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W kolejnych odsłonach BO trafiają się pomysły 
mniej typowe, a korzystne np. dla środowiska 
i warte upowszechnienia. I tak np. w parku mię-
dzy ulicami Pustą a  Iglastą stanęły domki dla 
owadów zapylających. Takie owady to sojusz-
nicy człowieka dbającego o estetykę miejskich 
zieleńców, parków czy ogrodów – domki zwa-
biają je w  takie miejsca, pomagają przetrwać 
chłodniejsze dni, a w zamian owady pomagają 
roślinom wytwarzać owoce, przy okazji chro-
niąc je przed szkodnikami. Domki kosztowały 
2,5 tys. zł.
 
Z  kolei w  dzielnicy Śródmieście na terenach 
zielonych, w tym m.in. w parku przy ul. św. Bar-
bary – kosztem 6,2 tys. zł – powstały budki dla 
nietoperzy i ptaków, czyli kolejnych zwierząt, 
które warto ,,zapraszać” na obszary miejskiej 
zieleni. ,,Skrzynki” dla nietoperzy są dla tych 
ssaków przejściowym schronieniem podczas 
przelotów między kryjówkami zimowymi 
i letnimi, a także miejscem przebywania kolo-
nii rozrodczych. Nietoperze potrafią skutecz-
nie chronić nas przed komarami, a o zaletach 
licznej obecności ptaków w  mieście nikogo 
nie trzeba przekonywać. W  całym Śródmie-
ściu Częstochowy wkrótce będzie łącznie 
180 budek dla ptaków i  80 dla nietoperzy. 
 

Stworzony z inicjatywy rady lokatorów i dzięki 
wsparciu Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej 
„TBS” minipark przy ul. Żareckiej wzbogacił się 
o 6 lamp solarnych. Ten nowoczesny i ekolo-
giczny typ oświetlenia zasilany jest w  pełni 
energią pochodzącą ze światła słonecznego 
– za dnia ją gromadzi, a używa jej po zmroku. 
Zamontowane na słupach oprawy wyposa-
żone są w czujnik ruchu. Dzięki temu lampy 
świecą intensywniej w  momencie, gdy ktoś 
pod nimi przechodzi. Park kieszonkowy na 
Rakowie jest pierwszym zieleńcem w Często-
chowie wyposażonym w oświetlenie solarne. 
Koszt to 55,2 tys. zł. Zadanie objęło też posa-
dzenie 4 drzew (z gatunku katalpa bignonio-
wa w odmianie kulistej) oraz 180 krzewów pę-
cherznicy kalinolistnej (w odmianie o liściach 
czerwonych i  żółtych), w  formie żywopłotu. 

Nie brakowało zadań bardziej tradycyjnych 
– jak wybudowanie drogi wewnętrznej, 
chodnika i  instalacja oświetlenia w  pobliżu 
Zespołu Szkół Ekonomicznych przy ul. św. Augu-
styna (za kwotę 142 tys. zł) czy placu zabaw przy  
ul. Szymanowskiego 12, 14, 16 (kosztem 221 
tys. zł). Za 175 tys. zł sfinansowano także częścio-
wy remont Filii nr 7 Biblioteki Publicznej przy alei 
Pokoju i zakupiono dla niej wyposażenie.
 

Warto wspomnieć także o  innych zakończo-
nych w ciągu roku zadaniach. I tak nowe boisko 
typu ,,Orlik” powstało przy Szkole Podstawo-
wej nr 54, a podstawówkom nr 36 i 53 przybyły 
centra multimedialno-informatyczne. Powięk-
szyły się zbiory filii bibliotecznych przy ulicach 
Krakowskiej i Nadrzecznej. Kolejne wyświetla-
cze odliczające czas do zmiany świateł zostały 
uruchomione na skrzyżowaniach u  zbiegu  
ul. Krakowskiej i alei Wojska Polskiego, alei Wol-
ności z  ulicami Kopernika i  Orzechowskiego, 
Faradaya i Legionów czy Dekabrystów i Kiliń-
skiego. Na całe rodziny czeka ,,zielony” zakątek 
rekreacji przy ul. Fertnera, grill park przy pro-
menadzie Niemena, a w innym lubianym miej-
scu wypoczynku – Lasku Aniołowskim – wyko-
nano prace porządkowe i remontowe. Kolejne 
miejskie instytucje – z  miejskich środków BO 
- otrzymały ratujące życie defibrylatory (29 
sztuk), a  wybranych pracowników przeszko-
lono z  ich obsługi. Do jednostek Ochotniczej 
Straży Pożarnej w  Kawodrzy Górnej i  Dolnej, 
Kuźnicy Marianowej, Liszce Dolnej czy Dźbo-
wie trafił nowy sprzęt i  umundurowanie. Po-
prawiły się znowu warunki życia psów i kotów 
oczekujących na adopcję w  Częstochowskim 
Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt. 
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Realizacja wybranych w głosowaniu pomysłów 
5. edycji częstochowskiego Budżetu Obywatelskiego 
jest na finiszu. Łącznie w zeszłym roku było to około 
120 zadań, wśród których nie zabrakło kolejnych 
inwestycji w place zabaw, chodniki, miejsca 
parkingowe, ale także zieleń i ekologię. 



Uchwałę w  sprawie przystąpienia do 
Stowarzyszenia Miast Sanktuariów Eu-
ropy podjęto na grudniowej sesji Rady 
Miasta. Europejskie centra pielgrzym-
kowe – z  inicjatywy Częstochowy – za-
wiązały współpracę już w 1996 roku. Za-
łożenie Stowarzyszenia umożliwi m.in. 
wzmacnianie turystycznej roli miast 
członkowskich oraz utworzenie wspól-
nej marki i  strategii marketingowej.  
 
Stowarzyszenie ma zostać zarejestrowa-
ne w  przyszłym roku. W  jego skład wejdzie 
7 miast – obok Częstochowy są to Fatima, 
Loreto, Lourdes, Altötting, Mariazell i Einsie-
deln. Siedzibą będzie portugalskie miasto 
Ourém. Do Stowarzyszenia będą mogły do-
łączać miasta-sanktuaria z Europy, jak i spo-
za niej. Formalizacja współpracy jest istotna 
zwłaszcza w kontekście planowanego utwo-
rzenia Europejskiego Szlaku Kulturowego 
Miast-Sanktuariów pod auspicjami Rady Eu-
ropy. Stworzenie Szlaku ułatwi Stowarzysze-
niu pozyskiwanie środków zewnętrznych – 

z funduszy unijnych i programów krajowych. 
Przygotowania do rejestracji objęły m.in. 
opracowanie projektu statutu Stowarzysze-
nia. Rejestracja Stowarzyszenia ma wzmoc-
nić rolę miast-sanktuariów w  turystyce, 
umożliwić wymianę kulturową i współpracę 
na wielu płaszczyznach. Ułatwi dzielenie się 
doświadczeniami w sferach kultury, edukacji 
czy sportu. Pozwoli także opracować wspól-
ną wizję i  politykę na przyszłość, a  także 
utworzyć wspólną markę i strategię marke-
tingową.
Dotychczasowa współpraca grupy ,,Shri-
nes of Europe – Miasta-Sanktuaria Europy” 

rozpoczęła się już w  1996 roku. Altötting, 
Częstochowa, Fatima, Loreto i Lourdes pod-
pisały wówczas list intencyjny dotyczący 
współpracy ośrodków kultu religijnego. 
Porozumienie było wynikiem wcześniej 
nawiązanych przyjacielskich relacji Często-
chowy z miastami pielgrzymkowymi. Głów-
nym zamysłem było stworzenie podwalin 
pod wspólne działania na rzecz wielostron-
nej współpracy, wzajemnej promocji, wy-
miany doświadczeń w  obszarze turystyki. 
Kontynuacją listu intencyjnego była pod-
pisana jesienią 2003 roku Umowa o Współ-
pracy między Miastami Sanktuariami Eu-
ropy. W  kolejnym roku do grupy dołączyło 
austriackie Mariazell. Z  okazji 20. rocznicy 
istnienia ,,Shrines of Europe” w  Częstocho-
wie podpisano deklarację o kontynuowaniu 
współpracy między Miastami-Sanktuariami 
Europy. W  2017 roku do ich grona przyjęto 
szwajcarskie Einsiedeln.
Uchwała wejdzie w życie po uzyskaniu zgo-
dy Ministra Spraw Zagranicznych, do które-
go trafi za pośrednictwem wojewody. 
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Dobrej jakości miejska komunikacja to oczywiście lepsza infrastruk-
tura, ale i przyjazne, nowoczesne rozwiązania technologiczne i orga-
nizacyjne w modelu ,,smart city”. Oba te elementy staramy się łączyć 
w miejskim programie ,,Lepsza komunikacja w Częstochowie”. Remon-
tujemy więc bądź budujemy drogi, także te ,,boczne” czy osiedlowe 
(mimo trudności finansowych kilka takich zadań dzielnicowych reali-
zujemy, korzystając z  dobrej aury, na przełomie roku). Wymieniamy 
tabor miejskiego transportu, prowadzimy kompleksową moderniza-
cję linii tramwajowej. Rosną trzy centra przesiadkowe przy dworcach. 
Przed nami trzeci sezon Systemu Roweru Miejskiego. Wydłużają się 
ścieżki rowerowe, także te wiodące w jurajskie okolice Częstochowy. 
Lepsza komunikacja to jednak także usprawnienia, tańsze niż wielkie 
inwestycje drogowe, ale ułatwiające życie wszystkim poruszającym się 
po mieście w jakikolwiek sposób – czy to na własną rękę czy transpor-
tem zbiorowym. Dzięki nim można bardziej precyzyjnie zaplanować 
przejazd z punktu A do punktu B. Temu ma służyć popularna platforma 
jakdojade.pl – od niedawna są w niej rozkłady jazdy naszej komunikacji 
miejskiej. Za celowe uznali to głosujący w 5. edycji Budżetu Obywatel-
skiego. Aplikację wystarczy zainstalować na swoim telefonie, aby mieć 
wygodny dostęp do danych rozkładowych wszystkich częstochow-
skich linii komunikacyjnych, miejskich i  podmiejskich. Oczywiście 
serwis działa też na komputerach stacjonarnych. Ma intuicyjną i wy-
godną wyszukiwarkę połączeń, która pomaga optymalnie zaplanować 
podróż różnymi środkami transportu zbiorowego nie tylko u nas, ale 
i w największych polskich miastach, które akurat odwiedzamy.  
Jakdojade.pl to nie jedyne przydatne pasażerom narzędzie. Od jesie-
ni 2018 roku dzięki naszemu MPK możemy śledzić interesujące nas 
linie, poruszające się nimi pojazdy czy czas oczekiwania na poszcze-

gólnych przystankach. Interaktywne narzędzie ,,Live MPK” stworzyli 
pracownicy miejskiego przewoźnika, wychodząc naprzeciw potrze-
bom zgłaszanym przez samych mieszkańców. Niczego nie trzeba 
ściągać na swoje urządzenia – wystarczy zwykły dostęp do interne-
tu. Dzięki swojej prostocie ,,Live MPK” działa na każdym urządzeniu 
i pozwala m.in. sprawdzić najbliższe odjazdy z naszego przystanku, 
śledzić pozycję pojazdu, sprawdzić typ taboru realizującego kurs czy 
możliwe opóźnienia. Ta aplikacja będzie informacyjnie zintegrowa-
na z Systemem Dynamicznej Informacji Pasażerskiej, gdy ten ujaw-
ni większość swoich możliwości po zakończeniu obecnych testów, 
a pełną parą ruszy po oddaniu do użytku centrów przesiadkowych. 
Elementem Systemu są cyfrowe tablice, które stoją przy kilkudzie-
sięciu głównych przystankach MPK. Tablice na razie wyświetlają roz-
kłady, a będą informować o aktualnej sytuacji na miejskich drogach, 
pokazując rzeczywisty czas do przyjazdu najbliższych autobusów 
czy tramwajów. Wart 3,6 mln zł system będzie służył także osobom 
ze szczególnymi potrzebami – niedowidzącym i niewidomym. Tych 
z największym stopniem niepełnosprawności miasto wyposaży w pi-
loty, dzięki którym będzie można odsłuchać komunikaty głosowe 
z informacją pasażerską.  
Mam nadzieję, że System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej, dzięki 
aktualnym informacjom z  tras, zaoszczędzi pasażerom MPK trochę 
nerwów, zwłaszcza w  godzinach szczytu…  Chciałbym oczywiście, 
żeby opóźnienia miejskich autobusów i tramwajów nie były zbyt czę-
ste ani zbyt duże… 

   Pozdrawiam serdecznie
Krzysztof Matyjaszczyk

Prezydent Miasta Częstochowy

PYTAMY PREZYDENTA 

...O INFORMACJĘ 
DLA PASAŻERÓW
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CZĘSTOCHOWA W STOWARZYSZENIU 
SHRINES OF EUROPE 

Dzięki wartej ponad 738 tys. 
zł inwestycji budynek Bursy 
Miejskiej został dostosowany 
do obowiązujących przepisów 
przeciwpożarowych. 

Inwestycja miała na celu wykona-
nie robót budowlanych związa-
nych z  dostosowaniem bursy do 
przepisów przeciwpożarowych. 
I tak przebudowano strefę wejścio-
wą, wykonano zabudowę klatek 
schodowych wraz z  montażem 
stolarki aluminiowej. Prace obję-

ły też podzielenie korytarzy oraz 
rozbiórkę części stropu w klatkach 
schodowych dla potrzeb montażu 
klap oddymiających. Zainstalowa-
no system automatycznego od-
dymiania klatki schodowej, system 
sygnalizacji pożaru, oświetlenie 
ewakuacyjne. Wymieniono także 
hydranty wewnętrzne. Całości do-
pełniły prace wykończeniowe.
Wykonanie robót powierzo-
no wyłonionej w  przetargu 
firmie F.U.H. DZIEDZICKI z  Ko-
nopisk. Inwestycja kosztowała 

ok. 738,5 tys. zł – ponad 598 tys. 
z  tej kwoty pochodziło z  miej-
skiego budżetu, a  prawie 140 
tys. zł z  budżetu Bursy Miejskiej. 

5 lat temu budynek bursy przy 
ul. Prusa przeszedł prace termo-
modernizacyjne, zyskując nową 
elewację.

BURSA BEZPIECZNIEJSZA

Zacznie działać 1 kwietnia i zastąpi Często-
chowskie Przedsiębiorstwo Komunalne 
w zakresie utrzymania czystości oraz pielę-
gnacji miejskiej zieleni. 
 
Utworzenie Centrum Usług Komunalnych 
(CUK) jest konsekwencją zmian w  usta-
wie o  utrzymaniu czystości i  porządku 
w  gminach, które spowodowały, że Czę-
stochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne 
przestało spełniać przepisy prawa zamó-
wień publicznych, pozwalające na udzie-
lanie zamówienia na realizację tych zadań 
z  wolnej ręki własnej spółce komunalnej. 
W  obliczu nowej sytuacji prawnej mia-
sto przeanalizowało wszelkie rozwiązania, 
które – z  jednej strony – pozwoliłyby mu 
zachować kontrolę nad kompleksową re-
alizacją dotychczasowego zadania CzPK 
przez jednego wykonawcę, a z drugiej - po-
zostać w  zgodzie z  nowymi przepisami. Po 
analizach zarekomendowano powołanie 
jednostki budżetowej do realizacji tego 
zadania w  całości. Stworzenie takiej jed-
nostki ma ważną zaletę – zmniejszy koszty 
dla miasta. Do usług wykonywanych przez 
Centrum Usług Komunalnych – zarządza-

nia gospodarowaniem odpadami komu-
nalnymi, pojemnikami oraz zielenią – nie 
będzie bowiem doliczany podatek VAT. 
Centrum Usług Komunalnych (CUK) bę-
dzie budżetową jednostką organizacyjną 
Gminy Miasta Częstochowy, nieposiada-
jącą osobowości prawnej. Nadzór nad nią 
będzie sprawował prezydent miasta. CUK 
będzie funkcjonować na bazie ustaw o  sa-
morządzie gminnym, powiatowym, ustawy 
o finansach publicznych, o utrzymaniu czy-
stości i  porządku w  gminach, o  odpadach, 
o  ochronie przyrody oraz odrębnych prze-

pisów i  swojego statutu. Zajmie się m.in. 
przeprowadzaniem zamówień publicznych 
oraz nadzorowaniem zadań realizowanych 
przez podmioty świadczące usługi komunal-
ne. Zadaniem jednostki będzie też tworze-
nie i  nadzorowanie punktów selektywnego 
zbierania odpadów komunalnych (oprócz 
stacjonarnych) czy wyposażanie nierucho-
mości wchodzących w zakres gminnego sys-
temu gospodarowania odpadami w  worki 
i pojemniki do ich zbierania. W kompetencji 
Centrum znajdzie się również usuwanie od-
padów z ,,dzikich wysypisk”. CUK będzie pro-
wadzić Biuro Obsługi Klienta oraz zajmie się 
działaniami informacyjnymi i  edukacyjnymi 
na temat gospodarowania odpadami.
W obszarze zieleni miejskiej nowa jednostka 
będzie czuwać nad pielęgnacją i utrzymywa-
niem porządku na terenach zielonych. Przy-
padnie jej też zadanie usuwania skutków 
ewentualnych gwałtownych zjawisk atmos-
ferycznych.
Gospodarkę finansową Centrum będzie 
prowadzić na zasadach określonych dla jed-
nostek budżetowych w ustawie o finansach 
publicznych, a dochody odprowadzać na ra-
chunek dochodów budżetu miasta. 

POWSTANIE CENTRUM USŁUG KOMUNALNYCH
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KARTY NA STÓŁ
Polska w brydżu sportowym jest potęgą pierwszej wielkości. Tej jesieni, w Wuhan w Chinach biało-czerwoni 
wygrali mistrzostwa świata w tej dyscyplinie, podczas słynnego turnieju Bermuda Bowl. W Częstochowie na 
razie nie ma brydżystów tej klasy co nasi mistrzowie, ale zespół PIKAR-a, który walczy w rozgrywkach III 

ligi ma aspiracje. Na razie sięgają one występów na drugim froncie.

Ligowa drużyna PIKAR-a skrzyknęła się dwa 
lata temu. W jej reaktywacji maczał palce Ja-
nusz Danek, wielki sympatyk żużla i speedro-
wera, a prywatnie miłośnik karcianych roz-
grywek. Brydż jest niezmiernie popularny na 
całym świecie. Nic dziwnego. W największych 
turniejach można zarobić całkiem niezłe pienią-
dze. I dlatego nasi rodacy pojawiają się wszę-
dzie, gdzie toczy się walka o duże stawki. My  
w Częstochowie na razie walczymy tylko o sym-
boliczne puchary. Najważniejsze, że środowisko 
ma nowy impuls do rozwoju, czyli zmagania  
w lidze. Wskrzesić to wszystko pomogli dawni 
zawodnicy, osoby ze środowiska, choćby  Zdzi-
sław Wojtynia, czy Andrzej Biernacki. Ale ta lista 
jest znacznie dłuższa  – tłumaczy Danek.

Trzon zespołu ligowego tworzą znani gracze 
od lat grający przy stołach i licytujący szle-

my: Janusz Paliwoda, Paweł Krzyżanowski, 
Grzegorz Sokołowski, Tadeusz Karpik, Marek 
Tekieli, Edmund Kolmas, Janusz Kielichowski 
czy kilku innych. Bardzo wspiera nas również 
znany nestor częstochowskich szachów, nie-
zastąpiony Stefan Brzózka. Wielce doceniam 
wkład jego pracy w to, co się dzieje w często-
chowskim brydżu – dodaje Danek.

W tym sezonie w zespole PIKAR-a pojawił 
się także częstochowian Jacek Młyńczyk, 
który przez kilka sezonów był zawodnikiem 
brydżowej Wisły Kraków. I jego doświad-
czenie ma pomóc w rywalizacji o upragnio-
ny awans. W poprzednim sezonie zajęliśmy  
w lidze trzecią pozycję. Nie chcę niczego zape-
szać, ale teraz chcemy powalczyć o coś więcej. 
Łatwo nie będzie, bo poziom rozgrywek jest na-
prawdę wysoki, a dobrych zawodników nawet 

na tym poziomie jest bardzo wielu. 5 stycznia 
wybieramy się do Chorzowa na ligowy zjazd. 
Po tym współzawodnictwie będziemy mogli 
już realnie ocenić nasze szanse w rozgrywkach 
– wyjaśnia jeden z częstochowskich zawod-
ników, Janusz Paliwoda.

Oprócz rozgrywek ligowych do kalendarza czę-
stochowskich imprez sportowych już na stałe 
wpisane zostały dwie imprezy: Mistrzostwa 
Częstochowy i zmagania o Puchar Prezydenta.  
Tych, którzy chcą sprawdzić się w sportowej, bry-
dżowej rywalizacji, zapraszamy w każdy wtorek  
o godzinie 17.30 do restauracji „Akwen” w Często-
chowie. Tam znaleźliśmy swoją oazę, tam mamy 
godne warunki, żeby pograć i potrenować. Przed 
nikim drzwi nie zamykamy  – zaprasza wszyst-
kich miłośników tej gry Janusz Danek.

Andrzej Zaguła

Miejski plan adaptacji do zmian klimatu 
powstał w odpowiedzi na jeden z najważ-
niejszych problemów ochrony środowi-
ska, jakim są zmiany klimatu i  potrzeba 
adaptacji do skutków tych zmian. Pod 
koniec zeszłego roku przyjęli go często-
chowscy radni.
 
Plan adaptacji po raz pierwszy kompleksowo 
identyfikuje zagrożenia wynikające ze zmian 
klimatu oraz dobiera konkretne rozwiąza-
nia, które będą realizowane, by poprawić 
warunki życia w mieście i zwiększyć bezpie-
czeństwo mieszkanek i  mieszkańców Czę-
stochowy. Są ukierunkowane na łagodzenie 
zagrożeń wynikających ze zmian klimatycz-
nych dla czterech sektorów: gospodarka 
wodna, zdrowie publiczne/ grupy wrażliwe, 
transport i energetyka, które w pracach nad 
Planem adaptacji Miasta Częstochowy do 
zmian klimatu do roku 2030 (MPA) oceniono 
jako najbardziej wrażliwe w mieście.

MPA ma na celu przystosowanie miasta do 
zmian klimatu, zwiększenie jego odporności 
na zjawiska ekstremalne oraz zwiększenie 
potencjału do radzenia sobie ze skutkami 
takich zmian w  mieście. Plan zawiera część 
diagnostyczną, w  której opisano zjawiska 
klimatyczne wpływające na miasto (takie jak 
upały, mrozy, oblodzenia, powodzie, susze, 
śnieg, wiatr), oceniano wrażliwość miasta na 
te zjawiska oraz możliwości w radzeniu sobie 
ze zmianami klimatu.
 
W  odpowiedzi na zagrożenia klimatyczne 
ustalono cel główny MPA, cele szczegóło-
we oraz trzy rodzaje działań adaptacyjnych. 
Działania informacyjno-edukacyjne służą 
m.in. podnoszeniu świadomości klimatycz-
nej i polegają na rozpowszechnianiu wiedzy 
o  zagrożeniach, ich skutkach, właściwych 
i  niewłaściwych zachowaniach w  sytuacji 
wystąpienia zagrożeń, promocji energo-
oszczędnych rozwiązań. Działania organi-
zacyjne z  kolei polegają na nawiązywaniu 
współpracy z  podmiotami adaptacji do 
zmian klimatu, doposażaniu służb ratowni-
czych, opracowaniu procedur ostrzegania 
i  reagowania w  przypadku zagrożenia oraz 

wytycznych dla wykonawców, wskazań 
planistycznych i  budowlanych w  kwestii 
retencjonowania i  wykorzystania wody 
deszczowej, pozyskiwaniu środków finanso-
wych, aktualizacji dokumentów planowania 
przestrzennego. I  trzecie, ostatnie działa-
nia - techniczne, polegają na inwestycjach 
w środowisku, takich jak: odtworzenie reten-
cji wodnej, termomodernizacja, zacienianie 
placów zabaw, budowa i  rewitalizacja par-
ków, budowa zielono-błękitnej infrastruktu-
ry, a także infrastruktury służącej do produk-
cji energii ze źródeł odnawialnych. W  MPA 
określono także zasady wdrożenia działań 
adaptacyjnych (podmioty odpowiedzialne, 
ramy finansowania, wskaźniki monitorin-
gu, założenia dla ewaluacji oraz aktualizacji 
planu). Zapewnienie bezpieczeństwa, ładu 
przestrzennego, zrównoważonego rozwoju, 
ochrony różnorodności biologicznej i kultu-
rowej miasta w warunkach zmian klimatu to 
cel nadrzędny przyjętego planu.
 
Diagnoza przeprowadzona została na podsta-
wie historycznych pomiarów meteorologicz-
no-hydrologicznych, opracowań naukowych, 
czy modelowych scenariuszy spodziewanych 
zmian klimatycznych, a  poparta konsultacja-
mi z  interesariuszami. W  dalszym etapie prac 
pozwoliła ona na wybór zestawu działań ada-
ptacyjnych skutecznie zwiększających odpor-
ność miasta na zmiany klimatu. Z przeprowa-
dzonych analiz wynika, że główne zagrożenia 
klimatyczne w Częstochowie to: wzrost tempe-
ratury maksymalnej powietrza; występowanie 
fal gorąca i dni upalnych; występowanie lokal-
nych, nagłych powodzi miejskich powodują-
cych zalanie lub podtopienie terenu w wyniku 
wystąpienia silnego, krótkotrwałego opadu 
deszczu o  dużej wydajności; występowanie 
deszczy nawalnych oraz smogu. Zjawiska te 
stanowią poważne zagrożenie dla prawidło-
wego funkcjonowania miasta oraz zdrowia 
i życia mieszkanek i mieszkańców.
 
Działania adaptacyjne pomogą miastu przy-
stosować się do zmian klimatu, redukując 
podatność sektorów miasta: gospodarki 
wodnej, transportu, energetyki oraz zdrowia 
publicznego/grup wrażliwych. Plan Adapta-

cji składa się z  dwóch zasadniczych części 
– diagnostycznej i programowej. Część dia-
gnostyczna zbudowana jest na podstawie 
analizy informacji zawartych w  dokumen-
tach planistycznych i strategicznych miasta, 
danych meteorologicznych hydrologicz-
nych, danych statystycznych i  przestrzen-
nych oraz ocenach i  wynikach przeprowa-
dzonych analiz eksperckich. Te ostatnie 
dotyczyły zjawisk klimatycznych i  ich po-
chodnych; wrażliwości miasta na zmiany kli-
matu; określenia potencjału adaptacyjnego 
miasta; podatności miasta na zmiany klima-
tu oraz analizy ryzyka.
 
