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W nowych Twistach znajdą się dodatkowe
udogodnienia: liczniki pasażerów, cyfrowe
wyświetlacze i internet wi-fi.

1. Budowa infrastruktury służącej do
produkcji energii ze źródeł odnawialnych
na terenie Gminy Miasto Częstochowa
Okres realizacji projektu: do 28.06.2019
Całkowita wartość projektu: blisko 4, 2 mln zł
(2,9 mln zł z UE)
Liczba wspartych gospodarstw: 168

www.cgk.czestochowa.pl

– Ten zakup umożliwi obsługę praktycznie całej komunikacji tramwajowej w Częstochowie
przez kilkuletnie twisty i zupełnie nowe składy –
informuje prezes MPK Mariusz Sikora.
Ich zakup wraz z dostarczeniem to koszt ponad
73 mln zł. Inwestycja umożliwi dofinansowanie, jakie Częstochowa pozyskała z Unii Europejskiej na projekty związane z rozbudową taboru szynowego i przebudową starszej części
linii tramwajowej. Wartość dofinansowania to

144 mln zł. Oba projekty, wraz z wkładem własnym, będą kosztować ponad 200 mln zł.
– To wszystko powinno zachęcać mieszkańców
do częstszego korzystania właśnie z komunikacji publicznej. Elementem tej promocji jest
pilotażowy program darmowych przejazdów
dla uczniów, który od września ma objąć także
częstochowską młodzież ze szkół średnich –
podkreśla prezydent Częstochowy Krzysztof
Matyjaszczyk.

NASZ CEL: CZYSTE POWIETRZE
2,9 mln zł to wysokość unijnego dofinansowania, z którego skorzystają częstochowianie
na kolektory słoneczne, ogniwa fotowoltaiczne lub pompy ciepła w ramach projektu
realizowanego w formule „słonecznej gminy”.
Na różne eko-działania, związane z produkcją
odnawialnych źródeł energii i ograniczaniem
niskiej emisji zostanie przeznaczone w tym
roku blisko 5,3 mln zł.

CGK: Wydział Kultury, Promocji i Sportu Urzędu Miasta Częstochowy, Aleja Najświętszej Maryi Panny 45a, 42-217 Częstochowa, tel. 34 370 76 67, e-mail: cgk@czestochowa.um.gov.pl, info do kalendarium: mci@czestochowa.um.gov.pl
redaktorka naczelna: Magdalena Woch zastępca redaktorki naczelnej: Tomasz Jamroziński sekretarz redakcji: Adam Florczyk zespół redakcyjny: Lidia Bednarek, Magda Fijołek, Michał Mroczek, Aleksander Wierny, Daniel Zalejski
projekt graficzny: Adam Markowski skład: Adam Markowski, Anna Stępień korekta: Agnieszka Lipińska, Anna Szczudło-Celińska
współpraca: Dariusz Dąbrowski, Łukasz Dzwonnik, Sylwia Góra, Łukasz Kolewiński, Tadeusz Piersiak, Juliusz Sętowski, Łukasz Stacherczak, Marcin Szczygieł, Michał Wilk, Andrzej Zaguła
w Internecie: www.cgk.czestochowa.pl, www.czestochowa.pl nakład: 20 000 egz.
Zdjęcia niepodpisane, zamieszczone w wydawnictwie, pochodzą z archiwum UM i instytucji miejskich lub zostały udostępnione przez organizatorów imprez. Informacje na temat oferty umieszczonej w wydawnictwie „CGK” pochodzą od organizatorów poszczególnych imprez.
W związku z tym Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za ich treść i ewentualne zmiany. Brak godziny rozpoczęcia imprezy oznacza, że nie została ona ustalona do czasu zamknięcia numeru. Informacje o imprezach zgłoszonych przez organizatorów po dacie zamknięcia numeru
są umieszczane na bieżąco na stronie www.cgk.czestochowa.pl . Redakcja zastrzega sobie prawo wyboru i skrótu nadesłanych materiałów.
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Od ubiegłego roku po Częstochowie będą
jeździć kolejne tramwaje typu Twist. MPK
podpisało z bydgoskim producentem
PESA umowę na zakup dziesięciu nowych
pojazdów. To element działań służących
modernizacji sieci tramwajowej, na który
miasto pozyskało dofinansowanie unijne.

2. Dotacje do modernizacji systemów
grzewczych z kwotą dotacji 500 tys. zł
Modernizacja systemów grzewczych to nie
tylko wymiana starego zużytego źródła cie-

www.cgk.czestochowa.pl

pła, ale także wymiana stosunkowo nowego
urządzenia o niskiej efektywności, na nowe
o najwyższej sprawności pracy.
3. Dotacje do montażu kolektorów
słonecznych z kwotą dotacji 50 tys. zł
Podstawowym zastosowaniem tej technologii jest montowanie jej w budynkach
mieszkalnych, w których zapotrzebowanie na
ciepłą wodę ma duży wpływ na rachunki za
energię.
Kolektory słoneczne najpowszechniej wykorzystywane są do:
•
podgrzewania wody użytkowej,
•
podgrzewanie wody basenowej,
•
wspomagania centralnego ogrzewania,
•
chłodzenia budynków, ciepła
technologicznego.
4. Pilotażowy projekt sieci wskaźników
powietrza „AIRLY” za ok. 50 tys. zł
Projekt „AIRLY”, w ramach którego zakupiono

