, że inicjatywy uliczne 
często bywają głośne, ale krótkotrwałe. Dla wielu 
fotografów street to pierwsza fascynacja, ale też 
etap w twórczości. Dlatego „Momentowi” bardzo 
życzę wytrwałości. 

Czym jest fotografia uliczna? 
Każdy ma tu zapewne swoją własną definicję, któ-
ra wyjaśnia i określa, co można na tym polu zro-
bić. Dla mnie najkrótszą definicją fotografii ulicz-
nej są dwie nazwy kolektywów: „In Public” oraz 
„Un-Posed”. Zdjęcia niepozowane w  przestrzeni 
publicznej. W  kadrze nie musi być postaci, nie 
trzeba mieć ośmiu planów, złotej godziny. Można 
fotografować z lampą błyskową, można ze staty-
wem. Ważne, żeby nic nie ustawiać, nie wpływać 
na zawartość kadru. I przede wszystkim można za-
rejestrować niepowtarzalny moment, zauważyć 
kompozycję, opowiedzieć w ten sposób o świecie. 

Zabawa kształtem, kolorem, kompozycją, 
podszyta wieloma ukrytymi znaczeniami, 
anegdotami – to wszystko sprawia, że streeto-
we fotografie z  przyjemnością podziwiamy. 
Czy fotografia uliczna pasuje do galeryjnych 
wnętrz?
Nawet krzywa, czarno-biała fotografia „pustki” 

z przestrzeni publicznej będzie pasować do gale-
rii. Wystawy fotografii ulicznej cieszą się ogromną 
popularnością. Może właśnie dlatego, że są to ob-
razy uniwersalne. Proste, czytelne, nie mają doro-
bionych teorii. Nie ma tam wydumanego koncep-
tualizmu. Wchodzimy i  czytamy te kadry, często 
one nas bawią. Zdarzyło mi się już wielokrotnie 
pokazywać fotografię uliczną zarówno w  gale-
riach, ale także „z powrotem” w przestrzeniach 
publicznych. To bardzo wdzięczny temat, lubiany 
przez widzów. W  kadrach widać ludzi takich jak 
my, w miejscach, które wydają się znajome. Triumf 
fotografii humanistycznej. 

Czy każdy może zostać fotografem ulicznym?
Oczywiście! Dla bardzo wielu twórców, szcze-
gólnie młodych – street to pierwsza fascynacja 
i  pierwsze sukcesy. Wspomniałam o  środowisku 
fotografów ulicznych, wielkiej i ogromnej grupie 
ludzi, którzy oglądają i komentują te uliczne kadry. 
Konkursy, publikacje, festiwale, to wszystko żyje 
i  rozwija się. Kiedy wygrywasz konkurs na dru-
gim końcu świata, czujesz się dowartościowany, 
chcesz starać się bardziej. Robisz więcej. Więcej 
o tym myślisz, czytasz, uczysz się. To jest niesamo-
wity rozwój osobisty. 
Street jest też najbardziej dostępny – wystarczy 
wyjść z  domu. Nie wymaga inwestycji sprzęto-
wych – nie potrzebujesz lamp studyjnych, asysten-
tów, zestawu obiektywów. Wystarczy na dobrą 
sprawę  telefon z aparatem. Ale street nie jest pro-
sty. Jest mnóstwo ludzi, którzy go robią, dlatego 
trzeba coś oryginalnego znaleźć, by się wyróżnić. 
A wychwycić unikalny moment na ulicy wcale nie 
jest tak łatwo, jak się wydaje. Fotografia uliczna wy-
maga ćwiczeń i wytrwałości. To ciężka praca. 

Street photo czerpie z fotografii prasowej, lecz 
znacznie się od niej różni. Po czym rozpoznać 
stuprocentową fotografię uliczną?
A czym się różni? Skoro definicja nie jest stupro-
centowa, to jak zdjęcie może stuprocentowo 
pasować do płynnej definicji? Odpowiadam Ci 
przekornie, bo wejście w  definicje jest w  moim 
przekonaniu ogromnym błędem twórców. Foto-
grafowie mają tworzyć, zauważać i  rejestrować. 
A do autorskiej twórczości ogromnie trudno przy-
kładać linijki. Mnie nigdy nie interesowały wyraź-
ne podziały gatunkowe, a wręcz przeciwnie - naj-
bardziej pociągały wszystkie te graniczne stany 
i przekorne historie. 
Fotografia prasowa to ta, która jest publikowana 
w prasie. Tam jest także portret studyjny, prawda? 
Więc wtedy zero przełożenia na street. 
A propos definicji, są tacy, dla których nieistotne 
bywają same ramy pojęcia, ale używają „podejścia 

streetowego”: chodzi o  nieustawianie zdjęć, nie-
planowanie kadrów. Wtedy jesteś trochę fotore-
porterem, a to określenie nierozerwalnie jest zwią-
zane z  fotografią prasową. Ale też fotoreporter 
kojarzy się z  rejestracją zdarzenia i budowaniem 
opowieści wielozdjęciowych. Street natomiast 
utożsamiany jest raczej z jednym obrazem. Ale to 
są tylko skojarzenia, płynne sprawy. Można zrobić 
znakomitą skonceptualizowaną serię streetową 
albo jedno perfekcyjne zdjęcie momentalne i re-
porterskie. Nic tu się nie wyklucza. 

Jak się ma fotografia uliczna na świecie? Jak na 
arenie międzynarodowej wypadają Polacy?
Boom fotografii ulicznej nie istniałby bez interne-
tu i tej międzynarodowej grupy zainteresowanych 
tematem. Więc na świecie street ma się doskonale, 
przynajmniej od 2000 roku, gdy powstał najważ-
niejszy kolektyw fotografów ulicznych „In Public”. 
A co do narodowości twórców, czy to ma dzisiaj 
jakiekolwiek znaczenie? Nie ma żadnego specy-
ficznego rysu – na przykład francuskiego, austra-
lijskiego, czy polskiego streetu. To bardzo między-
narodowy trend. Co więcej, bardzo wielu twórców 
streetowych robi zdjęcia daleko poza swoim miej-
scem stałego zamieszkania. 

Przyglądasz się setkom fotografii i je analizu-
jesz. Śledzisz twórczość wybitnych fotografów, 
także tych poruszających się w streecie. Może 
masz kilka rad, jak nie przegapić decydujące-
go momentu?
Jak się analizuje twórczość Henri Cartierr-Bresso-
na, czyli twórcy pojęcia „decydującego momentu”, 
to łatwo dojść do przekonania, że każda metoda 
jest dobra. Bywało, że Bresson, widząc idealny 
kadr, czekał na idealne jego wypełnienie. Nie mam 
pojęcia ile stał w jednym miejscu, ale wygląda na 
to, że długo. Innym razem ewidentnie widział i ro-
bił coś ulotnego, chwilowego, niepowtarzalnego. 
Zdaję sobie sprawę z tytułu biennale i tego, że dla 
bardzo wielu osób fotografia uliczna to musi być 
ulotna chwila i moment decydujący, ja jednak je-
stem otwarta na eksperymenty. Wolę poczuć cha-
rakter patrzącej osoby, dojrzeć szczere emocje, niż 
po raz milionowy oglądać wirtuozerskie zdjęcie, 
jakich wykonano już masę. Koncepcję „decydują-
cego momentu” Bresson opracował kilkadziesiąt 
lat temu, a fotografia ciągle się zmienia i popula-
ryzuje. Inaczej reagujemy dziś na nią w miejscach 
publicznych. Dlatego, w  ramach rad ode mnie: 
rób zdjęcia bez wahania (możesz się wahać po-
tem przy wyborze do publikacji); przekazuj coś od 
siebie  -  emocje, swój sposób patrzenia; daj coś 
unikalnego; bądź zawsze ciekawy świata i innych; 
dowiaduj się poprzez fotografię; bądź szczery.  



MIEJSKA WYCIECZKA

14 KWIECIEŃ 2019 www.cgk.czestochowa.pl 15KWIECIEŃ 2019www.cgk.czestochowa.pl

PUNKTY WIDOKOWE

Tak teraz wygląda punk – mówią o swoim pro-
jekcie Alex i Buri, członkowie duetu SIKSA. I fak-
tycznie, bezkompromisowa postawa dwójki 
artystów najbliższa jest temu, co było duchem 
punkowego buntu przed kilkudziesięcio-
ma laty. Nieistotne jest to, czy muzyka grupy 
spełnia „punkowe standardy” (zresztą sam ten 
termin brzmi niepoważnie w odniesieniu do 
takich działań); nie to jest celem ich propozycji. 
SIKSA to krzyk oporu wobec takiej Polski, jaka 
dziś dominuje: pełnej frazesów, górnolotnych 
idei, z których nic nie wynika, patetycznego 
języka polityków, a zarazem Polski kseno-  
i homofobicznej, mizoginicznej i smutnej. Kon-
certy SIKSY to spektakle na pograniczu perfor-
mansu, teatru, punkowego recitalu ze skrajnie 
uproszczoną dramatyczną muzyką i poruszają-
cymi monologami wokalistki-aktorki. 
Nowy projekt zespołu to rodzaj filmu, czy też 
długiego i poruszającego videoclipu do naj-
nowszej płyty duetu. Sami artyści określają go 

FILM, 
PUNK
I SIKSA

jako musical będący performatywną realizacją 
marzenia o robieniu kina, gdzie zarówno ma-
rzenie, jak i kino jest żuciem gumy balonowej 
od dawna pozbawionej smaku. „Stabat Mater 
Dolorosa” to nostalgiczne zaproszenie do roz-
tańczonej opowieści o dziewczynie, która wraca 
do czasów dzieciństwa, kiedy to przebierała się 
za różne kobiety używając do tego szafy swojej 
mamy i wchodziła w role po to, by zadowolić 
samą siebie. Ten film to narzędzie do rekon-
strukcji scen szczenięcych, a także barokowe 
pożegnanie z brokatem i jednorożcami. „Stabat 
Mater Dolorosa” wchodzi jak bagnet w posturę 
współczesności i całym swoim ciałem serwuje 
mikro-performanse wykonywane na własną od-
powiedzialność – dodają artyści. 
„Stabat Mater Dolorosa” będzie można zoba-
czyć 23 kwietnia o godz. 18.30, w Ośrodku 
Kultury Filmowej „Iluzja”, a po seansie czeka nas 
spotkanie z SIKSĄ. Wydarzeniu patronuje Festi-
wal Dekonstrukcji Słowa „Czytaj!”. Wstęp wolny.  

WARSZTATY GOSPEL 
Z COLINEM WILLIAMSEM

Już w maju Częstochowa wypełni się dźwię-
kami muzyki gospel. Stowarzyszenie Kultura 
CzęstoNowa zaprasza na warsztaty Gospel, 
które poprowadzi Colin Williams (UK) oraz 
zespół Holy Noiz. Obdarzony wybitnym słu-
chem Colin, posiadający niepowtarzalną 
barwę głosu, charyzmę i niezwykłą energię 
na scenie, od lat prowadzi warsztaty gospel 
na całym świecie. Zespół Holy Noiz to gru-
pa sesyjnych muzyków współpracujących 
ze sobą od kilkunastu lat. Chociaż wywodzą 
się z różnych gatunków muzycznych, to wła-
śnie w gospel następuje fuzja tych fascynacji  
i radość ze wspólnego muzykowania. 
Szczegóły i zapisy na stronie: 
gospelowaczestochowa.pl

Wiosna już oficjalnie zawitała do Częstochowy. Dlatego zapraszam na wycieczkę rowerową 
po punktach widokowych, by zobaczyć jak miasto budzi się do życia po zimowym śnie. 

WIEŻA JASNOGÓRSKA
ul. Kordeckiego 2
Góruje nad Częstochową, dzięki czemu jest świetnym punktem orien-
tacyjnym. Wejście na nią jest możliwe, przy sprzyjających warunkach 
atmosferycznych, od kwietnia do października, w  godzinach od 8.00 
do 16.00. Na miejscu można złożyć ofiarę za skorzystanie z tej atrakcji. 
Wysokość wieży, licząc od poziomu dziedzińca, sięga nieco ponad 105 

metrów, a na szczyt prowadzi 519 schodów. Podobno jest ona trzecią co 
do wysokości wieżą kościelną w Polsce. Jej obecny kształt zawdzięcza-
my odbudowie z początku XX wieku. Rekonstrukcja była konieczna po 
pożarze w 1900 roku, spowodowanym odpaleniem (mimo oficjalnego 
zakazu) sztucznych ogni w nocy z 15 na 16 sierpnia. Z Wieży Jasnogór-
skiej świetnie widać układ urbanistyczny miasta, ukazujący w przejrzy-
sty sposób poszczególne dzielnice o różnorodnej zabudowie.

WIEŻA RATUSZOWA 
Aleja Najświętszej Maryi Panny 45
Wieża Ratusza ma prawie 13 metrów wysokości (a licząc od gruntu bę-
dzie to metrów 27). Co ważniejsze jednak, po generalnym remoncie, 
w latach 2004-2006, zyskała ona przeszklenie umożliwiające podziwia-
nie panoramy miasta i jego okolic. Przy dobrej pogodzie możemy doj-

rzeć Złotą Górę, a  nawet Zamek Olsztyn. Częstochowscy muzealnicy 
dodatkowo opisali przy oknach sześćdziesiąt lokalnych atrakcji, dzięki 
czemu łatwiej odnaleźć się w miejskim krajobrazie. Wspinając się na wie-
żę po wiszących schodach, warto również odbyć sentymentalny spacer 
po dawnej Częstochowie, dzięki wystawie starych fotografii. Wejście na 
wieżę ratuszową kosztuje 4 zł.

WIADUKT PRZY ALEI NIEPODLEGŁOŚCI 
między Rondem Mickiewicza a ul. Bór
Wiadukt jest nieoczywistym, ale przy tym wyjątkowym miejscem do 
podziwiania poprzemysłowej panoramy miasta. Po zachodniej stronie 
przestrzeń dominują zabudowania przędzalni „Peltzer i Synowie”.  W cza-
sie okupacji fabryka przeszła w ręce niemieckiego przedsiębiorstwa Ha-
sag, produkującego amunicję, a w czasach PRLu wrócono do pierwotnej 

funkcji obiektu, który nazwano Wełnopolem. Dziś jest to miejsce koja-
rzone z artystycznymi działaniami grupy Monstfur. Po przeciwnej stronie 
panorama ma podobny, postindustrialny charakter. Uwagę zwraca tam 
również bocznica kolejowa, która zyskała ogólnoświatowy rozgłos dzięki 
zdjęciu drzewa wyrastającego z opuszczonego wagonu. Fotografię ła-
two znaleźć w Internecie, wpisując w wyszukiwarkę hasło „Abandoned 
Train Graveyard in Poland”.

ZŁOTA GÓRA
Okolice parkingu przy ulicy Złotogórskiej są świetnym miejscem na 
podziwianie panoramy miasta. Do południa to doskonały punkt, 
by oglądać w  pełnym świetle poszczególne budynki i  podziwiać 
wszystkie ich szczegóły architektoniczne. Z kolei przed zmierzchem 
gra świateł i mroku, wywołana zachodzącym słońcem, sprawia, że 
panorama naszego miasta wygląda jak wyjęta z amerykańskich fil-

mów. Najlepszym punktem obserwacyjnym jest tutaj znajdujący się 
przy parkingu wał ziemny Trzeba jednak uważać, ponieważ, choć 
z jednej strony można wejść na niego swobodnie, to dwa kroki dalej 
znajduje się wielometrowa przepaść będąca pozostałością po wy-
robisku wapienia. Sama Złota Góra oprócz historii związanej z eks-
ploatacją wydobywczą, była w czasie II Wojny Światowej lokalizacją 
obozu dla jeńców, zwanego Warthelager (obóz Warty). 

PRZEPROŚNA GÓRKA
Wzniesienie o tej nazwie znajduje się na granicy Częstochowy oraz 
Mstowa, tuż przy Mirowskim Przełomie Warty. Zwieńczone jest ono 
Santkuarium św. Ojca Pio. Dla wielu pielgrzymów jest to ostatni 
przystanek przed Jasną Górą. Dla częstochowian natomiast stanowi 

świetny punkt wypadowy na Jurę. Miejsce o niezwykłych walorach 
krajobrazowych - podkreślonych przez wkomponowaną w  prze-
strzeń drogę krzyżową autorstwa rzeźbiarza Szymona Wypycha 
- może wprowadzić nas w  spokojny, kontemplacyjny nastrój pod 
koniec wycieczki.

Przejazd Aleją Najświętszej Maryi Panny na Plac Biegańskiego – 5 minut

Przejazd wzdłuż ul Nowowiejskiego, ul. Sobieskiego; Alei Wolności i Alei Niepodległości. - 15 minut

Powrót do Alei Najświętszej Maryi Panny, wzdłuż ul. Mirowskiej do Warty, w górę rzeki do przejazdu pod Drogą Krajową nr 1, 
wzdłuż ulic: Olsztyńskiej, Legionów, Złotej, Złotogórskiej – 40 minut

W kierunku północnym do ul. Mirowskiej, następnie wzdłuż niej w stronę Mstowa – 20 minut
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Adam Florczyk: 25 lat pracy 
twórczej to poważny jubileusz. 
Czy po takim okresie można już 
poczuć artystyczną sytość? 