Plan Adaptacji dla Częstochowy powstał 
z  wykorzystaniem metody partycypacyjnej. 
Prace nad przygotowaniem dokumentu pro-
wadzone były w ścisłej współpracy z Zespo-
łem Miejskim oraz m.in. z przedstawicielami 
mieszkańców, organizacji pozarządowych, 
uczelni wyższych, przedsiębiorców. Interesa-
riusze brali udział w spotkaniach warsztato-
wych i konsultacyjnych, organizowanych na 
poszczególnych etapach prac.
 
Opracowanie Planu Adaptacji wynika ze 
Strategicznego Planu Adaptacji dla sektorów 
i  obszarów wrażliwych na zmiany klimatu 
do roku 2020 z perspektywą do roku 2030, 
w  którym wskazuje się na potrzebę podej-
mowania adaptacji w  miastach. W  tym do-
kumencie miasta uznaje się za szczególnie 
wrażliwe na zmiany klimatu.

Plan Adaptacji do zmian klimatu miasta Czę-
stochowy jest spójny z  dokumentami stra-
tegicznymi i  operacyjnymi opracowanymi 
zarówno dla miasta, jak i  dla województwa 
śląskiego. Prognoza oddziaływania na śro-
dowisko projektu „Planu adaptacji do zmian 
klimatu miasta Częstochowy do roku 2030” 
została wykonana w ramach projektu „Opra-
cowanie planów adaptacji do zmian klimatu 
w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców”, 
realizowanego na zlecenie Ministerstwa 
Środowiska przez Instytut Ochrony Środo-
wiska - PIB, Instytut Meteorologii i  Gospo-
darki Wodnej - PIB, Instytut Ekologii Terenów 
Uprzemysłowionych i Arcadis sp. z o.o.

Jak co roku, Regionalna Rada Polskiego 
Komitetu Olimpijskiego w  Częstochowie 
wraz  z  Urzędem Miasta Częstochowy 
oraz mediami – Telewizją Orion i redakcją 
„Życia Częstochowy”, organizują plebi-
scyt na najlepszego sportowca, trenera 
i działacza minionych dwunastu miesięcy.

Przyznać muszę, że poprzedni rok był wyjąt-
kowo obfity w  sukcesy. Naprawdę jest z  kogo 

wybierać – mówi przedstawiciel Regional-
nej Rady PKOL, Jerzy Raganiewicz. Trudno 
się z  nim nie zgodzić. W  2019 roku nie byle 
jakie sukcesy osiągali żużlowcy Włókniarza, 
piłkarze Rakowa, siatkarki Częstochowianki, 
tenisistki stołowe Bebetto AZS-u UJD. Piękny 
indywidualny sukces - mistrzostwo świata - 
wywalczyła w  akrobacji szybowcowej Patry-
cja Pacak, reprezentantka częstochowskiego 
Aeroklubu. 

Takie nazwiska jak Leon Madsen, Jakub Miśko-
wiak, Tomasz Petraszek, czy Roksana Załomska 
znane są niemal wszystkim sympatykom sportu 
w  Częstochowie. Ale plebiscyt na najlepszych 
czasem jest probierzem popularności poszcze-
gólnych dyscyplin sportowych w naszym mieście 
– dodaje Raganiewicz.
Ogłoszenie wyników nastąpi 7 lutego, 
o godz. 15.00, w częstochowskim Ratuszu. 

az   

NAJLEPSI SPORTOWCY, TRENERZY I DZIAŁACZE

MIASTO A ZMIANY
KLIMATYCZNE
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 12 stycznia w całej Polsce odbędzie się -  pod hasłem: „Wiatr w żagle - Dla zapewnienia najwyższych standardów   
 diagnostycznych i leczniczych w dziecięcej medycynie zabiegowej” - XXVIII Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
 Pomocy. W zeszłym roku Częstochowa zebrała prawie 450 tysięcy złotych i wszyscy liczą, że w tym roku uda 

 się pobić ten fantastyczny wynik. W końcu zbiórka jest dla tych najmłodszych i najbardziej bezradnych. 

Fundusze, które uda się zgromadzić podczas 
tegorocznego finału WOŚP, zostaną przeka-
zane na zakup najnowocześniejszych urzą-
dzeń dla ratowania życia i  zdrowia dzieci 
potrzebujących różnego rodzaju operacji. 
Chirurdzy wszystkich specjalności dzień 
i  noc w  całej Polsce ratują życie najmłod-
szych pacjentów. Aby te operacje były sku-
teczne i bezpieczne, potrzebne są najnowo-
cześniejsze i  bardzo kosztowne urządzenia 
medyczne (m.in.: lampy operacyjne, stoły 
operacyjne, diatermie, aparaty do znieczu-
lenia, sprzęt monitorujący, urządzenia te-
letransmisyjne, aparaty RTG z  ramieniem 
C, zestawy endoskopowe). Stanowią one 
niezbędne wyposażenie sal operacyjnych 
i  zakładów diagnostyki obrazowej. Tego-
roczny cel Finału obejmuje także zakup wy-
posażenia dla oddziałów intensywnej terapii 
pooperacyjnej. W ich przypadku planowane 
jest nabycie inkubatorów, monitorów, respi-
ratorów, a także strzykawek automatycznych 
i  objętościowych. Ponadto, zarówno dla sal 
operacyjnych, jak i  oddziałów pooperacyj-
nych, niezbędne będą zakupy ultrasonogra-
fów i echokardiografów.
W częstochowskim sztabie WOŚP przygoto-

wania do Finału trwały już od października. 
W  związku z  czym 12 stycznia mieszkańcy 
miasta mogą liczyć na niedzielę pełną atrak-
cji: fantastycznych koncertów, licytacji unika-
towych przedmiotów, smakowania pysznej 
grochówki i  przede wszystkim doskonałej 
zabawy. O  godz. 11.00 warto będzie poja-
wić się na placu Biegańskiego, żeby pokibi-
cować 150 biegaczom, którzy po raz ósmy 
pobiegną w  Częstochowskim Biegu „Policz 
się z  cukrzycą”. Pół godziny później z  placu 
Daszyńskiego ruszy dziecięca Parada Serc. 
Najlepiej pojawić się na niej z  własnymi in-
strumentami i  własnoręcznie wykonanymi 
serduchami, bo plan jest taki, żeby wspól-
nie pohałasować! Paradę uświetnią anima-
cje taneczne Pana Maćka, a  także występ 
Elisy, złożony z  przepięknych piosenek dla 
dzieci. Z kolei  o godz. 13.00 rozpocznie się 
sprzedaż wyjątkowych wielkoorkiestrowych 
gadżetów, które z  pewnością będą świetną 
pamiątką z tegorocznego Finału. 
Oczywiście w  tym roku nie zabraknie rów-
nież doskonałych koncertów. O  muzyczne 
tło zbiórki zadbają zespoły: Rastafajrant, Pa-
siBrzuchy, Pogoria, Zouzy. Gwiazdą wieczoru 
będzie zespół Tabu. Powstał on w 2003 roku - 

z inicjatywy Rafała Karwota oraz Marcina Su-
chego - i przez ostatnie 16 lat konsekwentnie 
podbijał serca fanów swoim energetycznym 
reggae, mocną sekcją dętą i  charyzmą sce-
niczną. W  ich muzyce można usłyszeć rów-
nież ska i elementy bałkańskie. Tabu ma na 
koncie pięć studyjnych albumów („Jedno-
słowo”, „Salut”, „Endorfina”, „Meteory”, „Sam-
bal”), setki zagranych koncertów i  tysiące 
przejechanych kilometrów w trasie po całej 
Polsce. Są jak wielka rodzinna machina, która 
prze do przodu niczym dobrze rozpędzona 
lokomotywa. To właśnie oni zaprowadzą nas 
o godz. 20.00 ku obowiązkowemu Światełku 
do Nieba!
XXVIII Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy w  Częstochowie to również liczne 
imprezy towarzyszące, odbywające się poza 
ścisłym centrum miasta. Między innymi VII 
Śląska Integracja Terenowa, czyli jedna z naj-
większych w  Polsce imprez offroadowych 
pod szyldem WOŚP. Ponadto tego dnia bę-
dzie można wziąć udział w paintballu, wyjść 
na kręgle, a  nawet postrzelać na strzelnicy! 
Szczegółowe informacje można znaleźć na 
stronie www.wosp.czest.pl i  na profilu FB 
częstochowskiego sztabu WOŚP. 

OPOWIEŚCI 
Z CZASU PRL
Zbisław Janikowski to miłośnik i znawca hi-
storii Częstochowy, który w  grudniu 2019 
roku odebrał Nagrodę Województwa Ślą-
skiego im. Karola Miarki za wybitny dorobek 
wzbogacający wartości kultury regionu i kra-
ju. Napisał on o Częstochowie kilka książek, 
m.in. „Moje dni Częstochowy”, „Częstochowy 
historie mniej znane”, „Nowe baśnie, legen-
dy, opowieści z dziejów Częstochowy i oko-
lic” czy też  „Częstochowa między wojnami. 
Opowieść o  życiu miasta 1918-1939”. Tym 
razem przyszła pora na gawędziarską i wspo-
mnieniową - ironicznie określoną w  podty-
tule jako „tylko dla cierpliwych”- opowieść 
o mieście w czasach powojennej Polski.

Całość zaczyna się w  „rozleniwionym” lip-
cu, który „niesie wspomnienia”. I  choć Jani-
kowski to rocznik przedwojenny, to właśnie 
w  lipcu przyszedł na świat i  z  daty swoich 
urodzin uczynił symboliczny początek całej 
historii. Również dlatego, że w  lipcu powo-
łano do życia Polską Rzeczpospolitą Ludową.

Książka stanowi sumę doświadczeń większości 
mojego życia. Je ten PRL przećwiczyłem od po-
czątku do końca – tłumaczy Zbisław Janikow-
ski. – Szkoła podstawowa, liceum, studia, póź-

niej praca zawodowa, to wszystko przeżyłem 
właśnie w peerelu. A ponieważ mam zdolność 
zapamiętywania wielu informacji, to w  mojej 
pamięci zachowały się różne przedziwne rze-
czy. Stąd odtworzenie z  pamięci wszystkich 
zaszłości pozwoliło mi tę książkę napisać.

„Moja Częstochowa…” składa się z dwunastu 
rozdziałów, odpowiadających poszczegól-
nym miesiącom. Dzięki temu, jak zaznacza 
sam autor, po skończonej lekturze z  powo-
dzeniem można zacząć od nowa. Wszak po 
czerwcu znów następuje lipiec. Książka nie 
jest kroniką czy historycznym zapisem mi-
nionych czasów, choć ich wartości nie jest 
wcale pozbawiona. To raczej czuła narracja, 
skupiona na tym, co zwykłe i  niezwykłe, 
codzienne i  niecodzienne. Opowieść przy-
glądająca się fenomenowi tamtego okresu, 
a nie analiza poddająca go ocenie.

Całość dopełnia kilkadziesiąt fotografii, na 
których zobaczymy ludzi i miejsca, w różnych 
okolicznościach. Dzieci i dorosłych odpoczywa-
jących i pracujących. Jest tam miejsce na wieś, 
miasto, sklepy, zakłady pracy, sytuacje oficjalne, 
jak i te mniej formalne. To wszystko towarzyszy 
tekstowi, misternie splecionemu z najdrobniej-

szych wspomnień i obrazów zachowanych za-
pewne w niejednej ludzkiej pamięci.

Książka jest skonstruowana trochę na przekór 
pewnym konwenansom – dodaje autor. – Lu-
bię być przekornym, tak więc starałem się unik-
nąć sztampy, a nawet w pewien sposób zaszo-
kować czy sprowokować do zastanowienia.

W  związku z  tym trzystustronicowa opo-
wieść jest tak przemyślana i skonstruowana, 
by – nawet mimo osobistych wspomnień Ja-
nikowskiego, zaakcentowanych zresztą w ty-
tule – każdy, kto żył w tamtych czasach, mógł 
wywołać własne wspomnienia i powrócić do 
tamtych chwil, miejsc i  ludzi. Z kolei osoby, 
które nie pamiętają lub nie znają tego okre-
su, swobodnie mogą odbyć podróż w czasie, 
by odkryć PRL i Częstochowę sprzed lat.

Moją książkę czytają przede wszystkim ludzie, 
którzy peerel dobrze znali, bo to jest ich świat. 
Ale młodych to też wciąga. To nie jest tak, że 
młodzi są na wszystko obojętni. Pewne rzeczy 
ich interesują i podejrzewam, że do tej książki 
również się dobiorą – podsumowuje z uśmie-
chem Janikowski.

mw

„Moja Częstochowa w PRL, mój PRL w Częstochowie” to tytuł 
najnowszej książki Zbisława Janikowskiego, który tym razem 

pisze o naszym mieście, uwikłanym w jeden z najbardziej 
niejednoznacznych okresów polskiej historii.
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 Na nową książkę Weroniki Murek musieliśmy czekać cztery  
 lata. Zdecydowanie jednak było warto. „Feinweinblein” 

 to zbiór trzech doskonałych i misternie skonstruowanych 
 dramatów, który zdążył już przynieść autorce kolejną 

 nominację do Paszportu Polityki. Z absolwentką 
 częstochowskiego IV LO im. Sienkiewicza rozmawiamy 

 o presji po debiucie, teatralnych wyzwaniach 
 i planach na przyszłość. 

Adam Florczyk: Twoja debiutancka książka 
„Uprawa roślin południowych metodą Mi-
czurina” narobiła sporo hałasu w literackim 
światku. Zebrała masę pozytywnych recen-
zji, Nagrodę im. Witolda Gombrowicza i no-
minacje do pozostałych najważniejszych, 
polskich nagród literackich. Taki efektowny 
start pomaga rozłożyć skrzydła, czy jest ra-
czej stresującą presją?

Weronika Murek: Jakiś czas temu wylogowa-
łam się z polskiego życia literackiego. Przynaj-
mniej tego, które znałam, a które wydawało mi 
się wtedy wielką plątaniną całej tej okołopro-
mocyjnej gadaniny - kto gdzie miał recenzję 
i od kogo, kto gdzie był nominowany i dlacze-
go, kto i gdzie dostał jakieś stypendium. Bardzo 
łatwo się wtedy zarazić jakąś zbiorową paniką 
czy ciśnieniem, a  ja czułam też, że nie mam 
w sobie dostatecznej ilości spokoju, żeby móc 
to gładko znieść. Jasne, że wyjście poza tę siat-
kę powiązań jest trudne, a może niemożliwe, 
i skłamałabym, gdybym teraz powiedziała, że 
działam gdzieś wyłącznie na opłotkach. Współ-
pracuję przecież z różnymi gazetami, należę do 
konkretnych środowisk - chociażby tych gazet. 
Bardzo staram się jednak pilnować, żeby tej 
presji nie ulegać i po prostu robić swoje - tak jak 
sobie w tym momencie to wyobrażam. Bałam 
się bardzo, że zacznę próbować, eksperymen-
tować, że zacznę kalkulować, że sobie zapro-
jektuję książki na kalkulatorze. Jasne, że miło 
jest być docenionym, ale wszystko to jest tro-
chę wypadkową szczęścia, okoliczności, trafie-
nia na wir, który akurat nas zassie. W pewnym 
sensie tym, co mi najbardziej wtedy pomogło, 
było to, że bardzo starałam się cały czas pole-
gać na własnej ciekawości i  tym, żeby szukać 

okazji do jej zaspokojenia. A czasami ta cieka-
wość prowadziła innymi ścieżkami niż pewnie 
powinna, gdyby sobie jej ścieżkę warunkować 
tą presją.

Recenzenci włożyli Cię do szufladki „au-
torka dla koneserów, która otwiera drzwi 
do zupełnie nowego literackiego świata”. 
Wygodnie Ci tam? Czujesz, że piszesz dla 
smakoszy? 
Wiem, że moje pisanie może nie wszystkim 
się podobać i wiem, że ten rodzaj języka czy 
świata polega na tym, że albo się go kupuje 
w całości albo w ogóle. A ci, którzy się na nie-
go „załapują”, są bardzo różni. Z różnych wła-
snych światów się rekrutują - na tyle różnych, 
że nigdy nie potrafiłam sobie wyobrazić tego 

słynnego „wymarzonego czytelnika”. I konse-
kwentnie - skoro tego czytelnika sama nie 
potrafiłam zaszufladkować, tym trudniej 
mnie było z  jakimś zaszufladkowaniem so-
bie poradzić. Czasami udają się wspaniałe 
spotkania przypadkowe.

Przez ostatnie lata dałaś się poznać raczej 
jako autorka sztuk teatralnych niż spe-
cjalistka od prozy, współpracowałaś ze 
scenami w całej Polsce. Ale w Twoim przy-
padku nie była to chyba miłość do teatru 
od pierwszego wejrzenia, nie byłaś wcze-
śniej jakąś wielką teatralną maniaczką. 
Zatem, jak to się właściwie zaczęło? Dla-
czego w  pewnym momencie postawiłaś 
na dramaty? 

WSPANIAŁE 
SPOTKANIA 

PRZYPADKOWE

Po pierwszej książce czułam bardzo mocno, 
że potrzebuję dać sobie więcej czasu na to, 
żeby móc się spokojnie rozwijać w inny spo-
sób niż dotychczas. Bałam się, że jeśli nie 
zmienię swojej ścieżki, skończę ostatecznie, 
powtarzając bardzo szczelnie i radykalnie tę 
samą opowieść w podobnych ramach. Ktoś 
mi powiedział: te opowiadania były bardzo 
mocno oparte na dialogu, może powinnaś 
spróbować dramatu? Pomyślałam, że to 
może dobry pomysł, chociaż to była bar-
dziej intuicja - z biegiem czasu coraz trudniej 
wytłumaczalna. Wyobrażałam sobie teatr 
jako miejsce spotkań osób pochodzących 
z  różnych środowisk, z  różnymi artystycz-
nymi backgroundami. Wydawało mi się to 
ciekawe - uczyć się myślenia o  tekście od 
tych, którzy zajmują się zawodowo muzyką, 
choreografią. Byłam ciekawa, co wyniknie 
z takiego montażu.

Myślisz, że teatr ma większą siłę rażenia od 
książek. Łatwiej ze sceny trafić do konkret-
nego odbiorcy? 

Myślę, że doraźność teatru jest większa - że bez 
względu na to, iż kalendarze teatralne także są 
ustawiane z wyprzedzeniem - teatr ma jednak 
krótszy czas reakcji niż literatura. Bywa, że tak-
że jego siła rażenia - chociaż mocniejsza - jest 
też krótsza. Mówiłam, że wierzę w siłę rażenia 
teatru, bo wydaje mi się, że w teatrze - dzięki 
temu, że bazuje na bezpośrednim kontakcie 
z widzem - jakoś dotkliwiej i bardziej wyraziście 
zachodzi ten proces osmozy pomiędzy formą/
treścią a odbiorcą. 

Mam wrażenie, że ostatnio ciągnie Cię tro-
chę do publicystyki. Coraz więcej można 
w  Twoich tekstach odnaleźć odniesień do 
tu i teraz, choć oczywiście nie rezygnujesz 
przy tym z groteski i absurdu. Wierzysz, że 
teatr i  literatura mogą jeszcze coś zmienić 
na świecie?  

Starałam się zawsze konstruować światy na 
pograniczu tego, co realne i nierealne; czasami 
faktycznie jest tak, że te doraźności coraz moc-
niej da się odczytać. Ale nie wiem, czy faktycz-
nie szczerze wierzę w to, że literatura czy teatr 
mogą zmienić świat - coraz częściej się łapię na 
tym, że oczekuję od nich aby przez dwie, trzy, 
cztery godziny sprawiły, by ten świat do zmia-
ny stał się mniej dotkliwy.

Lubisz twórczą pracę w grupie? Pytam, bo 
teatr z pewnością tego wymaga...

Różnie to bywa, nie wszystkie grupy bywają 
przyjazne, ale zwykle wierzę w to, że taka praca 
uczy - chociaż na chwilę - odzwyczajać się od 
siebie, od własnego myślenia, przekonania, od 
własnych nawyków. Pozwala stawiać sobie py-

tania, których byśmy sami sobie nie postawili. 
Tak na to patrzę, jako na naukę dystansu, a cza-
sem i jako naukę podważania siebie.

Współpracowałaś między innymi z Teatrem 
Śląskim, warszawskim Teatrem Żydowskim, 
szczecińskim Teatrem Współczesnym i kra-
kowskim Teatrem Słowackiego. Wygląda to 
na prawdziwie nomadyczny tryb pracy. My-
ślisz, że wpłynął on jakoś na Twoje pisanie? 

Miałam dwa lata bardzo intensywnej, noma-
dycznej pracy, kiedy faktycznie mieszkałam 
wszędzie i  nigdzie, nie miałam stałego ad-
resu - tylko adres miejsca, w  którym właśnie 
pracowałam. Ledwo się przyzwyczaiłam, już 
jechałam dalej, czasami bez dwóch dni prze-
rwy między premierą a kolejnymi próbami. Na-
uczyłam się pisać pod każdą presją i w każdych 
okolicznościach, bo praca zespołowa uczy też 
odpowiedzialności - jeśli ja zawalę, próba się 
nie odbędzie i  tak dalej. Jako doświadczenie 
było to bardzo ciekawe, ale kiedy wiedziałam, 
że chcę napisać coś własnego, poczułam za-
raz, że prawdopodobnie będę potrzebowała 
do tego kawałka jakiejś stałej rzeczywistości, 
żeby móc spokojnie zebrać myśli, jakoś okre-
ślić swoją dalszą drogę i poszukać innej jeszcze 
koncentracji.

Twoja najnowsza książka zbiera trzy dra-
maty. Tytułowy „Feinweinblein” był wysta-
wiany, ale pozostałe dwa nie miały swojej 
scenicznej inscenizacji. Pisałaś je specjalnie 
z myślą o tej książce? Czujesz różnicę mię-
dzy tworzeniem dramatu z  myślą o  kon-
kretnym teatrze a pisaniem  przede wszyst-
kim do druku?

Tak, bardzo mocno czuję różnicę między 
pisaniem na zamówienie a  pisaniem na 
tzw. zamówienie własne. Nie chcę tego wa-
runkować i mówić: coś jest moje, a coś jest 
nie moje. Miałam na razie takiego farta, że 
wszystkie projekty, w  które się angażowa-
łam, mocno mnie interesowały. W tym sensie 
nie miałam poczucia robienia czegokolwiek 
wbrew sobie. Ale pisanie z myślą o konkret-
nej inscenizacji wymaga też brania pod uwa-
gę szeregu parametrów - niemal czasem ma-
tematycznych - w których trzeba się zmieścić 
albo którym trzeba sprostać. Poza tym, wiele 
z tekstów pisanych dla teatrów powstawało 
w  bardzo bliskiej współpracy z  reżyserem, 
często z  jego inicjatywy. Wiele także było 
związanych z  pracą na improwizacjach ak-
torskich. Kiedy dostałam propozycję wyda-
nia sztuk, pomyślałam, że jeśli mam coś pu-
blikować, to chciałabym wydać coś bardziej 
osobnego. Coś takiego, co sobie pisałam 
trochę z  boku, bez zakładania parametrów, 
tylko właśnie - wobec rozbujanej wyobraź-
ni. Zdarzyło się z  jednym z  publikowanych 
tekstów - z „Wujaszkami” - że ich pierwotna 
wersja została napisana na zamówienie te-
atru, a  potem politycznie wszystko się tak 
poplątało, że tekst nigdy nie został wysta-
wiony. Przepisałam go wtedy z myślą o tym, 
że chciałabym, żeby znalazł się w książce.

Jesteś znana z doskonałego ucha do dialo-
gów. Podsłuchujesz, jak ludzie rozmawiają 
dookoła i chodzisz z notatnikiem po ulicach, 
czy też kreujesz dialogi zawsze od zera, na 
potrzeby każdego, konkretnego utworu?   

Czasami podsłuchuję, bo uważam, że ludzie, 
kiedy spuszczą swój język ze smyczy, kiedy 
chcą coś powiedzieć szybko, kolokwialnie, 
emocjonalnie, mówią ciekawe, nierzadko sur-
realistyczne rzeczy - czasami ich język więcej 
mówi o nich niż to, co próbują powiedzieć, po-
legając wyłącznie na treści. Ale czasami bywa 
tak, że stwarzam od nowa. Kiedy wyobrażam 
sobie poszczególną postać, od razu wyobra-
żam sobie też jej rytm czy puls - to, w jaki spo-
sób będzie mówiła.

Na początku były opowiadania, teraz dra-
maty. Świadomie uciekasz przed dłuższą 
formą, czy po prostu zbierasz siły i doświad-
czenie na nadchodzącą powieść?     

Świadomie zbieram siły na coś innego. Uwa-
żam, że powieść jest trudna, że potrzebuję wię-
cej czasu i więcej prób w innych formach. Poza 
tym te eksperymenty formalne bardzo mnie 
ciągle interesują, ciągle czuję, że nie mam ich 
dość. Więc teraz planuję trochę pokrzywioną 
formę esejów, potem pewnie trochę dziwne 
reportaże, potem jeszcze coś innego - tak sobie 
na razie wyobrażam swoją drogę.       
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MUZEUM
PEŁNE PRZEŻYĆ
Pod koniec listopada 2019 roku na emeryturę przeszedł dyrektor Muzeum 
Częstochowskiego Tadeusz Piersiak. Pełniącą obowiązki dyrektora została Katarzyna Ozimek, 
która już od trzynastu lat jest związana z tą instytucją. Najpierw jako pracownik Działu 
Historii, następnie Działu Edukacji i Wystaw i w końcu jako p.o. zastępcy dyrektora 
ds. naukowych. Rozmawiamy z nią o zderzeniu muzealnictwa z nowoczesnością, 
wirtualnych ekspozycjach oraz muzealych kierunkach rozwoju.   

Adam Florczyk: Ostatnio moż-
na odnieść wrażenie, że hasło 
„nowoczesne muzeum” stało 
się sloganem-wytrychem, który 
ma przekonać, że dziś muzeum 
powinno być równocześnie 
strażnicą pamięci, instytutem 
naukowym, salą wykładową, 
galerią sztuki, domem kultu-
ry i  centrum rozrywki. Czym 
dla Pani jest „nowoczesne mu-
zeum”?