25 sensorów za blisko 31 tys. zł, powstał, aby
umożliwić częstochowianom monitorowanie
jakości powietrza oraz bieżącej pogody poprzez zamontowane na zewnątrz urządzenia
służące do ich pomiaru.
5. Oczyszczacze powietrza zamontowane
w żłobkach za 3 tys. zł
Urządzenia wytwarzają aż 8 milionów anionów na sekundę, działając bakteriobójczo.
Neutralizują wirusy oraz wpływają pozytywnie na odporność organizmu.
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MIASTO

MIASTO

W SKRÓCIE

PYTAMY PREZYDENTA

Ostatnie tygodnie przyniosły potwierdzenie realizacji inwestycji, dzięki
której urośnie prestiż Częstochowy, jako miejsca lokalizacji dużych gospodarczych przedsięwzięć – i to w obszarze, który wcześniej nie był
u nas tak silnie obecny, czyli w dziedzinie innowacji i zaawansowanych
technologii. Będzie to nowy zakład obecnego u nas od dawna koncernu
ZF (dawniej TRW), który do końca 2019 roku uruchomi produkcję ,,inteligentnej” elektroniki – m.in. kamer nowej generacji i układów kontroli
poduszek powietrznych – na potrzeby systemów służących bezpieczeństwu kierowców i pasażerów. Dzięki takiemu profilowi zakładu, Częstochowa stanie się jednym z wiodących w Europie ośrodków branży automotive, zorientowanych na technologiczne nowości.
ZF – m.in. dzięki inwestycji w Częstochowie - chce być jednym ze światowych liderów rozwiązań zakładających automatyzację ruchu samochodowego, z docelowym wyeliminowaniem wypadków i szkodliwej emisji
spalin. Szczególnie cieszy mnie fakt, że w zakładzie znajdzie pracę 300
osób, a gdy w sąsiedztwie powstanie kolejny biurowiec ZF, w centrum
księgowym zatrudnionych zostanie kolejne 240 osób.
Nowy zakład ZF to kolejna w ostatnim czasie – po zapowiedzianej przez
firmę Guardian budowie zaawansowanej technologicznie huty szkła –
strategiczna inwestycja w częstochowskich Specjalnych Strefach Ekonomicznych.
Strefy okazały się dla miasta strzałem w dziesiątkę, co najlepiej widać
w twardych liczbach. W latach 2014-2017 zostało przeprowadzonych

fot. Łukasz Stacherczak

...NOWE,
INNOWACYJNE
INWESTYCJE

W Częstochowie funkcjonuje 9 punktów, które świadczą nieodpłatną pomoc prawną. W tym roku zmieniła
się lokalizacja dwóch. Dwa znajdują
się w Urzędzie Miasta przy ul. Śląskiej
11/13, Punkt III i IV w siedzibie MOPS
przy ul. POW, a Punkt V i VI w MOPS
przy Alei Niepodległości 20/22. Nr VII
funkcjonuje w siedzibie Terenowego
Komitetu Ochrony Praw Dziecka przy
Alei Pokoju 12. Zmienione VIII i IX –
obecnie w VIII LO Samorządowego
przy ul. Worcella 22.

w sumie 25 przetargów na częstochowskie działki, a firmy zadeklarowały
nakłady inwestycyjne na łączną sumę 1 mld 267 mln 600 tys. zł. Udzielone zezwolenia dadzą efekt w postaci ok. 1000 nowych miejsc pracy oraz
utrzymania blisko 5400 już istniejących. Tylko w zeszłym roku rozstrzygnięto 11 przetargów dotyczących częstochowskich gruntów obu stref.
Trwający u nas boom inwestycyjny pewnie nie miałby takich rozmiarów bez zaangażowania samorządu w ulepszanie strefowych terenów.
W ostatnich latach miasto wydało na ten cel około 18 mln zł. Rozwój stref
i idące za nim zatrudnienie dowodzą, że było warto. Zyskaliśmy opinię
miasta świetnie rozumiejącego potrzeby inwestorów, a to pozwala oczekiwać następnych decyzji o lokowaniu u nas kolejnych zakładów i powstawaniu nowych miejsc pracy.
W nowej inwestycji ZF cieszy również jej innowacyjny charakter. Właśnie
takie działania oraz te w ramach naszego programu Teraz Lepsza Praca,
a więc dbałość o coraz lepszą jakość pracy i pracodawcę wrażliwego społecznie, mają decydujący wpływ na postrzeganie miasta jako nowoczesnego ośrodka biznesowego, z atrakcyjnymi miejscami pracy zarówno
przy produkcji, jak i w rachunkowości, finansach, logistyce czy inżynierii.
Pozdrawiam serdecznie
Krzysztof Matyjaszczyk
Prezydent Miasta Częstochowy

LONDYŃCZYK
W CZĘSTOCHOWIE
Do MPK dotarł londyński piętrowy autobus,
który będzie woził mieszkańców i turystów
podczas bezpłatnych wycieczek po mieście.
Koszt zakupu pojazdu i przygotowania go do
kursów na dodatkowej, turystycznej linii za-

mknie się kwotą 300 tys. zł.
Wyprodukowany w 1965 roku Bristol Lodekka
jest w dobrym stanie, 5 lat temu został poddany
pełnej renowacji i spełnia wszelkie wymagania
unijne.