Agnieszka Półrola: W  2019 roku 
upływa 25 lat od ukończenia prze-
ze mnie w  1994 roku Akademii 
Sztuk Pięknych w  Krakowie, Filii 
w  Katowicach (obecnie Akademii 
Sztuk Pięknych w Katowicach). Ju-
bileusz 25-lecia pracy twórczej to 
jednak umowna klamra czasowa. 
Od wczesnego dzieciństwa nie-
ustannie doskonalę swoje umie-
jętności plastyczne, więc sztuka 
jest dla mnie podstawową formą 
komunikowania się ze światem. 
Trudno rozważać to w  jakichś in-
nych kategoriach, niż jako cząstkę 
mojej osobowości. 

Większość Pani prac charakte-
ryzuje się specyficznym „we-
wnętrznym spokojem”. Zamiast 
krzyczeć, hipnotyzują one ła-
dem i  tajemnicą. Prowokują do 
kontemplacji. Ja je bardzo lubię 
i  doceniam. Zastanawiam się 
tylko, czy współcześnie, gdy me-
dia atakują nas zewsząd głośno 
i  agresywnie, taka „szeptana” 
sztuka ma wystarczająca siłę 
przebicia? 

Odpowiedź tkwi w  samym pyta-
niu. Jeśli moja spokojna, poukłada-
na i  tajemnicza twórczość wzbu-
dziła w  Panu zainteresowanie, 
oznacza to, że wnosi sobą wartość. 

Myśli Pani, ze sztuka może zmie-
niać świat? Wpływać na ota-
czającą nas rzeczywistość? Czy 
raczej jest tylko komentatorką 
tego, co się dzieje?

Uważam, że sztuka bardzo silnie na 
nas oddziałuje, inspiruje, wpływa 
na wyobraźnię i  rozwija kreatyw-
ność. Jestem zwolenniczką teorii, 
że należy generować pozytywne 
przesłanie, które będzie powo-

ływać do życia kolejne dobro. 
W  swojej twórczości staram się 
zawrzeć platońskie idee: dobro, 
piękno i prawdę. 

Zajmuje się Pani zarówno grafi-
ką, malarstwem, rysunkiem, jak 
i projektowaniem. Traktuje Pani 
sztukę użytkową osobno, czy też 
wynika ona w sposób naturalny 
z pozostałych artystycznych do-
świadczeń?  

Wszystkie te dziedziny sztuki są 
dla mnie istotną formą wypowie-
dzi twórczej. Jest to monolitycz-
na całość. Projektując, korzystam 
z  doświadczeń wynikających 
z  warsztatu artystycznego, ale 
uwzględniam tradycję, zasady 
technologii drukarskich oraz wie-
dzę związaną z historią pisma. 

W  jakim stopniu Pani doświad-
czenie jako pedagoga wpływa 
na Pani autorską twórczość? 

Doświadczenie pedagoga nie-
ustannie uczy mnie w  sensie 
ogólnym: doskonalenia sposobu 
klarownej komunikacji werbalnej 
i  wypowiedzi plastycznej, odpo-
wiedzialności i głębokiego zainte-
resowania drugim człowiekiem. 
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DOBRO
W ŚWIECIE 

SZTUKI

Agnieszka Półrola jest artystką wyjątkową. Potrafi prostymi, oszczędnymi środkami wyrazu 
wzbudzać potężne przeżycia estetyczne. Wie, jak przykuć uwagę widza i zaprosić go do dialogu  
ze sztuką. Nie do przecenienia są również jej zasługi jako pedagożki, która wychowuje kolejne  

pokolenia twórców na Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza.  
17 kwietnia, w Miejskiej Galerii Sztuki odbędzie się wernisaż wystawy jubileuszowej z okazji  

25-lecia pracy twórczej artystki. Nam z tej okazji udało się namówić malarkę na krótką rozmowę. 

WYSTAWY
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JEDNYM OKIEM DARIUSZ DĄBROWSKI

Wystawa „(Bez)miar objętości. Kolekcja metrologiczna Mieczysława Szy-
ca” odbywa się w ramach jubileuszu 100-lecia powstania Miejskie-
go Urzędu Miar i Wag w Częstochowie. Powstanie Urzędu Kontroli 
Miar i  Wag w  Częstochowie nastąpiło z  inicjatywy ówczesnego 
Magistratu Miasta Częstochowy w 1919 roku, w związku z naka-
zem przejścia z  systemu rosyjskiego do zeuropeizowanych miar 
systemu metrycznego. Pierwszym  organizatorem i kierownikiem 
– rewizorem – został były urzędnik carskiej administracji miar, me-
chanik i elektryk z zawodu, Franciszek Błachowicz, właściciel warsz-
tatu Elektro-Mechanicznego w Częstochowie, zajmujący się także 
naprawą wag. Magistrat upoważnił wówczas Błachowicza do na-
bycia lub zamówienia w Warszawie, dla powstającej Miejskiej Czę-
stochowskiej Izby Miar i Wag, potrzebnych ciężarów i ciężarków, miar 
długości oraz miar do płynów. 
Tak rozpoczęła się historia Urzędu Miar w Częstochowie, który dziś 
jest podległy Okręgowemu Urządowi Miar w  Katowicach. W  1967 
roku na stanowisko Naczelnego Obwodowego Urzędu Miar w Czę-
stochowie został powołany pracownik urzędu – starszy legalizator 
Mieczysław Szyc. To dzięki niemu przetrwało wiele zabytków metro-
logicznych używanych przez lata w częstochowskim urzędzie, które od  
10 kwietnia 2019 roku będzie można podziwiać na wystawie prezento-
wanej w Ratuszu.

(BEZ)MIAR OBJĘTOŚCI
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Wystawa „Historia Polski według komik-
su” skierowana jest do całych rodzin. 
Oglądanie ekspozycji można potraktować 
jak kolorową lekcję historii. Nauczycie-
lem i przewodnikiem jest tutaj komiks, 
ponieważ nieszablonowa podróż poprzez 
dzieje Polski przeprowadzona jest w rytm 
kadrów z najlepszych polskich opowieści 
graficznych - zarówno tych klasycznych, 
jak i powstałych współcześnie. Czyli fa-
nów polskiego komiksu czeka tu dodatko-
wa frajda. Wystawa autorstwa Wojciecha 
Łowickiego odwiedziła już wiele miast  
w Polsce, a 3 kwietnia zawita do Muzeum 

Częstochowskiego.  

Do 15 kwietnia 2019 r. przyjmowane są wnio-
ski o  przyznanie stypendiów artystycznych 
Prezydenta Miasta Częstochowy. O stypendia 
mogą się ubiegać osoby, które nie przekroczyły 
30 roku życia i są związane z naszym miastem 
(stale lub czasowo mieszkają w Częstochowie 
lub uczęszczają do częstochowskich szkół 
wszystkich szczebli). Stypendia przyznawane 
są w  dziedzinach: literatura, muzyka, sztuki 
plastyczne, teatr, film, taniec, upowszechnianie 
kultury, ochrona dóbr kultury i opieka nad za-

bytkami.
Środki finansowe przekazywane w  ramach 
stypendium przeznaczone są na realizację 
konkretnych zadań twórczych i artystycznych 
(przedstawionych we wniosku jako plan pracy 
stypendysty) oraz doskonalenie się twórców.

Wnioski mogą składać osoby zajmujące się 
twórczością artystyczną, upowszechnianiem 
kultury oraz opieką nad zabytkami, artystycz-
nie uzdolniona młodzież, działacze i  anima-

torzy kultury. Do wniosku należy dołączyć 
materiał dokumentujący dorobek twórczy i ar-
tystyczny, rekomendacje, opinie, zaświadcze-
nia o  ukończonych kursach, warsztatach itp., 
recenzje i preliminarz wydawniczy. 

Szczegółowe informacje o stypendiach uzy-
skać można w  Wydziale Kultury, Promocji 
i Sportu Urzędu Miasta Częstochowy, Aleja 
Najświętszej Maryi Panny 45 a, tel. (34) 370-
74-60.
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OKNO OTWARTE NA SZTUKĘ
Być może nie wszyscy jeszcze wiedzą, że w dawnym sklepie plastycznym przy Alei Najświętszej Maryi Panny 57 

znajduje się siedziba Związku Polskich Artystów Plastyków Okręgu Częstochowskiego oraz galeria, w której cyklicz-
nie odbywają się wernisaże i wystawy. Kto jeszcze jej nie odwiedził, może to zrobić już dziś, albo w ostatni piątek 

miesiąca wybrać się na otwarty „Artystyczny piątek”, by przy kawie porozmawiać z plastykami i obejrzeć ich prace.

Związek Polskich Artystów Plastyków 
w Częstochowie istnieje od 9 lutego 1945 
roku. Od 74 lat zrzesza profesjonalnych 
artystów plastyków, wspiera działania 
miłośników sztuki i jej młodych adeptów 
oraz edukuje mieszkańców w tym zakre-
sie. Obecnie do częstochowskiego ZPAP 
należy 86 profesjonalnych artystów. 

Pierwszy ZPAP powstał z  inicjatywy sa-
mych artystów w 1911 roku w Krakowie 
i przez lata był dla nich wsparciem i szan-
są na dzielenie się wiedzą, doświadcze-
niem oraz okazją do wspólnych wystaw. 
Z  czasem, w  trakcie trudnych okupa-
cyjnych lat, bywał jedynym miejscem, 
gdzie udawało się znaleźć odrobinę nor-
malności. Posiadanie związkowej legi-
tymacji było przepustką do pracy, tylko 
jej właściciele mogli kupować materiały 
i tworzyć nawet w czasie trudnej wojen-
nej rzeczywistości. W  latach 80. XX w. 
 artysta po raz kolejny stał się jednostką 
społecznie niepożądaną, a  wszystkie 
organizacje i  stowarzyszenia zostały 
rozwiązane. Jednak Związek przetrwał 
i  po dziś dzień funkcjonuje z  sukcesem 
w  większości miast i  okręgów w  kraju. 
Przez te lata nie obyło się oczywiście bez 
mniejszych i większych zmian. ZPAP mu-
siał dostosować się do potrzeb odbiorcy, 
rynku sztuki i  wielu innych zewnętrz-
nych czynników. Jedne oddziały robiły 
to chętniej, inne nie chciały otwierać się 
na współczesność. Częstochowski okręg 
ZPAP poradził sobie ze zmianami bardzo 
dobrze, a dzisiaj sam je proponuje. 

Wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom 
współczesnego, dość wymagającego od-
biorcy. Stawiamy na wiele dodatkowych 
działań, bo same wystawy to za mało. 
Z determinacją rozwijamy na przykład za-
początkowany przez poprzednią prezes, 
Urszulę Łyko-Katus projekt „Okna otwarte 
na sztukę” - wylicza Krzysztof Kamil Male-
wicz, nowy prezes ZPAP w Częstochowie. 
– Prowadzimy warsztaty wakacyjne, kie-
rowane głównie do dzieci i  młodzieży, ale 
często cieszące się zainteresowaniem także 
rodziców, jak choćby te, na których wykony-
wano własnoręcznie etui na telefon. Takie 

zajęcia pozwalają docenić sztukę, stwo-
rzenie czegoś oryginalnego własnoręcznie, 
zamiast zakupu w galerii handlowej rzeczy 
masowo produkowanych. I  to jest właśnie 
idea spotkań warsztatowych. 

Szerokiej publiczności dedykowane są 
z kolei „Artystyczne piątki” - autorski po-
mysł Malewicza. Takie otwarte, bezpłatne 
spotkania w galerii ZPAP to świetna oka-
zja do poznania artystów należących do 
Związku - wypicia z  nimi kawy, dyskusji 
o  sztuce - ale również próba zmierzenia 
się z  działaniem artystycznym. Podczas 
pierwszego spotkania uczestnicy wyko-
nywali własnoręcznie maski karnawa-
łowe. „Artystyczny piątek” jest przedsię-
wzięciem cyklicznym - zaplanowanym na 
każdy ostatni piątek miesiąca, na godzinę 
19.00. Frekwencja na pierwszym spotka-
niu dowodzi, że w  Częstochowie są lu-
dzie, których sztuka żywo interesuje. 

Częstochowską galerię ZPAP odwiedzają 
artyści-amatorzy, fotografowie, studen-
ci, ale może tu zajrzeć każdy. Galeria jest 
czynna codziennie do godziny 18.00 oraz 
w  soboty do 14.00. Krzysztof Kamil Ma-
lewicz z  przyjemnością przyjmuje gości, 
z którymi przy filiżance kawy albo herbaty 
chętnie rozmawia o sztuce i daje im prze-
strzeń, aby przez kilka minut mogli „po-
być” z dziełem sam na sam. Zatrzymać się, 
zwolnić, dotknąć sztuki. Niebawem, dla 
odwiedzających siedzibę ZPAP dostępna 
będzie biblioteczka z katalogami i książ-
kami dotyczącymi szeroko pojętej sztuki. 
Każdy będzie mógł z niej skorzystać.

Związek Polskich Artystów Plastyków 
w  Częstochowie to instytucja, która ma 
za sobą już kilka dekad działalności, ale 
wciąż się zmienia, odpowiadając na po-
trzeby miłośników sztuki oraz wymogi 
edukacji artystycznej w  szkołach, która 
dziś, w powszechnym odczuciu, pozosta-
wia wiele do życzenia. Przestrzeń otwarta, 
zachęcająca do dyskusji o sztuce jest tak-
że w naszym mieście bardzo potrzebna. 
ZPAP doskonale to czuje i rozumie.

Sylwia Góra  

STYPENDIA ARTYSTYCZNE

KOMIKSOWA HISTORIA POLSKI

„Historia Polski według komiksu” ma ambicje 
czegoś nauczyć (faktów, dat), ale chce rów-
nież w możliwie atrakcyjny sposób tę historię 
pokazać. Zamiast nudzić podręcznikowym 
podejściem, wplata ważne daty i  nazwiska 
w kontekst komiksowych historii. A jest do cze-
go sięgać, bo w tym roku obchodzimy Stulecie 
Polskiego Komiksu i przez ten okres w dorob-
ku polskich twórców zebrało się naprawdę 
wiele obrazkowych opowieści.   
Odwiedzając wystawę, poznamy mity i  le-
gendy, na których wyrosła słowiańska kultura, 
oraz zobaczymy, jak obrastały one w wierzenia 
spisane później w klechdach. Prześledzimy jak 
chrześcijaństwo zmieniało społeczną men-
talność, a  jednocześnie przybliżało Polskę do 
europejskich państw. Dowiemy się więcej o bi-
twie pod Grunwaldem, o odkryciach i wyna-
lazkach, o kulturze, obyczajach różnych epok, 
o  bitwach II wojny światowej, o  naszej naj-
nowszej historii – o „Solidarności” i odzyskaniu 
niepodległości oraz o problemach i radościach 
z tym związanych.
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Rozmawiamy 
z Grzegorzem Skowronkiem 

– fotografem od 25 lat  
pracującym w częstochowskim 

oddziale „Gazety Wyborczej”, 
wyróżnianym w ogólnopolskim 

konkursie fotografii prasowej 
„Grand Press Photo” i lokalnym 

„Klimaty Częstochowy”, miłośni-
kiem zdjęć pielgrzymek, Jasnej 
Góry, miejskiej polityki i sportu, 

któremu podpatrywanie Często-
chowy przez obiektyw sprawia 

niezmiennie ogromną radość.

Sylwia Góra: Spotykamy się 
przy okazji zbliżającej się wysta-
wy Twoich fotografii w Miejskiej 
Galerii Sztuki w  Częstochowie, 
z okazji 25-lecia pracy twórczej. 
To może najpierw powiedz, co 
zobaczymy na wystawie? 

Grzegorz Skowronek: To, czym 
każdy fotoreporter zajmuje się na 
co dzień. Dużo zdjęć miejskich, 
podglądanych, nieoczywistych. 
To będzie historia mojego miasta 
w pigułce. Zapraszam na wernisaż 
17 kwietnia o  godzinie 18.00, do 
sali poplenerowej Miejskiej Galerii 
Sztuki. Prace będzie można oglą-
dać przez miesiąc.

Powiedziałeś fotoreporter – 
czyli tak właśnie określasz swo-
je miejsce w  przestrzeni foto-
graficznej?

Jako fotograf lokalnej gazety mu-
sisz tak naprawdę robić wszystko. 

Od przysłowiowej dziury w  dro-
dze, która też będzie podpisana 
twoim nazwiskiem, przez sport, 
politykę, strajki, demonstracje, 
konferencje prasowe czy koncerty. 

A jak się miewa obecnie według 
Ciebie fotoreportaż, który prze-
szedł długą drogę – od wielkiej 
popularności w  latach 90. XX 
wieku po pewien rodzaj kryzysu?   
Faktycznie, w  latach 90. w  gazecie 
można było pokazać więcej zdjęć, 
opowiedzieć pewne historie - ale 
z  czasem fotograf gazety lokalnej 
stał się fotografem newsowym, ro-
biącym tak naprawdę ilustracje do 
tego, o czym pisał dziennikarz. Foto-
reportaż zszedł na drugi plan. Z róż-
nych przyczyn. Po pierwsze pewnie 
dlatego, że nie było na niego miej-
sca, a  po drugie z  oszczędności. 
Dzisiaj fotoreportaż robi się raczej 
dla siebie, dla pewnej frajdy z opo-
wiedzenia dłuższej historii, dlatego 
że coś nas ciekawi, fascynuje.