Katarzyna Ozimek: Może się 
okazać, że muzeum, będąc tym 
wszystkim, zatraci swoją tożsa-
mość, zaniedba priorytetowe za-
dania. Istnieje dziś presja konku-
rencji ilościowej wydarzeń, ale nie 
wolno się w  niej zagubić. Każde 
z  wymienionych powyżej miejsc 
ma inną misję, mimo zbieżności 
na pewnych polach działalności 
i warto o tym pamiętać. Muzeum, 

konkurując z innymi instytucjami, 
nie tylko kulturalnymi, ale również 
handlowo-rozrywkowymi, o  czas 
wolny odbiorców, musi przedsta-
wić równie bogatą, ale swoją wła-
sną ofertę, wyróżniającą się w pro-
gramie, np. opartym o posiadane 
kolekcje i prezentowane wystawy. 
Z drugiej strony nowoczesne mu-
zeum to muzeum otwarte na pu-
bliczność. Podejmujące różnorod-
ne działania, wchodzące w dialog 
z  otoczeniem, oferujące, obok 
zwiedzania wystaw, kompleks 
w pewnej części również rozryw-
kowy – sklepiki, kafejki, restau-
racje. Myślenie o  muzeum jako 
mauzoleum zanika – muzea są 
nowocześnie postrzegane i na ca-
łym świecie mnóstwo ludzi wybie-
ra je na miejsca spędzenia wolne-
go czasu. Nowoczesne muzeum 
tętni życiem. Dla mnie jako muze-
alnika nowoczesność w muzeum 

powinna dziś przejawiać się także 
w  inny sposób: w  odpowiednich 
magazynach, pracowniach kon-
serwatorskich i  digitalizacyjnych, 
w sprzęcie ekspozycyjnym. 

Lubi Pani multimedia w  mu-
zeum, czy też należy Pani do 
sceptyków uważających, że 
zbyt wiele elektroniki zmienia 
sale ekspozycyjne w  banalny 
plac zabaw?

Zdarza się, że rangę wystawy okre-
śla np. ilość użytych na niej moni-

torów. Są też ekspozycje zbudo-
wane bez oparcia na zabytkach. 
Nie jestem ani zwolennikiem, ani 
przeciwnikiem takich rozwiązań. 
Powinno się je stosować, kiedy 
są zasadne. Dla mnie jednak to 
właśnie oryginalny eksponat jest 
czymś najważniejszym i  uwa-
żam, że wokół niego powinno 
się budować muzealną narrację. 
Jednocześnie trzeba wspomnieć, 
że multimedia stwarzają szansę 
uatrakcyjnienia przekazu, czasami 
wręcz są jego jedyną możliwością 
– kiedy brak artefaktów. Często 
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również kreują obszar interakcji ze 
zwiedzającym, choćby np. dzięki 
wykorzystaniu ekranów dotyko-
wych.

Na co może sobie pozwolić dziś 
zwiedzający w muzeum? Może 
czuć się swobodniej niż kiedyś 
i dotykać więcej obiektów?  Py-
tam o to, na ile muzea powinny 
być interaktywne i  wciągać lu-
dzi w aktywne oglądanie?   

Powinny być interaktywne, ale 
niekoniecznie wiąże się to z  do-
tykaniem muzealiów… Dotyk 
i  interakcja w muzeum przejawia 
się dziś w  różnorodnych aspek-
tach. Zwiedzający, otwierając na 
wystawie ekspozycyjne szuflady, 
poznaje kolejne wątki narracji, 
wysłuchuje – przykładając do 
ucha słuchawkę starego telefonu 
– opowieści świadka historii, do-
tyka kopii zabytków. W interakcję 
wciąga go już sam sposób ekspo-
nowania. Interaktywną formę czę-
sto przybiera również edukacja 
muzealna, pozwalająca odbiorcy 
na świadome uczestnictwo, peł-
niejsze rozumienie znajdujących 
się w  muzeum obiektów, czy 
nawet samodzielne tworzenie. 
W  Muzeum Częstochowskim też 
wykorzystujemy takie możliwo-
ści. Czasem aranżacja ekspozycji 
przeradza się w  kompleksową 
scenografię – można wówczas 
doświadczyć opowiadanej histo-
rii, praktycznie w  nią wejść. I  to, 
jeśli nie jest wykonane z przesadą, 
też jest dobre. W muzeach liczą się 
dziś przeżycia. Wciąż jednak war-
tościowy, oryginalny i  unikatowy 
eksponat, który musi być pod 
szczególną ochroną, jest zamknię-
ty w gablocie ze specjalnym syste-
mem zabezpieczającym lub znaj-
duje się za pancerną szybą. To się 
prawdopodobnie nie zmieni. 

Ale czy tak naprawdę dziś po-
trzebujemy jeszcze fizycznie 
muzeów, gdy w  internecie  
wirtualnie możemy zwiedzać 
wystawy z  całego świata? Nie 
wspominając już o  łatwości  
w   docieraniu do licznych ar-
chiwów i innych skarbnic wie-
dzy...    

W  internecie są dostępne zdigi-
talizowane muzealia, całe wy-

stawy prezentowane są on-line, 
czy wręcz muzea istnieją tylko 
i  wyłącznie w  rzeczywistości wir-
tualnej, ale nigdy nie zastąpi to 
bezpośredniego kontaktu z  ory-
ginalnym muzealnym obiektem. 
Według statystyk muzea na całym 
świecie prezentują na wystawach 
zaledwie kilka procent swoich 
zbiorów, resztę przechowują 
w  magazynach. Wszystkiego 
naraz po prostu nie sposób za-
prezentować, nikt nie dysponuje 
takimi powierzchniami, środkami. 
Dlatego darem dzisiejszych cza-
sów jest możliwość zaprezento-
wania kolekcji w  internecie. A  co 
za tym idzie – prawie każdy może 
mieć namiastkę muzeum w zasię-
gu ręki – to buduje społeczność 
wokół muzeum i dzięki temu szer-
sze grono odbiorców może zapo-
znać się z muzealnymi kolekcjami, 
przez co muzea mogą pełniej re-
alizować misję upowszechniania. 
Myślę, że internetowe formy zwie-
dzania nie wyprą mimo wszystko 
tych realnych. Odnośnie wystaw 
on-line – często są w ten sposób 
prezentowane ekspozycje cza-
sowe, które już przeminęły. Do-
brze, jeśli zostaje po nich katalog 
– trwały ślad. Świetnie, jeśli jeste-
śmy w stanie przedłużyć im życie 
za pomocą wirtualnej prezentacji. 
Wystawy to jednak tylko jeden 
z wielu aspektów muzealnej dzia-
łalności – fizyczna forma instytucji 
pozwala m.in. na gromadzenie 
zbiorów, szersze działania eduka-
cyjne, jest potrzebna. 

Za 50 lat nadal będziemy cha-
dzać do muzeów? Jakie jest dzi-
siaj największe wyzwanie, które 
stoi przed muzealnictwem?

Muzeum podlega ciągłemu 
procesowi redefinicji – muzea 
i sposoby ekspozycji będą za pół 
wieku prawdopodobnie wyglą-
dały inaczej, ale będą nadal po-
trzebne w kontekście zarządzania 
zbiorową pamięcią. Nie przestaną 
istnieć. Zapewne ktoś też będzie 
do nich zaglądał... Muzealnym 
wyzwaniem jest dostosowanie 
języka i  form przekazu do zmian 
kulturowych, jakie następują, przy 
zachowaniu własnej tożsamości – 
dobrze by było, gdyby muzeum, 
zmieniając się, pozostało mu-
zeum.
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MIEJSKA WYCIECZKA

ALEJA POKOJU I OKOLICEAleja Pokoju znana jest chyba wszystkim częstochowianom. 
Powstała w latach 50. XX w. jako kluczowy element tzw. Osi Pracy, 
prowadząc do rozwijającej się huty. To dla jej pracowników rozbudowy-
wano okoliczne osiedle mieszkaniowe. Nawiązując do ostatnich publikacji 
książkowych Muzeum Częstochowskiego, dotyczących dzielnicy 
Raków („Raków. Vademecum dzielnicy Częstochowy” praca zbiorowa, 
„Raków dzieje częstochowskiej dzielnicy” Roman Sitkowski), 
zapraszam na spacer w okolicach jej reprezentacyjnej arterii.

ul. Trochimowskiego do dworca kolejowego, następnie na drugą stronę torów – 15 minut

KINO HUTNIK
ul. Trochimowskiego, na wysokości ul. Okrzei
Kino Związkowe Hutnik odgrywało ważną 
rolę w życiu lokalnej społeczności. Szczegól-
nie ówczesne dzieci wspominają to miejsce 
z dużym sentymentem, bo to dla nich przy-
gotowywano tam niedzielne seanse bajek 

oraz filmów popularnonaukowych. Rodzin-
na wyprawa do kina zazwyczaj wiązała się 
z dłuższym spacerem przez dzelnicę. Po mi-
nięciu ceglano-wapiennych domów i  blo-
ków ostatnią prostą było przejście przez 
kładkę (już nieistniejącą) na przedłużeniu 
obecnej ul. Okrzei. Tuż za torami stał budy-

nek kina. Dzięki odpowiednio przygotowa-
nej sali był on miejscem wielu imprez, gościł 
m.in. Częstochowską Orkiestrę Symfonicz-
ną i Teatr im. A. Mickiewicza. Na początku 
lat 80. XX w. kino przeniesiono do Pałacu 
Hantkego (obecnie Miejski Dom Kultury), 
gdzie zakończyło działalność w 1993 r.

REZERWAT ARCHEOLOGICZNY
ul. Łukasińskiego 20
W 1955 roku, podczas prac ziemnych związa-
nych z budową pobliskiego wiaduktu, odkry-
to ludzkie szczątki. Dzięki badaniom wykopa-
liskowym, kierowanym przez Adama Kraussa, 
odkryto 11 grobów. Kilka lat później dzięki 

staraniom dyrektora Muzeum Regionalnego 
w  Częstochowie, Włodzimierza Błaszczyka 
odkryto kolejnych 69. Było to cmentarzysko 
ludności kultury łużyckiej z  początku epoki 
żelaza tj. od ok. 750 r. p.n.e. do ok 550 r. p.n.e. 
Badając je, udało się nam dowiedzieć  m.in., że 
nasi dalecy przodkowie nosili biżuterię z żela-

za meteorytowego i  potrafili przeprowadzić 
udaną trepanację czaszki. Wykopaliska pozo-
stały zabezpieczone w  miejscu ich odkrycia, 
a powstały budynek muzeum-rezerwatu nie-
jako obudował cmentarzysko. Funkcjonuje 
na to specjalne łacińskie określenie „in situ”, 
czyli „w miejscu” (odkrycia).

KURY BLOKERSÓW
al. Pokoju 15/17
W  zaśnieżone miesiące, w  latach 70. XX w., 
ta okolica słynęła jako raj dla młodocianych 
miłośników sanek. Za zjeżdżalnię służyła 
północna strona wału przy wiadukcie. Latem 

natomiast uwagę przechodniów przykuwa-
ły kurniki... urządzone przez mieszkańców 
parterowych mieszkań. Ze względu na brak 
materiałów fotograficznych trudno ustalić 
dziś ich precyzyjną lokalizację, względem 
samych mieszkań czy też piwnic. W  środku 

wielkiej dzielnicy oprócz kur można było 
spotkać również króliki i gołębie. Mieszkań-
cy tej okolicy  podkreślają, że ów nietypowy 
widok zapadał w pamięć równie mocno, jak 
charakterystyczne, rzadko spotykane w mie-
ście, „walory” zapachowe. 

KINO RELAX
al. Pokoju 9 a
Powstałe w  1967 r., po dekadzie budowy. 
Mogło pomieścić nawet pół tysiąca osób! 
Stanowiło centrum kultury, swym zasięgiem 
daleko wykraczające poza dzielnicę. Razem 
z kinem Wolność tworzyło złoty duet w mie-

ście. Oprócz seansów filmowych gościło 
w swych progach przedstawienia i koncerty 
muzyczne. Pierwszym dyrektorem był Zyg-
munt Chmielarz. Przy kinie działał również 
Ośrodek Kultury Filmowej prowadzony przez 
Tadeusza Piersiaka (do niedawna dyrektora 
Muzeum Częstochowskiego). Miejska legen-

da mówi, że osoba opiekująca się swego cza-
su obiektem, w  zaciszu zaplecza zajmowała 
się po godzinach rzemieślniczym wyrobem 
„wysokoprocentowego napoju”. Okres trans-
formacji ustrojowej zbiegł się ze spadkiem 
frekwencji w kinie, które ostatecznie zostało 
zamknięte w 2001 roku.

PLAC ORLĄT LWOWSKICH
okolice al. Pokoju 8
Orlęta Lwowskie to określenie młodzieży 
broniącej - wówczas polskiego - Lwowa 
w  trakcie wojen polsko-bolszewickich 
pod koniec lat 20. XX w. Nieletni chwycili 
za broń, gdy zabrakło regularnych od-
działów wojska. Warto tu podkreślić, że 

z  Kresów pochodziła część mieszkańców 
częstochowskiej alei Pokoju, którzy trafili 
tu w  wyniku kolejnych fal repatriacji po 
drugiej wojnie światowej. Niektórzy z nich 
zostali członkami Towarzystwa Miłośników 
Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich. 
Dzięki staraniom tej organizacji na Placu 
Orląt Lwowskich (noszącego tę nazwę od 

2001 roku) powstał w  2006 roku pomnik. 
Przedstawia on orła na cokole ozdobio-
nym płaskorzeźbami prezentującymi herby 
Częstochowy, Lwowa oraz cmentarza Orląt 
Lwowskich. W  postumencie wmurowane 
są dwie urny: jedna z ziemią z cmentarza, 
gdzie pochowano obrońców Lwowa, dru-
ga z aktem erekcyjnym monumentu.

ESTAKADA
skrzyżowanie al. Pokoju i al. Wojska Polskiego
PRL lat 70. XX w. kojarzony jest z  osobą I  se-
kretarza Komitetu Centralnego Polskiej Zjed-
noczonej Partii Robotniczej - Edwardem 
Gierkiem. Czas ten był pełen inwestycji..., na 

których temat opinie wciąż są podzielone. 
Jedną z  nich była budowa ówczesnej Drogi 
Szybkiego Ruchu E-16, po części w  oparciu 
o istniejące trasy. Łączyła ona Warszawę z Kato-
wicami i przylgnęła do niej nazwa Gierkówka. 
Oficjalne zakończenie wszystkich prac na całej 

długości trasy było połączone z otwarciem czę-
stochowskiej estakady w 1976 roku. Wydarze-
nie to było przeprowadzone z należytą pompą. 
Uczestniczyli w nim m.in. Edward Gierek, pre-
mier Piotr Jaroszewicz, generał Wojciech Jaru-
zelski. Całość była transmitowana przez TVP.

5 minut – na drugą stronę al. Pokoju

10 minut – wzdłuż al. Pokoju

3 minuty – na drugą stronę al. Pokoju

10 minut – wzdłuż al. Pokoju

Daniel Zalejski, fot. Adam Markowski



Wystawa „grafia. Multigraficzne 
aspekty relacji twórczych” stano-
wi międzynarodowe forum wy-
miany doświadczeń twórczych. 
Uczestniczą w niej wybitni twórcy, 
będący zarazem nauczycielami 
akademickimi z Uniwersytetu Ka-
tolickiego w Rużomberku na Sło-
wacji, Uniwersytetu Ostrawskie-
go w  Czechach, Akademii Sztuk 
Pięknych w  Katowicach, Akade-
mii Sztuk Pięknych w  Krakowie, 
Politechniki Śląskiej w  Gliwicach  
oraz Uniwersytetu Humanistycz-
no-Przyrodniczego im. Jana Dłu-
gosza w  Częstochowie: Joanna 
Banek, Tomasz Chudzik, Barbara 
Czapor-Zaręba, Zbyněk Janáček, 
Artur Jastrząb, Jolanta Jastrząb, 
Jacek Joostberens, Iva Krupicová, 
Aleksandra Lasoń, Marek Miel-
czarek, Olga Moravcová, Marian 
Oslislo, Agnieszka Półrola, Małgo-
rzata Rozenau, Pavol Rusko, Marek 
Sibinský, Krystyna Szwajkowska, 
Marta Śliwiak, Zdzisław Wiatr, Ka-
tarzyna Winczek, Żaneta Wojtala 
i Witold Zaręba.

Tytuł wystawy odnosi się do pojęcia 
„grafia”. Jest to ostatni człon wyra-
zów złożonych wskazujący na ich 
związek znaczeniowy z  pisaniem, 
zapisem, ilustracją, opisywaniem 
czegoś lub nadawaniem czemuś 
formy literackiej. Jest to pojęcie 
bardzo szerokie, uniwersalne, znaj-
dujące się ponad założeniami gra-
ficznymi. Dzięki temu przestrzeń 
działania jest nieograniczona, każ-
dy z  uczestników wystawy mógł 
więc określić własne twórcze credo. 
Mógł inspirować się istotnymi dla 
siebie pojęciami, wybierając zakres 
tematu z  wielu dziedzin. Ważnym 

założeniem ekspozycji była jednak 
prezentacja premierowych prac 
– tłumaczy kuratorka wystawy 
dr hab. Agnieszka Półrola, prof. 
nadzw. UJD.    

Szerokie spektrum założenia pro-
blemowego dało możliwość skry-
stalizowania bardzo osobistej wy-
powiedzi i sporą dawkę wolności 
twórczej. Powstały w  ten sposób 

prace bardzo różne, ale złączo-
ne przy tym pewną „podskórną” 
opowieścią o  sile wszechobecnej 
w  świecie „grafii”. Serdecznie po-
lecam poszukać podczas zwie-
dzania tych wspólnych tropów 
i narracji. 

Anieszka Półrola o  swoich pra-
cach opowiada tak: Mój tryptyk 
przygotowany z  myślą o  projekcie 

WYSTAWA
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Na początku roku w Miejskiej Galerii Sztuki czeka 
nas zderzenie różnych artystycznych osobowości, 

wrażliwości i technik.  Twórcy z Polski, Czech i Sło-
wacji wykreowali przestrzeń dialogu i wzajemnej 
inspiracji. Owocem tego projektu jest ekspozycja 

autorskich prac, bogatych w różnice, ale wyrastają-
cych z jednego pnia myślenia o sztuce.  Wernisaż  
wystawy „grafia. Multigraficzne aspekty relacji 

twórczych” rozpocznie się 17 stycznia o godz. 18.00.

GRAFICZNE
RELACJE

Jacek Joostbertens

„grafia. Multigraficzne aspekty re-
lacji twórczych” to prace: „Obiekt 1”, 
„Obiekt 2”, „Obiekt 3”. Przedstawiają 
one kawałek nadpalonego drewna 
widziany z  trzech różnych stron. 
Nadpalone drewienko znalazłam 
w  sierpniu 2019 r. Patrząc na ten 
zwęglony przedmiot uzmysłowi-
łam sobie, że stanowi on najprost-

sze narzędzie służące do rysowania 
– swego rodzaju prototyp ołówka. 
Celem stworzenia tego zestawu 
prac było udowodnienie, że najbar-
dziej skromny, znaleziony, bezwar-
tościowy przedmiot, zobrazowany 
za pomocą szlachetnych technik 
plastycznych, może przeistoczyć się 
w obiekt sztuki. 

Wystawę będzie można oglą-
dać w  Miejskiej Galerii Sztuki do  
1 marca.   af

Krystyna Szwajkowska
Marek Sibinský

Pavol RuskoAgnieszka Półrola

Zdzisław Wiatr Katarzyna Winczek

Małgorzata Rozenau

W tym roku gwiazdą Koncertu Charytatywnego 
„Serca Szeroko Otwarte” będzie Stanisław Soyka. 
Artysta wystąpi 9 stycznia w częstochowskim  
Hotelu Arche, z materiałem z nowego albumu 
„Muzyka i słowa”. Nie zabraknie też oczywiście 

jego największych przebojów.

Stanisław Soyka to polski wokalista popowy i  jazzowy, pianista, gi-
tarzysta, skrzypek, kompozytor i  aranżer. Swoją karierę muzyczną 
rozpoczął w  wieku 7 lat, śpiewając w  chórze kościelnym. Pierwsze 
solowe kroki stawiał, mając zaledwie 19 lat. Jego talent został szybko 
zauważony i doceniony w świecie jazzowym. Aktualnie w dorobku 
Stanisława Soyki znajdziemy ponad 30 albumów, z  których kilka 
osiągnęło multiplatynowe nakłady. Artysta ciągle się zmienia, dużo 
improwizuje, a mimo to jego kompozycje można poznać już po kilku 
pierwszych dźwiękach. Jest niezwykle charyzmatyczny - z łatwością 
podbija serca zgromadzonej publiczności. Jego muzyka to magiczny 
przekaz emocji, którymi chce się dzielić ze słuchaczami.
Organizatorem corocznego, czwartego już Koncertu Charytatywne-
go, jest Business Centre Club Częstochowa, a środki zebrane podczas 
tegorocznego koncertu zostaną przekazane na rzecz częstochow-
skiej Fundacji Chrześcijańskiej Adullam. Z pomocy Adullamu korzy-
stają ludzie najbiedniejsi, wykluczeni, dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, 
dla których często jest to jedyna szansa nie tylko na posiłek, ale i na 
rozwój (w ramach Fundacji funkcjonuje m. in. świetlica „Życie poza 
szkołą”, która wspiera dzieci i młodzież w wieku od 3 do 18 lat). Fun-
dacja pomaga nie tylko materialnie, nie tylko prowadzi stołówkę dla 
potrzebujących wsparcia, ale też uczy, jak funkcjonować w  społe-
czeństwie, wychodzić z bezdomności, kryzysów życiowych, a dzie-
ciom pokazuje po prostu lepszy świat.

Cegiełki charytatywne dostępne na stronie www.kupbilecik.pl

SERCA 
SZEROKO 
OTWARTE
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AKADEMICKA CZĘSTOCHOWA

Teatr tańca w Stanach Zjednoczo-
nych uznawany jest za dyscyplinę 
narodową. W  Polsce jeszcze do 
tego daleka droga, ale przez ostat-
nie lata to połączenie sztuk roz-
wija się niezwykle dynamicznie. 
Przez wiele dekad w naszym kra-
ju obowiązującym wzorcem dla 
takiej formy sztuki scenicznej był 
przede wszystkim balet radziec-
ki i  zespół Mazowsze, ale dzisiaj 
spektakle takie jak „Faraon” poka-
zują, że również Pina Bausch nie 
jest im zupełnie obca. Po upadku 
komunizmu wiele polskich ośrod-
ków postawiło właśnie na teatr 
tańca, który pozwalał często na 
o wiele większą swobodę wyrazu 
i wybór tematyki. Choć nierzadko 
dominowało opowiadanie historii 
i narracyjność. W zespołach wciąż 
wiele jest z tradycji Grotowskiego, 
Kantora czy wrocławskiej Panto-
mimy. To jednak nie powód do 
wstydu. Doskonałym tego przy-
kładem jest właśnie nasze często-
chowskie podwórko. Teatr tańca 
pod wodzą Włodzimierza Kucy 
przeszedł drogę od Młodzieżo-
wej Estrady Tanecznej przy klubie 
mieszkaniowym „Nasza Praca”, 
przez funkcjonowanie przy uczel-
ni technicznej jako Akademicki 
Teatr Tańca Politechniki Często-
chowskiej aż po samodzielność 
i  wsparcie Stowarzyszenia Przy-
jaciół CTT. W  tym czasie wysta-
wił aż dziewiętnaście spektakli: 
„Dworzec ZOO”, „Feniks”, „Dracula”, 
„Co piszczy w  trawie”, „Apokalip-
sa”, „Edyp”, „Promocja”, „Dzwonnik”, 
„Dziewczyna z  pomarańczami”, 
„Sprzedawca marzeń”, „Aion”, 
„Kopciuszek”, „Kochankowie 
dnia – historia jednej fotografii”, 
„Witkacy”, „Orfeusz” (nagrodzony 
nagrodą teatralną „Złota Maska”), 
„Apasz”, „Wyspa Skarbów”, „Nie 
chcę więcej”. Pod koniec listopada 
2019 r. zobaczyliśmy najnowszą 
premierę - „Faraona”. 
Najmłodsi tancerze mają 5-7 lat 
i poznają ruch, gest, rytm przede 
wszystkim w  formie rytmiki uta-
neczniającej. Nieco starsze dzieci 
i  młodzież w  wieku szkolnym 
odkrywają ruch i  poznają swoje 
ciało poprzez najróżniejsze style 
taneczne. Swoją pasję taneczną 
w  ramach CTT mogą rozwijać 
również dorosłe pary. Często-
chowski Teatr Tańca organizuje 
także pokazy taneczne, warsztaty 

i  jest odpowiedzialny za oprawy 
choreograficzne najróżniejszych 
imprez kulturalnych. Przede 
wszystkim jednak słynie z niezwy-
kłych spektakli tanecznych, które 
przenoszą widzów w  magiczny 
świat gestu i  ruchu, za pomocą 
których tancerze opowiadają peł-
ne emocji historie.
Najnowszemu spektaklowi „Fara-
on” patronuje wypowiedź kapła-
na, bohatera powieści Bolesława 
Prusa: „Wybacz, dostojny panie – 

przerwał kapłan. - Zdrajców, gdy 
będą ci potrzebni, znajdziesz za 
złoto i klejnoty nawet między ka-
płanami. Ale ja nie chcę należeć 
do nich. Bo pomyśl: czy zdradzając 
bogów, dawałbym ci pewność, że 
i z tobą tak nie postąpię?” Przypo-
mnijmy tylko, że powieść przybli-
ża losy młodego faraona - Ram-
zesa XIII, który musi się zmierzyć 
z zupełnie nową, nieznaną mu sy-
tuacją - zarządzaniem państwem. 
Okazuje się to jeszcze trudniejsze 

ze względu na kastę kapłańską, 
której młody władca nie może 
ufać. Tę uniwersalną historię tan-
cerze przybliżają widzom.
„Faraon” to widowisko na dużą 
skalę. Na scenie pojawia się kilku-
dziesięciu tancerzy: Kacper Trze-
ciak, Katarzyna Głowacka, Karolina 
Kuca, Kamil Kuca, Piotr Majer, Ba-
zyli Ogiński, Aleksander Politański, 
Jakub Morawiec, Marta Gierczak, 
Zuzanna Witkowska, Natalia Mało-
lepsza, Kamila Wiklińska, Katarzy-
na Ujma-Maludzińska, Olga Szym-
czyk, Urszula Janik, Agata Wierus, 
Julia Stalica, Kamila Zimnowoda, 
Lena Głogowska, Aleksandra Le-
letko, Jagoda Wasilewska, Michał 
Knaś, Bartłomiej Frączek, Kacper 
Hałaczkiewicz, Zuzanna Bryła, Zu-
zanna Cierpiał, Natalia Filipek, Ali-
cja Godela, Olga Górnicka, Monika 
Graj, Kamila Grudzińska, Danuta 
Hałaczkiewicz, Wiktoria Kaczma-
rek, Julia Kaczmarzyk, Wiktoria 
Kiebdój, Patrycja Kościelna, Marta 
Kowalska, Natalia Kowalska, Wik-
toria Kupczak, Natalia Kwaśniak, 
Zuzanna Meller, Natalia Najman, 
Kinga Osuchowska, Agnieszka 
Prudło, Julia Sokołowska, Alek-
sandra Sufin, Pola Surma, Mar-
cjanna Tomżyńska. Oczywiście 
za spektakl odpowiedzialna jest 
rzesza dodatkowych osób, wśród 
których należy wymienić przede 
wszystkim reżysera, choreogra-
fa, scenografa – Włodzimierza 
Kucę oraz Mariusza Walaszczyka 
(oprawa muzyczna), Piotra Golca 
(scenografia), Ewę Kozak, Ewelinę 
Szczepaniec, Zenię Piłat, Jolantę 
Sobczak (kostiumy), Dominikę 
Radkowską (maski), Tadeusza 
Stępniaka (oświetlenie) Pawła 
Stępniaka (nagłośnienie) oraz 
Sławomira Sobczaka (materiały 
graficzne). 
Każdy kolejny spektakl Często-
chowskiego Teatru Tańca poka-
zuje, że ten rodzaj artystycznej 
wypowiedzi daje naprawdę 
ogromne spektrum możliwo-
ści przekazu i  pozwala zmieścić  
w przedstawieniu wiele form 
wyrazu. CTT za każdym razem 
zaś udowadnia, że ma naprawdę 
spory potencjał, aby z nich wszyst-
kich twórczo korzystać, co otwiera 
przed tancerzami wiele drzwi do 
dalszego rozwoju i kolejnych suk-
cesów na polskich i  europejskich 
scenach.                           Sylwia Góra

POROZUMIENIE 
BEZ SŁÓW

Częstochowski Teatr Tańca mimo swej wieloletniej historii 
wciąż zaskakuje. W 2019 roku swoją premierę miał „Fara-
on” - dziewiętnasty spektakl przygotowany przez artystów 
pod kierunkiem Włodzimierza Kucy -  tancerza, dyplomo-
wanego nauczyciela tańca, choreografa, sędziego freestyle 
oraz pomysłodawcę i założyciela teatru. Najbliższa okazja, 

żeby zobaczyć „Faraona” na deskach Akademickiego  
Centrum Kultury, już 4 stycznia.  