Powołano Komitet Honorowy Stulecia Odzyskania Niepodległości „Częstochowskie Urodziny Niepodległej”,
który będzie patronował przedsięwzięciom organizowanym w naszym mieście w roku jubileuszowym. Pierwsze
posiedzenie odbędzie się 12 lutego
w sali sesyjnej Urzędu Miasta.

WIĘCEJ MIEJSC PRACY
Zlokalizowana w Częstochowie firma Cooper Standard planuje nowe
inwestycje, tym samym wzrost zatrudnienia. W ciągu najbliższych 8
miesięcy producent podzespołów samochodowych chce zatrudnić 250
osób.

OGŁOSZENIE PODATKOWE

Cooper Standard to amerykański koncern zajmujący się produkcją elementów
samochodowych, związanych m.in. z systemami przepływu płynów, uszczelnianiem karoserii, hamulcami i emisją oraz systemami tłumienia drgań w układach zawieszenia silnika i karoserii. Cooper Standard zatrudnia globalnie ponad 30 000 osób i działa w 20 krajach na całym świecie.
Ostatni rok to dla Cooper Standard w Częstochowie bardzo owocna współpraca z wymagającymi klientami. Zakład zmienia swój wizerunek, zdobywa
nowych klientów, wprowadza nowe technologie, prowadzi nowe inwestycje
i działania związane z poprawą warunków socjalnych.
Firma została nagrodzona w kategorii PRACODAWCA za dynamiczny wzrost
zatrudnienia w Polsce, a także pozycję liczącego się pracodawcy w regionie
przez AutomotiveSuppliers.pl - firmę analityczną, która monitoruje sektor motoryzacyjny w Polsce i w krajach Europy Środkowo-Wschodniej.
Nowe oferty na bieżąco m.in. na stronie
www.praca.czestochowa.pl
04
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Urząd Miasta Częstochowy rozpoczął akcję
dostarczania decyzji w sprawie podatków od
nieruchomości, rolnego i leśnego na 2018 rok.
Stawki podatku są takie same jak w ubiegłym
roku. Decyzje podatkowe otrzymują wszyscy
właściciele i współwłaściciele nieruchomości,
bezpośrednio od pracowników magistratu na
adres zamieszkania.

Na decyzjach w lewym górnym rogu umieszczony
jest kod wielowymiarowy 2D, który umożliwia zapłatę podatku w kasach automatycznych (wpłatomatach), znajdujących się w głównych budynkach
Urzędu Miasta, bez konieczności ręcznego wpisywania danych podatnika i nieruchomości. Dokonując wpłaty za pomocą kodu 2D, należy go tylko
zeskanować na czytniku i uzupełnić kwotę wpłaty.

W związku ze zmianą banku obsługującego
Miasto, zmianie uległy numery indywidualnych
rachunków bankowych, na które należy dokonywać wpłat podatku. Numer ten jest umieszczony
na każdej decyzji.

WAŻNE!
Jeżeli kwota podatku nie przekracza 100 zł,
płatność należy uregulować jednorazowo
w terminie do 15 marca br., by uniknąć dodatkowych kosztów.

www.cgk.czestochowa.pl

Zakończyła się akcja „Świeć się z Energą”, w której Częstochowa zajęła drugie
miejsce. To najwyższa, jak dotąd, pozycja naszego miasta w ogólnopolskim
etapie konkursu. Dziękujemy częstochowianom i fanom naszej iluminacji
świątecznej za oddanie 395 tys. głosów
w całej zabawie charytatywnej.
Na wniosek szkolnej społeczności
Rada Miasta podjęła uchwałę o nadaniu Szkole Podstawowej nr 48 przy
ul. Schillera imię Armii Krajowej – na
wzór tradycji Gimnazjum nr 3, któremu
też patronowała AK.
LUTY 2018
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SPOŁECZNE

SPORT

BIEGAŃSKA
BYŁA KOBIETĄ
Warsztaty, debaty, edukacja publiczna w zakresie praw kobiet,
upowszechnianie zasad równości i równouprawnienia, promocja aktywnego udziału kobiet w życiu politycznym, społecznym
i kulturalnym, mural poświęcony Mieczysławie Biegańskiej to tylko niektóre działania przewidziane w naszym harmonogramie.
Chcąc podkreślić wagę i znaczenie przestrzegania praw kobiet dla
prawidłowego i zrównoważonego rozwoju miasta oraz by wyrazić
szacunek dla wszystkich częstochowianek, Prezydent Miasta przygotował zarządzenie ustanawiające rok 2018 Częstochowskim Rokiem
Praw Kobiet. Działanie takie ma służyć zwróceniu uwagi na to, jak ważne w naszym codziennym życiu jest przestrzeganie zasady równości
i niedyskryminacji ze względu na płeć. Zaczynamy 14 lutego akcją
„One Billion Rising” organizowaną przez Stowarzyszenie Pasja do Życia, podczas której kobiety lokalnie i solidarnie manifestują sprzeciw
wobec przemocy.
fot. Waldemar Deska