Mimo że nie zajmujesz się bez-
pośrednio portretem, to Twoja 
praca wymaga spotkania z czło-
wiekiem...

Bo człowiek to jest najciekaw-
szym temat. I najlepiej, jeśli  jest 
pokazany w jakiś nietypowy spo-
sób. Staram się obchodzić temat 
z  każdej możliwej strony, choć 
zajmuje to bardzo dużo czasu. 
Jednak to dla mnie ważne, aby 
nawet na sztampowy temat spoj-
rzeć z nieoczywistej strony. Dlate-
go też czasami udaje mi się zrobić 
jakieś dobre zdjęcie. To są pewne 
historyjki, migawki, nie nazwał-
bym tego fotoreportażem, bo nie 
mają one początku, rozwinięcia, 
jakiejś puenty. 

A czy masz w pamięci jakieś nie-
zwykłe spotkanie, miejsce albo 
człowieka, których fotografo-
wałeś i w sposób szczególny to 
na Ciebie wpłynęło?

Właściwie za wszystkimi fotogra-
fiami, które znajdą się na wystawie 
w MGS i katalogu, kryją się jakieś 
ciekawe historie. Jest wiele zdjęć, 
które bardzo lubię, np. zdjęcie ar-
cybiskupa Nowaka, który święci 
na Jasnej Górze figurę Matki Bo-
skiej ze strażackiego wysięgnika. 
Są też takie historie – jeszcze za 
czasów aparatów z kliszą – kiedy 
namęczyłem się okropnie, żeby 
namówić kogoś na zdjęcie por-
tretowe, po czym okazało się, że 
nie włożyłem do aparatu kliszy. 
Na szczęście była to sytuacja, któ-
rą dało się powtórzyć. Choć nie 
przyznałem się, że nie założyłem 
rolki filmu, tylko opowiedziałem 
jakąś zgrabną historię, dlaczego 
musimy zrobić to zdjęcie raz jesz-
cze. Oczywiście ludzie są najbar-
dziej naturalni, gdy nie wiedzą, 
że są fotografowani albo przynaj-
mniej wtedy, kiedy nie wchodzi 
im się z buciorami w życie. Nawet 
w  przestrzeni publicznej. Chodzi 

o  to, aby fotograf nie ingerował 
w  zastaną sytuację, nie reżysero-
wał jej. Fotografia prasowa musi 
być prawdziwa.

Kogo albo jakie sytuacje naj-
trudniej się fotografuje?    
Ciężko fotografuje się kobiety, bo 
one z  reguły tego nie lubią. A  to 
mają niewłaściwy strój, a  to zły 
makijaż. Często potrzeba więcej 
pracy, oswojenia osoby z sytuacją 
i  aparatem. Trochę uśmiechu, 
luźnej rozmowy. Uważam, że bar-
dzo dobrze jest się przygotować 
wcześniej – to znaczy w  miarę 
możliwości wiedzieć, kogo się 
fotografuje, czego się tak napraw-
dę chce na zdjęciu od tej osoby. 
Oczywiście wcześniej przygo-
towany scenariusz nie musi się 
powieść, bo może się okazać, że 
osoba fotografowana jest bardzo 
zestresowana albo odwrotnie – 
przesadnie rozluźniona. Sytuacja 
może nas zaskoczyć, a  plan nas 

zawiedzie, ale uważam, że nie za-
szkodzi go mieć. Moją pracę cza-
sem ułatwia też to, że ludzie mnie 
znają i  raczej lubią, bo przez te 
ćwierć wieku nie zrobiłem nikomu 
fotograficznie krzywdy. 

A jakie najgorsze błędy można 
popełnić, co może nie wyjść po 
drodze?

Pomijam sprzętowe błędy tech-
niczne, bo współczesne aparaty 
je wybaczają. Skoncentrujmy się 
raczej na tym, co zdjęcie przed-
stawia. Co może pójść źle? Właści-
wie wszystko. Fotograf powinien 
mieć oczy dookoła głowy i  być 
przygotowany na każdą możliwą 
sytuację. Wymarzony kadr może 
trwać ułamek sekundy, więc 
musimy być czujni. Jak mawiał 
Henri Cartier-Bresson, naciśnię-
cie migawki i zrobienie zdjęcia to 
jest już koniec naszej pracy. Waż-
ne jest to, co rodzi się najpierw 

w  głowie fotografa, a  potem to, 
co widzi – czyli wszystko to, co 
dzieje się wcześniej, przed zrobie-
niem zdjęcia. Najpierw rozejrzyj-
my się uważnie, przemyślmy, co 
chcemy pokazać, wymyślmy to 
zdjęcie w naszej głowie i dopiero 
wtedy naciśnijmy migawkę. To 
jest bardzo trudne, odkąd nastała 
fotografia cyfrowa. Więcej się my-
ślało, kiedy była rolka 36-klatko-
wego filmu. Niestety wraz z cyfrą 
do naszej pracy wkradła się nie 
tylko rutyna, ale też bezmyślność. 
Kiedy w każdej chwili można wy-
jąć aparat i  zrobić zdjęcie, staje 
się to automatyczne. Marzeniem 
chyba każdego fotografa jest to, 
co kiedyś było normą w  dużych 
agencjach światowych, czyli wy-
słanie go na kilka tygodni czy 
miesięcy do obcego kraju, poda-
rowanie mu czasu na poznanie 
ludzi, miejsca, o którym ma opo-
wiedzieć. Dzisiaj zdarza się to bar-
dzo rzadko, o ile w ogóle. 

MYŚL GLOBALNIE, DZIAŁAJ LOKALNIE

1. Najpiękniejszy Festiwal Świata - Przystanek Woodstock 
w Kostrzynie nad Odrą. Miłość, przyjaźń, tolerancja i rock 
and roll to mój klimat. Od kilku lat ładuję tam akumulatory. 
Sierpień 2018. 

2. XI Mistrzostwa Polski  w Piłce Ulicznej Ludzi Bezdomnych 
na placu Biegańskiego. Maj 2013. 

3. Koncert chóru chłopięcego Pueri Claromontani podczas 
Święta Muzyki w filharmonii. Listopad 2013. 

4. Największa na świecie figura papieża Jana Pawła II  
stanęła w Parku Miniatur Sakralnych i Atrakcji na Złotej 
Górze pośród karuzeli, kina w drewnianej szopie, parku 
linowego i dmuchańców. Kwiecień 2013. 

5. Pokaz sprzętu policyjnego w Lublińcu. Lipiec 2000. 
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Powiedziałeś coś bardzo ważnego – że zro-
bienie zdjęcia jest finalną częścią Twojej 
pracy. Dzisiaj wielu ludzi żyje w przekona-
niu, że każdy może być fotografem. A  jak 
jest naprawdę? Ile czasu spędzasz przy jed-
nym zdjęciu, zanim uznasz, że jest gotowe?

To wszystko zależy od sytuacji. Bo kiedy na 
przykład mamy wizytę Prezydenta RP i  ona 
trwa pół godziny, godzinę, to trzeba reago-
wać szybko i przesłać zdjęcie do redakcji w jak 
najkrótszym czasie. Wtedy nie ma miejsca na 
długie przeglądanie zdjęć, ich obróbkę. Są też 
sytuacje, kiedy można spokojnie usiąść do 
komputera, przejrzeć kilkadziesiąt czy setkę 
zdjęć, wybrać dziesięć najlepszych i  ułożyć 
z nich jakąś historię. Nie ma bowiem nic gor-
szego niż wrzucanie wszystkiego bez pomysłu 
i zmuszanie innych, żeby to oglądali. Dlatego 
też poprosiłem moich dwóch przyjaciół foto-
reporterów - Łukasza Kolewińskiego i Adama 
Markowskiego – aby pomogli mi w  wyborze 
fotografii na wystawę. Bycie fotoedytorem wła-
snych zdjęć to prawdziwa sztuka.

Skoro wspominasz o kolegach – śledzisz, co 
robią Twoje koleżanki i koledzy w branży? 

Oczywiście. Nie ma nic lepszego dla fotografa, 
jak oglądanie innych portali, blogów fotogra-
ficznych, konkurencyjnych tytułów prasowych. 
Wyrabia oko, pokazuje, że można potraktować 
temat inaczej, spojrzeć na niego na świeżo, 

czy zwyczajnie sprowadzić na ziemię. Często 
widzę zdjęcia kolegów z tematu, który sam ob-
sługiwałem, których im pozytywnie zazdrosz-
czę. Człowiek uczy się całe życie i  nie ma co 
zadzierać nosa. Powtarzam to także mojemu 
synowi, który stawia swoje - kolejne już - kroki 
w świecie fotografii. 

Co się zmieniło w fotografii przez te wszyst-
kie lata Twojej pracy?

Dwadzieścia pięć lat temu fotograf był osobą 
szanowaną na równi z dziennikarzem, dziś już 
tak nie jest. Sprzęt stał się bardziej dostępny, 
a i możliwość publikacji zdjęcia niemal natych-
miast w sieci, zmieniły rolę zawodowego foto-
grafa. Skończyły się czasy, kiedy gazety i agen-
cje wysyłały swoich etatowych fotoreporterów 
do tematów newsowych, takich jak wypadek 
czy pożar, bo na miejscu zawsze znajdzie się 
człowiek, który zrobi te zdjęcia szybciej i one 

zawsze będą lepsze – pomijam wartość tech-
niczną – bo są robione „na gorąco”, tu i  teraz. 
Rozróżnienie pojęcia amator/zawodowiec traci 
sens, każdy może być dziennikarzem czy foto-
reporterem. Ja się przed tym nie bronię, świat 
idzie do przodu. Jednak obecnie przez zalew 
informacji o wiele trudniej jest znaleźć nie tylko 
wartościowy tekst, ale także dobrą i przemyśla-
ną fotografię. 

Na koniec zdradź mi, czy masz jakieś miej-
sce, osobę lub wydarzenie, które jest Twoim 
fotograficznym marzeniem? 

Kiedy zaczynałem swoją przygodę z  fotogra-
fią, marzyłem, żeby jechać na wojnę. Niewiele 
brakowało, żebym trafił do Sarajewa, ale nie 
wyszło. Z  czasem zrozumiałem, że świat bli-
sko nas - nawet ten lokalny - jest tak ciekawy 
i kolorowy, że pozwala się spełniać. Dorosłem 
do tego, że lokalność może być równie piękna 
i ciekawa jak dalekie kraje - w myśl powiedze-
nia „myśl globalnie, działaj lokalnie”.

Fotografie Grzegorza Skowronka można oglądać na jego blogu 
www.grzegorz-skowronek.blogspot.com i na www.wyborcza.pl/czestochowa

6  

6. Arcybiskup metropolita częstochowski Stanisław Nowak,  
ze strażackiej drabiny składa kwiaty pod nową, marmurową rzeźbą 
Drapikowskiego. Grudzień 2009. 

7. Prezentacja drużyn VI Międzynarodowych Zawodów 
Konnych Policji w alei Sienkiewicza. Czerwiec 2006. 
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SKOK W DAL
CHEAP TOBACCO

Cheap Tobacco 
to zespół związany 
z Częstochową. Jego 
współtwórcą i kierownikiem 
muzycznym jest częstochowianin 
Robert Kapkowski. Zespół grał też 
koncerty w naszym mieście. W tym 
roku jego najnowsza płyta „Szum” została 
nominowana do Nagrody muzycznej Fryderyk 
w kategorii Blues/Conutry, a przed nim 
wyzwania z wyższej zagranicznej półki.

Muzyka Cheap Tobacco jest porównywana do tej tworzonej przez The 
Black Keys, ale tak naprawdę trudno ich zaszufladkować. Zwłaszcza, że 
każdy koncert to zupełnie inaczej opowiedziana historia. Wokalistka 
zespołu, Natalia Kwiatkowska została dwukrotnie uznana najlepszą blu-
esową wokalistką w  Polsce, a  koncert premierowy nowej płyty odbył 
się w Studiu im. Agnieszki Osieckiej, w radiowej Trójce. Po ich muzykę 
powinien sięgnąć każdy, kto lubi i ceni dobre teksty, żywiołowość, ener-
gię mocnych brzmień oraz nostalgię spokojniejszych ballad. Zespół bez 
wątpienia jest muzyczną alternatywą w polskiej muzyce. 

Ich najnowsza płyta „Szum” to emocjonalny rollercoaster. Praca nad nią 
trwała dwa lata. Tworzy ją dwanaście kompozycji pełnych rockowej 
energii. Przy jej powstawaniu członkowie zespołu inspirowali się właśnie 
muzyką The Black Keys, ale i Hey. Nie lubimy jednak szufladkowania, dlate-

go płyta to mieszanka różnych brzmień. Cieszymy się, że została dostrzeżo-
na i doceniona w środowisku muzycznym. Najlepszym dla nas na to dowo-
dem jest nominacja do Fryderyka, tym bardziej, że w Polsce powstaje co roku 
dużo ciekawych płyt - mówi Robert Kapkowski. Zespół przyznaje jednak, 
że najbardziej lubi grać koncerty i bezpośredni kontakt z publicznością. 
W tym roku czekają na nich nie tylko trasy koncertowe w Polsce, ale tak-
że Canadian Music Week w Toronto i jeden z największych europejskich 
festiwali Sziget Festival w Budapeszcie. Co roku robimy krok w przód, ale 
ten rok to będzie nie tylko krok, ale duży skok - dodaje Kapkowski.  

Santabarbara obecnie tworzą: Łukasz Pospieszalski, Niko-
dem Pospieszalski i Szczepan Pospieszalski. Wszyscy są ku-
zynami, razem się wychowywali i mają wspólne doświad-
czenia. Jako muzycy współpracują od bardzo dawna i od 
samego początku ich zamysłem było stworzenie własne-
go zespołu, a nie tylko praca muzyków w innych składach. 
Każdy z nich kształcił się na innej uczelni muzycznej i na 
innym kierunku: kompozytor, kompozycja oraz fortepian 
klasyczny. Dzięki temu - mówi Łukasz Pospieszalski – nie 
mamy ograniczeń muzycznych, wszystkie nasze inspiracje 
staramy się łączyć w całość. Jak sam przyznaje impulsem 
do zmierzenia się z wydaniem debiutu fonograficznego 
było pojawienie się podczas częstochowskiej Nocy Kul-

tury Niezależnej. Ponieważ koncert spotkał się z bardzo 
dobrym przyjęciem, muzycy nabrali wiatru w żagle. Po-
stanowili nagrać płytę, która obecnie jest w procesie post-
produkcji. Nagrania były realizowane w domu Szczepana, 
przekształconym w studio. 
W grudniu 2018 r. muzycy wrzucili do internetu jeden ze 
swoich numerów z sesji live i chociaż nie był on jakoś wy-
jątkowo promowany, to spotkał się z bardzo dobrym od-
biorem. Pojawiły się propozycje od osób związanych ze 
środowiskiem muzycznym. To między innymi sprawiło, że 
Santabarbara pojawi się na wspomnianych festiwalach. 
Trzymamy za chłopaków kciuki!

Magda Fijołek

SANTABARBARA NA POLSKICH FESTIWALACH
Grali w ubiegłe 

wakacje podczas 
Nocy Kultury 

Niezależnej, a już 
w tym roku spotkacie 
ich na kilku festiwa-
lach w Polsce. Będą 
to: mający już swoją 
renomę SpringBreak 
w Poznaniu, AlterFest 
w Mysłowicach oraz 
Songwriter w Łodzi.

23KWIECIEŃ 2019www.cgk.czestochowa.pl

LOKALNE GRANIE



SPACER Z JULKIEM

24 KWIECIEŃ 2019 www.cgk.czestochowa.pl 25www.cgk.czestochowa.pl KWIECIEŃ 2019

CZĘSTOCHOWSCY PRZEMYSŁOWCY
Do roku 1914 Częstochowa należała do największych ośrodków przemysłowych 

w Królestwie Polskim. Przewodziła w wytwórczości konfekcyjno-galanteryjnej; potę-
gę tę stanowiły fabryki wyrobów celuloidowych, a także branży kapeluszniczej 

i guzikarskiej. Jednym ze znaczących rodów przemysłowców byli Grosmanowie.

Od roku 1881 działała należąca do tej rodziny 
Fabryka Guzików. Założona przez Jana i Stani-
sława Grosmanów była największym w tej bran-
ży zakładem w  Królestwie Polskim. W  trzech 
budynkach przy ul. Ogrodowej 38 blisko 300 
robotników na 190 maszynach wytwarzało 
guziki z orzecha kokosowego (sprowadzanego 
z Ameryki Południowej) oraz z masy perłowej. 
Większość produkcji była eksportowana do Ce-
sarstwa Rosyjskiego. 

Rodzina Grosmanów związana była z  Czę-
stochową od początku XIX wieku. Lazarus 
Grosman, senior rodu, w  latach 1853–1861 
prowadził tu jedną z pierwszych księgarni. Od 
1863 r. był właścicielem wapiennika, usytuowa-
nego przy ulicy Dojazd (obecnie Piłsudskiego), 
w okolicach dworca kolejowego. Przemysłow-
cami byli też jego synowie, wspomniani Jan 
i Stanisław oraz Michał. Pierwsi dwaj, podobnie 
jak ojciec prowadzili początkowo kopalnię wa-
pienia oraz 3 piece wapienne na Złotej Górze, 
później zainwestowali pieniądze w fabrykę gu-
zików. Angażowali się też w inne przedsięwzię-

cia w dziedzinie przemysłowej: Jan był współ-
właścicielem fabryki włókienniczej „Warta”, 
Stanisław z kolei fabryki kapeluszy. Najmłodszy 
z braci – Michał, zajmował stanowisko dyrekto-
ra w fabryce wyrobów z fiszbinu, a od końca lat 
20. XX w. prowadził wytwórnię wózków dzie-
cięcych i lalkowych. 