TANIEC

INNOWACYJNY
UNIWERSYTET

Jednym z istotnych aspektów szkolnictwa wyższego jest popularyzacja nauki 
oraz wdrażanie wypracowanych technologii do gospodarki i codziennego życia. Takie działania 
podejmuje też Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie.

Jako naukowcy jesteśmy odpowiedzialni za to, 
by wszystkie technologie, nad którymi pracuje-
my, jak najszybciej i  jak najefektywniej wpro-
wadzać do społeczeństwa oraz by stanowiły 
one o  sile innowacyjnej gospodarki – mówi 
mgr inż. Karolina Grabowska, rzecznik nauki 
w  obszarze nauk ścisłych, przyrodniczych 
i technicznych z Uniwersytetu Humanistycz-
no-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Czę-
stochowie.

Popularyzacją zajmują się więc m.in. rzecz-
nicy nauki, czyli naukowcy pośredniczący 
w kontakcie między uczelnią a osobami, któ-
re może nie mają naukowych kompetencji, 
ale chcą poznać efekty najnowszych badań 
naukowych.

Główną korzyścią z naszej działalności jest tak 
zwany wpływ społeczny, czyli związek tego, 
co robimy, z otoczeniem lokalnym. Nauka nie 
może zostać w  murach uniwersytetu, nauka 
musi służyć społeczeństwu, szczególnie gdy 
jest finansowana ze środków publicznych – 
dodaje dr Karol Motyl, rzecznik nauki w ob-
szarze nauk społecznych.

Promocji nauki sprzyjają też różne wyda-
rzenia, podczas których uczelnia może za-
prezentować swoją działalność i  konkret-
ne osiągnięcia. Dzieje się tak chociażby 
podczas odbywającego się w Katowicach 

Śląskiego Festiwalu Nauki, w  którym UJD 
weźmie udział już po raz drugi jako współ-
organizator, czy też w  trakcie Krajowych 
Inteligentnych Specjalizacji Technology 
Open Day. Takie wydarzenia stanowią 
również okazję do dyskusji naukowców 
z przedstawicielami otoczenia społeczno-
-gospodarczego na temat możliwości wy-
korzystania wypracowanych rozwiązań.

Dbamy o to, by zaistnieć w świadomości ludzi 
– tłumaczy dr inż. Marcin Zastawnik ze Sto-
warzyszenia Rzecznicy Nauki, powstałego 
z potrzeby i pasji dzielenia się wiedzą poza 
środowiskiem akademickim. – Chodzi o  to, 
by zaistnieć w  świadomości społecznej i  by 
ludzie wiedzieli, że na uczelniach dzieją się 
różne rzeczy, które są potrzebne każdemu 
człowiekowi.

I tak, podczas 3. edycji KIS Technology Open 
Day częstochowski uniwersytet zapre-
zentował kilka ważnych osiągnięć. Wśród 
nich znalazła się np. technologia produkcji 
niedosładzanych przetworów warzywno-
-owocowych wzbogacanych preparatem 
błonnikowym o właściwościach prebiotycz-
nych ze skrobi ziemniaczanej, czy też tech-
nologia wykorzystania odpadów winnych 
do produkcji naturalnych kosmetyków lub 
produktów spożywczych łączących warto-
ści żywieniowe i właściwości substancji far-

maceutycznych.

Na liście prezentowanych projektów zna-
lazły się ponadto: urządzenie służące do 
trenowania jazdy na nartach, precyzyjnie 
odwzorowujące rzeczywiste siły odśrodko-
we działające na narciarza podczas jazdy; 
system diagnostyczny Orthometr, pozwala-
jący szybko i tanio zdiagnozować m.in. wady 
postawy ciała; a  także Kalejdoskop Sytuacji 
Szkolnych, czyli narzędzie dające możli-
wość analizowania relacji interpersonalnych 
i  funkcjonowania jednostki w  placówkach 
oświatowych.

To jednak nie wszystko, czym UJD może się 
pochwalić. Uniwersytet prowadzi i  popula-
ryzuje badania w  trzynastu dyscyplinach, 
m.in. w naukach prawnych, pedagogice, ję-
zykoznawstwie oraz sztukach plastycznych. 
Działa wspólnie z przedsiębiorcami i różnymi 
organizacjami, np. Wydział Prawa i Ekonomii 
UJD, podjął ostatnio współpracę z  Polskim 
Związkiem Piłki Siatkowej oraz Rzecznikiem 
Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Tych osiągnięć jest zdecydowanie więcej, 
a szczegółowe informacje na temat upowszech-
niania nauki przez UJD można znaleźć na stro-
nie uniwersytetu: ujd.edu.pl w zakładce „Nauka”.

mw



ROZMOWA

Magda Fijołek: Od razu ciśnie się na usta 
pytanie, to kiedy ta czterdziestka?

Kuba Bociąga: 31 stycznia 2021 roku.

A  ten projekt to czasem nie jest kryzys 
wieku średniego? 
Nie, zdecydowanie nie. Projekt pojawił się 
zanim zacząłem się zbliżać do tego symbo-
licznego wieku (śmiech).

Ile krajów zostało Ci do odwiedzenia 
przed tą bardzo symboliczną granicą 
w życiu?
Jedenaście. 

Wygląda więc, że jest to w  zasięgu Two-
ich możliwości. Obserwuję Twoje profile 
w mediach społecznościowych od dawna 
i odnoszę wrażenie, że więcej Cię nie ma 
w Polsce niż tu jesteś... 
To tylko tak wygląda. Muszę w międzyczasie 
zbierać pieniądze na kolejne podróże, gdyż 
sam je sobie finansuję. Za mną osiemdziesiąt 
dziewięć krajów. Właśnie wróciłem z Holan-
dii, a  z  krajów europejskich została mi już 
tylko Macedonia.

Zostają inne kontynenty...
Tak, mam już kilka zakupionych biletów lot-
niczych. W  pierwszej kolejności wybieram 
się do Azerbejdżanu, potem do Australii, 
a stamtąd na Fidżi, bo tak jest krócej. Podróż 
na Fidżi będzie dla mnie klamrą, bo w 2005 
roku byłem na Hawajach – czyli można po-

traktować to jako symboliczne okrążenie 
ziemi. Na sam koniec mojego projektu zo-
stawiam sobie kraje afrykańskie, ze względu 
na to, że koszty podróżowania tam są bardzo 
wysokie, a poza tym trzeba się zabezpieczyć 
przed różnymi chorobami.

A kiedy to Twoje podróżowanie się właści-
wie zaczęło?
Swoją pierwszą poważną przygodę z podró-
żami zacząłem w 2001 r., po pierwszym roku 
studiów.  Pojechałem wtedy jako młody stu-
dent do Finlandii do pracy. Polska jeszcze nie 
była w Unii Europejskiej, więc zorganizowa-
nie wyprawy tanio było o wiele trudniejsze. 
Płynęliśmy promem przez Szwecję. Wtedy 
dostrzegłem, jaki świat jest piękny i ciekawy.

Czy już wtedy myślałeś o  projekcie „100 
krajów przed 40-tką”?
Nie, pomysł projektu pojawił się znacznie 
później. Impuls dali fani zespołu Ampera, 
którzy wiedzieli o mojej pasji i pytali, ile kra-
jów już odwiedziłem. Przyznam szczerze, że 
wcześniej ich nie liczyłem. Kiedy zrobiłem 
to pierwsze podsumowanie, okazało się, że 
było ich już pięćdziesiąt sześć. To mnie zmo-
bilizowało i  dało cel do zrealizowania: „100 
krajów przed 40-tką”.

Jak już sam wspomniałeś, podróże dzie-
lisz ze swoim życiem muzycznym, pry-
watnym i  zawodowym. Tu chyba trzeba 
dobrej organizacji...
Rzeczywiście, bo logistyki podróżowania 

nie można ograniczać jedynie do zakupu 
biletów na samolot. Równocześnie czasami 
muszę się mierzyć z niezadowoleniem swo-
ich kolegów i  współpracowników. W  pew-
nym momencie zacząłem nawet odczuwać 
kryzys. Latałem tam i  z  powrotem, wielo-
krotnie spałem na lotniskach, jadłem tanie 
jedzenie (najczęściej kebaby, bo wszędzie są 
właśnie najtańsze). Czasem spałem pod na-
miotem lub korzystałem z  couchsurfingu. 
Poza tym, kiedy lądowałem w jakimś miej-
scu, zupełnie nie wiedziałem, na kogo tam 
trafię. W  pewnym wieku jest to męczące 
i  przestaje się się odczuwać przyjemność 
z tych wszystkich wypraw. Jednak gdy po-
stawiłem przed sobą konkretny cel, projekt 
„100 krajów przed 40-tką”, na nowo obudzi-
ła się we mnie radość podróżowania.

Jak wygląda Twoje planowanie? Czy przy 
okazji odwiedzenia jednego kraju, wyjeż-
dżasz do tych z nim sąsiadujących? Masz 
plan, co zobaczysz w  danym kraju, czy 
wszystko dzieje się spontanicznie?
Za każdym razem jest inaczej. To zależy, 
z kim jadę. Podróżuję bowiem z różnymi zna-
jomi, którzy czasem są rodzicami z dziećmi, 
czasami żeglarzami lub ludźmi chodzący-
mi po górach itd... Najbardziej jednak lubię 
wyjazdy solo i wszystkim je polecam. Na po-
czątku jest to trudne, trzeba nauczyć się być 
samym ze sobą, samodzielnie rozwiązywać 
problemy. Jednak potem, kiedy człowiek już 
pozbędzie się wszystkich lęków cywilizacyj-
nych, to staje się bardziej niezależny, otwar-

Kuba Bociąga jest znany w Częstochowie przede wszystkim 
jako lider zespołu AMPERA. Nie wszyscy jednak wiedzą o jego 

pasji podróżowania. Ta pasja sprawiła, że postanowił ją 
przekuć w projekt „100 krajów przed 40-tką”.
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100 KRAJÓW 
PRZED 40-TKĄ

ty i  poznaje mnóstwo ludzi. W podróży ze 
znajomymi trzymamy się w swoim własnym 
gronie. Kiedy jadę sam i na przykład nocuję 
w hostelu, korzystając z kuchni, poznaję in-
nych. Oni dzielą się swoimi doświadczenia-
mi, podpowiadają, a ja odwdzięczam się im 
tym samym. Podczas podróży staram się ciąć 
wydatki. Sporo odcinków pokonuję pieszo. 
Jeżdżę tylko na dużych dystansach. Jeże-
li ktoś lubi podróżować, a  chce ograniczyć 
koszty, to polecam serwisy w internecie, któ-
re podpowiadają, jak to zrobić.

Wyliczasz sobie średni czas pobytu?
Z tym też bywa różnie, w Iranie byłem trzy ty-
godnie. Zwiedziłem północ, południe i cen-
trum tego kraju. Zresztą, moim zdaniem jest 
to najciekawsze i  najbezpieczniejsze pań-
stwo spośród wszystkich muzułmańskich 
- tylko ma złą prasę, Irańczycy są bardzo 
przyjaźni. Ale są też kraje, w  których siedzi 
się zaledwie kilka dni i to w jednym miejscu, 
bo są bardzo małe np. San Marino.

Czy jest jeszcze jakiś inny kraj, który wy-
warł na Tobie tak dobre wrażenie jak Iran? 
Tak - Tadżykistan. To społeczeństwo bardzo 
wymieszane etnicznie, mieszkają tam Rosja-
nie, Tadżykowie i  jeszcze kilka innych nacji. 
Pomimo tego, że trwa tam wojna domowa, 
ludzie są bardzo przyjaźni. Przez trzy tygo-
dnie mojego pobytu tam ani razu nie spałem 
w hotelu, tylko zawsze w domach tych, któ-
rych poznawałem na miejscu i  którzy mnie 
do siebie zapraszali.

Podróżujesz nie tylko po krajach eu-
ropejskich, ale też tych na różnych 
kontynentach. Które z  państw, jakie 
odwiedziłeś, było najbardziej niebez-
pieczne?
Ameryka Południowa jest niebezpiecz-
na i  tam trzeba bardzo uważać. Spotkanie 
z bronią palną nie jest tam niczym nadzwy-
czajnym. Szczególnie w Meksyku. Gdy jesteś 
świadkiem bójek, często  okazuje się, że 
jesteś jedynym białym w pobliżu i w związ-
ku z  tym, też możesz oberwać. Trzeba się 
bardzo pilnować przed złodziejami, bo oni 
w  mgnieniu oka rozpoznają obcych. Ja je-
stem wyjątkowo zauważalny, bo noszę dre-
dy, brodę i  tatuaże. To, że jestem biały, ma 
jednak również dobre strony, w tych krajach 
nie jestem sprawdzany przez policję, bo od 
przemycenia narkotyków są inni. 

Trudno Ci nawiązać kontakt z miejscowy-
mi, wszak żyją w innej kulturze. Jak trak-
tują cudzoziemców?
Uważam, że wszystko zależy od tego, jaką 
aurę wokół siebie wytwarzasz. Ja jestem 
bardzo otwartym człowiekiem, nie dopro-
wadzam do konfliktów z  miejscowymi. 
Kiedy widzę, że zbliża się problem, częstuję 
fajką i to od razu rozluźnia atmosferę. Jeżeli 
jadę do jakiegoś kraju, szanuję jego oby-
czaje i kulturę. Może mi się w jego tradycji 
coś nie podobać, ale na miejscu tego nie 
krytykuję. Zawsze przed wyjazdem robię 
prasówkę i zbieram informacje, czy to przez 
internet czy w przewodnikach. Szukam też 

informacji o plażach, bo tam również obo-
wiązują różne zwyczaje. Na pewno obecnie 
jest łatwiej podróżować, niż kiedy zaczyna-
łem. Pomaga internet oraz różne aplikacje 
mobilne. Jednak ja lubię korzystać ze sta-
rych metod, pytać o wszystko ludzi bezpo-
średnio. Wtedy można nawiązać ciekawy 
kontakt z człowiekiem.

Stwierdziłeś wcześniej, że zdecydowa-
nie tniesz koszty swoich podróży. Czy to 
oznacza, że korzystasz tylko z tanich linii 
lotniczych i hosteli?
No właśnie nie. Nie do każdego kraju da się 
dotrzeć tanią linią lotniczą. Natomiast na 
miejscu podróżuję stopem, kolejami i  au-
tobusami. Śpię w  hostelach, u  poznanych 
ludzi i  korzystam z couchsurfingu. Hostele 
niestety mają sporo niedogodności, szcze-
gólnie te w  krajach pozaeuropejskich. 
Potrafią przytłoczyć ogromem różnego 
rodzaju insektów, co związane jest z pozio-
mem dbania o czystość. Trzeba tam również 
uważać na wodę, nawet przy myciu zębów 
wskazane jest płukanie ust wodą butelko-
waną. Często śpię również u  zaprzyjaźnio-
nych podróżników, których poznałem pod-
czas różnych wypraw. 

Jakaś rada dla podróżujących solo po-
dróżników?
Jeśli ktoś chce zacząć podróżować, to pro-
ponuję na początek wybrać się do Azji: Wiet-
namu, Laosu, Kambodży, Tajlandii, bo są to 
kraje stosunkowo bezpieczne. 
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MIASTO Z PASJĄ

BIBLIOTEKI 
WIELOFUNKCYJNE

MUZYKA

Towarzyszą człowiekowi od blisko trzech tysięcy lat. Egipskie, chińskie, greckie i te najsłynniejsze 
w Aleksandrii – Ptolemeuszów oraz Serapeion przy świątyni Serapisa. Biblioteki. Świątynie dostojności, 
gromadzące wielkie zakurzone księgi, które kryją niezbadane tajemnice, opisują nieznane lądy i historie 
niemożliwe. Ale czy tylko? Przez wieki funkcje, jakie spełniały biblioteki, uległy diametralnym zmianom.

Pierwsze starożytne biblioteki miały charakter 
publiczny, ale już w  średniowieczu rozwinęły 
się biblioteki klasztorne i kościelne, a następnie 
uniwersyteckie. Dopiero wiek XV i  XVI, kiedy 
druk jest już powszechny, sprawia, że huma-
niści i  władcy tworzą własne biblioteki, które 
z czasem staną się miejskimi. W XIX wieku i na 
początku XX zyskują one rangę instytucji spo-
łeczno-kulturalnych. Rozwój nauki, techniki, 
podróże sprawiają, że na rynku pojawia się co-
raz więcej wydawnictw, a to z kolei wpływa na 
gwałtowny rozwój księgozbiorów. Biblioteki 
nie tylko udostępniają swoje zasoby, udzielają 

fachowych informacji, ale stają się też miej-
scem spotkań uczonych, zajęć ze studentami 
czy punktem na mapie miasta, gdzie można 
produktywnie spędzić czas. Dzisiaj biblioteki 
nierzadko pełnią funkcję miejskich domów 
kultury. Tak też jest w naszym mieście. Bibliote-
ka Publiczna im. dr. Władysława Biegańskiego 
w Częstochowie i  jej filie, rozsiane po różnych 
dzielnicach, to miejsca klubów dyskusyjnych, 
spotkań autorskich, warsztatów literackich, pla-
stycznych, teatralnych, salonów poezji, zajęć dla 
dzieci, młodzieży i dorosłych, spotkań dedyko-
wanym osobom wykluczonym, niepełnospraw-
nym, starszym. Biblioteka współpracuje także 
z innymi instytucjami i stowarzyszeniami i w jej 
murach odbywają się imprezy w ramach m. in. 
cyklu „Aleje tu się dzieje!”, Nocy Kulturalnej, Ty-
godnia Bibliotek, Narodowego Czytania czy Fe-
stiwalu Dekonstrukcji Słowa Czytaj! Realizuje też 
własne projekty o większej skali, jak np. Festiwal 
Bajki (dofinansowany ze środków MKiDN).
O maluchy i nieco większe dzieci biblioteki dbają 

w sposób szczególny. W końcu to w pierwszych 
latach życia rodzi się prawdziwa i nieuleczalna 
miłość do książek. Dla wszystkich filii wspólnym 
przedsięwzięciem jest objazdowy Teatrzyk Ka-
mishibai dla najmłodszych. W Filii nr 14 odbywa 
się cykl „Kreatywna Biblioteka”, czyli regularne 
warsztaty plastyczne dla dzieci. W Oddziale dla 
Dzieci i Młodzieży „Biblioteka Malucha” - zajęcia 
dla najmłodszych dzieci wraz z  opiekunami, 
na których maluchy mają pod dostatkiem gier 
i zabaw, basen wypełniony kulkami oraz zajęcia 
manualne, których owocem były na przykład 
prześliczne misie. Natomiast cykl „Każda środa 
jest nasza” jest skierowany do trochę większych 
dzieci. W Filii nr 7, w listopadzie ubiegłego roku 
odbyła się „Noc Detektywów”, czyli całonocna 
impreza dla dzieci, podczas której pisarz i  ani-
mator kultury Dariusz Rekosz zapewnił dzie-
ciom noc pełną zagadek, szyfrów oraz tajemnic. 
Filie biblioteczne zapraszają w swoje progi rów-
nież seniorów. Zachęcają ich jednak nie tylko 
do czytania, ale także do poznawania nowych 
technologii, które są podstawowym środowi-
skiem ich wnuków. Filie nr 3, 7, 8, 9, 10, 13, 20 
czy Filia Muzyczna oferują cykliczne konsultacje 
komputerowe dla seniorów. Filia Muzyczna ma 

dodatkowo w swojej ofercie lekcje gry na piani-
nie dla dzieci i młodzieży, a dla seniorów - muzy-
koterapię i dźwiękoterapię. Filia nr 13 prowadzi 
regularne zajęcia z  edukacji globalnej, a  Filia  
nr 6 - warsztaty z ikonopisania. Filia nr 8 często 
staje się miejscem dla wystaw prac plastycznych 
dzieci i  młodzieży, ale także początkujących 
artystów. Filia nr 1 postawiła zaś na warsztaty 

brajlowskie dla dzieci widzących z  Iloną Jusz-
czyk - tyflopedagogiem, dyrektorką Ośrodka 
Wychowawczo-Rewalidacyjnego dla Dzieci 
i  Młodzieży Niewidomej i  Słabowidzącej PZN 
w Częstochowie.

Bardzo bogaty program zajęć ma Filia nr 9. Koło 
rękodzieła, joga dla kobiet, spotkania z historią 
i  kulturą żydowską, warsztaty teatralno-pla-
styczne dla dzieci z  Teatrem Nieoczywistym, 
Salon Poezji, liczne spotkania autorskie finanso-
wane (podobnie jak wiele imprez w filiach dziel-
nicowych) z Budżetu Obywatelskiego, to tylko 
niektóre z jej aktywności. W 2019 roku przy ulicy 
Nowowiejskiego 15 gościliśmy choćby Mikołaja 
Grynberga, Filipa Springera, Mariusza Urbanka 
czy Urszulę Kozakowską-Zauchę - kustoszkę 
Muzeum Narodowego w Krakowie. 
Tylko w październiku 2019 roku we wszystkich 
filiach odbyło się 218 imprez, które zgromadziły 
aż 2,5 tysiąca uczestników, co w ciągu roku daje 
jakieś 2,5 do 3 tysięcy imprez i pewnie 40 tysięcy 
uczestników. Kto dzisiaj mówi, że biblioteki to 
miejsca, które straszą i nie są nikomu potrzebne, 
chyba nigdy nie uczestniczył w żadnej imprezie 
organizowanej przez tę instytucję. Grobowa 
cisza i  bibliotekarka z  groźną miną to raczej 
miejska legenda niż rzeczywistość. Biblioteki 
miejskie czy wiejskie są nierzadko oknem na 
świat dla osób, które z  różnych względów nie 
mogą uczestniczyć na co dzień w kulturze. Są 
przystanią dla społeczno-kulturalnych inicjatyw 
tak bardzo potrzebnych w czasach, gdy słyszy 
się, że kultura jest tylko dla elit. Biblioteka przy-
pomina, że uczestnictwo w najróżniejszych jej 
przejawach nie jest przywilejem, ale zajęciem 
egalitarnym.                                                

Sylwia Góra  
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Salon poezji Zuzanny Ginczanki, fot. Piotr Dłubak

Teatr Nieoczywisty

Zajęcia jogi

TIE BREAK POWRACA
Ćwierć wieku czekali fani Tie Break na nową płytę. Jej wydanie zbiega się z 40-leciem nadania nazwy 

zespołowi. Legenda Tie Break wykracza daleko poza Częstochowę, choć w rodzinnym mieście muzyków: 
Janusza Yaniny Iwańskiego, Ziuta Gralaka, Mateusza i Marcina Pospieszalskich, ma szczególne znaczenie. 

Pięć lat temu ukazał się siedmiopłytowy box, 
zawierający wznowienia wszystkich albu-
mów zespołu: „Tie Break” (1989 r.), „Duch wie-
je kędy chce” (1990 r.) „Gin Gi Lob” (1991 r.), 
„Tie Break & Jorgos Skolias – Poezje ks. Jana 
Twardowskiego” (1995 r.), a także archiwalne 
nagrania projektu „Svora” z  udziałem Stani-
sława Soyki, projektu „WooBooDoo” oraz „Tie 
Break” sesje radiowe. Od tego czasu jednak 
fani zaczęli regularnie pytać o to, kiedy ukaże 
się krążek z nowym materiałem. Płytę nagra-
liśmy cztery lata temu w domu Ziuta Gralaka, 
który na czas nagrań zamienił się w studio. Sie-
dzieliśmy tam kilka dni i w ten sposób powsta-
ła i  została nagrana główna część materiału. 
Po dwóch latach dograliśmy kolejne ścieżki do 
utworów. Teksty przyszły z nieba – mówi Yani-
na Iwański.

Płyta nosi nazwę „The End” i  stanowi roz-
liczenie, syntezę dokonań artystycznych 
muzyków. Jesteśmy dłużni naszym fanom 
podsumowanie, zamknięcie dotychczasowe-
go okresu naszego funkcjonowania, ponieważ 
niewiele koncertowaliśmy - dodaje muzyk. 
Ten krążek grupa nagrywała w  składzie: Ja-
nusz Yanina Iwański, Ziut Gralak, Mateusz 
Pospieszalski, Marcin Pospieszalski i  Frank 
Parker. 