W planach jest również debata o języku równości,
na którą już dzisiaj serdecznie zapraszamy.
O kolejnych wydarzeniach będziemy informować
na stronie www.czestochowa.pl
Kontakt:
Wydział Polityki Społecznej, ul. Focha 19/21,
tel. 34/3707 497 lub 498

KICKBOXING
WRACA
DO CZĘSTOCHOWY
To już przesądzone. 10 marca 2018 roku w Hali Sportowej Częstochowa odbędzie się gala kickboxingu
organizowana przez Polski Związek Kickboxingu oraz federację DSF Kickboxing Challenge.
W ostatnich latach kickboxing był nieco
w cieniu zawodowego boksu i przede wszystkim mieszanych sztuk walki. Federacja DSF
powstała w 2014 roku - z inicjatywy biznesmena Sławomira Duby - i wyraźnie ożywiła tę
dyscyplinę sportu. Nowym impulsem okazał
się również zeszłoroczny wybór na prezesa
związku pierwszego polskiego mistrza świata
w kickboxingu, Piotra Siegoczyńskiego. W gronie członków zarządu znalazło się też miejsce
dla częstochowianina – kiedyś utytułowanego
zawodnika, dziś trenera, Łukasza Wabnica.
Polski kickboxing miał i ma swoje legendy.
Największą i najwspanialszą w dziejach naszych sportów walki jest Marek Piotrowski.
Dziewięciokrotny mistrz świata - prawdziwy
wojownik, któremu w Stanach Zjednoczonych
nadano pseudonim „Niszczyciel” - sprawił, że
kickboxing na przełomie lat 80. i 90. XX w. stał
się sportem modnym i trenowanym niemal we
wszystkich ośrodkach w naszym kraju.
Łukaszowi Wabnicowi, szkoleniowcowi
w Klubie Sporów Walki Start Częstochowa
marzy się, aby dobre czasy dla jego ukochanej
dyscypliny sportu znów wróciły. W polskim
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kickboxingu dzieje się wiele dobrego. Pełnym
sukcesem zakończyły się starania naszego
związku, aby kickboxing dołączył do rodziny
olimpijskiej. Pod koniec 2017 roku Polski Komitet Olimpijski oficjalnie uznał nasze członkostwo wśród sportów zrzeszonych w tym
gronie. To ważny krok w kierunku dalszych
starań, aby kickboxing był na igrzyskach.
Mnie osobiście marzy się start częstochowskiego kickboksera na olimpiadzie. Do tego
droga daleka, ale wszystko jest możliwe – tłumaczy Wabnic.
Gala kickboxingu w Częstochowie ma być
przypomnieniem, że pod Jasna Górą nigdy
nie brakowało utalentowanych zawodników
w tym sporcie. Ostatnio warto zwrócić szczególną uwagę na dwa nazwiska: Rafał Sztark
i Filip Mijalski, którzy prowadzeni przez Dariusza Pleśniaka. Pierwszy nie dość, że sięgał
po medale mistrzostw Polski, to stawał na podium mistrzostw Europy. Podobne osiągnięcia stały się też udziałem Mijalskiego.
Nasza marcowa gala będzie okazją do pokazania się przed szerszą publicznością. Rafał
Sztark zapewne by w niej wystartował, gdyby

nie wypadek, po którym dopiero niedawno
wrócił do treningów. Formuła imprezy będzie
taka, by mogli w niej walczyć zawodnicy kadry narodowej w kickboxingu oraz zawodowi,
uznani już mistrzowie. W naszym częstochowskim klubie nowych, utalentowanych zawodników ciągle szukamy. Dlatego 27 lutego
i 3 marca tego roku w Szkole Podstawowej
numer 49 przy ulicy Jesiennej robimy oficjalne
nabory do sekcji. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na godzinę 17.30 – wyjaśnia
Łukasz Wabnic.
Niedawno do walk w kickboxingu wrócił
inny czempion tego sportu, Marcin Różalski.
W Częstochowie go nie zobaczymy, bo „Różal”, debiutujący w federacji DSF, szykuje się
do kwietniowego pojedynku z legendą sportów walki, Francuzem Jeromem Le Bannerem.
Wcześniej, bo 3 lutego, DSF Kickboxing Challenge zagości we wrocławskiej hali Orbita.
Nam też się marzą takie imprezy. Mam nadzieję,
że po marcowej gali pojawią się plany na kolejne zawody – dodaje Wabnic.
Andrzej Zaguła