Grosmanowie wyjątkowo aktywnie działali na 
niwie społecznej i dobroczynnej. Jan i jego syn 
Kazimierz należeli w  1909 r. do Komitetu Wy-
stawy Przemysłu i Rolnictwa w Częstochowie, 
Kazimierz pełnił też obowiązki dyrektora biura 
tejże Wystawy. W trakcie trwania Wystawy Sta-
nisław i Jan zorganizowali otwarty pokaz pro-
dukcji guzików z kokosa. 

Grosmanowie zaangażowani byli w  działania 
na rzecz Towarzystwa Dobroczynności dla 
Żydów; m.in. wsparli legatem sięgającym 10 
tysięcy rubli budowę Szpitala Żydowskiego na 
Zawodziu. Żona Jana – Ewelina z Kohnów dzia-
łała w sekcjach Towarzystwa: ubogich położnic 
oraz Ochrony dla Dziewcząt, funkcjonującej 

przy ulicy Fabrycznej (obecnie Mielczarskiego). 
Poza tym Stanisław Grosman zasiadał w zarzą-
dzie Straży Ogniowej Ochotniczej, a  także za-
rządzał Fermą Ogrodniczą dla Żydów. Z  kolei 
jego brat Jan brał udział w  pracach Komitetu 
Szkoły Polskiej, który w roku 1906 doprowadził 
do utworzenia I Polskiego Gimnazjum w Czę-
stochowie. Grosmanowie udzielali się też na 
forum Towarzystwa Szerzenia Wiedzy, oddziału 
częstochowskiego Warszawskiego Towarzy-
stwa Higienicznego oraz Rady Opiekuńczej 
Szkoły Rzemiosł. 

W  opinii doktora Stanisława Nowaka: Gro-
smanowie należeli do najwybitniejszych prze-
mysłowców częstochowskich, byli ludźmi 
wykształconymi, kulturalnymi, inteligentnymi 
i  wychowanymi w  duchu polskim. Jan Gro-
sman interesował się sztuką, posiadał cenny 
zbiór malarstwa polskiego; w 1909 r. część zbio-
rów pokazał publicznie podczas wystawy na 
cele dobroczynne, zorganizowanej przez Mar-
kusa Gradsteina. 

Siedzibą Grosmanów była kamienica (zwa-
na też pałacykiem) przy ulicy Piotrowskiej 2 
(obecnie Piotrkowska 29). Wybudowana zo-
stała przed rokiem 1914 w  stylu neogotyku 
angielskiego z elementami neorenesansowymi 
i  neobarokowymi, z  wieżyczką nakrytą ostro-
słupowym hełmem. Mieszkali tu bracia Jan, 
Stanisław i  Michał z  rodzinami. W  środku bu-
dynku znajdowały się schody o stopniach mar-
murowych, z  neobarokową żelazną balustra-
dą z  motywami roślinnymi. Kamienica miała 
oświetlenie gazowe. Ozdobą były dwie lampy 
gazowe przy schodach; miały formę żelaznych 
świeczników o  plastycznej dekoracji roślinnej 
z głowami smoków i fantastycznymi maskami. 
Kamienicę nadal można oglądać u wylotu ulicy 
Piłsudskiego. Pomimo upływu lat i braku dzia-
łań konserwatorskich (co prawda około 2001 r. 
właściciele kamienicy podjęli się jej remontu, 
lecz wkrótce zaniechali go) pałacyk nadal jest 
ozdobą tej części miasta. Losy kamienicy, po 
śmierci Stanisława Grosmana (w 1910 r.) i wy-
prowadzeniu się do Warszawy Jana (w 1914 r.), 
były różne, najczęściej nie służyły jej urodzie. 

W  sierpniu i  wrześniu 1920 r., podczas wojny 
z  bolszewikami, funkcjonował tu szpital Pol-
skiego Czerwonego Krzyża dla żołnierzy przy-
wożonych z  frontu. Około roku 1937, kiedy 
rodzinę Grosmanów dopadł kryzys, kamieni-
ca została zlicytowana i  przeszła na własność 
Miejskiego Towarzystwa Kredytowego. W roku 
1939 ponownie zmieniła właścicieli. W  czasie 
okupacji niemieckiej przez pewien czas stała 
opuszczona (krótko ukrywał się w jej piwnicach 
Samuel Willenberg, zbiegły z  obozu zagłady 
w Treblince). Później połowa budynku została 
sprzedana. Po roku 1949 kamienicą zarządzało 
Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej, 
mieściła się tu przychodnia lekarska. W  roku 
2000 właścicielem budynku stała się spółka Vol-
-Mal. 

Ostatnią osobą z  rodu Grosmanów, żyjącą 
w  Częstochowie i  chętnie wspominającą losy 
członków rodu przemysłowców, była Irena Gro-
sman.        

Juliusz Sętowski
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01.04 poniedziałek
Pokaz filmów o tematyce związanej z autyzmem, prelek-
cja, dyskusja /ZAPAL SIĘ NA NIEBIESKO DLA AUTYZMU/ 
– godz. 10.00 - 12.00  
Zespół Szkól Specjalnych Nr 23 im. J. Korczaka, ul. Legionów 58 

Otwarte spotkanie chustowe – godz.10.30-13.00
Spotkanie dla rodziców noszących dzieci w chustach lub 
osób zainteresowanych chustonoszeniem i ich dzieci  
Klub Rodzica „Cała wioska”, Aleja Armii Krajowej 66 

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: 
= „Ciemno prawie noc” - godz. 14.00 i 20.30
= „Girl” - godz. 16.15 
= „Złodziejaszki” - 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

02.04 wtorek
Konferencja Naukowa „Jestem Osobą z Autyzmem 
– Dajcie Mi Szansę” /ZAPAL SIĘ NA NIEBIESKO DLA 
AUTYZMU/ – godz. 9.00 - 14.00  
Sala Sesyjna Urzędu Miasta Częstochowy, ul Śląska 11/13

= 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

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

= „Przystanek Autyzm” – happening dla przedszkoli  
 /ZAPAL SIĘ NA NIEBIESKO DLA AUTYZMU/ 
 godz. 10.00 – 12.00 
= Koncert „Zapalmy się na niebiesko dla autyzmu”:  
 Phantoms, Zespół 69, CLEO /ZAPAL SIĘ NA 
 NIEBIESKO DLA AUTYZMU/ – godz. 17.30 – 21.00   
Plac Biegańskiego

Spotkanie z dotykiem dla mam z niemowlętami 
godz. 10.30-11.30
Klub Rodzica „Cała wioska”, Aleja Armii Krajowej 66 
Koszt: 25 zł 

Spotkanie autorskie z Panem Poetą, twórcą książek 
dla dzieci - godz. 10.30
Spotkanie finansowane z Budżetu Obywatelskiego 
Biblioteka Publiczna, Filia nr 8, ul. Księżycowa 2 

„Konsultacje komputerowe” – godz. 11.00 – 12.00 
Zajęcia dla seniorów 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: 
= „Złodziejaszki” - godz. 14.20
= „Girl” - godz. 16.30 
= „Green Book” /30 filmów na 30-lecie.  
 Oscary 2019/ - godz. 18.25 
= „Ciemno prawie noc” - godz. 20.45
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

„Ciemno prawie noc”
1 kwietnia – godz. 14.00 i 20.30
2 kwietnia – godz. 20.45
3 kwietnia – godz. 14.00
4 kwietnia – godz. 14.00 i 16.10
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”,  
Aleja Najświętszej Maryi Panny 64
Kiedy Wałbrzychem wstrząsa seria tajemniczych zaginięć 
dzieci, do miasta przybywa dziennikarka Alicja Tabor. 
Powracająca po latach w rodzinne strony, nieustępliwa 
reporterka chce poznać rodziny zaginionych i rozwikłać 
zagadkę, wobec której nawet policja okazuje się bezsilna. 
W trakcie prywatnego śledztwa Alicja – dość nieoczeki-
wanie – wpada na trop dramatycznych wydarzeń, które 
swój początek miały dekady temu. Dążąc do odkrycia 
prawdy, dziennikarka będzie musiała stawić czoła 
nowemu zagrożeniu oraz temu, przed czym uciekała 
przez całe dorosłe życie – tajemnicy swojego dzieciństwa 
i szokującym sekretom własnej rodziny. Z czasem ponura 
intryga kryminalna połączy w jedno zaginięcia dzieci, wo-
jenną przeszłość, legendę zaginionego skarbu oraz losy 
samej Alicji, która na swojej drodze zmierzy się z czystym 
wcieleniem zła, jak i zyska sojuszników, stojących po 
stronie dobra. 

Konsultacje specjalistyczne ECK:
= Pedagog,  Oligofrenopedagog – godz. 15.00 – 16.00
= Tyflopedagog, Socjoterapeuta, Oligofrenopedagog  
 godz. 16.00 – 17.00 
Edukacyjne Centrum Konsultacji przy SOSW nr 1, 
ul. Legionów 54 a

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

Otwarte Mistrzostwa Częstochowy w Brydżu 
Sportowym - godz. 16.30 
Organizator: Stowarzyszenie Speedway Fan Club Częstochowa 
Sala bankietowa „Akwen”, ul. Dekabrystów 45 

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

= „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 Przywództwa - godz. 18.00
Maraton mów
Techniczne Zakłady Naukowe, ul. Jasnogórska 84/90 

Otwarcie wystawy fotograficznej „Klątwa” 
Altei Leszczyńskiej – godz. 19.00   
Miejska Galeria Sztuki w Częstochowie , 
Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

03.04 środa 

Spektakl teatralny: 
= „Jaś i Małgosia” - godz. 10.00 
 Bilety: 20 zł
= „Łysa śpiewaczka” - godz. 18.00
 Bilety: 25 zł
Teatr im. A. Mickiewicza, ul. Kilińskiego 15

„Konsultacje komputerowe” – godz. 11.00 – 12.00 
Zajęcia dla seniorów 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 
Zajęcia dla seniorów, z podstaw obsługi komputera  
i korzystania z Internetu. Obowiązują wcześniejsze zapisy: 
tel. 34 369 70 72, filia3@biblioteka.czest.pl  
Biblioteka Publiczna, Filia nr 3, ul. Ułańska 1

Seans filmowy: 
= „Ciemno prawie noc” - godz. 14.00
= „Girl” - godz. 16.00 
= Nieśmiertelni: Eric Clapton – godz.18.15
Prowadzenie: Jan Chojnacki; koncert: Bartek Grzanka
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, 
Aleja Kościuszki 4

„Stolik pełen bajek” – godz. 16.00 – 17.30 
Cykliczne 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. K. Michałowskiego 20 

= Warsztaty literackie Klubu „Złota Jesień” 
 godz. 16.00
= Warsztaty dla dzieci Teatr Nieoczywisty 
 godz. 17.00
= Wernisaż wystawy Karoliny Parkitnej z Fundacją  
 „Promyk Nadziei” - godz. 18.00
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1

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

Wernisaż wystawy ikon Jadwigi Kowalskiej 
godz. 17.00
Biblioteka Publiczna, Filia nr 6, ul. Orkana 56 A

Prawdy i mity o cholesterolu - godz. 17.00
Cykliczne spotkania dotyczące zdrowego stylu życia, 
odżywiania, diety, typowania metabolicznego 
Biblioteka Publiczna, Aleja Najświętszej Maryi Panny  22

„Kolory wiosny” - artystyczne warsztaty inspirowane 
naturą - 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), 120 zł (karnet na 4 spotkania  
w miesiącu) 

Otwarcie wystawy „Historia Polski według komiksu” 
godz. 18.00 
Muzeum Częstochowskie, Pawilon Wystawowy 
w Parku im. S. Staszica

04.04 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/h 
= 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

Czytanie na dywanie – godz. 11.00 
Zajęcia literacko-plastyczne dla dzieci powyżej 4 roku życia 
i ich rodziców.  Obowiązują wcześniejsze zapisy: 
tel. 34 369 70 72, filia3@biblioteka.czest.pl    
Biblioteka Publiczna, Filia nr 3, ul. Ułańska 1

„Plastyczne czwartki” - godz. 12.30 – 14.30 
Cykliczne spotkania plastyczne 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: 
= „Ciemno prawie noc” - godz. 14.00 i 16.10
= „Złodziejaszki” - godz.18.15
= „Girl” - godz. 20.30
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

Wdzięczne litery – godz. 16.00 
Głośne czytanie dla dzieci w wieku od 4 do 8 lat, organizo-
wane we współpracy z Fundacją Chrześcijańską Adullam. 
Obowiązują wcześniejsze zapisy: tel. 34 360 61 12, 
filia16@biblioteka.czest.pl  
Biblioteka Publiczna, Filia nr 16, ul. Krakowska 46/50

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

Muzykoterapia i dźwiękoterapia dla dorosłych 
godz. 17.00 
Biblioteka Publiczna, Filia Muzyczna , Aleja Niepodległości 41

„Kolory wiosny” - artystyczne warsztaty inspirowane 
naturą - 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), 120 zł (karnet na 4 spotkania  
w miesiącu) 

Dwa spojrzenia na fotoreportaż – godz. 17.30 
Gośćmi spotkania będą fotografowie PHOTO Adviser Group: 
Jarek Praszkiewicz Photography i Wojtek Grabowski
Organizatorzy: Fundacja Festiwal Sztuki Fotoreportażu 
i PHOTO Adviser Group
Muzeum Częstochowskie, Ratusz, Aleja Najświętszej Maryi Panny 45 

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

„Francis Poulenc i jego epoka. w 120-tą rocznicę 
urodzin kompozytora” - Czwartkowy wieczór z Chórem 
Filharmonii Częstochowskiej Collegium Cantorum 
godz. 19.00 
Wystąpią: Chór Filharmonii Częstochowskiej Collegium 
Cantorum, Janusz Siadlak – dyrygent, Maciej Negrey - 
prowadzenie koncertu. 
Filharmonia Częstochowska, ul. Wilsona 16
Bilety: 35 zł (normalny), 30 zł (ulgowy), 20 zł (UTW)

05.04 piątek  

Klub Rodzica -  godz. 10.00-13.00
Otwarte spotkania dla rodziców i ich dzieci, które nie 
skończyły 4 roku życia. 

Klub Rodzica „Cała wioska”, 
Aleja Armii Krajowej 66 
Koszt: 6 zł 

„Komputer? Nic trudnego!” - godz. 10.00 – 11.00 
Zajęcia 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 

Konsultacje komputerowe dla seniorów – godz. 11.00 
Zajęcia edukacyjne z obsługi komputera prowadzone  
indywidualnie. Obowiązują wcześniejsze zapisy: 
tel. 34 322 31 04, filia10@biblioteka.czest.pl . 
Biblioteka Publiczna, Filia nr 10, ul. K. Michałowskiego 20  

Seans filmowy: 
= „Ogród rodzinny: Przyjaciel” - godz. 13.45
= „Ogród rodzinny: Dezerter” - godz. 16.00 
= „Powrót” - godz. 18.15
= „Schyłek dnia” - godz. 20.15
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, 
Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

Warsztaty filcowania  – godz. 15.45 - 17.45
Warsztaty rękodzielnicze dla dorosłych prowadzone przez 
Natalię Talarek-Oswald, dofinansowane z Budżetu Obywa-
telskiego. Obowiązują wcześniejsze zapisy: 
tel. 34 360 61 14, filia9@biblioteka.czest.pl
Biblioteka Publiczna, Filia nr 9, ul. Nowowiejskiego 15 

„Kreatywna biblioteka –  martwa natura” 
godz. 16.00 – 18.00 
Warsztaty plastyczne dla dzieci w wieku od 4 do10 lat 
Biblioteka Publiczna, Filia nr 14, ul. Norwida 17/21

CO / GDZIE / KIEDY: W KWIETNIU

„Klimt i Schiele. Eros i Psyche” 
/WIELKA SZTUKA NA EKRANIE/ 
6 i 22 kwietnia - godz. 17.00 
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, 
Aleja Najświętszej Maryi Panny 64
Gdy zamiera ryk armat I Wojny Światowej, w Wiedniu, 
w sercu Europy Środkowej, kończy się złoty wiek. Impe-
rium austro-węgierskie zaczyna się rozpadać. W nocy 
z 30 na 31 października 1918 roku, w swoim domu, 
umiera Egon Schiele. To jeden z 20 milionów zgonów 
spowodowanych przez zabójczą grypę „hiszpankę”. 
Umiera, patrząc na niewidzialne zło twarzą w twarz, 
w jedyny możliwy sposób: malując swój autoportret. Ma 

zaledwie 28 lat, trzy dni wcześniej zmarła jego ciężarna 
żona. A dopiero co odbyła się jego pierwsza wystawa 
– celebracja nowej idei malarskiej, która przedstawia 
niepokój i pragnienia ludzkości – 19 obrazów olejnych 
i 29 rysunków, dotąd uważanych za pornograficzne. Kilka 
miesięcy wcześniej zmarł jego nauczyciel i przyjaciel, 
malarz – symbolista Gustav Klimt. Od przełomu wieków 
zasadniczo zmienił on pojęcie sztuki i stworzył nowy prąd 
artystyczny: secesję. Film dokumentalny „Klimt i Schiele. 
Eros i Psyche”, opowiada o tym niezwykłym momencie 
dla sztuki, literatury i muzyki, w którym wśród artystów 
krążą nowe idee, Freud odkrywa popędy psychiki, a ko-
biety zaczynają walkę o uzyskanie niezależności.
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Baśniowe piątki – godz. 16.00-17.00
Rodzinne spotkania, podczas których uczestnicy  
wysłuchują różnych baśni, bajek i opowiadań. 
Biblioteka Publiczna, Filia nr 2, ul. Orlik-Rückemanna 35/37