Album jest instrumentalno-wokalny. Wła-
ściwie jedną piosenką na płycie „The End’ jest 

przedostatni utwór. Napisałem do niej tekst 
z Ziutem Gralakiem. Przypominamy w nim An-
drzeja Przybielskiego, legendarnego i wybitne-
go muzyka, który był dla nas niezwykle ważny. 
Inne utwory mają tylko zaśpiew na bazie haiku 
Dariusza Brzóski Brzóskiewicza oraz Jerzego 
Jacka Bieleńskiego - dodaje Yanina.

Grupa powstała w styczniu 1977 roku z  ini-
cjatywy Janusza Yaniny Iwańskiego i Krzysz-
tofa Majchrzaka. Pół roku poźniej zapro-
szono do niej Czesława Łęka. Impulsem dla 
Iwańskiego był wyjazd w  roli słuchacza na 
Festiwal Jazz Jamboree. Tam usłyszałem Gila 
Evansa, Stańkę i  jeszcze parę światowych na-
zwisk, które zmieniły moją optykę muzyczną. 

Widziałem instrumenty, które znam, a dźwięki, 
które się z  nich wydobywały, nie zgadzały się 
z tym, co widziałem – tak wspomina artysta. 

Jazz nowoczesny zachwycił muzyka tak bar-
dzo, że założył nowy zespół, do którego po 
dwóch latach dołączył Ziut Gralak. Yanina 
twierdzi, że wraz z  pojawieniem się w  skła-
dzie Ziuta, pojawiła się też nowa jakość. 
Zaczęli razem pracować. Pod koniec 1979 
roku Marek Górniak, menadżer grupy, nadał 
zespołowi nazwę Tie Break. Wynikło to z ko-
nieczności chwili, ponieważ muzycy zgłosili 
się na Jazz Juniors ‚80 i potrzebny był szyld. 
Ten festiwal zespół wygrał. Jesienią 1982 r. 
dołącza do grupy Mateusz Pospieszalski, 
a rok poźniej jego brat Marcin i tak od jesie-
ni 1983 r. ten kwartet stanowi niezmienny 
człon zespołu.

Częstochowski Tie Break wyprzedzał epokę, 
w której się pojawił. Według znawców i kry-
tyków muzycznych jego powstanie było 
kamieniem milowym dla rozwoju polskiej 
sceny muzycznej, nie tylko tej jazzowej. Tie 
Break bowiem to zespół poszukiwaczy, im-
prowizatorów, którzy mają niepowtarzalny 
styl i brzmienie, otwarte podejście do sztuki 
oraz chęć przekraczania granic. Grupa otwo-
rzyła zupełnie nowe przestrzenie dla wielu 
późniejszych zespołów. 

Magda Fijołek
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3 lipca 1845 r. inżynier Edward Gerstfeld 
położył kamień węgielny pod budowę czę-
stochowskiego dworca. Budynek został za-
projektowany w  stylu klasycystycznym, naj-
prawdopodobniej przez znanego polskiego 
architekta Henryka Marconiego. Otwarto go 
uroczyście 17 listopada 1846 r.
Dworzec znajdował się około 100 m od ul. Pan-
ny Maryi (obecnie al. Najświętszej Maryi Panny) 
i stał frontem do ul. Dojazd (od roku 1919 była 
to ul. Piłsudskiego, w czasie okupacji niemiec-
kiej Banhofstrasse, w latach 1949–1990 nosiła 
nazwę Świerczewskiego, później ponownie 
Piłsudskiego). W  latach 1860–1862 dworzec 
rozbudowano, zwiększając jego powierzchnię 
użytkową. Zaprojektowany na planie trzech 

przylegających do siebie prostokątów, należał 
do najelegantszych obiektów tego rodzaju na 
ziemiach polskich. Znajdowała się tam m.in. 
restauracja I klasy, poczekalnia dla podróżnych 
z biletami 2, 3 i 4 klasy. Podróżni, którzy ocze-
kiwali na pociągi, mogli korzystać z  ogrodu 
kolejowego, który znajdował się przy plantach 
kolejowych (wzdłuż ulicy Dojazd). Znaczenie 
dworca wzrosło, gdy Częstochowa stała się wę-
złem kolejowym. 
W  roku 1861 przy dworcu wzniesiono budy-
nek parowozowni (na cztery parowozy). W la-
tach 80. XIX wieku dokonano kolejnej moder-
nizacji obiektu – zgodnie z projektem inżyniera 
Czesława Domaniewskiego powiększono 
powierzchnię dworca, zaś w  najstarszym bu-

dynku zmniejszono liczbę okien, wymieniono 
tynki w  środku i  na zewnątrz oraz zlikwido-
wano hełm na wieży. Później dobudowano 
przeszkloną werandę, a od strony peronu wy-
konano wiatę na całej długości budynków sta-
cyjnych. 
W  czasie wojen światowych dworzec nie od-
niósł szkód. Jednak od połowy XX w. ulegał 
stopniowej degradacji – nie dbano o estetykę 
budynków i peronów, brakowało tablic infor-
macyjnych. Co prawda podejmowano niewiel-
kie prace modernizacyjne - m.in. w roku 1965 
na peronach dworca zainstalowano zegary 
elektryczne. 
15 stycznia 1970 r. oddano do użytku pawilon 
kolejowy przy al. Wolności, mieszczący kasy 

W tym roku minie 175 lat od rozpoczęcia 
budowy pierwszego dworca kolejowego 
w Częstochowie. W połowie lat 70. 
XX wieku, w wyniku nieodpowie-
dzialnych decyzji ówczesnych 
władz, został on rozebrany.

DWORZEC KOLEJOWY
CZĘSTOCHOWA

biletowe, przechowalnie bagażu i  automaty 
do sprzedaży biletów. Nowy obiekt potocznie 
określano mianem „akwarium”, ze względu na 
przeszklone ściany. Wystrój wnętrza pawilonu 
wykonała ekipa „Reklamy” częstochowskiej 
spółdzielni „Spójnia”.
Pomimo kolejnych zmian – przebudów, re-
montów, dworzec przetrwał jedynie do lat 
70. XX. Był co prawda zaniedbany, wymagał 
gruntownego remontu, lecz nadal stanowił 
wraz z przyległymi obiektami i peronami ze-
spół zabytkowy. Jednak 10 stycznia  1974 r. 
rozpoczęto rozbiórkę gmachu dworca głów-
nego i zakończono ją w II połowie lat 70. Do 
czasów współczesnych z  dawnego dworca 
Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej i  zabudowań 

przyległych pozostały: tzw. konduktorownia 
oraz toalety. W  roku 2018 podczas budowy 
węzła przesiadkowego odkryto piwnice pier-
wotnego dworca.
15 marca 1976 r. od strony ul. Świerczewskie-
go ustawiono wykonany przez przedsiębior-
stwo „Metalplast” parterowy barakowy pawi-
lon na stacji Częstochowa Osobowa (Główna) 
przy ówczesnej ul. Świerczewskiego (obecnie  
ul. Piłsudskiego), w  którym mieściły się kasy 
i poczekalnia. Ów prowizoryczny obiekt, ma-
jący zastąpić zburzony dworzec oraz pawi-
lon przy al. Wolności rozebrano w  latach 90. 
w związku z budową nowoczesnego gmachu 
dworca. Nowy budynek powstał w  latach 
1989–1996 według projektu zespołu pod 

kierunkiem architekta Ryszarda Frankowicza. 
W roku 1991 oddano do użytku pasaż z po-
czekalniami nad torami, a w roku 1996 – po-
zostałą część. Główny gmach dworca (o kuba-
turze 41 tysięcy m³) posiadał wejście od strony 
al. Wolności. Uroczystego otwarcia dworca 
dokonał 9 listopada 1996 r. prezydent Rzeczy-
pospolitej Polskiej Aleksander Kwaśniewski.
18 grudnia 2019 r. nastąpiło uroczyste roz-
strzygnięcie konkursu na koncepcję architek-
toniczną obejmującą „Dworzec Częstochowa 
Główna oraz zabudowę i  zagospodarowanie 
terenu w jego otoczeniu”. Czy koncepcja, która 
zwyciężyła, zostanie zrealizowana? 

Juliusz Sętowski
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„Pan T”
2 stycznia - godz. 18.30
3,4,7,8 i 9 stycznia - godz. 16.10
5 stycznia - godz. 16.15
6 stycznia - godz. 18.45
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, al. Najświętszej Maryi Panny 64
Powstająca z powojennych ruin Warszawa roku 1953 to miejsce, w którym wszystko jest możliwe. Wszechobecna 
niepewność, donosy i kontrola oswajane są wódką i dobrym towarzystwem. W podziemiach kościoła daje się słyszeć jazz, 
a przypadkowe spotkanie w toalecie z I sekretarzem Bolesławem Bierutem może zakończyć się niespodziewaną nietrzeź-
wością. To wszystko zna z własnego doświadczenia niejaki Pan T. – uznany pisarz, który mieszka w hotelu dla literatów. 
Mężczyzna utrzymuje się z korepetycji dawanych pięknej maturzystce, z którą łączy go płomienny romans. Pewnego dnia 
do sąsiedniego mieszkania wprowadza się chłopak z prowincji, który marzy o karierze dziennikarza. Pan T. staje się dla 
niego mistrzem i nauczycielem. Życie głównego bohatera nabierze tempa, gdy władze zaczną podejrzewać go o niecne 
zamiary wysadzenia Pałacu Kultury i Nauki, ponętna uczennica zaszokuje go niespodziewanym wyznaniem, a Urząd 
Bezpieczeństwa zacznie śledzić każdy jego ruch. W tej rzeczywistości pełnej absurdów trudno będzie zachować powagę.
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Seans filmowy:
= „Judy” - godz. 14.00 i 20.30 
= „Pan T” - godz. 16.10
= „Oficer i szpieg” - godz. 18.10
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, al. Najświętszej Maryi Panny 64

Warsztaty artystyczne w  pracowni Tęczówka:
= Zajęcia dla dzieci w wieku od 11 do 14 lat  
- godz. 15.00 – 17.00 
Koszt: 35 zł
= Zajęcia dla dzieci w wieku od 11 do 14 lat 
- godz. 17.30 – 19.30
Koszt: 40 zł
Pracownia Tęczówka, ul. Dekabrystów 1

Spektakl: „Testosteron” - godz. 19.00
Teatr im. A. Mickiewicza, ul. Kilińskiego 15
Bilety: 50 zł (normalne parter), 45 zł (ulgowe parter), 
45 zł (normalne balkon), 40 zł (ulgowe balkon)  

04.01 sobota
II liga koszykówki mężczyzn: AZS Częstochowa - 
AZS PWSTE Jarosław 
Organizator: Klub Uczelniany AZS Politechniki Częstochowskiej 
Hala Sportowo-Widowiskowa „Polonia”, ul. Dekabrystów 43 

Grupowe zajęcia artystyczne dla dzieci, młodzieży 
i dorosłych  - godz. 10.00 - 12.00 
Obowiązują wcześniejsze zapisy: tel. 508 218 001
Pracownia Sztuk Plastycznych,  al. Niepodległości 50 lok.112
Koszt: 35 zł 

Seans filmowy:
= „Judy” - godz. 14.00 i 20.30 
= „Pan T” - godz. 16.10

= „Oficer i szpieg” - godz. 18.10
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, al. Najświętszej Maryi Panny 64

Faraon - spektakl taneczny - godz. 17.00
Organizator: Częstochowski Teatr Tańca
ACK Politechniki Częstochowskiej, al. Armii Krajowej 23/25

Spektakl: „Testosteron” - godz. 19.00
Teatr im. A. Mickiewicza, ul. Kilińskiego 15
Bilety: 50 zł (normalne parter), 45 zł (ulgowe parter), 
45 zł (normalne balkon), 40 zł (ulgowe balkon) 

05.01 niedziela
Seans filmowy:
= „Judy” - godz. 14.00 i 18.15 
= „Pan T” - godz. 16.15
= „Oficer i szpieg” - godz. 20.30
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, al. Najświętszej Maryi Panny 64

Spektakl: „Testosteron” - godz. 19.00
Teatr im. A. Mickiewicza, ul. Kilińskiego 15
Bilety: 50 zł (normalne parter), 45 zł (ulgowe parter), 
45 zł (normalne balkon), 40 zł (ulgowe balkon) 

06.01 poniedziałek
Spektakl „Kiedy kota nie ma” - godz. 15.50
Filharmonia Częstochowska, ul. Wilsona 16
Bilety: 60 - 100 zł

Koncert Adama Struga „Kolędy i inne pieśni” 
6 stycznia - godz. 17.00 
Sala Papieska, Klasztor OO. Paulinów Jasna Góra, 
ul. o. A. Kordeckiego 2 
Regionalny Ośrodek Kultury i Jasnogórski Instytut Maryjny 
w Częstochowie serdecznie zapraszają na koncert Adama 
Struga. „Kolędy i inne pieśni”. Adam Strug to polski 
śpiewak i instrumentalista, etnomuzykolog, poeta, autor 
piosenek, kompozytor muzyki teatralnej i filmowej, 
scenarzysta filmów dokumentalnych, popularyzator 
muzyki tradycyjnej. Jego piosenki wykonują tacy muzycy 
jak: Stanisław Soyka, Mieczysław Szcześniak, Wojciech 
Waglewski, Marek Dyjak oraz Warszawska Orkiestra 
Sentymentalna. W czasie częstochowskiego koncertu 
artyście towarzyszyć będą muzycy grający na klarnetach, 
flecie drewnianym, kontrabasie, mandolinie, tarze oraz 
instrumentach perkusyjnych. 

Seans filmowy:
= „Oficer i szpieg” - godz. 13.20
= „Dziadek do orzechów” /BALET Z TEATRU BOLSZOJ/ - 
 godz. 16.00
= „Pan T” - godz. 18.45
= „Judy” - godz. 20.45
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, al. Najświętszej Maryi Panny 64

Koncert Adama Struga „Kolędy i inne pieśni” - godz. 17.00 
Sala Papieska, Klasztor OO. Paulinów Jasna Góra, 
ul. o. A. Kordeckiego 2 
Wstęp wolny

Spektakl: „Nagle, zeszłego lata” - godz. 18.00
Teatr im. A. Mickiewicza, ul. Kilińskiego 15
Bilety: 40 zł (normalne), 30 zł (ulgowe)

V Charytatywny Koncert Kolęd na rzecz Dzieci Pod-
opiecznych Hospicjum Ziemi Częstochowskiej oraz 
Oliwiera – godz. 19.00
Wykonawcy: Paweł Stasiak, Chłopcy z Placu Broni, Teresa 
Dzielska, Antoni Rot, Elżbieta Zającówna, Renata Zarębska, 
Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP Mykanów, zespół Claris, 
Chór Szkoły Podstawowej nr 48
Parafia Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej, 
ul. Michałowskiego 21 

07.01 wtorek
Biblioteka Malucha - godz. 10.00 - 11.00 
i 12.00 - 13.00
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, al. 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

Seans filmowy:
= „Judy” - godz. 14.00 i 20.30 
= „Pan T” - godz. 16.10
= „Oficer i szpieg” - godz. 18.10
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, al. Najświętszej Maryi Panny 64

Warsztaty artystyczne w  pracowni Tęczówka: 
= Zajęcia dla dzieci w wieku od 11 do 14 lat - 
godz. 15.00 – 17.00 
Koszt: 35 zł
= Zajęcia dla dzieci w wieku od 6 do 10 lat - 
godz. 17.15 – 18.45 
Koszt: 30 zł
Pracownia Tęczówka, ul. Dekabrystów 1

Grupowe zajęcia artystyczne dla dzieci, młodzieży 
i dorosłych  - godz. 16.00 - 19.00 
Obowiązują wcześniejsze zapisy: tel. 508 218 001
Pracownia Sztuk Plastycznych, al. Niepodległości 50 lok. 112
Koszt: 35 zł

Zajęcia plastyczne dla dzieci – godz. 16.00 - 17.00
Biblioteka Publiczna, Filia nr 3, ul. Ułańska 5/7

= „Spotkanie z Operą” Mirona Pietrasa –  godz. 17.00
= Wernisaż wystawy malarstwa Ilony Cieślik – 
 godz. 18.00 
= Warsztaty tańca dawnego – godz. 19.30
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1

„Projektujemy murale” - 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: 30 zł 

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

Toastmasters – Klub Publicznego Przemawiania 
i Przywództwa – godz. 18.00
Temat spotkania: Nigdy nie jest za późno, aby zacząć
Szczegóły: www.toastmasters.czest.pl 

08.01 środa
Ekstraklasa tenisa stołowego kobiet: Bebetto AZS UJD 
Częstochowa - KS Bronowianka Kraków
Organizator: KU AZS UJD im. Jana Długosza 
Akademickie Centrum Sportowe, ul. Zbierskiego 6

Spektakle: 
= „Tajemniczy Ogród”– godz. 10.00  
Bilety: 25 zł 
= „Nagle, zeszłego lata” - godz. 18.00
Bilety: 30 zł
Teatr im. A. Mickiewicza, ul. Kilińskiego 15

Konsultacje komputerowe – godz. 11.00 – 12.00
Zajęcia dla seniorów mających problemy z obsługą kompu-
tera. 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. 11.00 – 12.00
Obowiązują wcześniejsze zapisy: tel. 34 369 70 72, 
filia3@biblioteka.czest.pl
Biblioteka Publiczna, Filia nr 3, ul. Ułańska 5/7

„Plastyczne środy” - 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:
= „Judy” - godz. 14.00 i 20.30 
= „Pan T” - godz. 16.10
= „Oficer i szpieg” - godz. 18.10
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, al. Najświętszej Maryi Panny 64

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

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

Warsztaty artystyczne w  pracowni Tęczówka:
= Zajęcia dla dzieci w wieku od 6 do 10 lat 
- godz. 15.45 – 17.15 
Koszt: 30 zł
= Zajęcia dla dzieci w wieku od 11 do 14 lat 
- godz. 17.30 – 19.30 
Koszt: 35 zł
Pracownia Tęczówka, ul. Dekabrystów 1

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

Grupowe zajęcia artystyczne dla dzieci, młodzieży 
i dorosłych  - godz. 16.00 - 19.00 
Obowiązują wcześniejsze zapisy: tel. 508 218 001
Pracownia Sztuk Plastycznych, al. Niepodległości 50 lok. 112
Koszt: 35 zł

,,Stolik pełen bajek’’ - godz. 16.00 - 17.30
Spotkania o charakterze literacko-plastycznym dla dzieci. 
Obowiązują wcześniejsze zapisy: tel. 34 322 31 04, 
filia10@biblioteka.czest.pl
Biblioteka Publiczna, Filia nr 10, ul. Michałowskiego 20

„Noworoczne wyzwanie, będę jeść śniadanie” – 
spotkanie z doradcą żywieniowym Emilią Pieńkowską – 
godz. 16.30 - 18.00
Obowiązują wcześniejsze zapisy: tel. 34 369 70 72, 
filia3@biblioteka.czest.pl
Biblioteka Publiczna, Filia nr 3, ul. Ułańska 5/7 

CO / GDZIE / KIEDY: W STYCZNIU

01.01 środa 

02.01 czwartek  

Seans filmowy:
= „Oficer i szpieg” - godz. 14.00 i 20.30 
= „Serce do walki” - godz. 16.30
= „Pan T” - godz. 18.30
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, al. Najświętszej Maryi Panny 64

Warsztaty artystyczne w  pracowni Tęczówka:
= Zajęcia dla dzieci w wieku od 6 do 10 lat 
- godz. 15.45 – 17.15 
Koszt: 30 zł
= Zajęcia dla dzieci w wieku od 11 do 14 lat 
- godz. 17.30 – 19.30 
Koszt: 35 zł
Pracownia Tęczówka, ul. Dekabrystów 1

Babski comber – warsztaty artystyczne - godz. 18.00
Obowiązują wcześniejsze zapisy: tel. 508 218 001 
Pracownia Sztuk Plastycznych, al. Niepodległości 50 lok. 112 
Koszt: 35 zł

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

Gry planszowe w bibliotece – godz. 12.00 – 15.00 
Biblioteka Publiczna, Filia nr 25, ul. Wirażowa 8 A

„Judy” 
3,4,7 i 8 stycznia - godz. 14.00 i 20.30
5 stycznia – godz. 14.00
6 stycznia – godz. 20.45
9 stycznia – godz. 14.00 i 18.15
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, al. Najświętszej Maryi Panny 64
Judy Garland, cudowne dziecko sceny i wielkiego ekranu, dziewczyna, która podbiła serca światowej publiczności dzięki 
niewinnej urodzie, niezwykłemu głosowi i szczególnej charyzmie. Wraz z wielkim sukcesem przyszła samotność, nieszczę-
śliwe miłości, cztery burzliwe małżeństwa, a z czasem coraz mniejsze zainteresowanie publiczności, gorsze kontrakty, 
chałtury. W tym właśnie momencie życia poznajemy Judy Garland w filmie Ruperta Goolda. Zmęczona życiem artystka, 
której największym pragnieniem jest zapewnienie spokojnego bytu swoim ukochanym dzieciom. Żyjąca marzeniami 
kobieta, która pogodziła się prawie z faktem, że najlepsze już za nią. I wtedy pojawia się niezwykła propozycja. Okazuje 
się, że w Londynie, Judy Garland wciąż jest wielką gwiazdą, a publiczność pragnie oglądać ją na najlepszych scenach. Czy 
Judy jest wciąż gotowa na kolejny skok w nieznane? Czy aby zapewnić szczęście dzieciom, zdecyduje się zostawić je na 
długie miesiące? Czy tajemniczy młody mężczyzna, może być tym na którego czekała całe życie?



„Dwururka” - Stand Up Ćwiek & Linke 
10 stycznia - godz. 19.30 
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1
Czas na strzał z grubej rury! A najlepiej z dwóch! Mistrz sztuk walki Maciej „Lobo” Linke i pisarz Jakub „wciąż bez ksywy” 
Ćwiek - dwa brodate zbiry stand upu - wjeżdżają z pełnym energii programem „Dwururka”! Opowiedzą o tym, jaka jest 
prawdziwa cena piękna, o tym, dlaczego niektóre matki są samotne, o zimnej wojnie z wegetarianami, zdradach, facetach 
w ciąży, czy najbardziej patriotycznym polskim deserze! Chcesz fajnie spędzić wieczór? Zdrowo się pośmiać z przyjaciół-
mi? Jeśli tak, „Dwururka” to strzał w dziesiątkę. Z obrzyna! 
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„Projektujemy murale” - 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: 30 zł 

Wykład Marka Rokosy „Pozyskiwanie materiałów archi-
walnych na przykładzie monografii parafii św. Rodziny 
w Pankach” - godz. 17.00 
Organizator: Towarzystwo Genealogiczne Ziemi Częstochowskiej 
Urząd Stanu Cywilnego, ul. Focha 19/21 

Spotkania z DanWitem -  godz. 17.00                       
Cykliczne spotkania dotyczące zdrowego stylu życia, 
odżywiania, diety, typowania metabolicznego 
Biblioteka Publiczna, al. Najświętszej Maryi Panny 22

Pokaz w planetarium: „Tajemnica gwiazdy betlejem-
skiej - godz. 18.00
Planetarium Uniwersytetu im. Jana Długosza w Częstochowie, 
al. Armii Krajowej 13/15 . Bilety: 9 zł (ulgowy), 15 zł (normalny)

09.01 czwartek
Śniadanie z przedsiębiorcami - godz. 8.30
Organizator: Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A.
Obowiązują wcześniejsze zapisy: tel. 34 360 56 88
Częstochowski Park Przemysłowo-Technologiczny, 
ul. Wały Dwernickiego 117/121

= Szkolenie z masażu głowy BARS – godz. 9.30 - 17.30
Prowadząca: Ewelina Horak. 
Obowiązują wcześniejsze zapisy: tel. 796 444 388
Koszt: 970 zł 
= Gimnastyka słowiańska – godz. 18.00 - 19.10                                                
Prowadząca: Ewelina Horak. 
Obowiązują wcześniejsze zapisy: tel. 796 444 388 
Koszt: 50 zł
= Otwarta grupa pracy z ciałem TRE - godz. 19.30 - 21.00                          
Prowadzący: Jakub Ritter. 
Obowiązują wcześniejsze zapisy: tel. 693 770 210
Koszt: 50 zł 
Pracownia Psychoterapii i Pracy z Ciałem, ul. Waszyngtona 33/2

Spektakl: „Tajemniczy Ogród” - godz. 10.00 
Teatr im. A. Mickiewicza, ul. Kilińskiego 15
Bilety: 25 zł

Czytanie na dywanie – godz. 11.00 - 12.00
Zajęcia literacko-plastyczne dla dzieci w wieku do lat 4 i ich  rodziców 
Biblioteka Publiczna, Filia nr 3, ul. Ułańska 5/7

Seans filmowy:
= „Judy” - godz. 14.00 i 18.15 
= „Pan T” - godz. 16.10
= „Oficer i szpieg” - godz. 20.30
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, al. Najświętszej Maryi Panny 64

Warsztaty artystyczne w  pracowni Tęczówka:
= Zajęcia dla dzieci w wieku od 6 do 10 lat 
- godz. 15.45 – 17.15 
Koszt: 30 zł
= Zajęcia dla dzieci w wieku od 11 do 14 lat 
- godz. 17.30 – 19.30 
Koszt: 35 zł
Pracownia Tęczówka, ul. Dekabrystów 1

„Galeria literacka” - warsztaty pisarskie Towarzystwa 
Galeria Literacka – godz. 17.00
Muzeum Częstochowskie, Dom Poezji – Muzeum Haliny 
Poświatowskiej, ul. Jasnogórska 23

Babski comber – warsztaty artystyczne - godz. 18.00
Obowiązują wcześniejsze zapisy: tel. 508 218 001 
Pracownia Sztuk Plastycznych, al. Niepodległości 50 lok. 112 
Koszt: 35 zł

Koncert Charytatywny „Serca Szeroko Otwarte” – 
Stanisław  Soyka - godz. 19.00

Organizator: Business Centre Club Częstochowa
Arche Hotel Częstochowa, ul. Oleńki 20

Koncert Blues Junkers – godz. 20.00
Five O’Clock Jazz Club, ul. Wilsona 16

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

„Wyją, ryczą, bzyczą...” – godz. 10.00 – 11.00 
Zajęcia plastyczno-literackie dla dzieci w wieku od 7 
do 9 lat, prowadzone przez Ewelinę Michałowską 
i dofinansowane z Budżetu Obywatelskiego. 
Obowiązują wcześniejsze zapisy:  tel. 34 369 70 72, 
filia3@biblioteka.czest.pl
Biblioteka Publiczna, Filia nr 3, ul. Ułańska 5/7 

Gry planszowe w bibliotece – godz. 12.00 – 15.00 
Biblioteka Publiczna, Filia nr 25, ul. Wirażowa 8 A