LUTY 2018
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KONCERTY
Pokahontaz przyzwyczaił swoich fanów do
wyprzedzania epoki. Dotychczasowe wydawnictwa zespołu śmiało można określić
mianem eksperymentalnych. Debiutancka
„Receptura” ukazała się w 2005 r. i niewątpliwie była powiewem czegoś innego – przepełniona elektroniką i technicznymi wersami
płyta przecierała nowe szlaki w rodzimym
hiphopie, które z czasem stały się wyjątkowo
popularne. Na tym albumie muzycznie dominują połamane, komputerowe syntezatory,
brakuje natomiast klasycznych sampli. Również sposób rapowania wyprzedza ducha cza-

przez kilka lat skupili się na realizacji swoich
solowych karier. Ich artystyczne drogi na dobre zeszły się dopiero w 2012 r., gdy wspólnie
wydali album „Rekontakt”. Krążek w ciągu
kilku miesięcy od premiery osiągnął status
złotej płyty - widać, że fani niecierpliwie czekali na to wydawnictwo. Produkcją większości
numerów na drugiej płycie Pokahontaz zajął
się DiNO, jeden z najbardziej kreatywnych
producentów na polskiej scenie hip-hopowej. Postawił on ponownie na elektroniczne
brzmienia, jednak tym razem wszystko zbudowane zostało na rytmach dubstepu. W re-

ZERWANI ZE SMYCZY
Rahim i Fokus to artyści, którzy mogą pochwalić się wyjątkowym wkładem w rozwój polskiego hiphopu.
Wraz z Magikiem tworzyli kultowy skład Paktofonika i w 2000 r. nagrali album „Kinematografia” przez wielu uważany za kamień milowy rapu nad Wisłą. Na zwrotkach z kawałków „Jestem Bogiem”,
„Chwile ulotne”, „Nie ma mnie dla nikogo”, czy „Lepiej być nie może”, wychowało się całe pokolenie fanów
tego gatunku. Po tragicznej śmierci Magika, Rahim z Fokusem zdecydowali się zacząć od nowa i stworzyli
projekt Pokahontaz. Skład ten obecny jest na polskiej scenie muzycznej już od 15 lat, a pod koniec zeszłego roku
wydał czwarty album „REset”. 16 lutego będzie można usłyszeć Pokahontaz na żywo w Klubie Rura
i osobiście przekonać się, dlaczego ich najnowszy materiał zbiera tak fenomenalne recenzje.

su. Zacinające się flow, mocne akcentowanie,
przeciąganie sylab, gęste, wielokrotne rymy
i nagromadzenie zbitek podobnie brzmiących
słów - Rahim i Fokus sprawiają wrażenie doskonałych, rapujących automatów. To wszystko
zaskakiwało, szczególnie wcześniejszych fanów Paktofoniki, i robiło spore wrażenie.
Na kolejny album od Pokahontaz przyszło
nam jednak trochę poczekać, bo obaj muzycy

cenzjach krytycy często podkreślali, że na „Rekontakcie”, doskonale widać, jak dwóch MC
nadal doskonale się uzupełnia. Fokus bezczelny i perwersyjny, na zimno operuje basowym
głosem, wyrzucając słowa kaskadowo i beznamiętnie, Rahim z kolei dysponuje niezwykle śpiewnym wokalem i stawia na ekspresję,
często zatrzymując się na prostych rymach.
Bezpośrednią kontynuacją „Rekontaktu” był

nagrany dwa lata później „Reversal”. Na tym
krążku można było znaleźć 14 nowych utworów, ale wciąż były to te same poszukiwania
muzyczne i podobne opowieści.
Prawdziwy przełom w historii grupy przyszedł
w grudniu zeszłego roku wraz z wydaniem
albumu „REset”. Zmęczeni szukaniem progresywnych rozwiązań Rahim i Fokus zdecydowali się zatoczyć koło i wrócić do korzeni.
Na nowej płycie słychać dużo nawiązań do
hiphopu z lat 90. ubiegłego wieku, za co odpowiadają producenci z wrocławskiego kolektywu White House. I nie chodzi tu o łapanie
fanów na przynętę ulepioną z sentymentu,
czy podlizywanie się słuchaczom po trzydziestce. Pokahontaz udowadnia, że klasyczny
hiphop nadal może na równych prawach stawać w szranki z niezwykle popularnymi dziś
trapowymi i newschoolowymi brzmieniami.
Szczególnie, że w warstwie tekstowej Rahim
i Fokus maja bardzo dużo do powiedzenia
o współczesnym świecie. Często wracają do
tematu internetowej rzeczywistości, która
pożera nas i kradnie nam prawdziwe życie.
Wiele z wersów ma ironiczny charakter, jednak pozostawiają one słodko-gorzki i smutny
posmak. „REset” to album przemyślany, spójny, dobry zarówno w warstwie lirycznej, jak
i brzmieniowej. Na koncertach zyskuje on
jeszcze dodatkowego zastrzyku energii, dlatego tym bardziej warto pojawić się 16 lutego
w klubie Rura.
opr. af