= „Podróż na Sycylię bocznymi drogami”. Spotkanie  
 Stowarzyszenia Polsko –Włoskiego „Due Terre” 
 z Dominiką Friedrich – godz. 17.00 
Koszt: 10 zł 
= Playback-kinowe lata 90.: projekcja  filmu   
 „Strach” Hala Hartleya – godz. 19.00 /Wstęp wolny/
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1

I runda PGE Ekstraligi: forBET Włókniarz Częstochowa - 
Cash Broker Stal Gorzów - godz. 18.00 
Organizator: Włókniarz Częstochowa S.A. 
Miejski Stadion „Arena Częstochowa”, ul. Olsztyńska 123/127 

Spektakl teatralny: „Historie łóżkowe” - 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 „Nasi soliści”- godz. 19.00 
Wystąpią: Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Częstochow-
skiej, Adam Klocek – dyrygent, Jan Kołacki – kontrabas, 
Zofia Łodygowska – wiolonczela, Elżbieta Podgórska i Ewa 
Podgórska – skrzypce, Stanisław Przygoda – waltornia, 
Wojciech Rot – skrzypce, Małgorzata Sikora – harfa, Jacek 
Woleński - prowadzenie koncertu.  
Filharmonia Częstochowska, ul. Wilsona 16
Bilety: 35 zł (normalny), 30 zł (ulgowy), 18 zł (UTW)

06.04 sobota 

Seans filmowy: 
= „Największy dar” - godz. 12.00
= „Powrót”- godz. 13.45
= „Klimt i Schiele. Eros i Psyche” 
 /WIELKA SZTUKA NA EKRANIE/ - godz. 17.00 
= „Miłość i miłosierdzie” - godz. 18.45
= „Schyłek dnia” - godz. 20.30
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

Spotkanie z Literą - Spotkanie z Kaligrafią  
godz. 15.00 – 17.00
Warsztaty dla dorosłych i młodzieży. 
Zgłoszenia: tel. 501 011 475 
Pracownia Artystyczna Wielokropka, Aleja Niepodległości 41 a
Koszt: 40 zł

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

11. Bieg Częstochowski – godz. 15.30
Organizator: Stowarzyszenie Klub Ludzi Aktywnych „Zabiegani” 
Biuro Zawodów: Sala sportowa IV Liceum Ogólnokształcącego im. 
Henryka Sienkiewicza, Aleja Najświętszej Maryi Panny 56

II liga piłki nożnej mężczyzn: Skra Częstochowa - 
Gryf Wejherowo - godz. 16.00
Organizator: Klub Sportowy Skra S.A.
Miejski Stadion Piłkarski, ul. Loretańska 20 

Spektakl „Kaszana zdalnie sterowana” - godz. 17.00
Organizator: Agencja CERTUS
Filharmonia Częstochowska, ul. Wilsona 16
Bilety: 50-100 zł 

= Wernisaż wystawy fotografii Magdaleny Krawczyk pt. 	
	 „Geometria chwil” - godz. 17.00
= Koncert zespołu Imbir – godz. 17.00
Klubokawiarnia Alternatywa 21, ul. Mielczarskiego 20   

= Wernisaż wystawy „Malarstwo Pauliny Taranek” 
 godz. 18.00
= Koncert „Jazz pod Arkadami”: Often Hides Quintet 
 godz. 19.00
Galeria „Pod Arkadami”, ul. 1 Maja 27  

Spektakl teatralny: „Historie łóżkowe” - 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)

07.04 niedziela 

Koncert wiosenny FILHARMONIA malucha - godz. 11.00 
Koncert muzyki klasycznej dla maluchów, niemowlaków  
i dzieci w brzuszkach. 
Wystąpi: Kwintet dęty „Gryfnioki”.
Organizator: Centrum Edukacji SONARE 
Filharmonia Częstochowska, ul. Wilsona 16
Bilety: 25 zł (normalny), 20 zł (ulgowy)

Seans filmowy: 
= „Miłość i miłosierdzie” - godz.12.00
= „Ogród rodzinny: Dezerter” - godz. 13.45
= „Ogród rodzinny: Przyjaciel”- godz. 16.00 
= „Powrót” - godz. 18.15
= „Schyłek dnia” - godz. 20.15
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

Spektakl teatralny: 
= „Trzy świnki” - godz. 16.00
 Bilety: 25 zł
= „Poniżej pasa” - godz. 19.00
 Bilety: 35 zł (normalne), 30 zł (ulgowe)  
Teatr im. A. Mickiewicza, ul. Kilińskiego 15

08.04 poniedziałek
Otwarcie wystawy fotograficznej „Portret” 
uczestników zajęć pracowni fotograficznej MDK
Miejski Dom Kultury, ul. Łukasińskiego 50/68 

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. Nowowiejskiego15

Wiosna w pełni: konwalie, krokusy i takie tam… 
godz. 13.00 
Zajęcia plastyczne dla dzieci. Obowiązują wcześniejsze 
zapisy: tel. 34 360 71 95, filia21@biblioteka.czest.pl
Biblioteka Publiczna, Filia nr 21, ul. Orzechowa 14 

Seans filmowy: 
= „Ogród rodzinny: Dezerter”  - godz. 13.45
= „Ogród rodzinny: Przyjaciel”- godz. 16.00 
= „Powrót” - godz. 18.15
= „Schyłek dnia” - godz. 20.15
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

„Jezioro łabędzie” Narodowy Balet Kijowski
godz. 19.00
Organizator: Agencja BRUSSA
Filharmonia Częstochowska, ul. Wilsona 16 
Bilety: 100 zł (parter), 90 zł (balkon)

09.04 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
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Spektakl teatralny: „Trzy świnki” - godz. 10.00
Teatr im. A. Mickiewicza, ul. Kilińskiego 15
Bilety: 20 zł

Biblioteka Malucha - godz. 11.00-12.00
Zajęcia dla dzieci w wieku od  2 do 4 lat 
(które nie uczęszczają do przedszkoli) i ich opiekunów
Biblioteka Publiczna, Oddział dla Dzieci i Młodzieży, 
Aleja Kościuszki 4

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

= W samo południe z muzyką country Mirosława 
 Desperaka – godz. 12.00
= Warsztaty tańca dawnego – godz. 18.00 
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1

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

Warsztaty decoupage’u na świecach – 15.30 – 17.30
Zajęcia rękodzielnicze dla dzieci i dorosłych. Obowiązują 
wcześniejsze zapisy: tel. 34 363-93-32, 
filia6@biblioteka.czest.pl
Biblioteka Publiczna, Filia nr 6, ul. Orkana 56 A

Seans filmowy: 
= „Powrót”- godz. 16.00 
= „Roma” /30 filmów na 30-lecie. Oscary 2019/
 godz. 18.00
= „Schyłek dnia” - godz. 20.30
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

„Latarnik w bibliotece – w 80 minut dookoła świata” 
– godz. 16.00
Wspólna zabawa dla seniorów – wirtualna podróż   
po wielu kontynentach 
Biblioteka Publiczna, Filia nr 13, ul. Mireckiego 28

Zajęcia plastyczne dla dzieci – godz. 16.00 – 17.00 
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

Spotkanie autorskie z Barbarą Kosmowską 
godz. 17.00
Spotkanie finansowane z Budżetu Obywatelskiego 
Biblioteka Publiczna, Filia nr 20, ul. W. Gombrowicza 15 

Toastmasters - Klub Publicznego Przemawiania 
i Przywództwa - godz. 18.00
Skąd brać wiarę w siebie? 
Techniczne Zakłady Naukowe, ul. Jasnogórska 84/90 

Odkrywanie Częstochowy. Spotkanie z Władysławem 
Ratusińskim  – godz. 18.00 
Muzeum Częstochowskie, Ratusz, Aleja Najświętszej Maryi Panny 45

10.04 środa 

Spektakl teatralny: 
= „Czyż nie dobija się koni?” - godz. 11.00 

 Bilety: 30 zł
= „Poniżej pasa” - godz. 18.00
 Bilety: 20 zł
Teatr im. A. Mickiewicza, ul. Kilińskiego 15

„Konsultacje komputerowe” – godz. 11.00 – 12.00 
Zajęcia dla seniorów 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 
Zajęcia dla seniorów, z podstaw obsługi komputera i korzy-
stania z Internetu.  Obowiązują wcześniejsze zapisy: 
tel. 34 369 70 72, filia3@biblioteka.czest.pl  
Biblioteka Publiczna, Filia nr 3, ul. Ułańska 1

„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, 
Aleja Kościuszki 4

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

Klub Rękodzieła  – godz. 15.30 – 17.30 
Warsztaty rękodzielnicze dla dorosłych dofinansowane 
z Budżetu Obywatelskiego. Obowiązują  wcześniejsze 
zapisy: tel. 34 360 61 14, filia9@biblioteka.czest.pl
Biblioteka Publiczna, Filia nr 9, ul. Nowowiejskiego 15 

Warsztaty rękodzielnicze dla seniorów – 15.30 – 17.30 
Zajęcia dofinansowane z Budżetu Obywatelskiego. 
Obowiązują wcześniejsze zapisy: tel. 34 322 31 04, 
filia10@biblioteka.czest.pl
Biblioteka Publiczna, Filia nr 10, ul. K. Michałowskiego 20 

Seans filmowy: 
= „Ogród rodzinny: Dezerter” - godz. 16.00 
= „Powrót” - godz. 18.15
= „Schyłek dnia” - godz. 20.15
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

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 10-13 lat.  
Obowiązują wcześniejsze zapisy: tel. 695 590 101, 
n.talarek@gmail.com 
Pracownia Tęczówka, ul. Dekabrystów 1 
Koszt: 35 zł

„Tropem legendy rodzinnej: Skrzyneccy, ale którzy?” - 
wykład dr Barbary Furs – godz. 17.00
Urząd Stanu Cywilnego, ul. Focha 19/21  

Otwarcie wystawy „(Bez)miar objętości. Kolekcja 
Mieczysława Szyca”, w cyklu Pasje Częstochowian 
godz. 17.00 
Muzeum Częstochowskie, Ratusz, Aleja Najświętszej Maryi Panny 45

„Kolory wiosny” - artystyczne warsztaty inspirowane 
naturą - 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), 120 zł (karnet na 4 spotkania 
w miesiącu) 

Puchar Polski w piłce nożnej: Raków Częstochowa - 
Lechia Gdańsk - godz. 18.00
Organizator: RKS Raków Częstochowa S.A.
Miejski Stadion Piłkarski „Raków”, ul. Limanowskiego 83 

Akademicki Koncert Kameralny - godz. 18.50
Wystawa: Jerzy Piwowarski (Instytut Sztuk Pięknych UJD)
Wykład: „Wkład obywateli Wielkiego Księstwa Litewskiego 
w walkę o niepodległość Rzeczypospolitej w dobie powstań 
narodowych” prof. dr hab. Andrzej Stroynowski  
(Instytut Historii UJD)
Koncert: Donaldas Račys (Akademia Muzyczna,  
Uniwersytet Witolda Wielkiego w Kownie, Litwa) 
Filharmonia Częstochowska, ul. Wilsona 16 
Bilety: 15 zł (normalny), 12 zł (ulgowy)

11.04 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/h 
= 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

Seans filmowy: 
= „Maria, królowa Szkotów” /Kino seniora/ 
 godz. 12.00 
= „Miłość i miłosierdzie” - godz. 14.20
= „Ogród rodzinny: Dezerter” - godz. 16.00 
= „Powrót” - godz. 18.15
= „Schyłek dnia” - godz. 20.15
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

Wdzięczne litery – godz. 16.00 
Głośne czytanie dla dzieci w wieku od 4 do 8 lat, organizo-
wane we współpracy z Fundacją Chrześcijańską Adullam. 
Obowiązują wcześniejsze zapisy: tel. 34 360 61 12, 
filia16@biblioteka.czest.pl 
Biblioteka Publiczna, Filia nr 16, ul. Krakowska 46/50

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

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
= Występ Grupy Teatralnej „Nurt”– godz. 18.00
Muzeum Częstochowskie, Dom Poezji – Muzeum Haliny Poświa-
towskiej, ul. Jasnogórska 23

Spotkania z historią żydowską – godz. 17.00
Wiesław Paszkowski opowie o częstochowskim rabinie Nachu-
mie Aszu. Projekt dofinansowany z Budżetu Obywatelskiego
Biblioteka Publiczna, Filia nr 9, ul. Nowowiejskiego 15

Festiwal im. Kaliny Jędrusik:
= Wspomnienie Kaliny Jędrusik – spotkanie  
 z Pawłem Pohoreckim – godz. 17.00
= Projekcja filmu „Upał”- godz. 20.30
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1

„Kolory wiosny” - artystyczne warsztaty inspirowane 
naturą - 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), 120 zł (karnet na 4 spotkania 
w miesiącu) 

„Roma” /30 filmów na 30-lecie. Oscary 2019/
9 kwietnia – godz.18.00
22 kwietnia – godz. 20.30
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, Aleja Najświętszej Maryi Panny 64
Barwny portret konfliktów rodzinnych i społecznej 
hierarchii pośród politycznego chaosu, opowiadający 
historię młodych służących pochodzących z indiańskiego 
ludu Misteków. Cleo i Adela pracują dla niedużej rodziny 
w zamieszkiwanej przez klasę średnią dzielnicy Meksyku 
Romie. Pani domu, matka czwórki dzieci Sofia usiłuje 

uporać się z przedłużającą się nieobecnością męża, 
natomiast Cleo musi stawić czoło druzgocącej prawdzie. 
Czy zacznie przez to zaniedbywać dzieci Sofii, które kocha 
jak własne? Starając się nadać nowy sens miłości i po-
czuciu solidarności w kontekście hierarchii społecznej, 
gdzie klasa i rasa są ze sobą pokrętnie splecione, Cleo 
i Sofia po cichu zmagają się ze zmianami przenikającymi 
ich rodzinny dom w kraju, w którym dochodzi do starć 
między wspieraną przez rząd milicją a demonstrującymi 
studentami.
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Wernisaż wystawy malarstwa Krzysztofa Żyngiela 
godz. 18.00 
Ekspozycja do 12 maja
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)

Promocja tomu poetyckiego „Sygontka”  
Aleksandra Wiernego – godz. 19.00
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1 

12.04 piątek 

Klub Rodzica -  godz. 10.00-13.00
Otwarte spotkania dla rodziców i ich dzieci, które nie 
skończyły 4 roku życia. 
Klub Rodzica „Cała wioska”, Aleja Armii Krajowej 66 
Koszt: 6 zł 

„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 

Konsultacje komputerowe dla seniorów – godz. 11.00 
Zajęcia edukacyjne z obsługi komputera prowadzone  
indywidualnie. Obowiązują wcześniejsze zapisy: 
tel. 34 322 31 04, filia10@biblioteka.czest.pl  
Biblioteka Publiczna, Filia nr 10, ul. K. Michałowskiego 20  

Warsztaty chustonoszenia – godz. 11.00-13.00
Warsztaty dla rodziców, w czasie których poznają sposoby 
noszenia dzieci w chustach. 
Biblioteka Publiczna, Filia nr 3, ul. Ułańska 1 

Seans filmowy: 
= „Biały kruk” - godz. 13.45 i 20.00
= „Schyłek dnia” - godz. 16.00 
= „O ojcach i synach”/Tydzień z dokumentem/ 
 godz. 18.40
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, 
Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

Kreatywna biblioteka – baranki, zajączki, kurczaczki 
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

Festiwal im. Kaliny Jędrusik: 
= Konkurs Dobrej Piosenki – godz. 17.00-19.00
= Koncert Martyny Kasprzyckiej oraz laureata konkursu 
 godz. 20.00
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1 

Wernisaż wystawy „pięćNa10”- godz. 18.00
Zbiorowa wystawa byłego zarządu ZPAP Okręgu Często-
chowskiego: Krystyny Szwajkowskiej, Magdaleny Roszak, 
Urszuli Łyko-Katus, Dawida Bocheńskiego, Krzysztofa 
Kamila Malewicza.
Galeria ZPAP,  Aleja Najświętszej Maryi Panny 57

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

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 pasyjny -  godz. 19.00 
Wystąpią: Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Często-
chowskiej, Chór Filharmonii Częstochowskiej Collegium 
Cantorum (Janusz Siadlak - przygotowanie chóru), Andrzej 
Kosendiak – dyrygent, Dagmara Kołodziej-Gorczyczyńska – 
sopran, Małgorzata Ciężka-Kątnik - sopran, Bianka Maxim – 
alt, Aleksandra Michniewicz – alt, Sebastian Mach – tenor, 
Paweł Zdebski – tenor, Michał Pytlewski – bas, Maciej 
Adamczyk – bas, Paulina Kula - prowadzenie koncertu. 
Filharmonia Częstochowska, ul. Wilsona 16 
Bilety: 35 zł (normalny), 30 zł (ulgowy), 18 zł (UTW)