Seans filmowy:
= „Osierocony Brooklyn” - godz. 14.20 i 20.15 
= „Sokół z masłem orzechowym” - godz. 17.00
= „Deerskin” - godz. 18.45
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, al. Najświętszej Maryi Panny 64

Warsztaty artystyczne w  pracowni Tęczówka:
= Zajęcia dla dzieci w wieku od 11 do 14 lat  
- godz. 15.00 – 17.00 
Koszt: 35 zł
= Zajęcia dla młodzieży i dorosłych 
- godz. 17.15 – 20.15 
Koszt: 40 zł
Pracownia Tęczówka, ul. Dekabrystów 1

„Kreatywna biblioteka – drzewo zimą” - 
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 

Warsztaty sitodruku - godz. 16.30
Obowiązują wcześniejsze zapisy: tel. 508 218 001 
Pracownia Sztuk Plastycznych, al. Niepodległości 50 lok. 112 
Koszt: 60 zł

„Ogrodzieniec 2019” - otwarcie poplenerowej 
wystawy malarstwa - godz. 17.00 
Ekspozycja do 29 stycznia 
Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie, ul. Ogińskiego 13 a 

Spektakl: „Siła przyzwyczajenia 
(Cyrk egzystencjalny)” - godz. 19.00 
Teatr im. A. Mickiewicza, ul. Kilińskiego 15
Bilety: 40 zł (normalne), 30 zł (ulgowe)

„Dwururka” - Stand Up Ćwiek & Linke - godz. 19.30 
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1
Bilety: 20 zł (pierwsza pula), 30 zł (druga pula), 
40 zł (w dniu wydarzenia)

11.01 sobota
I liga piłki siatkowej kobiet: Galeria Jurajska 
Częstochowianka - Enea Energetyk Poznań
Organizor: Klub Sportowy „Częstochowianka” 
Hala Sportowa Częstochowa, ul. Żużlowa 4

I liga piłki siatkowej mężczyzn: Exact Systems Norwid 
Częstochowa - LUK Politechnika Lublin 
Organizator: SSS-J Siatkówka 2002 
Hala przy IX LO im. C.K. Norwida, ul. Jasnogórska 8

II liga piłki siatkowej mężczyzn: Eco-Team AZS 2020 
Stolzle Częstochowa - MKS Bzura Ozorków
Organizator: SKF Częstochowska Siatkówka 
Hala Sportowa Częstochowa, ul. Żużlowa 4 

Grupowe zajęcia artystyczne dla dzieci, młodzieży 
i dorosłych  - godz. 10.00 - 12.00 
Obowiązują wcześniejsze zapisy: tel. 508 218 001
Pracownia Sztuk Plastycznych,  
al. Niepodległości 50 lok. 112
Koszt: 35 zł 

Seans filmowy:
= „Czarownica 2” /FERIE Z FILMEM/ - godz. 11.00
= „Osierocony Brooklyn” - godz. 14.00
= „Sokół z masłem orzechowym” - godz. 16.45
= „Wozzeck” /MET OPERA LIVE IN HD/ - godz. 18.55
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, 
al. Najświętszej Maryi Panny 64

Spektakle: 
= Spektakl: „Siła przyzwyczajenia 
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 (Cyrk egzystencjalny)” – godz. 16.00  
Bilety: 40 zł (normalne), 30 zł (ulgowe)
= „Historie łóżkowe” - godz. 19.00
Bilety: 45 zł (normalne parter), 40 zł (ulgowe parter), 
40 zł (normalne balkon), 35 zł (ulgowe balkon)  
Teatr im. A. Mickiewicza, ul. Kilińskiego 15

Oprowadzenie kuratorskie i spotkanie z Mariuszem 
Grzybem na wystawie „7 Dywizja Piechoty. 
Zapomniani bohaterowie 1939” - godz. 16.00
Muzeum Częstochowskie, Pawilon Wystawowy 
w Parku im. S. Staszica

12.01 niedziela
XXVIII Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
Plac Biegańskiego
Więcej s.9 

Seans filmowy:
= „Czarownica 2” /FERIE Z FILMEM/ - godz. 11.00
= „Osierocony Brooklyn” - godz. 14.15 i 20.15 
= „Deerskin” - godz. 17.00
= „Sokół z masłem orzechowym” - godz. 18.30
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, 
al. Najświętszej Maryi Panny 64

Spektakle: 
= Spektakl: „Siła przyzwyczajenia 
 (Cyrk egzystencjalny)” – godz. 16.00  
 Bilety: 40 zł (normalne), 30 zł (ulgowe)
= „Historie łóżkowe” - godz. 19.00
 Bilety: 45 zł (normalne parter), 40 zł (ulgowe parter), 
 40 zł (normalne balkon), 35 zł (ulgowe balkon)  
Teatr im. A. Mickiewicza, ul. Kilińskiego 15

Koncert Noworoczny „Tanga świata” - godz. 18.00
Filharmonia Częstochowska, ul. Wilsona 16
Bilety: 100-120 zł

13.01 poniedziałek
13-17 stycznia 
Ferie zimowe - zajęcia artystyczne dla dzieci, młodzieży 
i dorosłych  - godz. 10.00 - 13.00 
tel. 508 218 001
Pracownia Sztuk Plastycznych,  al. Niepodległości 50 lok. 112
Koszt: 30 zł/ jedno wejście  

„Pani zima” – zajęcia plastyczne dla dzieci – 
godz. 10.00 – 11.00
Obowiązują wcześniejsze zapisy: tel. 34 367 11 59, 
filia5@biblioteka.czest.pl
Biblioteka Publiczna, Filia nr 5,  ul. Krasińskiego 4

Ferie zimowe: tworzenie szklanej „kuli śnieżnej” 
oraz sztucznego śniegu – godz. 10.00 – 11.45
Zajęcia dla dzieci w wieku od 6 do 12 lat
Pracownia Tęczówka, ul. Dekabrystów 1    Koszt: 30 zł

Seans filmowy:
= „Czarownica 2” /FERIE Z FILMEM/ - godz. 10.00
= „Basia 3” /FERIE Z FILMEM/ - godz. 12.30
= „Osierocony Brooklyn” - godz. 14.15 i 20.15 
= „Deerskin” - godz. 17.00
= „Sokół z masłem orzechowym” - godz. 18.30
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, al. Najświętszej Maryi Panny 64

„Decoupage w ferie” - warsztaty rękodzieła 
artystycznego dla dzieci – godz. 10.30 – 12.30 
Obowiązują wcześniejsze zapisy: tel. 34 322 76 19, 
filia15@biblioteka.czest.pl
Biblioteka Publiczna, Filia nr 15, ul. Okulickiego 63

„Dworzec Częstochowa Główna oraz zabudowa 
i zagospodarowanie terenu w jego otoczeniu”  – 
dyskusja na temat konkursu na koncepcję 
architektoniczną – godz. 12.00 
Muzeum Częstochowskie, Ratusz, al. Najświętszej Maryi Panny 45

= Warsztaty tańców celtyckich i balfolkowych – 
 godz. 18.00
= Spotkanie Chóru Coralmente – godz. 19.00
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1

Seans filmowy: „Niebieskie chachary” - godz. 18.00
DKF Rumcajs, ACK Politechniki Częstochowskiej, 
al. Armii Krajowej 23/25 

14.01 wtorek
14-17 stycznia
Pozytywnie zakręcone ferie w Filii Muzycznej – 
godz. 10.00 - 12.00  
Cykl zajęć dla dzieci w wieku od lat 7 do 11 lat.
Obowiązują wcześniejsze zapisy:  tel.34 363 39 37
Biblioteka Publiczna, Filia Muzyczna, al. Niepodległości 41

Ferie zimowe:
= Malowanie na tkaninie  - godz. 10.00 – 11.45
 Zajęcia dla dzieci w wieku od 6 do 12 lat
 Koszt: 30 zł
= Warsztaty graficzne dla młodzieży powyżej 12 roku 
 życia - godz. 12.00 – 14.00
Koszt: 35 zł
Pracownia Tęczówka, ul. Dekabrystów 1

Seans filmowy:
= „Szybcy i śnieżni” /FERIE Z FILMEM/ - godz. 10.00
= „Dwóch papieży” /KINO SENIORA/ - godz. 12.00 
= „Sokół z masłem orzechowym” - godz. 14.30 i 20.30
= „Deerskin” - godz. 16.30
= „Osierocony Brooklyn” - godz. 18.00
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, 
al. Najświętszej Maryi Panny 64

14-16 stycznia
Warsztaty plastyczno-kinezjologiczne – 
gody. 10.30 - 13.00 
Interdyscyplinarne spotkania dla dzieci w wieku 
od 7 do 10 lat.
Obowiązują wcześniejsze zapisy: tel. 34 322 31 04, 
filia10@biblioteka.czest.pl
Biblioteka Publiczna, Filia nr 10, 
ul. K. Michałowskiego 20

Dzień gier rodzinnych – godz. 11.00 – 14.00 
Spotkanie dla dzieci wraz z rodzicami
Biblioteka Publiczna, Filia nr 3, ul. Ułańska 5/7 

Warsztaty literacko-plastyczne – godz. 11.00 – 13.00
Obowiązują wcześniejsze zapisy: tel. 34 360 61 09, 
oddim@biblioteka.czest.pl 
Biblioteka Publiczna, Oddział dla Dzieci i Młodzieży, 
al. Kościuszki 4

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

= „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 

„Magiczny świat” – zajęcia plastyczne dla dzieci 
– godz. 16.00
Obowiązują wcześniejsze zapisy:  tel. 34 360 61 14,
filia9@biblioteka.czest.pl
Biblioteka Publiczna, Filia nr 9, 
ul. Nowowiejskiego 15 

Zajęcia plastyczne dla dzieci – godz. 16.00 - 17.00
Biblioteka Publiczna, Filia nr 3, ul. Ułańska 5/7

Koncert Noworoczny „Tanga świata” 
12 stycznia - godz. 18.00
Filharmonia Częstochowska, ul. Wilsona 16
Projekt „Tanga świata” z udziałem jednego z najwybitniejszych skrzypków naszych czasów Robiego Lakatosa. Program 
oparty jest na czternastu utworach inspirowanych tangami o różnym pochodzeniu. Każde z tang było w przeszłości świato-
wym hitem. Koncert charakteryzuje się międzynarodowością programu i różnorodnością stylów. Tango przeżywa światowy 
renesans, stanowi pełen namiętności język, który wszyscy rozumiemy i dajemy się mu ponieść. Wystąpią: Roby Lakatos - 
skrzypce, Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Częstochowskiej pod dyrekcją Adama Klocka, SawarS Tango Quintet oraz mi-
strzowska para taneczna. Podczas koncertu zabrzmią: Tango Argentyńskie („Volver” - Carlos Gardel), Tango Greckie („Vale 
Mousiki” - Despina Olympiou), Tango Niemieckie („Tango Notturno”- H. F.Beckmann, H. O. Bormann), Tango Tureckie (autor 
nieznany), Tango Fińskie („Satumaa /Dreamland/” – Unto Mononen), Tango Żydowskie („Miasteczko Bełz /Mayn Shtetele 
Belz/”- Burstein, Lith-Frey), Tango Rosyjskie („Sierdce” – Izaak Dunajewski), Tango Argentyńskie („Chiquilin De Bachin” – 
Astor Piazzolla), Tango Polskie („Tango Milonga” – Jerzy Petersburski), Tango Rosyjskie („Czornyje Glaza” – Oskar Strok), 
Tango Urugwajskie („La Cumparsita” – Gerardo Matos Rodrigues), Tango Flamandzkie („Rookgorijnen” – Van Esbroeck/
Masonko), Tango Duńskie („Jalousie” – Jacob Gade), Tango Polskie („Ta Ostatnia Niedziela” – Jerzy Petersburski).
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Toastmasters – Klub Publicznego Przemawiania 
i Przywództwa – godz. 18.00
Temat spotkania: Jak zacząć i nie ustać w drodze do sukcesu
Szczegóły: www.toastmasters.czest.pl 

15.01 środa
Seans filmowy:
= „Szybcy i śnieżni” /FERIE Z FILMEM/ - godz. 10.00
= „Basia 3” /FERIE Z FILMEM/ - godz. 12.00
= „Deerskin” - godz. 14.45
= „Sokół z masłem orzechowym” - godz. 16.15 i 20.30
= „Osierocony Brooklyn” - godz. 18.00
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, al. Najświętszej Maryi Panny 64

„Mój plakat” – godz. 10.00 – 11.00
Zajęcia plastyczne dla dzieci w wieku od 4 do 7 lat.
Obowiązują wcześniejsze zapisy: tel. 34 360 61 12, 
filia16@biblioteka.czest.pl
Biblioteka Publiczna, Filia nr 16, ul. Krakowska 46/50

Ferie zimowe:
= Ptaki zimujące w Polsce - ozdoby z gałęzi i filcu - 
 godz. 10.00 – 11.45
 Zajęcia dla dzieci w wieku od 6 do 12 lat
 Koszt: 30 zł
= Warsztaty graficzne dla młodzieży powyżej 12 roku 
 życia - godz. 12.00 – 14.00
 Koszt: 35 zł
Pracownia Tęczówka, ul. Dekabrystów 1

„Skrzyneczka na drobiazgi” – godz. 11.00 - 13.00 
Warsztaty decoupage’u dla dzieci w wieku od 8 lat.
Obowiązują wcześniejsze zapisy:  tel. 34 361 43 27, 
filia8@biblioteka.czest.pl
Biblioteka Publiczna, Filia nr 8, ul. Księżycowa 2

Łapacze snów – godz. 11.00 – 13.00 
Warsztaty plastyczne dla dzieci w wieku od 6 do 12 lat i ich 
opiekunów. 
Obowiązują wcześniejsze zapisy:  tel. 34 360 14 54, 
filia2@biblioteka.czest.pl
Biblioteka Publiczna, Filia nr 2, ul. Orlika-Rückemanna 35/37

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. 11.00 – 12.00
Obowiązują wcześniejsze zapisy: tel. 34 369 70 72, 
filia3@biblioteka.czest.pl
Biblioteka Publiczna, Filia nr 3, ul. Ułańska 5/7

Zimowe zajęcia plastyczne dla dzieci – 
godz. 12.00 – 15.00 
Obowiązują wcześniejsze zapisy:  tel. 34 363 64 44  
filia1@biblioteka.czest.pl   
Biblioteka Publiczna, Filia nr 1, al. Niepodległości 11

Szopka Noworoczna Zbisława Janikowskiego – 
godz. 18.00 
Muzeum Częstochowskie, Ratusz, 
al. Najświętszej Maryi Panny 45

„Plastyczne środy” - 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 

Ferie w bibliotece – godz. 15.00 
Obowiązują wcześniejsze zapisy: tel. 34 360 71 95, 
filia21@biblioteka.czest.pl
Biblioteka Publiczna, Filia nr 21, ul. Orzechowa 14 

„Kły, grzywy, pióra – zwierzęca natura” – 
godz. 15.30 – 17.00 
Zajęcia plastyczno-literackie dla dzieci w wieku od 7 do 9 
lat, prowadzone przez Ewelinę Michałowską i dofinansowa-
ne z Budżetu Obywatelskiego. 
Obowiązują wcześniejsze zapisy:  tel. 34 369 70 72, 
filia3@biblioteka.czest.pl
Biblioteka Publiczna, Filia nr 3, ul. Ułańska 5/7 

= Warsztaty literackie Klubu „Złota Jesień” - 
 godz. 16.00
= Pokaz filmowy „Bieszczady” - górskie wspomnienia 
 Waldemara Stawiarskiego  - godz. 17.00
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1

„Zimowe krajobrazy” - spotkanie Klubu Miłośników 
Fotografii Foto-PASJE  - godz. 18.00 
Galerii pod Arkadami, ul. 1 Maja 27 

Akademicki Koncert Kameralny – godz. 18.50
WYSTAWA: Witold Zaręba, Katedra Grafiki UJD
WYKŁAD: dr Agata Stronciwilk, Katedra Malarstwa UJD 
temat: „Sztuka od kuchni. O motywie jedzenia w twórczości 
artystycznej”
KONCERT: Bojan Martinović - fortepian, Akademia Muzycz-
na – Uniwersytet Czarnogóry; w programie: A. Scriabin, 
G. Ligeti, M. Ravel, A. Perunović
Filharmonia Częstochowska, ul. Wilsona 16
Bilety: 18 zł (normalny), 15 zł (ulgowy) 

16.01 czwartek
Seans filmowy:
= „Szybcy i śnieżni” /FERIE Z FILMEM/ - godz. 10.00
= „Basia 3” /FERIE Z FILMEM/ - godz. 12.00
= „Sokół z masłem orzechowym” - godz. 14.00 i 18.30
= „Osierocony Brooklyn” - godz. 16.00 i 20.15
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, al. Najświętszej Maryi Panny 64

„Zimowe inspiracje – skarpetkowe pingwiny” 
- godz. 10.00 – 11.00 
Zajęcia plastyczne dla dzieci. Obowiązują wcześniejsze 

zapisy: tel. 34 360 61 10, filia18@biblioteka.czest.pl
Biblioteka Publiczna, Filia nr 18, ul. Nadrzeczna 46/48 

Ferie zimowe: zimowe ozdoby - dekoracje z szyszek – 
godz. 10.00 – 11.45
Zajęcia dla dzieci w wieku od 6 do 12 lat
Pracownia Tęczówka, ul. Dekabrystów 1
Koszt: 30 zł

„Łapacze snów” – godz. 11.00 
Zajęcia plastyczne dla dzieci w wieku od 7 do 12 lat.
Obowiązują wcześniejsze zapisy: tel. 34 360 61 15, 
filia4@biblioteka.czest.pl  
Biblioteka Publiczna, Filia nr 4, ul. Św. Barbary 32 

„Planszówkowy Zawrót Głowy”- godz. 11.00 – 13.00 
Miniturniej gier planszowych  dla dzieci do 12 roku życia.
Obowiązują wcześniejsze zapisy:  tel. 34 360 61 09, 
oddim@biblioteka.czest.pl
Biblioteka Publiczna, Oddział dla Dzieci i Młodzieży, al. Kościuszki 4

16–17 stycznia
„Spotkania z językiem włoskim” - zajęcia językowe 
dla dzieci – godz. 12.00 – 13.00 
Obowiązują wcześniejsze zapisy: tel. 34 365 88 48, 
filia25@biblioteka.czest.pl
Biblioteka Publiczna, Filia nr 25, ul. Wirażowa 8 A

Warsztaty plastyczne w oparciu o teatrzyk Kamishibai 
– godz. 13.00 
Zajęcia dla dzieci w wieku od 5 do 10 lat. Obowiązują 
wcześniejsze zapisy: tel. 34 363 93 32, 
filia6@biblioteka.czest.pl 
Biblioteka Publiczna, Filia nr 6, ul. Orkana 56 A

„Zimowe drzewko”  - zajęcia plastyczne dla dzieci – 
godz. 16.00 
Obowiązują wcześniejsze zapisy:  tel 34 365 91 31, 
filia22@biblioteka.czest.pl
Biblioteka Publiczna, Filia nr 22, ul. Rydla 4

„Galeria literacka” - warsztaty pisarskie Towarzystwa 
Galeria Literacka – godz. 17.00
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18.01 sobota
Wykład zielarski „Rośliny lecznicze i litoterapia w okre-
sie ciąży, połogu i laktacji” - godz. 10.00
Prowadząca: Agata Zaskórska. 
Obowiązują wcześniejsze zapisy: tel. 536 201 063 
Pracownia Psychoterapii i Pracy z Ciałem, ul. Waszyngtona 33/2 
Koszt: 60 zł 

Seans filmowy:
= „Młody renifer Alex” /FERIE Z FILMEM/ - godz. 11.00
= „Marona – psia opowieść” /FERIE Z FILMEM/ - godz. 12.40
= „Koty” - godz. 14.30 i 18.15
= „Sokół z masłem orzechowym” - godz. 16.30
= „Gorący temat” - godz. 20.30 
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, al. Najświętszej Maryi Panny 64

Z sercem dla Babci i Dziadka - warsztaty mydlarsko-ko-
smetyczne. Ale mydło - godz. 12.30
Obowiązują wcześniejsze zapisy: tel. 508 218 001 
Pracownia Sztuk Plastycznych, al. Niepodległości 50 lok. 112 
Koszt: 40 zł

Oprowadzenie kuratorskie i spotkanie z Adamem 
Kurusem z IPN Częstochowa na wystawie „7 Dywizja 
Piechoty. Zapomniani bohaterowie 1939” - godz. 16.00
Muzeum Częstochowskie, Pawilon Wystawowy w Parku im. S. Staszica

Kabaret Moralnego Niepokoju „Tego jeszcze nie grali” - 
godz. 16.00 i 19.30
Organizator: LUX Jerzy Grazda
Filharmonia Częstochowska, ul. Wilsona 16
Bilety: 70-110 zł

Spektakl: „Testosteron” - godz. 19.00
Teatr im. A. Mickiewicza, ul. Kilińskiego 15
Bilety: 50 zł (normalne parter), 45 zł (ulgowe parter), 
45 zł (normalne balkon), 40 zł (ulgowe balkon) 

19.01 niedziela
Seans filmowy:
= „Młody renifer Alex” /FERIE Z FILMEM/ - godz. 11.00
= „Marona – psia opowieść” /FERIE Z FILMEM/ - 
 godz. 12.40
= „Gorący temat” - godz. 14.30 i 20.30 
= „Sokół z masłem orzechowym” - godz. 16.30
= „Koty” - godz. 18.15
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, al. Najświętszej Maryi Panny 64

„Kolędujmy Małemu” Koncert Chórów Uniwersytetów 
Trzeciego Wieku województw: śląskiego i ościennych 
– godz. 14.00 
Organizatorzy: UTW przy Wydziale Zarządzania Politechniki Często-
chowskiej, Wydział Polityki Społecznej UM Częstochowy
Filharmonia Częstochowska, ul. Wilsona 16

Spektakl: „Testosteron” - godz. 19.00
Teatr im. A. Mickiewicza, ul. Kilińskiego 15
Bilety: 50 zł (normalne parter), 45 zł (ulgowe parter), 
45 zł (normalne balkon), 40 zł (ulgowe balkon) 

20.01 poniedziałek
20-24 stycznia 
Ferie zimowe - zajęcia artystyczne dla dzieci, młodzieży 
i dorosłych  - godz. 10.00 - 13.00 
Obowiązują wcześniejsze zapisy: tel. 508 218 001
Pracownia Sztuk Plastycznych,  al. Niepodległości 50 lok. 112
Koszt: 30 zł/ jedno wejście  

„Moliki książkowe” – godz. 10.00 – 11.30
Warsztaty plastyczne dla dzieci w wieku od 6 do 10 lat. 
Obowiązują wcześniejsze zapisy:  tel. 34 369 70 72, 
filia3@biblioteka.czest.pl
Biblioteka Publiczna, Filia nr 3, ul. Ułańska 5/7

Muzeum Częstochowskie, Dom Poezji – Muzeum Haliny 
Poświatowskiej, ul. Jasnogórska 23

Spotkanie z historią żydowską – godz. 17.00
Spotkanie z Wiesławem Paszkowskim, który opowie 
o żydowskich teatrzach w Częstochowie.  
Biblioteka Publiczna, Filia nr 9, ul. Nowowiejskiego 15

= Popkulturowe przyjemności: Coś się kończy, 
 coś zaczyna - czyli znów o Star Wars – godz. 17.30
= Winylowe i Muzyczne Delicje Zbigniewa Burdy – 
 18.00
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1

Babski comber – warsztaty artystyczne - godz. 18.00
Obowiązują wcześniejsze zapisy: tel. 508 218 001 
Pracownia Sztuk Plastycznych, al. Niepodległości 50 lok. 112 
Koszt: 35 zł

Wernisaż wystawy Aleksandry Rybak „Mała i duża 
forma rzeźbiarska” – godz. 18.00
Miejska Galeria Sztuki, al. Najświętszej Maryi Panny 64 

= Gimnastyka słowiańska – godz. 18.00 - 19.10                                                
 Prowadząca: Ewelina Horak. 
 Obowiązują wcześniejsze zapisy: tel. 796 444 388 
 Koszt: 50 zł
= Otwarta grupa pracy z ciałem TRE - 
 godz. 19.30 - 21.00                          
 Prowadzący: Jakub Ritter. 
 Obowiązują wcześniejsze zapisy: tel. 693 770 210
 Koszt: 50 zł 
Pracownia Psychoterapii i Pracy z Ciałem, 
ul. Waszyngtona 33/2

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

Chustostarzy, czyli spotkanie rodziców 
chustonoszących - godz. 10.00 - 13.00
Prowadząca: Marlena Potiomkin. 
Obowiązują wcześniejsze zapisy: tel. 882 834 111  
Pracownia Psychoterapii i Pracy z Ciałem, 
ul. Waszyngtona 33/2
Koszt: 5 zł 

Ferie zimowe: zimowe drzewa - obrazy i makiety ze 
sznurków, patyków i drutu – godz. 10.00 – 11.45
Zajęcia dla dzieci w wieku od 6 do 12 lat
Pracownia Tęczówka, ul. Dekabrystów 1
Koszt: 30 zł

Seans filmowy:
= „Młody renifer Alex” /FERIE Z FILMEM/ - godz. 10.00
= „Marona – psia opowieść” /FERIE Z FILMEM/ - 
 godz. 12.00
= „Koty” - godz. 14.15 i 18.15
= „Sokół z masłem orzechowym” - godz. 16.30
= „Gorący temat” - godz. 20.30 
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, 
al. Najświętszej Maryi Panny 64

Gry planszowe w bibliotece – godz. 12.00 – 15.00 
Biblioteka Publiczna, Filia nr 25, ul. Wirażowa 8 A

Popołudnia w bibliotece – Dzień Babci i Dziadka – 
godz. 15.00 - 16.00 
Warsztaty literacko-plastyczne dla dzieci 
Biblioteka Publiczna, Filia nr 2, ul. Orlika-Rückemanna 35/37 

Spotkanie chustowe- godz. 15.00 – 17.00
Spotkanie dla rodziców noszących dzieci w chuście oraz 
tych, którzy chcą nauczyć się podstawowych lub bardziej 
zaawansowanych wiązań. 
Biblioteka Publiczna, Filia nr 3, ul. Ułańska 1

Trening relaksacyjny dla dorosłych – 
godz. 18.00 - 19.00 
Prowadząca: Dominika Miedzińska- Golczyk. 
Obowiązują wcześniejsze zapisy: tel. 605 285 995
Pracownia Psychoterapii i Pracy z Ciałem, 
ul. Waszyngtona 33/2
Koszt: 50 zł 

Wernisaż wystawy „-GRAFIA. Multigraficzne aspekty 
relacji twórczych” – godz. 18.00
Miejska Galeria Sztuki, al. Najświętszej Maryi Panny 64 

Pokaz filmu „Częstochowa lata 1939-1945 – II wojna 
światowa” - godz. 18.00
ACK Politechniki Częstochowskiej, 
al. Armii Krajowej 23/25 

Spektakl: „Nie lubię pana, Panie Fellini - monodram 
Małgorzaty Bogdańskiej” - godz. 19.00 
Teatr im. A. Mickiewicza, ul. Kilińskiego 15
Bilety: 40 zł

Popkulturowe przyjemności: Coś się kończy, coś 
zaczyna - czyli znów o „Star Wars” 
16 stycznia – godz. 17.30
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1
Koniec zeszłego roku był dla fanów „Gwiezdnych Wojen” pełen emocji. Nie tylko zadebiutował „Mandalorian”, pierwszy 
aktorski serial tej marki, ale też „The Rise of Skywalker” zamknął kolejną trylogię kosmicznej sagi na wielkim ekranie. 
Nie sposób policzyć gorących dyskusji, które w temacie tych dwóch dzieł przetoczyły się przez polski i światowy internet, 
a może nawet przez całą galaktykę. Jedni ogłosili właśnie koniec „Star Wars” i zaczynają organizować ruch oporu 
skierowany przeciwko Imperatorowi Disneyowi, inni zakochali się w Baby Yodzie i wierzą, że to właśnie on zaprowadzi 
„Gwiezdne Wojne” ku kolejnej złotej erze... Podczas pierwszych w tym roku „Popkulturowych przyjemności” spróbujemy 
odnaleźć się na skali rozciągniętej między tymi ekstremami. Zastanowimy się do kogo dziś skierowane są produkty ze 
znaczkiem „Star Wars” i podyskutujemy o przyszłości marki w najbliższych latach. 