FRIENDS - MUSIC OF JAREK ŚMIETANA
„Friends - Music of Jarek Śmietana” to tytuł koncertu,
który zabrzmi w lutym w ramach Festiwalu
JAZZtochowa, organizowanego przez
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”.
Projekt dedykowany przedwcześnie
zmarłemu tytanowi gitary zdążył już
zagościć w katowickim NOSPRze,
w Starym Teatrze w Lublinie,
Teatrze Modrzejewskiej
w Legnicy i klubie Blue Note
w Poznaniu. Częstochowski
koncert odbędzie się 2 lutego
we współpracy z Pubem
Stacherczak, w jego
wypróbowanej sali
przy Alei Kościuszki 1.
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Przedwczesna śmierć Jarka Śmietany, wybitnego gitarzysty, kompozytora, aranżera, wokalisty i lidera, była ogromną stratą dla polskiego
jazzu. Artysta pozostawił po sobie ogromny
dorobek w postaci ponad stu kompozycji
i niezliczonej ilości nagrań, które teraz stają się
inspiracją dla młodych wykonawców. Na stronie projektu „Friends - Music of Jarek Śmietana”
czytamy: Wirtuozeria, charyzma i niezwykła
wyobraźnia muzyczna zaangażowanych artystów czyni to spotkanie muzyczne niezapomnianym, porywającym doświadczeniem dla
publiczności.
Tytuł koncertu „Friends” nie jest gołosłowny.
W programie złożonym z utworów pochodzących z różnych okresów twórczości Śmietany
zagrają bowiem muzyczni partnerzy zmarłego
gitarzysty. Adam Czerwiński to znakomity perkusista. Współpracował ze Zbigniewem Namysłowskim i Janem Ptaszynem Wróblewskim,
w latach 1993–2013 był stałym członkiem
www.cgk.czestochowa.pl
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zespołów Jarka Śmietany. Antoni Dębski jest
jednym z czołowych polskich gitarzystów basowych. Współpracował ze Śmietaną, Janem
Ptaszynem Wróblewskim, Zbigniewem Namysłowskim, Tomaszem Szukalskim, Wojciechem
Karolakiem i Andrzejem Zauchą. Koncertował
na całym świecie, biorąc udział w licznych prestiżowych, międzynarodowych festiwalach
jazzowych. Wojciech Karolak uznawany jest
za najwybitniejszego organistę jazzowego
w historii polskiej muzyki rozrywkowej. Z Jarkiem Śmietaną łączyła go głęboka przyjaźń
i miłość do bluesa. Przez lata stanowili nierozłączny tandem, nagrali wspólnie wiele płyt,
między innymi: „Phone Conversations”, „What’s
Going On”, „Revolution”, „I Love the Blues”. Marek Napiórkowski to genialny gitarzysta, kompozytor, sideman. Obecnie zajmuje pierwsze
miejsce w kategorii gitara w ankiecie Jazz Top
magazynu Jazz Forum. Jest stałym współpracownikiem Henryka Miśkiewicza i Anny Marii
Jopek. W 2014 r. nagrał doskonale przyjęty

album „UP!”. Maciej Sikała należy do ścisłej czołówki polskich saksofonistów tenorowych i sopranowych, od lat zajmuje najwyższe notowania w corocznym rankingu Jazz Top pisma„Jazz
Forum”. Był członkiem kultowej formacji Miłość,
Kwintetu Piotra Wojtasika, zespołów Piotra Rodowicza, Leszka Możdżera i polsko-niemieckiego Sopot-Hamburg Jazz Quintet. Koncertował.
Nagrywał z wybitnymi muzykami amerykańskimi: Lesterem Bowiem, Kennym Wheelerem,
Davem Liebmanem, Ronniem Burrage`em,
Reggiem Workmanem, Billym Hartem, Billym
Harperem.
Bilety na ten wyjątkowy koncert można kupić
w sekretariacie OPK „Gaude Mater”, w cenie 50
i 35 zł. W sezonie 2017/218 to szóste jazzowanie z „Gaude Mater” i już przedostatnie. Ta edycja JAZZtochowa zakończy się 10 marca występem NSI Quartet w sali OPK.
Tadusz Piersiak
LUTY 2018
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ROZMOWA

CZĘSTOCHOWSKA MISJA NA MARSA
PP: Ale to nie była jakaś przepaść. Maksymalnie do zdobycia jest 500 punktów, a różnica
między zespołami w czołowej piątce wynosiła 5-10 punktów, więc to właściwie bardzo
niewiele.