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

13.04 sobota
13-14 kwietnia
XXVI Mistrzostwa Polski w Taekwondo - godz. 9.00
Organizator: Klub Sportowy „Orient”
Hala Sportowa Częstochowa, ul. Żużlowa 4 

Międzynarodowe Zawody Pływackie pod patronatem 
Prezydenta Miasta Częstochowy - godz. 9.00
Organizator: Uczniowski Klub Sportowy „Orka” 
Pływalnia Kryta „Sienkiewicz Częstochowa”, 
Aleja Najświętszej Maryi Panny 56 

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

Śladami Holocaustu częstochowskich Żydów –  historia 
pewnej piwnicy – godz. 10.00-11.00 i 11.15-12.15
Zwiedzanie piwnicy przy ul. Stary Rynek 24, miejsca 
upamiętniającego zagładę ludności żydowskiej w Często-
chowie. Wycieczkę oprowadzi  Janusz Moskalik – opiekun 
piwnicy. Projekt dofinansowany z Budżetu Obywatelskiego. 
Obowiązują wcześniejsze zapisy: tel. 34 360 61 14, 
filia9@biblioteka.czest.pl
Biblioteka Publiczna, Filia nr 9, ul. Nowowiejskiego 15 

Seans filmowy: 
= „Basia 2” /Młody Iluzjonista/ - godz. 11.00 i 12.30 
= „Biały kruk” - godz. 13.45 i 20.00
= „Schyłek dnia” - godz. 16.00 
= „O ojcach i synach”/Tydzień z dokumentem/ 
 godz. 18.40
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

Osikowe jajko wielkanocne. Rodzinne warsztaty 
plastyczne – godz. 11.00 
Muzeum Częstochowskie, Ratusz, Aleja Najświętszej Maryi Panny 45
Koszt: 10 zł od osoby, opiekunowie - wstęp wolny 

Spektakle premierowe „Żona potrzebna od zaraz” - 
godz. 16.00 i 19.00
Organizator: Agencja NOVAKKA
Filharmonia Częstochowska, ul. Wilsona 16 
Bilety: 60-130 zł 

Spektakle premierowe „Żona potrzebna od zaraz” 
13 kwietnia - godz. 16.00 i 19.00
Filharmonia Częstochowska, ul. Wilsona 16 
Cóż gorszego od posiadania żony może spotkać mężczy-
znę? Chyba tylko brak żony. Szczególnie jeśli jej posiada-
nie jest warunkiem do osiągnięcia lukratywnego awansu 
zawodowego, a nasz szef osobiście pragnie ją poznać 
podczas kolacji w naszym domu... Zatem - żona potrzebna 
od zaraz! Jednak okazuje się, że od posiadania żony lub 
jej braku, mężczyznę może spotkać jeszcze coś dużo gor-
szego - posiadanie kilku żon... I to nie do końca swoich. 
Do tego jednocześnie w tym samym miejscu. Ba, wręcz 
przy jednym stole - naprzeciwko szefa i jego żony, którzy 
są bardzo konserwatywnym małżeństwem... Smacznego! 
Katastrofa zbliża się nieuchronnie, a kariera nieuchronnie 
się oddala. Jednak nie raz już zdarzało się, że sprytna 
żona potrafi uratować męża z najcięższych opresji. A kilka 
żon i to jeszcze nie swojego męża? Kto wie, może awans 
jeszcze nie jest stracony? „Żona potrzebna od zaraz...” 
Edwarda Taylora to znakomita, inteligentna komedia 
pełna błyskotliwego humoru słownego i sytuacyjnego. To 
gwarancja zabawy pełnej śmiechu oraz odrobiny ironii 
i uszczypliwości pod adresem każdego z nas. Szczególnie 
wiarygodna w tak znakomitej, gwiazdorskiej obsadzie. 
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Pokaz pracy twórczej Grzegorza Janus – godz. 16.00
„Galeria pod kasztanem”, przed budynkiem IV Liceum Ogólnokształ-
cącego im. H. Sienkiewicza, Aleja Najświętszej Maryi Panny 56  

Stand-up Radiowcy Bez Cenzury – godz. 17.30
Akademickie Centrum Kultury, Aleja Armii Krajowej 23/25 

Fortuna I liga w piłce nożnej: Raków Częstochowa - 
Warta Poznań - godz. 19.00
Organizator: RKS Raków Częstochowa S.A. 
Miejski Stadion Piłkarski „Raków”, ul. Limanowskiego 83 

Festiwal im Kaliny Jędrusik : Spektakl teatralny 
„Wesołe miasteczko” - godz. 19.00
Teatr im. A. Mickiewicza, ul. Kilińskiego 15

Koncert zespołu „SEXBOMBA” - godz. 19.00
Miejski Dom Kultury, ul. Łukasińskiego 50/68 

14.04 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: 
= „Basia 2” /Młody Iluzjonista/ - godz. 11.00 i 12.30 
= „Biały kruk” - godz. 14.00 i 20.30
= „Schyłek dnia” - godz. 16.15 
= „Maksymiuk. Koncert na dwoje”
 /Tydzień z dokumentem/ - godz. 19.00
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, 
Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

Niedzielny Poranek z muzyką pt. „Idzie wiosna” 
godz. 11.00 
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1
Bilety: 5 zł

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

Koncert Edyty Geppert - godz. 19.00 
Organizator: Ale Ster Sp. z o.o. 
Filharmonia Częstochowska, ul. Wilsona 16 
Bilety: 50-95 zł 

15.04 poniedziałek
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: 
= „Biały kruk” - godz. 14.00 i 20.30
= „Schyłek dnia” - godz. 16.15 
= „Maksymiuk. Koncert na dwoje”
 /Tydzień z dokumentem/ - godz. 19.00
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

Święta coraz bliżej – zajęcia plastyczne dla dzieci 
godz. 14.00
Obowiązują wcześniejsze zapisy:  tel. 34 360 71 95, 
filia21@biblioteka.czest.pl
Biblioteka Publiczna, Filia nr 21, ul. Orzechowa 14 

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

16.04 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

Spektakl teatralny: „Tajemniczy Ogród” - godz. 10.00 
Teatr im. A. Mickiewicza, ul. Kilińskiego 15
Bilety: 23 zł

Spotkanie z dotykiem dla mam z niemowlętami 
godz. 10.30-11.30
Klub Rodzica „Cała wioska”, Aleja Armii Krajowej 66 
Koszt: 25 zł 

„Konsultacje komputerowe” – godz. 11.00 – 12.00 
Zajęcia dla seniorów 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: 
= „Biały kruk” - godz. 13.45 i 20.30
= „Schyłek dnia” - godz. 16.00
= „Free Solo” /30 filmów na 30-lecie. Oscary 2019/ 
 godz. 18.40
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, 
Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

16-17 kwietnia
Kolorowa Wielkanoc – zajęcia plastyczne dla dzieci 

godz. 15.00-17.00
Biblioteka Publiczna, Filia nr 2, ul. Orlik-Rückemanna 35/37 

Konsultacje specjalistyczne ECK:
= Oligofrenopedagog, Terapeuta dziecka z autyzmem 
 oraz  zespołem Aspergera, Terapeuta specyficznych  
 trudności nauczania początkowego, specjalista 
 w zakresie doradztwa zawodowego 
 godz. 15.00 – 16.00
= Oligofrenopedagog, Specjalista z zakresu prawa  
 rodzinnego i nieletnich – godz. 16.00 – 17.00
Edukacyjne Centrum Konsultacji przy SOSW nr 1, ul. Legionów 54 a

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

Biblioteka na zdrowie: Robak do zalewania, czyli o pa-
sożytach w naszym organizmie” – godz. 16.30
Cykliczne popołudniowe spotkania dla dorosłych poruszają-
ce tematykę związaną ze zdrowym trybem życia 
Biblioteka Publiczna, Filia nr 13, ul. Mireckiego 28 

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

„Towarzysze z betonu” promocja książki Przemysława 
Gasztolda – godz. 17.00 
Muzeum Częstochowskie, Kamienica Mieszczańska, 
ul. Katedralna 8

= „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 Przywództwa - godz. 18.00
Uwolnij swój potencjał. Szkolenie Alicji Lizurej „Jak być 
kreatywnym i innowacyjnym w biznesie”
Techniczne Zakłady Naukowe, ul. Jasnogórska 84/90 

Koncert Otsochodzi 
12 kwietnia – godz. 19.00
Klub Rura, Aleja Najświętszej Maryi Panny 3
Otsochodzi to jedna z największych nadziei polskiego hip-
-hopu i jeden z najbardziej utalentowanych raperów mło-
dego pokolenia. W 2015 roku debiutował podziemnym 
albumem „7” i został wybrany Młodym Wilkiem portalu 
Popkiller, co wiązało się ze wzmożoną aktywnością 
artystyczną. Następnie wystąpił na uznanych festiwalach 

muzycznych (m.in Open’er Festival czy Hip Hop Kemp) 
oraz udzielił gościnnie na płytach zaprzyjaźnionych arty-
stów (Włodi, Rasmentalism, VNM, The Returners, Sonar 
czy Flirtini). Docenienie przez rodzimą scenę przełożyło 
się na zainteresowanie Asfalt Records, gdzie Otso wydał 
swój pierwszy długogrający album pt. „Slam”. Masową 
popularność przyniosła mu jednak dopiero kolejna płyta, 
„Nowy Kolor”. W kwietniu Otsochodzi przyjedzie do 
Częstochowy ze swoim najnowszym albumem „Miłość”.

„Schyłek dnia” 
12-18 kwietnia - godz. 16.00
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, 
Aleja Najświętszej Maryi Panny 64
„Schyłek dnia” to nagrodzone na festiwalu w Wenecji 
najnowsze dzieło László Nemesa, zdobywcy Oscara za 
„Syna Szawła”. Skonstruowany na podobieństwo tajem-
niczego labiryntu film prowadzi nas przez Budapeszt 
u progu XX wieku, wtedy wciąż jedną z najważniejszych 
metropolii Europy; perłę austro-węgierskiego imperium. 
Przewodniczką po przekwitającym niepostrzeżenie 

mieście jest młodziutka Irisz, córka właścicieli sklepu 
z kapeluszami, którzy przed laty zginęli w pożarze. 
Dziewczyna szuka zaginionego brata, ale też odpowiedzi 
na pytania o własną tożsamość. Błądzi, zapuszcza się 
w zaułki i ślepe uliczki, odkrywa wnętrza eleganckich 
sklepów, pałaców, ale też kryjówki anarchistów i nędzne 
robotnicze klitki. Oto świat technologicznego triumfu 
i cywilizacyjnego zacofania, luksusu i niepokoju; świat, 
w którym o statusie świadczy twój kapelusz. Wyrafino-
wanie przestaje już jednak chronić przed pulsującą na 
obrzeżach miasta dziką energią rewolty.
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17.04 środa 

Obchody 76. Rocznicy Powstania w Getcie 
Warszawskim – godz. 10.00 
Organizatorzy: Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce 
Oddział Częstochowa,  Muzeum Częstochowskie, Muzeum Polin 
Muzeum Częstochowskie, Kamienica Mieszczańska – Muzeum 
Żydów Częstochowian, ul. Katedralna 8

Spektakl teatralny: 
= „Tajemniczy Ogród” - godz. 10.00 
 Bilety: 23 zł
= „Sprzedawcy gumek” - godz. 18.00
 Bilety: 20 zł
Teatr im. A. Mickiewicza, ul. Kilińskiego 15

„Konsultacje komputerowe” – godz. 11.00 – 12.00 
Zajęcia dla seniorów 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 
Zajęcia dla seniorów z podstaw obsługi komputera 
i korzystania z Internetu. Obowiązują wcześniejsze zapisy: 
tel. 34 369 70 72, filia3@biblioteka.czest.pl 
Biblioteka Publiczna, Filia nr 3, ul. Ułańska 1

Seans filmowy: 
= „Biały kruk” - godz. 13.45 i 20.30
= „Schyłek dnia” - godz. 16.00 
= „The Price of Everything (Cena sztuki)”/Tydzień 
 z dokumentem/ - godz. 18.40
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

Wiosenna wymiana książek – 16.00-17.00
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 10-13 lat.  
Obowiązują wcześniejsze zapisy: tel. 695 590 101, 
n.talarek@gmail.com 
Pracownia Tęczówka, ul. Dekabrystów 1 
Koszt: 35 zł

„Kolory wiosny” - artystyczne warsztaty inspirowane 
naturą - 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), 120 zł (karnet na 4 spotkania 
w miesiącu) 

Spotkanie Grupy Dyskusyjnej „Foto Plastykon” 
godz. 18.00
Galeria „Pod Arkadami”, ul. 1 Maja 27  

= Wernisaż wystawy jubileuszowej z okazji 25-lecia  
 pracy twórczej Agnieszki Półroli – godz. 18.00
= Wernisaż wystawy „Okiem Skowronka”. 
 Fotografie Grzegorza Skowronka - godz. 18.00
Miejska Galeria Sztuki w Częstochowie , Aleja Najświętszej Maryi 
Panny 64

18.04 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/h 
= 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 
Cykliczne spotkania plastyczne 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: 
= „Biały kruk” - godz. 13.45 i 20.30
= „Schyłek dnia” - godz. 16.00 
= „The Price of Everything 
 (Cena sztuki)”/Tydzień z dokumentem/ - godz. 18.40
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

Dzień gier i puzzli – godz. 15.00 – 17.00
Zajęcia edukacyjno-rozrywkowe dla dzieci w wieku od 5 do 
12 lat. Obowiązują wcześniejsze zapisy:  tel. 34 369 70 72, 
filia3@biblioteka.czest.pl
Biblioteka Publiczna, Filia nr 3, ul. Ułańska 1 

Wdzięczne litery – godz. 16.00 
Głośne czytanie dla dzieci w wieku od 4 do 8 lat, organizo-
wane we współpracy z Fundacją Chrześcijańską Adullam. 
Obowiązują wcześniejsze zapisy: tel. 34 360 61 12, 
filia16@biblioteka.czest.pl 
Biblioteka Publiczna, Filia nr 16, ul. Krakowska 46/50

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

„Kolory wiosny” - artystyczne warsztaty inspirowane 
naturą - 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), 120 zł (karnet na 4 spotkania 
w miesiącu) 

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

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

Winylowe i Muzyczne Delicje Zbigniewa Burdy 
godz. 18.00
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1

19.04 piątek  

Klub Rodzica -  godz. 10.00-13.00
Otwarte spotkania dla rodziców i ich dzieci, które nie 
skończyły 4 roku życia. 
Klub Rodzica „Cała wioska”, Aleja Armii Krajowej 66 
Koszt: 6 zł 

„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 

Konsultacje komputerowe dla seniorów – godz. 11.00 

Zajęcia edukacyjne z obsługi komputera prowadzone  
indywidualnie. Obowiązują wcześniejsze zapisy: 
tel. 34 322 31 04, filia10@biblioteka.czest.pl  
Biblioteka Publiczna, Filia nr 10, ul. K. Michałowskiego 20  

Seans filmowy: 
= „Największy dar” - godz. 14.45 i 16.45
= „Miłość i miłosierdzie” - godz. 18.45  
= „Przedszkolanka”- godz. 20.30
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

Kreatywna biblioteka – palemka wielkanocna 
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

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

II liga piłki nożnej mężczyzn: Skra Częstochowa - 
Resovia Rzeszów - godz. 16.00
Organizator: Klub Sportowy Skra S.A.
Miejski Stadion Piłkarski, ul. Loretańska 20 

21.04 niedziela 

22.04 poniedziałek
Seans filmowy: 
= „Całe szczęście” - godz. 14.45
= „Klimt i Schiele. Eros i Psyche” 
/WIELKA SZTUKA NA EKRANIE/ - godz. 17.00 
= „Przedszkolanka” - godz. 18.45 
= „Roma” - godz. 20.30
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

23.04 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 dla seniorów 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: 
= „Największy dar” - godz. 14.15
= „Całe szczęście” - godz. 16.15
= „Siksa. Stabat Mater Dolorosa”/po filmie 
 spotkanie z twórcami, wstęp wolny/ - godz. 18.30 
= „Faworyta” /30 filmów na 30-lecie. Oscary 2019/
 godz. 20.30
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

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

Toastmasters - Klub Publicznego Przemawiania 
i Przywództwa - godz. 18.00
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Twój wizerunek profesjonalisty
Techniczne Zakłady Naukowe, ul. Jasnogórska 84/90 

Warsztaty tańca dawnego – godz. 19.00 
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, 
ul. Dąbrowskiego 1

24.04 środa 

Spektakl teatralny: 
= „Czechow: Żarty z życia” - godz. 11.00 
 Bilety: 20 zł
= „Sprzedawcy gumek” - godz. 18.00
 Bilety: 20 zł
Teatr im. A. Mickiewicza, ul. Kilińskiego 15

„Konsultacje komputerowe” – godz. 11.00 – 12.00 
Zajęcia dla seniorów 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 
Zajęcia dla seniorów, z podstaw obsługi komputera i korzy-
stania z Internetu.  Obowiązują wcześniejsze zapisy: 
tel. 34 369 70 72, filia3@biblioteka.czest.pl 
Biblioteka Publiczna, Filia nr 3, ul. Ułańska 1