Pokaz filmu „Częstochowa lata 1939-1945 – II wojna światowa” 
17 stycznia - godz. 18.00
ACK Politechniki Częstochowskiej, al. Armii Krajowej 23/25 
Od wybuchu II wojny światowej minęło 80 lat. Z tej okazji powstał film dokumentalny o latach okupacji w Częstochowie. 
Wśród jego twórców są m.in. scenarzysta Zbisław Janikowski, reżyser Krzysztof Kasprzak oraz montażysta Robert Nawrot. 
Wcześniej zrealizowali oni dokumenty filmowe o naszym mieście dotyczące kolejnych, powojennych dekad, oraz dwudzie-
stolecia międzywojennego. Najnowsza produkcja wykorzystuje archiwalia pochodzące ze wszystkich częstochowskich 
instytucji zajmujących się ich gromadzeniem, a także materiały Filmoteki Narodowej i osób prywatnych. Pokazuje jeszcze 
ciągle mało znaną walkę obronną z września 1939 roku, a potem życie codzienne pod okupacją – terror, niepewność jutra, 
poczucie zagrożenia, ale i opór, walkę o zachowanie godności i dążenie do odbudowy niepodległego państwa. Film dotyka 
też tematu zagłady społeczności żydowskiej. 
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Ferie zimowe: tworzenie świeczników z masy solnej – 
godz. 10.00 – 11.45
Zajęcia dla dzieci w wieku od 6 do 12 lat
Pracownia Tęczówka, ul. Dekabrystów 1
Koszt: 30 zł

Seans filmowy:
= „Młody renifer Alex” /FERIE Z FILMEM/ - godz. 10.00
= „Czarownica” /FERIE Z FILMEM/ - godz. 12.00
= „Sokół z masłem orzechowym” - godz. 14.30
= „Koty” - godz. 16.20
= „La Strada” /URODZINY FELLINIEGO/ - godz. 18.30
= „Gorący temat” - godz. 20.30 
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, al. Najświętszej Maryi Panny 64

„Decoupage w ferie” - godz. 10.30 – 12.30 
Warsztaty rękodzieła artystycznego dla dzieci w wieku od 
7 lat. Obowiązują wcześniejsze zapisy: tel. 34 322 76 19, 
filia15@biblioteka.czest.pl
Biblioteka Publiczna, Filia nr 15, ul. Okulickiego 63 

Seans filmowy: „Nie ma nas w domu” 
20 stycznia - godz. 18.00
DKF Rumcajs, ACK Politechniki Częstochowskiej, 
al. Armii Krajowej 23/25
„Nie ma nas w domu” to głęboko ludzki i pełen wrażliwo-
ści portret rodziny, która wbrew przeciwnościom stara się 
podążać za swoimi marzeniami, a jednocześnie ważny 
i aktualny obraz realiów kapitalizmu, współczesnego 
rynku pracy i wyzwań, jakie stawia on przed przeciętnym 
obywatelem. Ricky i Abbie chcą dla siebie i swoich dzieci 
czegoś więcej. On jest w stanie poświęcić wszystko, żeby 
ich marzenie o własnym domu wreszcie się spełniło. Ma 
dosyć czekania, aż sprawy przyjmą lepszy obrót – stawia 
wszystko na jedną kartę i zaczyna pracę na własną rękę. 
Rzuca się w wir obowiązków, chcąc jak najszybciej 
osiągnąć swój cel. Ona, myśląc o przyszłości, nie chce 
stracić z oczu tego, co już mają: kochającej się rodziny 
i wzajemnego wsparcia. Wierzy, że goniąc za szczęściem, 
trzeba wiedzieć, kiedy się zatrzymać.

20-24 stycznia 
Zajęcia plastyczne dla dzieci – godz. 11.00 – 12.00 
Zajęcia plastyczne  dla dzieci w wieku od 5 do 9 lat. Obo-
wiązują wcześniejsze zapisy: tel. 34 362 35 87, 
filia20@biblioteka.czest.pl
Biblioteka Publiczna, Filia nr 20, ul. W. Gombrowicza 15 

„Lęk przed zmianą. Chcę ale się boję” - warsztaty - 
godz. 17.00 - 20.00                          
Prowadzące:  Maja Wyremblewska i Dominika Miedzińska-

-Golczyk. Obowiązują wcześniejsze zapisy: 
tel. 663 633 698 i 605 285 995.
Pracownia Psychoterapii i Pracy z Ciałem, ul. Waszyngtona 33/2
Koszt: 120 zł 

Warsztaty tańców celtyckich i balfolkowych – godz. 18.00
Spotkanie Chóru Coralmente – godz. 19.00
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1

Seans filmowy: „Nie ma nas w domu” - godz. 18.00
DKF Rumcajs, ACK Politechniki Częstochowskiej, 
al. Armii Krajowej 23/25

21.01 wtorek
Seans filmowy:
= „Młody renifer Alex” /FERIE Z FILMEM/ - godz. 10.00
= „Czarownica” /FERIE Z FILMEM/ - godz. 12.00
= „Koty” - godz. 14.15 i 18.15
= „Sokół z masłem orzechowym” - godz. 16.30
= „Gorący temat” - godz. 20.30 
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, al. Najświętszej Maryi Panny 64

Biblioteka Malucha - godz. 10.00 - 11.00 i 12.00 - 13.00
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, al. Kościuszki 4

„Prezent dla babci i dziadka” - godz. 10.00 - 11.30
Warsztaty plastyczne skierowane do dzieci w wieku od 4 
do 10 lat
Biblioteka Publiczna, Filia nr 14, ul. Norwida 17/21

Ferie zimowe:
= Tworzymy prezenty dla babci i dziadka - 
 godz. 10.00 – 11.45
 Zajęcia dla dzieci w wieku od 6 do 12 lat
 Koszt: 30 zł
= Warsztaty graficzne dla młodzieży powyżej 12. roku 
 życia - godz. 12.00 – 14.00
 Koszt: 35 zł
Pracownia Tęczówka, ul. Dekabrystów 1

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

21-24 stycznia 
Potyczki przy grach planszowych –  spotkanie dla dzie-
ci, młodzieży i opiekunów – godz. 12.00 - 14.00
Obowiązują wcześniejsze zapisy:  tel. 34 363 93 32, 
filia6@biblioteka.czest.pl
Biblioteka Publiczna, Filia nr 6, ul. Orkana 56 A 

21-23 stycznia 
„Tworzymy pejzaż zimowy” - godz. 12.00 - 14.00
Zajęcia plastyczno-literackie dla dzieci w wieku od 8 do 12 
lat. Obowiązują wcześniejsze zapisy: tel. 34 323 66 39 , 
filia7@biblioteka.czest.pl 
Biblioteka Publiczna, Filia nr 7, al. Pokoju 15/17 

 „Plastyczne środy” - 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 

Popołudnia w bibliotece – Dzień Babci i Dziadka – 
godz. 15.00 - 16.00 
Warsztaty literacko-plastyczne dla dzieci
Biblioteka Publiczna, Filia nr 2, ul. Orlika-Rückemanna 35/37 

„Maski karnawałowe” – zajęcia plastyczne dla dzieci 
- godz. 16.00
Obowiązują wcześniejsze zapisy:  tel. 34 360 61 14, 
filia9@biblioteka.czest.pl
Biblioteka Publiczna, Filia nr 9, ul. Nowowiejskiego 15 

Zajęcia plastyczne dla dzieci – godz. 16.00 - 17.00
Biblioteka Publiczna, Filia nr 3, ul. Ułańska 5/7

= „Spotkanie z Operą” Mirona Pietrasa –  godz. 17.00
= Warsztaty tańca dawnego – godz. 19.30
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, 
ul. Dąbrowskiego 1

Pokaz zdjęć „Gruzja” - godz. 18.00 
Prowadzenie: Krzysztof Dyner
Organizator: Klub Górski PTTK Częstochowa
Urząd Stanu Cywilnego, ul. Focha 19/21  

Toastmasters – Klub Publicznego Przemawiania i Przy-
wództwa – godz. 18.00
Temat spotkania: Konkurs mów wszelakich i ewaluacji
Szczegóły: www.toastmasters.czest.pl 

22.01 środa
Seans filmowy:
= „Kraina Lodu 2” /FERIE Z FILMEM/ - godz. 10.00
= „Szybcy i śnieżni” /FERIE Z FILMEM/ - godz. 12.00
= „Koty” - godz. 14.15 i 18.15
= „Sokół z masłem orzechowym” - godz. 16.30
= „Gorący temat” - godz. 20.30 
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, 
al. Najświętszej Maryi Panny 64

Ferie zimowe:
= Maski karnawałowe i nie tylko - 
 godz. 10.00 – 11.45
 Zajęcia dla dzieci w wieku od 6 do 12 lat
 Koszt: 30 zł
= Warsztaty graficzne dla młodzieży powyżej 
 12 roku życia - godz. 12.00 – 14.00
 Koszt: 35 zł
Pracownia Tęczówka, ul. Dekabrystów 1

„Na nudę dobra zabawa – gra planszowa” – zabawy 
dla dzieci – godz. 11.00 - 15.00
Biblioteka Publiczna, Filia nr 8, ul. Księżycowa 2

Łapacze snów – godz. 11.00 – 13.00 
Warsztaty plastyczne dla dzieci w wieku od 6 do 12 lat 
i ich opiekunów. 
Obowiązują wcześniejsze zapisy:  tel. 34 360 14 54, 
filia2@biblioteka.czest.pl
Biblioteka Publiczna, Filia nr 2, ul. Orlika-Rückemanna 35/37

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

Zimowe zajęcia plastyczne dla dzieci – 
godz. 12.00 – 15.00 
Obowiązują wcześniejsze zapisy: tel. 34 363 64 44  
filia1@biblioteka.czest.pl   
Biblioteka Publiczna, Filia nr 1, al. Niepodległości 11

Ferie w bibliotece – godz. 15.00 
Obowiązują wcześniejsze zapisy: tel. 34 360 71 95, 
filia21@biblioteka.czest.pl
Biblioteka Publiczna, Filia nr 21, ul. Orzechowa 14 

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

Warsztaty literackie Klubu „Złota Jesień” - 
godz. 16.00
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, 
ul. Dąbrowskiego 1
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23.01 czwartek
Seans filmowy:
= „Kraina Lodu 2” /FERIE Z FILMEM/ - godz. 10.00
= „Na noże” / KINO SENIORA/ - godz. 12.00
= „Sokół z masłem orzechowym” - godz. 14.30
= „Gwiazda Piołun” / W ROCZNICĘ ŚMIERCI 
 SCENARZYSTY W. TERLECKIEGO - wstęp wolny/ - 
 godz. 16.30
= „Gorący temat” - godz. 18.45 
= „Koty” - godz. 20.45
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, al. Najświętszej Maryi Panny 64

„Gwiazda Piołun” / W ROCZNICĘ ŚMIERCI SCENARZY-
STY W. TERLECKIEGO - wstęp wolny/ 
23 stycznia - godz. 16.30
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, al. Najświętszej Maryi Panny 64
„Gwiazda Piołun” Henryka Kluby, zrealizowana na 
kanwie powieści Władysława Terleckiego pod tym samym 
tytułem, nie jest typową biografią, nie wskazuje nawet 
wprost na konkretne postaci historyczne, ale nietrudno 
się domyślić, że losy głównych bohaterów są zbieżne 
z losami Stanisława Ignacego Witkiewicza i jego ostatniej 
miłości Czesławy Oknińskiej. Film  ukazuje końcowy etap 
życia wielkiego twórcy, etap, w którym Witkacy podejmu-
je decyzję o samounicestwieniu… Wrzesień 1939 roku. 
Po ucieczce z bombardowanej przez Niemców Warszawy 
pewien mężczyzna (Tadeusz Huk) i kobieta (Katarzyna 
Bargiełowska) zatrzymują się w opustoszałym miastecz-
ku. Obydwoje przypominają sobie pierwsze dni wojny: 
ewakuację urzędów, tłumy uchodźców, atak hitlerowskich 
samolotów. Zarówno on, jak i ona wracają do wspomnień 
sprzed lat. Po drodze spotykają znajomego aptekarza 
(Leon Niemczyk), który daje im ampułkę z trucizną. Po 
wkroczeniu Armii Czerwonej na wschodnie tereny Rzecz-
pospolitej, 17 września idą nad rzekę i połykają truciznę. 

„Zimowe inspiracje – bałwanki z kubeczków” - 
zajęcia plastyczne dla dzieci - godz. 10.00 - 11.00
Obowiązują wcześniejsze zapisy: tel. 34 360 61 10, 
filia18@biblioteka.czest.pl
Biblioteka Publiczna, Filia nr 18, ul. Nadrzeczna 46/48

Ferie zimowe: warsztaty graficzne, monotypia i linoryt 
– godz. 10.00 – 11.45
Zajęcia dla dzieci w wieku od 6 do 12 lat
Pracownia Tęczówka, ul. Dekabrystów 1
Koszt: 30 zł

23-24 stycznia
„Spotkania z językiem włoskim” - zajęcia językowe 
dla dzieci – godz. 12.00 – 13.00 
Obowiązują wcześniejsze zapisy: tel. 34 365 88 48, 
filia25@biblioteka.czest.pl
Biblioteka Publiczna, Filia nr 25, ul. Wirażowa 8 A

„Bałwanki”  - zajęcia plastyczne dla dzieci -  
godz. 16.00
Obowiązują wcześniejsze zapisy:  tel 34 365 91 31, 
filia22@biblioteka.czest.pl
Biblioteka Publiczna, Filia nr 22, ul. Rydla 4

„Galeria literacka” - warsztaty pisarskie Towarzystwa 
Galeria Literacka – godz. 17.00
Muzeum Częstochowskie, Dom Poezji – Muzeum Haliny Poświa-
towskiej, ul. Jasnogórska 23

Babski comber – warsztaty artystyczne - godz. 18.00
Obowiązują wcześniejsze zapisy: tel. 508 218 001 
Pracownia Sztuk Plastycznych, al. Niepodległości 50 lok. 112 
Koszt: 35 zł

= Gimnastyka słowiańska – godz. 18.00 - 19.10                                                
 Prowadząca: Ewelina Horak 
 Obowiązują wcześniejsze zapisy: tel. 796 444 388 
 Koszt: 50 zł
= Otwarta grupa pracy z ciałem TRE - godz. 19.30 - 21.00                          
 Prowadzący: Jakub Ritter. 
 Obowiązują wcześniejsze zapisy: tel. 693 770 210
 Koszt: 50 zł 
Pracownia Psychoterapii i Pracy z Ciałem, ul. Waszyngtona 33/2

Odkrywanie Częstochowy – godz. 18.00
Prezentacja autorskiego kalendarza Władysława 
Ratusińskiego na rok 2020  
Muzeum Częstochowskie, Ratusz, al. Najświętszej Maryi Panny 45

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

Ferie zimowe: inwentarz zwierząt - warsztaty lepienia 
z gliny – godz. 10.00 – 11.45
Zajęcia dla dzieci w wieku od 6 do 12 lat
Pracownia Tęczówka, ul. Dekabrystów 1
Koszt: 30 zł

Seans filmowy:
= „Kraina Lodu 2” /FERIE Z FILMEM/ - godz. 10.00
= „Syzbcz i snieni” /FERIE Z FILMEM/ - godz. 12.00
= „Richard Jewell” - godz. 14.00 i 20.30
= „Błąd systemu” - godz. 16.20
= „Gorący temat” - godz. 18.30 
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, al. Najświętszej Maryi Panny 64

Kolędy Pospieszalskich Symfonicznie 
24 stycznia – godz. 19.00
Filharmonia Częstochowska, ul. Wilsona 16
Dwa pokolenia muzyków tworzących orkiestrę złożoną 
z 14 osób o tym samym nazwisku, wykonującą tradycyjne 
kolędy w autorskich aranżacjach. „Kolędy Pospie-
szalskich” to ze wszech miar pozycja wyjątkowa. Coś 
pierwszego - autentycznego, wzruszającego i wielce 
oryginalnego... Tu nie ma znaków zapytania. Po prostu 
słychać, dlaczego cała rodzina Pospieszalskich śpiewa 
najpiękniejsze polskie kolędy... To kolędy opracowane 
z wielkim wyczuciem tradycji, choć przecież we współcze-
snych, żywych aranżacjach. Słychać w nich wykształcenie 
braci Pospieszalskich oraz rockowy i jazzowy warsztat 
muzyczny nabyty w najlepszym towarzystwie, a także 
fascynacje folklorem: rodzimym, szerzej - europejskim, 
latynoamerykańskim, afrykańskim i żydowskim. 

Gry planszowe w bibliotece – godz. 12.00 – 15.00 
Biblioteka Publiczna, Filia nr 25, ul. Wirażowa 8 A

Spektakl: „Mayday” - godz. 19.00
Teatr im. A. Mickiewicza, ul. Kilińskiego 15
Bilety: 45 zł (normalne parter), 40 zł (ulgowe parter), 
40 zł (normalne balkon), 35 zł (ulgowe balkon)  

Koncert Jutuber – godz. 19.00
ACK Politechniki Częstochowskiej, al. Armii Krajowej 23/25 

Kolędy Pospieszalskich Symfonicznie – godz. 19.00
Wystąpią: Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Częstochow-
skiej, Rodzina Pospieszalskich, Adam Klocek – dyrygent
Filharmonia Częstochowska, ul. Wilsona 16
Bilety: 50 zł (normalny), 45 zł (ulgowy), 30 zł (UTW)

Jazztochowa: Koncert Coherence Quartet – godz. 19.00
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1
Bilety:  20 zł (ulgowe), 30zł (przedsprzedaż), 50zł (w dniu koncertu)

Koncert zespołu Duch Delta – godz. 20.00 
Muzyczna Meta, ul . Jasnogórska 13

25.01 sobota
I liga piłki siatkowej kobiet: Galeria Jurajska Częstocho-
wianka - KŚ AZS Politechniki Śląskiej Gliwice 
Organizator: Klub Sportowy „Częstochowianka” 
Hala Sportowa Częstochowa, ul. Żużlowa 4 

I liga piłki siatkowej mężczyzn: Exact Systems Norwid 
Częstochowa - APP Krispol Września
Organizator: SSS-J Siatkówka 2002
Hala przy IX LO im. C.K. Norwida, ul. Jasnogórska 8 

II liga piłki siatkowej mężczyzn: Eco-Team AZS 2020 
Stolzle Częstochowa - Tubądzin Volley MOSiR Sieradz 
Organizator: SKF Częstochowska Siatkówka 
Hala Sportowa Częstochowa, ul. Żużlowa 4 

Seans filmowy:
= „Kraina Lodu 2” /FERIE Z FILMEM/ - godz. 11.00
= „Błąd systemu” - godz. 14.15
= „Gauguin na Tahiti” /WIELKA SZTUKA NA EKRANIE/ - 
 godz. 16.30
= „Gorący temat” - godz. 18.30 
= „Richard Jewell” - godz. 20.30
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, al. Najświętszej Maryi Panny 64

Wernisaż wystawy „Myślokształty” Anny Gorejowskiej - 
godz. 17.00
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1

Spotkanie na wystawie „Szopki krakowskie z Muzeum 
Krakowa” - godz. 16.00 
Współorganizator: Teatr im. A. Mickiewicza w Częstochowie
Muzeum Częstochowskie, Ratusz, al. Najświętszej Maryi Panny 45

Kabaret Smile „Tu i teraz” - godz. 16.00 i 19.30
Organizator: LUX Jerzy Grazda
Filharmonia Częstochowska, ul. Wilsona 16
Bilety: 70-110 zł

Spektakl: „Mayday” - godz. 19.00
Teatr im. A. Mickiewicza, ul. Kilińskiego 15
Bilety: 45 zł (normalne parter), 40 zł (ulgowe parter), 
40 zł (normalne balkon), 35 zł (ulgowe balkon)  

26.01 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 

= „Kraina Lodu 2” /FERIE Z FILMEM/ - godz. 11.00
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= „Błąd systemu” - godz. 14.15
= „Gauguin na Tahiti” /WIELKA SZTUKA NA EKRANIE/ - 
 godz. 16.30
= „Gorący temat” - godz. 18.30 
= „Richard Jewell” - godz. 20.30
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, al. Najświętszej Maryi Panny 64

„Gauguin na Tahiti” /WIELKA SZTUKA NA EKRANIE/
25 i 26 stycznia – godz. 16.30
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, al. Najświętszej Maryi Panny 64
Film „Gauguin na Tahiti. Raj utracony” opowiada 
o czasie, kiedy ten przedstawiciel postimpresjonizmu, 
jeden z najznakomitszych malarzy XX wieku, przebywał 
na Tahiti. Jego malarstwo nabrało wtedy monumentalnej 
prostoty. Artysta swym obrazom nadawał tytuły w języku 
miejscowym, podkreślając przez to ich odmienność 
od twórczości paryskiej; odbijała się w nich zmysłowa 
bujność przyrody i ludzi tropików, pochwała uduchowie-
nia i szlachetnej pierwotności bytowania Maorysów. Od 
Tahiti i archipelagu Markizów, gdzie żył i tworzył Paul 
Gauguin, po amerykańskie placówki (The Metropolitan 
Museum of Art w Nowym Jorku, Art Institute of Chicago, 
National Gallery of Art w Waszyngtonie, Museum of 
Fine Arts w Bostonie), w których zachowane są jego 
wyjątkowe dzieła, reżyser Claudio Poli zabiera widza 
w wyjątkową podróż przez życie odkrytego na nowo 
rewolucjonisty współczesnego malarstwa.