Na co dzień studiują na Politechnice Częstochowskiej, ale większość czasu poświęcają
na budowanie łazików marsjańskich. Rok temu zajęli trzecie miejsce w prestiżowym
konkursie University Rover Challenge w Stanach Zjednoczonych. W tym roku
jadą tam już po raz kolejny. O szczegółach swojej pracy opowiadają Piotr Ptak,
lider zespołu oraz Radosław Krawczyk, mechanik PCz Rover Team.
Michał Wilk: Dla większości osób temat
Marsa czy łazików marsjańskich to dosłownie i w przenośni kosmos. Chciałem
więc na początek spytać, cóż jest w tym
wszystkim pociągającego? Dlaczego akurat łazik marsjański?
Radosław Krawczyk: Ogólnie rzecz biorąc,
na pomysł wpadli nasi starsi koledzy...
Piotr Ptak: Oni złożyli projekt do Ministerstwa na dofinansowanie, ponieważ wtedy
zespół z Białegostoku wygrał w Stanach
i w Polsce zrobił się boom na łaziki. Jest ich
teraz bardzo dużo. Od tego właściwie się
zaczęło. Dla nas jest to duża atrakcja, ponieważ zawody odbywają się w USA i możemy
rywalizować z największymi uczelniami z całego świata. Inna sprawa, że dzieje się to przy
Mars Society i NASA, czyli instytucjach, które
rzeczywiście wysyłają coś w kosmos. Więc to
nie jest tylko zabawa.
Zbudowanie takiego pojazdu to z pewnością proces skomplikowany i wymagający dużo czasu oraz zespołu, w którym
każdy odpowiada za coś istotnego. Jak to
wygląda w zespole PCz Rover Team?
PP: W sumie jesteśmy jednym z najmniejszych zespołów. Jak porównamy się do
innych z Polski czy ze Stanów, to my tak naprawdę jesteśmy taką delegacją (śmiech).
RK: W szczególności pierwsza ekipa, która
pracowała nad pierwszym łazikiem i liczyła
cztery osoby.
PP: A zespoły w Stanach mają po 60 osób.
Dla nas projekt łazika jest dodatkowym
działaniem w ramach koła naukowego
[Komputerowego Projektowania Urządzeń
Mechatronicznych i Maszyn - przyp. red.].
W USA budowa łazika odbywa się w ramach
zajęć i zawody są dla nich czymś w rodzaju
egzaminu.
Zatem robicie to wszystko z pasji, po godzinach?
10
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Wracając do poprzedniego pytania,
w tym roku wasz zespół przeszedł już
pierwszą fazę kwalifikacji do tegorocznej
edycji konkursu. Zatem przygotowania
pewnie idą już pełną parą?
PP: Tak naprawdę zostało nam niewiele czasu, by złożyć naszego łazika. Do 1 marca musimy wysłać dokumentację z przygotowania
pojazdu do zawodów oraz film prezentujący
jego możliwości. W tym roku zgłosiło się 95
zespołów z całego świata, ostatecznie dostanie się 30 grup.

PP: Tak, u nas tak to wygląda. Wracając
jednak do poprzedniej kwestii, w naszym
zespole jest jedenaście osób i jesteśmy podzieleni na różne działy, np. mechanika: Maciej Pierzgalski, Radosław Krawczyk, Tomasz
Ignasia; elektronika: Piotr Ptak, Janusz Binek;
programowanie: Filip Depta, Dominik Maźniak, Grzegorz Ptak, Jan Wielgus; biologia/
geologia: Tomasz Zając, Marcin Skotniczy.
Mamy też osoby odpowiedzialne za PR, pokazy i umowy sponsorskie. Z kolei naszym
opiekunem jest dr hab. inż. Dawid Cekus,
prof. PCz.

Czy będzie to więc Modernity II? Co nowego chcecie wprowadzić?
RK: Właściwie konstrukcja całego łazika jest
kompletnie inna. Bez większych zmian pozostanie jedynie manipulator. Długość nowego pojazdu wynosi dwa metry i dwadzieścia
centymetrów...
PP: ...oraz metr pięćdziesiąt szerokości. Jest
więc dużo większy, ale cały czas musimy
zmieścić się w wadze 50 kilogramów, bo takie są kryteria podczas zawodów. Poprzedni
łazik został doceniony w Stanach, ale chcemy
naprawić parę błędów. Stąd też ta zmiana.
Im większy łazik, im większe koła, tym lepiej będzie radził sobie z przeszkodami. Rok
temu Modernity się przewrócił. Podczas jazdy autonomicznej, czyli bez naszego udziału, wjechał na stromą skarpę i za bardzo się
przechylił. Uznaliśmy więc, że większy i szerszy łazik poradzi sobie lepiej. Chcemy też tym
samym obniżyć środek ciężkości. Podczas
jednej z konkurencji pojazd musi zjechać
z metrowego stopnia, jeśli tego nie zrobi, nie
przejdziemy do następnego etapu. Dlatego
przebudowujemy całą konstrukcję, mimo że
poprzednia była bardzo udana.