Zajęcia z psem - dla dzieci do 4 roku życia 
godz. 12.30-13.15
Klub Rodzica „Cała wioska”, Aleja Armii Krajowej 66 
Koszt: 30 zł

Seans filmowy: 
= „Miłość i miłosierdzie” - godz. 14.30
= „Największy dar” - godz. 16.30
= „Całe szczęście” - godz. 18.30
= „Przedszkolanka” - godz. 20.30 
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, Aleja 
Kościuszki 4

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

Klub Rękodzieła  – 15.30 – 17.30 
Warsztaty rękodzielnicze dla dorosłych dofinansowane 
z Budżetu Obywatelskiego. Obowiązują  wcześniejsze 
zapisy: tel. 34 360 61 14, filia9@biblioteka.czest.pl
Biblioteka Publiczna, Filia nr 9, ul. Nowowiejskiego 15 

Warsztaty literackie Klubu „Złota Jesień” - godz. 16.00
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 10-13 lat.  
Obowiązują wcześniejsze zapisy: tel. 695 590 101, 
n.talarek@gmail.com 
Pracownia Tęczówka, ul. Dekabrystów 1 
Koszt: 35 zł

„Kolory wiosny” - artystyczne warsztaty inspirowane 
naturą - 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), 120 zł (karnet na 4 spotkania 
w miesiącu) 

Zbisław Janikowski rozmawia z Eugeniuszem Grzebielu-
chą – godz. 18.00 
Muzeum Częstochowskie, Ratusz, Aleja Najświętszej Maryi Panny 45

Fortuna I liga w piłce nożnej: Raków Częstochowa - 
Podbeskidzie Bielska-Biała - godz. 19.00
Organizator: RKS Raków Częstochowa S.A. 
Miejski Stadion Piłkarski „Raków”, ul. Limanowskiego 83 

25.04 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/h 
= 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

Spektakl teatralny: „Czechow: Żarty z życia” 
godz. 11.00
Teatr im. A. Mickiewicza, ul. Kilińskiego 15
Bilety: 20 zł 

Seans filmowy: 
= „Miłość i miłosierdzie” - godz. 14.30
= „Całe szczęście” - godz. 16.15
= „Kapitan” /Ze światowych festiwali/- godz. 18.15
= „Przedszkolanka” - godz. 20.30 
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

Wdzięczne litery – godz. 16.00 
Głośne czytanie dla dzieci w wieku od 4 do 8 lat, organizo-
wane we współpracy z Fundacją Chrześcijańską Adullam. 
Obowiązują wcześniejsze zapisy: tel. 34 360 61 12, 
filia16@biblioteka.czest.pl 
Biblioteka Publiczna, Filia nr 16, ul. Krakowska 46/50

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

„Kolory wiosny” - artystyczne warsztaty inspirowane 
naturą - 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), 120 zł (karnet na 4 spotkania 
w miesiącu) 

Popkulturowe przyjemności: Cyberpunk – godz. 17.30 
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1

Pokaz zdjęć i prelekcja Przemysława Jaskórzyńskiego 
„‚Boy się  Boga kto znaydzie tę książkę, odday!’ - 
prezentacja zasobów Biblioteki Jasnogórskiej w ramach 
XXIV spotkania z historią ” – godz. 18.30
Urząd Stanu Cywilnego, ul. Focha 19/21  

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

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

26.04 piątek  

Klub Rodzica -  godz. 10.00-13.00
Otwarte spotkania dla rodziców i ich dzieci, które nie 
skończyły 4 roku życia 
Klub Rodzica „Cała wioska”, Aleja Armii Krajowej 66 
Koszt: 6 zł 

„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 

Popkulturowe przyjemności: Cyberpunk 
25 kwietnia – godz. 17.30 
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1
Ciało i maszyna, anarchia i nowoczesna technologia, 
Tanatos i Eros - cyberpunk to odmiana fantastyki, 
która narodziła się w latach 80. XX w. i szybko 
zawładnęła masową wyobraźnią. Dystopijne światy, 
w których ludzie automatyzują swoje ciała i toczą 
nierówną walkę z wielkimi korporacjami, pojawiły 
się w książkach, komiksach i grach. Cyberpunk był 

głosem pokolenia przekonanego, że wszystko musi 
skończyć się źle. Dziś, na fali sentymentu do ejtisów, 
cyberpunk powraca, w związku z czym „Popkulturo-
we przyjemności” zapraszają na spotkanie właśnie 
jemu poświęcone. Przypomnimy sobie najważniejsze 
klasyki gatunku, porozmawiamy o transhumanizmie 
i wspólnie zastanowimy się, czy cyberpunk faktycznie 
był najmocniejszą popkulturową krytyką kapitalizmu. 
Pamiętajcie: w przyszłym roku wszyscy zostaniemy 
cyberpunkami!        
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Konsultacje komputerowe dla seniorów – godz. 11.00 
Zajęcia edukacyjne z obsługi komputera prowadzone  
indywidualnie. Obowiązują wcześniejsze zapisy: 
tel. 34 322 31 04, filia10@biblioteka.czest.pl  
Biblioteka Publiczna, Filia nr 10, ul. K. Michałowskiego 20  

Fizjoterapia dna miednicy – godz. 11.00-13.00
Spotkanie z fizjoterapeutką urologiczną 
Marleną Potiomkin 
Biblioteka Publiczna, Filia nr 3, ul. Ułańska 1 

Seans filmowy: 
= „Vox Lux” - godz. 14.30 i 20.30
= „Synonimy”/Wiosna Filmów/ - godz. 16.30
= „Pamiątki Claire Darling” /Wiosna Filmów/ 
 godz. 18.45
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

Literacki Piątek:
= Wymiana książki – godz. 15.00-20.00
= Spotkanie autorskie z Utą Przyboś, Łukaszem 
 Suskiewiczem i Pawłem Tańskim – godz. 19.00-20.30
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1

Kreatywna biblioteka – drukowane obrazy 
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

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

V edycja Festiwalu Podróżniczego „Za horyzontem”:
= „Karakorum” Ewa Ćwiklińska – godz. 17.00–18.00 
= „KU STEPOM AKERMAŃSKIM – rowerowa podróż  
 przez Ukrainę, Mołdawię i Naddniestrze”. Joanna  

 Gestel, Mariusz Wasiewski – godz. 18.00–19.00 
= „Chiny z dala od wielkiego miasta” Anna Jaklewicz 
–  godz. 19.00 – 20.00
Miejski Dom Kultury, ul. Łukasińskiego 50/68 

Wernisaż wystawy haftu gobelinowego Anny Błaszczyk 
godz. 17.00
Ekspozycja do 20 maja 
Klub Spółdzielczy Częstochowskiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Nasza Praca” 
ul. Broniewskiego 3

III runda PGE Ekstraligi: forBET Włókniarz Częstochowa 
- Speed Car Motor Lublin – godz. 18.00
Organizator: Włókniarz Częstochowa S.A. 
Miejski Stadion „Arena Częstochowa”, 
ul. Olsztyńska 123/127 

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)

Artystyczny piątek – godz. 19.00 
Otwarte spotkanie z artystami plastykami, członkami 
Związku Polskich Artystów Plastyków Okręgu 
Częstochowskiego
Galeria ZPAP, Aleja Najświętszej Maryi Panny 57

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

Koncert przy świecach - godz. 19.30 
Wystąpią: Orkiestra Filharmonii Częstochowskiej, 
Adam Klocek – dyrygent, Wojciech Pompka – obój, 
ks. Mikołaj Węgrzyn - słowo o muzyce.
Kościół Rektoracki, Aleja NMP 56 
Bilety: 35 zł (normalny), 30 zł (ulgowy), 18 zł (UTW)
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27.04 sobota
Kamishibai - warsztaty dla dzieci  - godz. 11.00 – 13.00
Spotkanie z teatrem Kamishibai i warsztaty plastyczne 
dla dzieci w wieku od 6 do 12 lat.
Zgłoszenia: tel. 501 011 475 
Pracownia Artystyczna Wielokropka, Aleja Niepodległości 41 a
Koszt: 40 zł

Seans filmowy: 
= „Robaczki z zaginionej dżungli” /Młody iluzjonista/ 
 godz. 11.00 
= „Trafikant” /Wiosna Filmów/ - godz. 14.00 
= „Petra” /Wiosna Filmów/ - godz. 16.15
= „Synonimy” /Wiosna Filmów/ - godz. 18.15
= „Vox Lux” - godz. 20.30
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

Dzień Wolnej Sztuki, spotkanie na wystawie Sztuka 
polska XIX i XX w. –  godz. 12.00 – 13.00 
Muzeum Częstochowskie,  Galeria Dobrej Sztuki,   
Aleja Najświętszej Maryi Panny 47

II liga piłki nożnej mężczyzn: Skra Częstochowa - 
Widzew Łódź – godz. 12.00 
Organizator: Klub Sportowy Skra S.A.
Miejski Stadion Piłkarski, ul. Loretańska 20 

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

Warsztaty malowania na szkle/pleksi dla dzieci, 
młodzieży i dorosłych – godz. 15.00-18.00
Obowiązują wcześniejsze zapisy: tel. 695 590 101, 
n.talarek@gmail.com 
Pracownia Tęczówka, ul. Dekabrystów 1 

V edycja Festiwalu Podróżniczego „Za horyzontem”:
= „ 100 twarzy Gruzji” Przemysław Supernak 
 godz. 16.00 – 17.30
= „Spotkanie z Rdzennym Indianinem Ameryki 
 Południowej – kultura, zwyczaje i kuchnia 
 Ekwadoru” Jorge Salazar – godz. 17.30 – 19.00 
= GOŚĆ SPECJALNY: Jacek Pałkiewicz – odkrywca 
 źródeł Amazonki, legenda survivalu, podróżnik,  
 eksplorator, pisarz, reporter – godz. 19.00 – 20.00   
 = „FOROE WAY sztuka przetrwania na wyspach   
 Owczych” – projekcja filmowa i  spotkanie 
 z autorem Jakubem Witkiem – godz. 20.00
Miejski Dom Kultury, ul. Łukasińskiego 50/68 

Pokaz „Champions of Illusion” - godz. 18.00 
Akademickie Centrum Kultury, Aleja Armii Krajowej 23/25

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)

28.04 niedziela  

Seans filmowy: 
= „Robaczki z zaginionej dżungli” /Młody iluzjonista/ 
 godz. 11.00 
= „Henri Pick” /Wiosna Filmów/ - godz. 14.30 
= „Śpiąca królewna” /Balet z Teatru Bolshoj. 
 Retransmisja/ - godz. 17.00
= „Vox Lux” - godz. 20.30
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

Urodziny Biegańskiego z Piotrem Müldnerem–Nieckow-
skim, promocja książki  „Biegański, Kramsztyk i inni. 
O nowej etyce lekarskiej w XIX-wiecznej Warszawie” 
– godz. 16.00 
Muzeum Częstochowskie, Ratusz, Aleja Najświętszej Maryi Panny 45

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

29.04 poniedziałek
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: 
= „Vox Lux” - godz. 14.00 i 20.30
= „Nie obchodzi mnie, czy przejdziemy do historii  
 jako barbarzyńcy” /Wiosna Filmów/ - godz. 16.00
= „Yuli” /Wiosna Filmów/ - godz. 18.30
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

30.04 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 dla seniorów 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

Biblioteka Malucha - godz. 11.00-12.00
Zajęcia dla dzieci w wieku od  2 do 4 lat (które nie uczęsz-
czają do przedszkoli) i ich opiekunów
Biblioteka Publiczna, Oddział dla Dzieci i Młodzieży, 
Aleja Kościuszki 4

Seans filmowy: 
= „Całe szczęście” /Kino seniora/ - godz. 12.00 
= „Vox Lux” - godz. 14.00 i 20.30

= „Henri Pick” /Wiosna Filmów/ - godz. 16.00
= „Bohemian Rhapsody” /30 filmów na 30-lecie. 
 Oscary 2019/- godz. 18.00
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, 
Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

Konsultacje specjalistyczne ECK:
= Oligofrenopedagog – godz. 15.00 – 16.00
= Oligofrenopedagog, Tyflopedagog, Socjoterapeuta,  
 Terapeuta specyficznych trudności w nauce 
 j. polskiego – godz. 16.00 – 17.00
Edukacyjne Centrum Konsultacji przy SOSW nr 1, 
ul. Legionów 54 a

Zajęcia plastyczne dla dzieci – godz. 16.00 – 17.00 
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

Toastmasters - Klub Publicznego Przemawiania 
i Przywództwa - godz. 18.00
Jak być autentycznym- prawda o tobie 
Techniczne Zakłady Naukowe, ul. Jasnogórska 84/90 

Spektakl teatralny: „Nie tylko kobieta” koncert 
Marty Honzatko - godz. 19.00  
Teatr im. A. Mickiewicza, ul. Kilińskiego 15
Bilety: 20 zł

Koncert w ramach Międzynarodowego Dnia Jazzu: Vado-
maya Collective Monika Lidke z zespołem – godz. 19.00
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1
Bilety: 30 zł (przedsprzedaż),40 zł (w dniu koncertu) 

Dzień Wolnej Sztuki, spotkanie na wystawie Sztuka 
polska XIX i XX w. 
27 kwietnia –  godz. 12.00 – 13.00 
Muzeum Częstochowskie,  Galeria Dobrej Sztuki,  
Aleja Najświętszej Maryi Panny 47
Muzeum Częstochowskie zachęca do spojrzenia na 
obrazy, rzeźby i grafiki  w tempie „slow” . Po raz drugi 
organizuje w swojej Galerii  „Dzień Wolnej Sztuki”. 
Można odbierać sztukę na wiele sposobów. Biernie 
lub aktywnie. Czysto wrażeniowo, bez większego 
zaangażowania, pobieżnie, albo inaczej – intencjonalnie 
i świadomie. Prawdą jest, że z obejrzanych wystaw 
zostają w nas najczęściej ogólne wrażenia. Tylko czasami  
na dłużej utrwalamy w pamięci pojedyncze prace, które 

w jakiś szczególny sposób nas zachwyciły i zaintrygo-
wały. Czy chcemy wiedzieć więcej? Pogłębić wiedzę 
o danym autorze, nurcie artystycznym, temacie, technice 
czy kompozycji dzieła? Zainteresować się sztuką, ale się 
nią nie zmęczyć? 
Podczas godzinnego wydarzenia Muzeum zaprasza 
zwiedzajacych  do powolnego oglądania pięciu 
obiektów ze swojej kolekcji, a następnie zachęca do 
krótkiej dyskusji. W tym roku tematem przewodnim jest 
„Miłość”, dlatego Katarzyna Sucharkiewicz i Agnieszka 
Miry z Działu Sztuki Muzeum Częstochowskiego wy-
brały prace Eugeniusza Zaka, Tymona Niesiołowskiego, 
Antoniego Madeyskiego, Józefa Mehoffera i Mariana 
Michalika.

Koncert w ramach Międzynarodowego Dnia Jazzu: 
Vadomaya Collective Monika Lidke z zespołem 
30 kwietnia – godz. 19.00
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1
Monika Lidke jest wokalistką, autorką tekstów 
i muzyki pochodzącą z Lubina na Dolnym Śląsku, 
a obecnie mieszkającą w Londynie. Przedstawia ona 
ekscytującą, świeżą i oryginalną muzykę trafiającą 
do serc słuchaczy. Jazz i folk połączony z francuskimi 
i polskimi akcentami oraz latynoamerykańskimi 
dźwiękami tworzą magiczne widowisko. Monika 
jako dziecko śpiewała w chórze, a później jako 
nastolatka studiowała gitarę klasyczną pod okiem 
Cezarego Strokosza w Lubińskim Młodzieżowym Domu 
Kultury. W 1992 r. wyjechała do Paryża na studia 
językowe, jednak po dwóch latach pobytu we Francji 

zaczęła uczyć się śpiewu w Paryskiej Wyższej Szkole 
Spektaklu. Paryż był miejscem, w którym wokalist-
ka eksperymentowała w ramach różnych formacji 
muzycznych. Był to czas intensywnych poszukiwań 
artystycznych. W 2005 roku Monika przeniosła 
się do Londynu, aby rozwijać się jako wokalistka 
jazzowa. Nad Tamizą szybko poczuła się jak w domu 
i zaczęła realizować swoje bardzo osobiste projekty 
muzyczne. Spacery nad rzeką zainspirowały Monikę 
do napisania nowych piosenek, takich jak „Barnes 
Bridge” i „Higher self”. Bardzo szybko znalazła też 
muzyków o podobnej wrażliwości, z którymi nagrała 
swoją pierwszą, samodzielnie wydaną płytę „Waking 
up to Beauty”. Debiutancki krążek artystki został 
bardzo ciepło przyjęty przez krytyków muzycznych 
oraz prezenterów radiowych w wielu krajach. 

„Vox Lux”
26 kwietnia - godz.14.30 i 20.30
27-28 kwietnia - godz. 20.30
29-30 kwietnia - godz. 14.00 i 20.30
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, 
Aleja Najświętszej Maryi Panny 64
Film opowiada historię Celeste (w tej roli Natalie 
Portman) – amerykańskiej gwiazdy muzyki pop, która 

jako nastolatka była świadkiem strzelaniny w szkole. 
Opowieść podzielona jest na dwie części – pierwsza 
opowiada o Celeste jako nastolatce, a druga o Celeste 
jako niezwykle popularnej piosenkarce. Całość akcji 
„Vox Lux” rozgrywa się na przestrzeni 15 lat i podąża 
śladem przemian kulturowych od 1999 roku. W czasach 
współczesnych, Celeste jako dorosła kobieta ma problem 
z radzeniem sobie ze sławą i przemocą.