Oprowadzenie kuratorskie i spotkanie z Agnieszką 
Ciuk-Koćwin na wystawie „Szopki krakowskie 
z Muzeum Krakowa” – godz. 16.00
Muzeum Częstochowskie, Ratusz, al. Najświętszej Maryi Panny 45

Spektakl: „Poniżej pasa” - godz. 19.00
Teatr im. A. Mickiewicza, ul. Kilińskiego 15 
Bilety: 40 zł (normalne), 30 zł (ulgowe)

27.01 poniedziałek
Seans filmowy:
= „Richard Jewell” - godz. 14.00 i 20.30
= „Błąd systemu” - godz. 16.20
= „Gorący temat” - godz. 18.30 
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, al. Najświętszej Maryi Panny 64

Warsztaty artystyczne w  pracowni Tęczówka: 
= Zajęcia dla dzieci w wieku od 11 do 14 lat 
- godz. 15.00 – 17.00 
Koszt: 35 zł
= Zajęcia dla młodzieży i dorosłych - godz. 17.15 – 20.15 
Koszt: 40 zł
Pracownia Tęczówka, ul. Dekabrystów 1

Grupowe zajęcia artystyczne dla dzieci, młodzieży 
i dorosłych  - godz. 16.00 - 19.00 
Obowiązują wcześniejsze zapisy: tel. 508 218 001
Pracownia Sztuk Plastycznych, al. Niepodległości 50 lok. 112
Koszt: 35 zł

Wykład dr. Mirosława Łapota „Szkolnictwo żydowskie 
we Lwowie” - godz. 17.00
Organizator: Częstochowskie Towarzystwo Naukowe 
Biblioteka Publiczna, al. Najświętszej Maryi Panny 22

= Warsztaty tańców celtyckich i balfolkowych – 
 godz. 18.00
= Spotkanie Chóru Coralmente – godz. 19.00
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1

Seans filmowy: „Ból i blask” - godz. 18.00
DKF Rumcajs, ACK Politechniki Częstochowskiej, al. Armii Krajowej 23/25

Koncert dla Wojciesława Kamińskiego – godz. 19.00
Wystąpią; Five O’Clock Orchestra, Andrzej Jagodzński 
(fortepian), Wojciech Kamiński (fortepian) i inni. 
Organizator: Polskie Stowarzyszenie Jazzu Tradycyjnego
Filharmonia Częstochowska, ul. Wilsona 16
Bilety: 50 zł

28.01 wtorek
„Plastyczne środy” - 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:
= „Richard Jewell” - godz. 14.00 i 20.30
= „Gorący temat” - godz. 16.20 
= „Błąd systemu” - godz. 18.20
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, 
al. Najświętszej Maryi Panny 64

Warsztaty artystyczne w  pracowni Tęczówka: 
= Zajęcia dla dzieci w wieku od 11 do 14 lat 
- godz. 15.00 – 17.00 
Koszt: 35 zł
= Zajęcia dla dzieci w wieku od 6 do 10 lat 
- godz. 17.15 – 18.45 
Koszt: 30 zł
Pracownia Tęczówka, ul. Dekabrystów 1

Grupowe zajęcia artystyczne dla dzieci, młodzieży 
i dorosłych  - godz. 16.00 - 19.00 
Obowiązują wcześniejsze zapisy: tel. 508 218 001
Pracownia Sztuk Plastycznych, 
al. Niepodległości 50 lok. 112
Koszt: 35 zł

„Projektujemy murale” - 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: 30 zł 

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

Toastmasters – Klub Publicznego Przemawiania 
i Przywództwa – godz. 18.00
Temat spotkania: Skąd się biorą dobre pomysły
Szczegóły: www.toastmasters.czest.pl 

29.01 środa
Podstawy obsługi komputera dla seniorów – 
godz. 11.00 – 12.00
Obowiązują wcześniejsze zapisy: tel. 34 369 70 72, 
filia3@biblioteka.czest.pl
Biblioteka Publiczna, Filia nr 3, ul. Ułańska 5/7
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Seans filmowy:
= „Richard Jewell” - godz. 14.00 i 20.30
= „Gorący temat” - godz. 16.20 
= „Błąd systemu” - godz. 18.20
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, al. Najświętszej Maryi Panny 64

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

Warsztaty artystyczne w pracowni Tęczówka:
= Zajęcia dla dzieci w wieku od 6 do 10 lat 
- godz. 15.45 – 17.15 
Koszt: 30 zł
= Zajęcia dla dzieci w wieku od 11 do 14 lat 
- godz. 17.30 – 19.30 
Koszt: 35 zł
Pracownia Tęczówka, ul. Dekabrystów 1

Grupowe zajęcia artystyczne dla dzieci, młodzieży 
i dorosłych  - godz. 16.00 - 19.00 
Obowiązują wcześniejsze zapisy: tel. 508 218 001
Pracownia Sztuk Plastycznych, al. Niepodległości 50 lok. 112
Koszt: 35 zł

Warsztaty literackie Klubu „Złota Jesień” - godz. 16.00
Promocja wierszy z książki „Wertica Pistic” Katarzyna 
Zwolska-Płusa  - godz. 18.00
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1

„Projektujemy murale” - 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: 30 zł 

Pokaz w planetarium: „Tajemnica gwiazdy 
betlejemskiej” - godz. 18.00
Planetarium Uniwersytetu im. Jana Długosza w Częstochowie,
al. Armii Krajowej 13/15 
Bilety: 9 zł (ulgowy), 15 zł (normalny)

Spektakl: „Poniżej pasa” - godz. 18.00
Teatr im. A. Mickiewicza, ul. Kilińskiego 15 
Bilety: 25 zł

30.01 czwartek
Seans filmowy:
= „Gorący temat” - godz. 14.00 
= „Richard Jewell” - godz. 16.00
= „Wszyscy moi synowie” /National Theatre Live/ - 
 godz. 18.30 
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, al. Najświętszej Maryi Panny 64

Warsztaty artystyczne w  pracowni Tęczówka:
= Zajęcia dla dzieci w wieku od 6 do 10 lat 
- godz. 15.45 – 17.15 
Koszt: 30 zł
= Zajęcia dla dzieci w wieku od 11 do 14 lat 
- godz. 17.30 – 19.30 
Koszt: 35 zł
Pracownia Tęczówka, ul. Dekabrystów 1

„Galeria literacka” - warsztaty pisarskie Towarzystwa 
Galeria Literacka – godz. 17.00
Muzeum Częstochowskie, Dom Poezji – Muzeum Haliny Poświa-
towskiej, ul. Jasnogórska 23

Babski comber – warsztaty artystyczne - godz. 18.00
Obowiązują wcześniejsze zapisy: tel. 508 218 001 
Pracownia Sztuk Plastycznych, al. Niepodległości 50 lok. 112 
Koszt: 35 zł

= Gimnastyka słowiańska – godz. 18.00 - 19.10                                                
 Prowadząca: Ewelina Horak. 
 Obowiązują wcześniejsze zapisy: tel. 796 444 388 
 Koszt: 50 zł

= Otwarta grupa pracy z ciałem TRE - 
 godz. 19.30 - 21.00                          
 Prowadzący: Jakub Ritter. 
 Obowiązują wcześniejsze zapisy: tel. 693 770 210
 Koszt: 50 zł 
Pracownia Psychoterapii i Pracy z Ciałem, ul. Waszyngtona 33/2

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

XXV Spotkanie z Historią „Panorama z jasnogórskiej 
wieży” – godz. 18.00
Organizator: Stowarzyszenia Senior Tur 
Urząd Stanu Cywilnego, ul. Focha 19/21

„Wszyscy moi synowie” /National Theatre Live/ 
30 stycznia - godz. 18.30 
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, 
al. Najświętszej Maryi Panny 64
W poruszającej adaptacji sztuki „Wszyscy moi syno-
wie”, znakomitego dramaturga Arthura Millera, wy-
stępują laureaci prestiżowych wyróżnień aktorskich: 
Sally Field („Stalowe magnolie”, „Forrest Gump”, 
„Pani Doubtfire”, „Lincoln”) i Bill Pullman („Dzień 
niepodległości”, „Ukryta gra”). To druga sztuka 
w dorobku Millera, tym razem oparta na prawdziwych 
wydarzeniach. W latach 40. XX wieku na jaw wyszły 
zaniedbania i malwersacje w jednej z amerykańskich 
firm produkujących silniki lotnicze przeznaczone do 
celów wojskowych. W wyniku nielegalnych działań 
do amerykańskiej armii trafił wadliwy sprzęt. Trzech 
oficerów lotnictwa zostało skazanych i zwolnionych ze 
służby. Jest rok 1947, życie małżeństwa Kellerów pełne 
jest sukcesów. Zbudowali dom, wychowali dwóch sy-
nów i prowadzą dobrze prosperujący biznes. Lecz nic 
nie trwa wiecznie. Spokojne życie Joego i Kate zacznie 
się powoli rozpadać, gdy na ich drodze pojawi się 
tajemnicza postać z przeszłości. Ukrywana przez lata 
prawda wychodzi na jaw, a cena amerykańskiego snu 
okazuje się być dla bohaterów za wysoka. Spektakl 
„Wszyscy moi synowie” spotkał się z ciepłym przyję-
ciem przez nowojorską widownię, doczekał się ponad 
300 wystawień, a także dwóch adaptacji filmowych.

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

Koncert The Missing Part – godz. 20.00 
Five O’Clock Jazz Club, ul. Wilsona 16

Koncert The Missing Part 
30 stycznia – godz. 20.00 
Five O’Clock Jazz Club, ul. Wilsona 16
The Missing Part to 1/2 zespołu Cheap Tobacco - nomi-
nowanego w tym roku do nagrody Fryderyka za album 
„SZUM”. Natalia i Robert stworzą atmosferę, która ocza-
rowuje lekkością i radością muzyczną. Duet gra niezwykłą 
fuzję gatunkową, mieszając bluesa, soul, funky z jazzem 
i piosenką poetycką. Na ich koncertach jest lirycznie, 
troszeczkę nostalgicznie i bardzo emocjonalnie. Na scenie 
prezentują swoje autorskie kompozycje z debiutanckiej 
płyty oraz melodyjne aranżacje romantycznych evergre-
enów Henryka Warsa, Bronisława Kapera, Ewy Demar-
czyk, Etty James, Arethy Franklin i innych. W słowach oraz 
melodiach wszystkich piosenek każdy przejrzymy się jak 
w zwierciadle ujawniającym uczucia i sentymenty. 

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

Gry planszowe w bibliotece – godz. 12.00 – 15.00 
Biblioteka Publiczna, Filia nr 25, ul. Wirażowa 8 A

Warsztaty artystyczne w  pracowni Tęczówka:
= Zajęcia dla dzieci w wieku od 11 do 14 lat - 
godz. 15.00 – 17.00 
Koszt: 35 zł

= Zajęcia dla młodzieży i dorosłych - godz. 17.15 – 20.15 
Koszt: 40 zł
Pracownia Tęczówka, ul. Dekabrystów 1

„Lekcja rysunku” - godz. 16.00 - 18.00
Warsztaty plastyczne prowadzone przez Karolinę Basiak. 
Obowiązują wcześniejsze zapisy: tel. 34 364 34 12, 
filia14@biblioteka.czest.pl
Biblioteka Publiczna, Filia nr 14, ul. Norwida 17/21

Warsztaty Teatru Nieoczywistego –  godz. 16.00
Prowadzące: Mirosława Truchta-Nowicka i Jolanta Stanisz 
Biblioteka Publiczna, Filia nr 9, ul. Nowowiejskiego 15 

Trening relaksacyjny dla dorosłych – 
godz. 18.00 - 19.00 
Prowadząca: Dominika Miedzińska- Golczyk. 
Obowiązują wcześniejsze zapisy: tel. 605-285-995
Pracownia Psychoterapii i Pracy z Ciałem, ul. Waszyngtona 33/2
Koszt: 50 zł 

Finisaż wystawy „Realizm, a zmysły mami” - 
godz. 19.00
Muzeum Częstochowskie, Pawilon Wystawowy 
w  Parku im. S. Staszica

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

Spektakl „Zaczarowany koń. Piosenki lat pięćdziesią-
tych” - godz. 19.00
Teatr im. A. Mickiewicza, ul. Kilińskiego 15 
Bilety: 45 zł (normalne parter), 40 zł (ulgowe parter), 40 zł (normal-
ne balkon), 35 zł (ulgowe balkon) 

„Pastorałki i kolędy w klimatach Swingu i Jazzu” - kon-
cert Often Hides Quartet i Justyny Masny – godz. 19.00
Galeria pod Arkadami, ul. 1 Maja 27 
Bilety: 30 – 40 zł

Literacki Piątek: „Kortyzol” Przemysław Gulda – 
godz. 19.00
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1

Koncert muzyki rosyjskiej – godz. 19.00
Wystąpią; Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Częstochow-
skiej, Adam Klocek - dyrygent; w programie: P. Czajkowski 
– Suita „Jezioro łabędzie” op.20, A. Borodin – II Symfonia 
h-moll
Filharmonia Częstochowska, ul. Wilsona 16
Bilety: 40 zł (normalny), 35 zł (ulgowy), 20 zł (UTW)

„Pastorałki i kolędy w klimatach Swingu i Jazzu” - koncert Often Hides Quartet i Justyny Masny 
31 stycznia – godz. 19.00
Galeria pod Arkadami, ul. 1 Maja 27 
Often Hides Quartet tworzą Sebastian Janik (saksofony), Michał Rorat (piano), Maciej Kitajewski (kontrabas / gitara baso-
wa) i Michał Dziewiński (perkusja). Ostatniego dnia stycznia pojawią się na scenie Galerii pod Arkadami w towarzystwie 
wokalistki Justyny Masny i wspólnie przywołają świąteczną atmosferę. Tego wieczora będzie można usłyszeć kolędy 
i pastorałki w swingowo-jazzowych aranżacjach.



BIBLIOTEKA PUBLICZNA 
IM. DR. WŁ. BIEGAŃSKIEGO
Obrazy haftowane - wystawa prac J. Panek
Biblioteka Publiczna, Filia nr 1, al. Niepodległości 11

„Ostańce” - wystawa fotograficzna Stowarzyszenia 
Senior Plus 
Biblioteka Publiczna, Filia nr 2, ul. Orlika-Rückemanna 35/37

„Ja, Ty i kolory duszy” - wystawa malarstwa 
T. Malczewskiej i A. Polańskiej
Biblioteka Publiczna, Filia nr 10, ul. Michałowskiego 20 

Wystawa grafiki Karoliny Basiak
Biblioteka Publiczna, Filia nr 14, ul. Norwida 17/21 

Wystawa fotografii członów stowarzyszenia Senior Tur
Biblioteka Publiczna, Filia nr 20, ul. W. Gombrowicza 15 

„Cyrk geometryczny” - wystawa grafiki Karoliny Basiak
Biblioteka Publiczna, Biblioteka Główna, 
al. 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  

Wystawy czasowe:
RAKÓW. Dzieje częstochowskiej dzielnicy
Impulsem do powstania wystawy była obchodzona 
w roku ubiegłym 90. rocznica przyłączenia Rakowa 
do Częstochowy. Na wystawie można zobaczyć szereg 
materiałów historycznych związanych z Rakowem. 
Pochodzą one ze zbiorów Muzeum Częstochowskiego, 
Archiwum Państwowego w Częstochowie, Miejskiego 
Domu Kultury, Biblioteki Publicznej (filia na Rakowie). 
Szereg cennych historycznych przedmiotów użyczyła re-
dakcja „Głosu Hutnika”, a także prywatni kolekcjonerzy. 
Współorganizatorzy ekspozycji: Archiwum Państwowe 
w Częstochowie, ISD Huta „Częstochowa”.

Dworzec Częstochowa Główna oraz zabudowa i zago-
spodarowanie terenu w jego otoczeniu. Wystawa po-
konkursowa na koncepcję architektoniczną, współpraca 
ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich SARP Oddział 
w Częstochowie.  

Szopki krakowskie – ze zbiorów Muzeum Krakowa 

GALERIA DOBREJ SZTUKI

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

Wystawy czasowe:
Podróże wycinanek 
Podróże wycinanek to projekt, który ma na celu 
uwolnienie z przestrzeni magazynowych papierowych 
dzieł rąk ludzkich. Prezentowane wycinanki powstały na 
przestrzeni lat 2003–2018. Stworzona z nich ekspozycja 

została predestynowana do promowania artystów-
-wycinankarzy oraz idei Konkursów Sztuki Ludowej. 
Konkursy, o których mowa wyżej, na stałe wpisały się już 
w harmonogram działania Muzeum Częstochowskiego. 
Co trzy lata instytucja staje się ogólnopolskim centrum 
twórczości ludowej. Przez kilka ostatnich edycji konkurs 
mocno skupilł się na wycinankach w ich formie tradycyjnej 
i inspirowanej. W projekcie bierze udział 31 artystów z ca-
łej Polski. Na wystawę składa się 77 wycinanek. Ekspozycji 
towarzyszą – oryginalna kostka Rubika, gra planszowa 
oraz bogato ilustrowany katalog.

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

Wystawa czasowa:
„Wino w starożytnym Sudanie” – wystawa z Muzeum 
Archeologicznego w Poznaniu

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:
7 Dywizja Piechoty. Zapomniani Bohaterowie 1939 

Realizm, a zmysły mami 

ZAGRODA WŁOŚCIAŃSKA
Wystawa czasowa:
Stefan Burdzyński. Częstochowski Nikifor 
             
Godziny otwarcia Muzeum Częstochowskiego
wystawy w Ratuszu (pl. Biegańskiego), Galerii Dobrej Sztuki (al. 
Najświętszej Maryi Panny 47), Pawilonach Wystawowych w  Par-
ku  im. S. Staszica, Domu Poezji – Muzeum Haliny Poświatowskiej 
(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 (Uwaga! Rezerwat Archeologicz-
ny czynny tylko w każdą trzecią sobotę i niedzielę miesiąca 
(18 i 19 stycznia)
poniedziałek nieczynne 

MIEJSKA GALERIA SZTUKI 
al. Najświętszej Maryi Panny 64

do 5 stycznia
Wystawa „Sens”

do 5 stycznia
Wystawa „Autokomentarz” 

od 7 stycznia 
Wystawa „Bezwymiar osobisty” Magdaleny Kmiecik

od 17 stycznia
Wystawa Aleksandry Rybak „Mała i duża forma rzeźbiarska” 

CO / GDZIE / KIEDY: W STYCZNIU

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
al. 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. gen. Zajączka 11, lok.1, 
42-202 Częstochowa, tel. 782610333, biuro@sutw.com.pl ,
www.sutw.com.pl .
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: 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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od 18 stycznia
Wystawa „-GRAFIA. Multigraficzne aspekty relacji 
twórczych”

OŚRODEK PROMOCJI 
KULTURY „GAUDE MATER”
ul. Dąbrowskiego 1 

do 15 stycznia 
Wystawa pokonkursowa 1. Międzynarodowego 
Biennale Fotografii Ulicznej „Moment”

od 7 stycznia 
Wystawa malarstwa Ilony Cieślik

od 25 stycznia 
Wystawa „Myślokształty” Anny Gorejowskiej

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 jubile-
uszu 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, 
począwszy od dynastii Piastów. 
„Ave Maria” - cykl obrazów prof. Stanisława Słoniny 
- motywem przewodnim  jest sylwetka Matki Boskiej 
Częstochowskiej

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

MUZEUM 600-LECIA
Wystawa stała – Eksponaty w Muzeum 600 - lecia 
ukazują sześćsetletnią obecnością 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 

REGIONALNY OŚRODEK 
KULTURY
ul. Ogińskiego 13 a

od 10 stycznia 
„Ogrodzieniec 2019” poplenerowa wystawa malarstwa 

od 13 stycznia
WIEDEŃ - wystawa w ramach cyklu „z Fotografią Przez 

MUZEA I GALERIE
Muzeum Jasnogórskie, ul. Kordeckiego 2, 
tel. 34 377 77 77 
Muzeum Częstochowskie,  
al. Najświętszej Maryi Panny 47, tel. 34 360 56 31 
Galeria Sztuki Odlewniczej im. prof. Wacława 
Sakwy, al. 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, al. 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,  
al.  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, al. 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”,  al. Kościuszki 5, 
tel. 34 371 71 71 
Kino Cinema City „Galeria Jurajska”, 
al. Wojska Polskiego 207, tel. 34 390 17 00 
Kino OKF „Iluzja” ,  
al. 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”
al. 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,  
al. 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

Świat”, autorstwa trzech fotografów (Janusz Stępień, Krzysz-
tof Polak, Konrad Jansen) 

GALERII POD ARKADAMI 
ul. 1 Maja 27
Otwarte: wtorki i czwartki od 15.00 do 19.00; 
Środa 15.01 od 15.00 do 19.00

od 7 stycznia
Wystawa Fotograficzna PhotoArtMedica 2018 - 
VI Międzynarodowy Salon Fotografii Artystycznej Lekarzy 

REKREACJA

MIEJSKI OŚRODEK 
SPORTU I REKREACJI
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

Zajęcia w ramach akcji Aktywny Senior po świąteczno-no-
worocznej przerwie wznowione zostaną od 8 stycznia

Oferta płatnych zajęć dla Seniorów 60+:
Gimnastyka w wodzie: 
soboty –  godz. 12.00-13.00
Pływalnia kryta „Sienkiewicz Częstochowa”, 
al. Najświętszej Maryi Panny 56 
wtorki, czwartki – godz. 12.30-13.15 
środy -godz. 14.00-14.45
Pływalnia kryta, al. Niepodległości 20/22 

XXVI edycja LIGI FUTSALU o Puchar Prezydenta 
Miasta Częstochowy 
Terminarz rozgrywek dostępny na www.mosir.pl
Hala Sportowo-Widowiskowa „Polonia”, ul. Dekabrystów 43 

Amatorska Liga Siatkówki sezon 2019/2020
Wszystko na temat rozgrywek można znaleźć na stronie: 
www.amatorska.info
Hala Sportowa Częstochowa, ul. Żużlowa 4; 
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 7 c, 
soboty i niedziele

Sztuczne Lodowisko – codziennie w godz. 10.00-20.00 
ul. Boya - Żeleńskiego 6/8
Miejska Ślizgawka  – codziennie w godz. 10.00-20.00  
Miejskie Korty Tenisowe,  ul. 3 Maja 1
Szczegóły i cennik lodowiska oraz ślizgawki: www.mosir.pl  
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Anna Tarnowska
Adam Florczyk: W  ramach stypendium 
Prezydenta Miasta Częstochowy przygoto-
wałaś wystawę „Autokomentarz”, do której 
zaprosiłaś swoje koleżanki i kolegów z Wy-
działu Sztuki Uniwersytetu Humanistycz-
no–Przyrodniczego im. Jana Długosza. 
Stanowicie jakąś zwartą grupę artystyczną, 
czy też dobierałaś twórców konkretnie pod 
temat ekspozycji?

Anna Tarnowska: Nie jesteśmy zwartą grupą 
twórców. Zaprosiłam do działania osoby, które 
znam i wiedziałam, że podejdą do tematu ze 
szczerością i zaangażowaniem. Doceniam czas, 
który spędziliśmy razem na warsztatach, nie 
tylko tworząc, ale również wiele dyskutując, co 
miało przełożenie na nasze prace.      

Podczas tego projektu musiałaś się równo-
cześnie wcielić w rolę artystki i po trochu ku-
ratorki. Trudno było to połączyć? Dobrze się 
czułaś w tym podwójnym wcieleniu? 

Myślę, że było to dla mnie wyzwanie, ale świa-
domie podjęłam decyzję o  takiej formie pro-
jektu.  Wiedziałam, że z pracy wielu osób moż-
na uzyskać ciekawe efekty. Uważam, że młodzi 
twórcy wiele zyskują, komunikując się ze sobą 
i współpracując. 

Każda wystawa zbiorowa niesie zagrożenie, 

że zmieni się w kakofonię różnych artystycz-
nych głosów, stylów i sensów. Jaki przyjęłaś 
klucz, który uporządkował tak odmienne 
prace i twórcze temperamenty?

Eksponowane na wystawie prace to zarówno 
duże formaty, jak i  ręcznie szyte szkicowniki. 
Książkowa forma pracy jest zapisem myśli, do-
daje intymności i pozwala odbiorcy na bliższy 
kontakt z twórcą. Celowo wybrałam taką formę 
plastycznej wypowiedzi: łatwo tutaj o ekspre-
syjne i  spontaniczne działania. Podczas prze-
glądania szkiców odbiorca zatrzymuje się na 
dłużej przy każdej z prac.

W  opisie wystawy podkreślasz: „Wystawa 
Autokomentarz to wypowiedź, za pomocą 
której młodzi artyści starają się nawiązać 
dialog ze światem zewnętrznym i  poprzez 
dzieło plastyczne pokazać, jak bardzo są 
czasem zagubieni. Bombardowani przez 
media społecznościowe, internet, i obecny 
w  dzisiejszym świecie brak prywatności 
są narażeni na ciągłą ocenę”.  Nowoczesna 
technologia miała pomóc nam na polu ko-
munikacyjnym - faktycznie uważasz, że  coś 
tu się nie udało i  wybudowała ona raczej 
mur, który nas dzieli? 

Trudno nie zauważyć, jak zmienia się komuni-
kacja międzyludzka i  że dziś o  wiele trudniej 

nawiązać nam pełne szczerości i naturalności 
relacje. Współpraca artystyczna to okazja do 
spotkań oraz dyskusji o sztuce i nie tylko. Za-
leżało mi, żeby wystawa „Autokomentarz” była 
formą arteterapii dla twórców, a samo przeana-
lizowanie problemów codziennych w  swoich 
pracach pozwala nabrać do nich dystansu. 

Lubisz podkreślać, że w sztuce inspiruje Cię 
ludzka cielesność oraz nauki ścisłe z fizyką 
na czele. Masz jakiś swój autorski patent na 
artystyczne łączenie tych porządków?  

Mój graficzny dyplom magisterski nosi tytuł 
„Energia Potencjalna” i  pod względem obra-
zu nie odnosi się wprost do fizyki, lecz do od-
działywań międzyludzkich. W  czasie swoich 
studiów pracowałam jednak z substancjami lu-
minescencyjnymi i nad zdjęciami wyładowań 
elektrycznych, tzw. fotografią kirlianowską – są 
to metody obrazowania wywodzące się z nauk 
ścisłych. Sądzę, że jest jeszcze wiele patentów, 
które plastycy mogliby podkraść fizykom czy 
chemikom i wykorzystać je w swojej pracy.

Szczegóły dotyczące stypendiów 
twórczych i artystycznych 

Prezydenta Miasta Częstochowy 
można znaleźć na stronie  

www.czestochowa.pl, w zakładce: 
kultura/ stypendia, konkursy, nagrody. 
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Z młodą artystką Anną Tarnowską, zeszłoroczną stypendystką 
Prezydenta Miasta Częstochowy, rozmawiamy o wymyślonej przez nią wystawie „Autokomentarz”, 

wyzwaniach kuratorki, komunikacji międzyludzkiej i naukach ścisłych.

MIKSER (MIKOŁAJ MĄDRZYK) - MUZYK, RAPER, FILOZOF, WŁAŚCICIEL WYTWÓRNI LOGOS

  FILM  

„Genesis: 
Paradise Lost”, 
reż. Ralph Strean 

Ostatnio oglą-
dałem „Genesis: 
Paradise Lost”. 

Bardzo ładny obrazek przedstawiający po-
wstanie świata. Między niezłą porcją efektów 
specjalnych możemy posłuchać niepopular-
nych opinii naukowców, którzy mają solidne 
argumenty przemawiające za kreacjoni-
zmem. Jest mi to o wiele bliższe niż twierdze-
nie, że powstaliśmy przez przypadek. Jeżeli 
nie boicie się zaglądać w rzadko odwiedzane 
miejsca i jesteście ciekawi świata, gorąco 
polecam.

  KSIĄŻKA  
 
Biblia, 
Nowy 
Testament 

Pochłonąłem 
w życiu wiele 
książek, ale 

dopiero po lekturze Nowego Testamen-
tu oczy mi się otworzyły. Ludzie współ-
cześni zwykli sądzić, że Pismo Święte 
się przejadło, przebrzmiało. Ja twierdzę 
coś zupełnie przeciwnego. Jest ono 
niezatapialne, ponadczasowe i ożywcze. 
Wielu ma wyrobioną o nim opinię, choć 
niewielu - co wychodzi w rozmowach 
- zgłębiło jego moc. Uprzedzonym 
polecam choćby ze względów poznaw-
czych, jako wyzwanie czy inspirację. 
Otwartych na wiedzę zachęcać chyba 
nie muszę. Pogubionych odsyłam do 
niego z czystym sumieniem. Nie ma 
sensu więcej pisać, trzeba się z tym 
zmierzyć.

  PŁYTA  

„Dom Na Skale” 
(Lajt)

„Dom Na Skale” 
to płyta, którą po-
lecam z czystym 

sumieniem. Autorem jest Lajt, MC z Tarnowa. 
Artysta porusza na niej bardzo niepopularne 
tematy i jest tego w stu procentach świadomy. 
To, co rzuca się w uszy, to wielka przemia-
na, jaką raper przeszedł. Krążek jest spójny 
tekstowo. Autor nie stara się przypodobać 
słuchaczom, czym niesamowicie zyskał 
w moich oczach. Przykuł moją uwagę już kilka 
lat temu i mogę z całą pewnością stwierdzić, 
że jego warsztat wokalny ciągle się rozwija. 
Polecam nawet tym, którzy od rapu trzymają 
się z daleka.

POLECAMY WYSTAWĘ

autor zdjęcia: Suresh Naganathan (Indie) 
www.instagram.com/sureshnaganathan

Jeszcze do 15 stycznia
w Ośrodku Promocji Kultury 

„Gaude Mater” można oglądać 
wystawę pokonkursową 

1. Międzynarodowego Biennale 
Fotografii Ulicznej „Moment”.

Na ekspozycję składają się 43 zdjęcia 
34 fotografów z całego świata.



FERIE
W MIESCIE

,

13-26 stycznia 2020
szczegółowe informacje
i harmonogram
na stronie www.czestochowa.pl
pod banerem FERIE W MIEŚCIE