BIBLIOTEKA PUBLICZNA 
IM. DR. WŁ. BIEGAŃSKIEGO
„Gąszczyk w 4 odsłonach”- wystawa fotografii Marka 
Nowaka /ekspozycja do 12 kwietnia/
Biblioteka Publiczna, Filia nr 1, Aleja Niepodległości 11

„Moje malowanie”- wystawa malarstwa Alicji 
Małasiewicz
Biblioteka Publiczna, Filia nr 10, ul. Michałowskiego 20

„Ilustracje do książek dla dzieci”- wystawa ilustracji 
Karoliny Basiak
Biblioteka Publiczna, Filia nr 14, ul. Norwida 17/21

„Ptaki”- wystawa fotograficzna Stowarzyszenia 
SeniorTur
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  

Wystawa czasowa:
Czarno-biała Częstochowa. Wystawa fotografii 
Stanisława Krakowiaka z lat 50. XX wieku 

(Bez)miar objętości. Kolekcja Mieczysława Szyca - 
w cyklu „Pasje Częstochowian”

GALERIA DOBREJ SZTUKI

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

Wystawa czasowa:

Portret prowincji. Jacenty Dędek

do 24 kwietnia  
Prezentacja prac Sylwii Perczak /Galeria Wejściówka/

od 25 kwietnia 
Prezentacja prac Altei Leszczyńskiej /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:
Skamieniałości jurajskie – klucz do przeszłości ziemi 
częstochowskiej – wystawa przygotowana przez Muzeum 
Geologiczne PIG w Warszawie, wzbogacona  
o kolekcję paleontologiczną Muzeum Częstochowskiego. 
Szerokie pasmo wyżynne, ciągnące się od okolic Krakowa 
do Częstochowy i jeszcze dalej – aż po okolice Wielunia 
i Działoszyna na północy, wyróżnia się obecnością ma-
lowniczych wapiennych skał. Skały te powstały w morzu 
jurajskim, które zalewało znaczną część Europy około 
165-145 milionów lat temu.
Badając występujące w tych skałach skamieniałości, 
można odtworzyć warunki, jakie istniały w tym morzu. Na 
wystawie można podziwiać skamieniałości różnorodnej 
fauny, która zamieszkiwała ówczesne dno morskie, m.in. 
ramienionogi, ślimaki, małże, koralowce, gąbki 
i szkarłupnie. W toni wodnej żyły liczne kręgowce, takie 
jak plezjozaury i ichtiozaury. Szczególne miejsce na 
wystawie zajmują niezwykłe morskie głowonogi – amo-
nity. Ekspozycja pozwala poznać środowisko i tryb życia 
amonitów oraz ich ewolucję, budowę i znaczenie 
w badaniach geologicznych.      

od  3 kwietnia
Historia Polski według komiksu                                      

Godziny otwarcia Muzeum Częstochowskiego
wystawy w Ratuszu (pl. Biegańskiego), Galerii Dobrej Sztuki  
(Aleja 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: 9.00 – 15.30 
środa: 11.00 – 17.30 
sobota, niedziela: 11.00 – 17.00
poniedziałek: nieczynne

Rezerwat Archeologiczny (ul. Łukasińskiego 20) czynny w okresie 
zimowym (październik – maj):
sobota, niedziela: 11.00–17.00 – wystawa czynna tylko w każdą 
trzecią sobotę i niedzielę miesiąca (16, 17 listopada)
poniedziałek: nieczynne

MIEJSKA GALERIA SZTUKI 
Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

do 14 kwietnia 
44. Ogólnopolski Plener Malarski „Jurajska jesień” 
2018. „Motyw wody w pejzażu Jury Krakowsko – 
Częstochowskiej” 
Sala Śląska

do 14 kwietnia 
Wystawa Jakuba Jakubowskiego „Na zboczu góry idee 
umierały spokojnie”  
Sala Poplenerowa 

do 5 maja 
Wystawa Małgorzaty Bryndzy „Imaginacja” 
Galeria Promocji Młodych Antresola 
Na wystawie „Imaginacja” Małgorzata Bryndza  prezen-
tuje obrazy olejne powstałe w ciągu kilku ostatnich lat. 
Unika w nich dosłownego przedstawiania otaczającej 

CO / GDZIE / KIEDY: W KWIETNIU

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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rzeczywistości, dokładnych odwzorowań. Tworzy  
wyraziste w kolorze dzieła. Skupia się na budowaniu 
wrażenia, eliminując przy tym jakąkolwiek opisowość. 
Nadrzędną cechą obrazu jest dla niej wzajemne oddziały-
wanie barw, poszukiwaniu fakturalnych efektów.

do 5 maja 
Wystawa „Polska Szkoła Plakatu” 
Sala Gobelinowa

od 1 kwietnia  
Wystawa fotograficzna Altei Leszczyńskiej „Klątwa” 
Galeria Zwiastun 

od 17 kwietnia
Wystawa jubileuszowa z okazji 25-lecia pracy twórczej 
Agnieszki Półroli 
Sala Śląska 

od 17 kwietnia
Wystawa fotografii Grzegorza Skowronka  
„Okiem Skowronka”
Sala Poplenerowa 

OŚRODEK PROMOCJI 
KULTURY „GAUDE MATER”
ul. Dąbrowskiego 1 

„Chcę byś poczuł to co ja” - wystawa Anny Beaty 
Barańskiej
Anna Beata Barańska ukończyła studia na Wydziale Arty-
stycznym Instytutu Sztuk Pięknych UMCS w Lublinie na 
kierunku malarstwo. Dyplom z wyróżnieniem w pracowni 
prof. Jacka Wojciechowskiego. Od 2006 roku pracuje na 
macierzystej uczelni, gdzie Prowadzi Pracownię Technolo-
gii i Technik Malarskich. 
Barańska jest autorką kilkunastu prac wideo, w tym także 
animacji, które rzutowane są na obraz malarski na płótnie. 
Obraz stanowi tu integralną część animacji, a animacja in-
tegralną część obrazu. Dwie prace, wykonane przy użyciu 
skrajnie różnych mediów, stają się jedną. 
Motywem przewodnim wystawy jest pejzaż, który pojawia 
się zarówno w pracach malarskich, jak i pracy wideo 
„Forsaken forest”. Pejzaż to punkt wyjścia, najważniejszy 
element odniesienia, który pojawia się w formie bardziej 
dosłownej, uzyskując czytelną w sensie identyfikacji 
natury postać. Dla innych prac pejzaż był tylko inspiracją. 
W trakcie procesu twórczego zostaje on mocno przede-
finiowany, niedookreślony, traktowany syntetycznie, 
okrojony ze zbędnych detali, niekiedy gubiący swą 
identyfikację, jak na przykład w pracy „Linie”.

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”.

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, 

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

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

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 
ukazująca sześćsetletnią obecność Zakonu Paulinów  
na Jasnej Górze.
Epitafium Smoleńskie – poświęcone ofiarom tragedii 
smoleńskiej 10 kwietnia 2010 r.

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

Kolekcja stała 

REKREACJA

MIEJSKI OŚRODEK 
SPORTU I REKREACJI
„BiegamBoLubię” 
Bezpłatne treningi dla amatorów z instruktorami lekko-
atletyki
Miejski Stadion Lekkoatletyczny, ul. Dąbrowskiego 58/64
każda sobota, godz. 9.30

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 7 c; 
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

Amatorska Liga Piłki Nożnej sezon 2018/2019
Terminarz rozgrywek dostępny na www.mosir.pl
Miejski Stadion Piłkarski „Raków”, ul. Limanowskiego 83
poniedziałek-piątek, godz. 19.45 – 22.00
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Adam Florczyk: Twój tegorocz-
ny projekt realizowany w  ra-
mach Stypendium Prezydenta 
Miasta Częstochowy jest dość 
nietypowy. Wydajesz książkę, 
ale nie swojego autorstwa. 
Napiszą ją mieszkańcy Często-
chowy...  Możesz opowiedzieć 
więcej o  pomyśle na „Nasze 
miasto Często-chowa”?  

Julita Paprotna: Mieszkam 
w  Częstochowie od prawie de-
kady. To tutaj od dawna czuję 
się jak w  domu. Pomyślałam, 
że nadszedł czas, by dać mia-
stu i  jego mieszkańcom coś od 
siebie. Częstochowa najczęściej 
utożsamiana jest z jednym, bar-
dzo konkretnym miejscem, tak 
jakby cała reszta nie istniała. 
A w naszym mieście ukrywa się 
wiele interesujących przestrze-
ni: mamy wspaniałe instytucje 
kultury i  obiekty sportowe, co-
raz przyjaźniejsze parki i  miej-
sca rekreacji, wyższe uczelnie, 
kawiarnie i  restauracje. Tego 
wszystkiego nie znajdziemy 
w  przewodnikach, a  najlepiej 
opowiedzą o  tym sami miesz-
kańcy. To właśnie ich głos chcę 
wydobyć na światło dzienne. 
W  pewien sposób oddać im 
miasto. Poszczególne wypowie-

dzi stworzą opowieść o Często-
chowie codziennej i  domowej, 
ze wszystkimi blaskami i cienia-
mi. 

Czego można dowiedzieć się 
o  Częstochowie, wsłuchując 
się w  głos jej mieszkańców? 
Zaskoczyło Cie coś przy zbie-
raniu materiału do tej publi-
kacji? 

Tak! Być może strzelę sobie te-
raz w  kolano, ale wyznam, że 
najbardziej obawiałam się na-
pływu fali krytyki ze strony „na-
rzekaczy”. Okazuje się jednak, 
że częstochowianie naprawdę 
lubią swoje miasto. Oczywiście 
nie są wobec niego bezkrytycz-
ni, ale pozostają mu oddani. 
Dziś otrzymałam wzruszający 
tekst Małgorzaty, która naj-
pierw, wracając do wspomnień 
sprzed prawie siedemdziesię-
ciu lat, opisuje swoje dziecięce 
mieszkanie, a następnie, w opi-
sie widoku z  okna aktualnego 
mieszkania, przemyca historię 
marzeń o  własnym M4. Cieszą 
mnie także teksty zachwyco-
nych Częstochową Ukraińców, 
którzy wiążą swoją przyszłość 
z  naszym miastem. To piękne 
przypomnienie wielokultu-

rowych tradycji Częstochowy 
i  potwierdzenie, że pozostaje-
my miastem otwartym.

Trudno zapanować nad pro-
jektem, który ma wielu akto-
rów? Planując go, zakładałaś 
jakąś konkretną formę, czy 
wszystko uzależniłaś od tek-
stów, jakie spłyną?  

Ten projekt zakłada wiele nie-
wiadomych i przyznaję, czasem 
spędza mi sen z  powiek – a  to 
dopiero początek! W  najbliż-
szych dniach zamykam nabór 
i  dopiero wtedy dowiem się 
dokładnie, ile tekstów wejdzie 
w  skład publikacji. Pozwalam 
na dużą dowolność formy, choć 
stworzyłam krótką instrukcję, 
jak napisać swój tekst. Przede 
wszystkim jest to ułatwienie 
dla osób, które chciałyby wziąć 
udział w projekcie, ale nie mają 
doświadczenia w  pisaniu. Nie 
chodzi bowiem o  to, by stwo-
rzyć antologię tekstów literac-
kich, ale o szczery głos każdego 
z  mieszkańców. By jeszcze bar-
dziej podkreślić wspólnotowość 
i  równość, teksty podpisujemy 
tylko imieniem. 

Jest jakaś szufladka, do któ-

rej pasowałoby „Nasze mia-
sto Często-chowa”? Będzie 
to dokument, reportaż, kolaż 
prozy, czy może jakaś forma 
słownej pocztówki?    

Nie wiem. Prawdopodobnie moż-
na by mówić o  antropologicz-
no-kulturowym opisie miejskiej 
tkanki np. w formie słownej pocz-
tówki. Ja osobiście nie potrzebuję 
konkretnej definicji. Dla mnie bę-
dzie to po prostu wielogłosowa 
opowieść o Częstochowie. 

Kiedy ukaże się publikacja 
w formie drukowanej i jak bę-
dzie można ją zdobyć? 

Publikacja ukaże się w czerwcu 
tego roku. Bezpłatne egzem-
plarze będzie można otrzymać 
podczas spotkania promo-
cyjnego przy okazji premiery 
książki.  Kilka egzemplarzy na 
pewno znajdzie się w  miejskiej 
bibliotece, by wszyscy często-
chowianie mieli szansę na zapo-
znanie się z treścią.

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

W tym roku jeszcze do 15 kwietnia można składać wnioski o przyznanie stypendiów artystycznych  
Prezydenta Miasta Częstochowy. My w ramach inspiracji zachęcamy, by bliżej przyjrzeć się 

oryginalnemu projektowi stypendialnemu Julity Paprotnej.

Julita Paprotna

STYPENDYŚCI

Zwycięzca marcowej edycji konkursu: 

Marcin Chudy

Zapraszamy do dalszej wspólnej zabawy!

AGNIESZKA ŁOPACKA – AKTORKA

  KSIĄŻKA  

„Na fałszywych 
papierach w Chile”, 
Gabriel Garcia 
Marquez  

Gabriel Garcia Marquez 
jest, obok Houellebecka 
i Hrabala, jednym z pisa-
rzy, do których co jakiś 

czas lubię wrócić. Zapewne czytelnikom doskonale 
są znane jego dzieła wpisujące się w nurt realizmu 
magicznego, którego był bodaj najwybitniejszym 
przedstawicielem. Jednakże książka, którą chcę 
dzisiaj polecić, była dla mnie zaskoczeniem. Poka-
zuje bowiem autora „Stu lat samotności” od nieco 
mniej znanej strony, a mianowicie jako wytrawnego 
dziennikarza .
„Na fałszywych papierach w Chile” jest  fascynującą, 
niewiarygodną wręcz, a przecież prawdziwą historią 
Miguela Littina, chilijskiego reżysera, który ze wzglę-
dów politycznych znalazł się na liście osób objętych 
bezwzględnym zakazem powrotu do Chile. Pewne-
go dnia Littin dostaje propozycję powrotu do ojczy-
zny i nakręcenia w konspiracji z trzema europejskimi 
ekipami dokumentu na temat dyktatury Augusto 
Pinocheta. Aby zrealizować sześciotygodniową 
misję, reżyser zostaje poddany drobiazgowej charak-
teryzacji , przechodzi specjalne szkolenie, w trakcie 
którego uczy się mówić, poruszać i zachowywać jak 
zupełnie inna osoba. Dostaje komplet fałszywych 
dokumentów i zostaje wtajemniczony w strategię 
działania całej siatki spiskowej. 

  PŁYTA  
 
„All melody”, Nils Frahm

Fascynacja filmem „Victoria” 
zapoczątkowała moje zainte-
resowanie twórczością Nilsa 
Frahma - berlińskiego mu-
zyka i kompozytora, autora 
muzyki do filmu Sebastiana 
Schippera. Frahm jest nietu-
zinkowym muzykiem , który 
łączy brzmienie klasycznego 
fortepianu z muzyką elektro-
niczną. Jego ostatni album 
„All melody” to efekt dwóch 
lat pracy nad stworzeniem 
wymarzonego przez artystę 
studia muzycznego w Berli-
nie. Ja słucham i napawam 
się efektem...

  FILM  

„Victoria”, 
reż. Sebastian Schipper 

Nakręcona w 2015 r. „Vic-
toria”, została nagrodzona 
Srebrnym Niedźwiedziem za 
zdjęcia, zdobyła też na pre-
stiżowych festiwalach filmo-
wych cały wachlarz nagród 

i nominacji za grę aktorską, reżyserię i dźwięk. Uważam je 
za w pełni zasłużone - film jest bardzo wielowymiarowy, 
w płynny sposób łączy warstwę realistyczną z metafizyką 
i problematyką egzystencjalną.
Tytułowa bohaterka jest młodą Hiszpanką, która przenosi 
się do Berlina i pracuje w kawiarni po tym, jak załamały 
się jej nadzieje pozostania wybitną pianistką. Dotych-
czasowe życie Victorii upływało na codziennych,wielo-
godzinnych ćwiczeniach gry na fortepianie. Jedynymi 
rówieśnikami, których znała, byli inni uczniowie akademii 
muzycznej, zaciekle z nią rywalizujący. Teraz, gdy odpadła 
z wyścigu, próbuje odnaleźć się w zwyczajnym życiu. 
Film rozpoczyna się w berlińskiej dyskotece, gdzie 
Victoria poznaje grupę chłopców. W ich towarzystwie 
poznawać będzie tej nocy Berlin. 
Ciekawostką  jest fakt, że trwający 140 min. obraz został 
nakręcony... w jednym ujęciu i w dodatku bez użycia  
(mimo nocnej pory) dodatkowego oświetlenia! Biorąc 
pod uwagę mnogość miejsc akcji i jej tempo oraz zmien-
ność nastrojów, wyjątkowe brawa należą się całej ekipie. 
Mój zachwyt budzi  też pełna naturalności i prawdy gra 
aktorów - niewątpliwie oparta głównie na improwizacji. 
To musiała być fascynująca praca!
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