Co było lub nadal jest najtrudniejsze
w tym i podobnych przedsięwzięciach?
PP: Najtrudniejsze jest znalezienie pieniędzy
(śmiech). Mamy jednak ten atut, że startujemy w projekcie ministerialnym i już trzeci
raz otrzymaliśmy dofinansowanie. Choć
w tamtym roku nie było takiej możliwości.
Szukaliśmy jednak sponsorów na własną
rękę. Zrobiliśmy wtedy zbiórkę pieniędzy na
platformie OdpalProjekt.pl. Zebraliśmy około siedmiu tysięcy złotych, więc jak na tak
małą inicjatywę, to bardzo dużo - tym bardziej, że byli tacy, którzy na swojego łazika
zebrali trzysta złotych. To było więc dla nas
duże osiągnięcie i ogromna motywacja.
I rozwijacie się z powodzeniem. W zeszłym roku zajęliście trzecie miejsce
w zawodach University Rover Challenge
w Stanach Zjednoczonych...
PP: Chociaż na statuetce mamy drugie!
(śmiech)

Co roku pniecie się coraz wyżej. Na początku było miejsce dziesiąte, potem szóste, ostatnio podium. Liczycie tym razem
na zwycięstwo?
PP: Tak, każda kolejna konstrukcja jest coraz
lepsza, choć nie oznacza to, że automatycznie przełoży się to na coraz lepsze miejsca.
Duże znaczenie ma też obsługa pojazdu

Zatem skąd ta różnica, bo ostatecznie zajęliście miejsce trzecie...
RK: Tak. Przez pierwsze trzy tygodnie byliśmy na drugim miejscu. Potem organizatorzy ogłosili zmianę z powodu błędu ich
obliczeń. Pomylili się po prostu i źle policzyli
punkty.
www.cgk.czestochowa.pl
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i poruszanie się nim. Dwa lata temu nie mieliśmy wiele czasu na testy i wyczucie możliwości łazika nie było najlepsze. Ale z roku na
rok jest lepiej. Projekt zajmuje nam już coraz
mniej czasu, ponieważ korzystamy ze sprawdzonych rozwiązań.
RK: Rośnie też nasze doświadczenie, przez
co szybciej i sprawniej rozwiązujemy niektóre problemy.
PP: Dlatego, nawet jeśli porównamy się z innymi zespołami z Polski, to widać, że tam jest
wielu młodych studentów, a u nas skład jest
doświadczony. Jeden z naszych kolegów będzie miał szansę pojechać na zawody już po
raz piąty.
Czujecie presję ze strony innych ośrodków akademickich z Polski, które także
biorą udział w rywalizacji?
PP: Owszem, jest dużo takich grup, ale tam
członkowie ciągle się zmieniają i zespoły
nie utrzymują stałego poziomu. Dobrze to
widać na przykład po Politechnice Wrocławskiej. Nowy zespół przejął łazika z poprzednich lat, co prawda to bardzo udana konstrukcja, ale grupa podeszła do zadania zbyt
ambitnie i zajęła ostatecznie odległe miejsce
[24. miejsce - przyp. red].
RK: W porównaniu do poprzednich lat i tego,
co mogli osiągnąć, wypadli bardzo słabo.
Myślicie, że wysłanie polskiego łazika na
Marsa jest możliwe?
PP: Z czasem na pewno będzie coraz łatwiej,
ale tak czy siak, wiąże się to z bardzo dużymi
kosztami. Właściwie w Polsce są organizowane symulacje misji marsjańskich i my jako
jedyny zespół w Polsce wysyłamy naszego
łazika. Możemy wtedy testować sprzęt. Byliśmy na przykład w ubiegłym roku w Pile na
lotnisku wojskowym, gdzie wybudowano
bazę kosmiczną. W poprzednich latach organizowano to w Rzepienniku Biskupim.
RK: W Polsce była baza, a centrum dowodzenia w Holandii, w European Space Research
and Technology Centre, która podlega Europejskiej Agencji Kosmicznej.
A co dalej? Planujecie robić coś poza łazikami marsjańskimi?
RK: Teoretycznie większych planów chyba
nie mamy, poza ukończeniem studiów i znalezieniem jakiejś pracy...
fot. z archiwum Pcz Rover Team
LUTY 2018
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MIEJSKIE FERIE

ZIMA
W MIEŚCIE
Zimowa przerwa od szkoły, to czas
który można wykorzystać na wiele sposobów.
Dzieci nie powinny się wtedy nudzić.
Oprócz podróży, wszelkich aktywności
sportowych i małej dawki zdrowego leniuchowania, my polecamy najmłodszym szereg
atrakcji kulturalnych, przygotowanych przez
miejskie instytucje na luty. Jesteśmy
przekonani, że każdy znajdzie
tu coś dla siebie.

czyli „Magiczną Zimę Muminków”. Bohaterowie stworzeni przez Tove Jansson, podobnie jak
Paddington, przez ponad pół wieku zdążyli stać
się ikonami popkultury. Nie stracili przy tym jednak nic ze swojej pierwotnej magii i niezwykłości, dzięki czemu pozytywnie wyróżniają się na
tle dzisiejszych, masowo produkowanych ,postaci z bajek. Dzieci na całym świecie uwielbiają
Muminki. „Magiczna Zima Muminków” to opowieść o wyjątkowym czasie w roku. Muminek
decyduje, że tym razem – zamiast tradycyjnie
udać się na drzemkę – nie zaśnie na zimę. Chce
zobaczyć, jak wygląda ta pora roku. Szybko
przekonuje się jednak, że zupełnie różni się ona
od jego wyobrażeń. Ferie w kinie zamknie 8 lutego projekcja norweskiego filmu fabularnego
„Traktorek Florek”. To nieszablonowa komedia
o przyjaźni między dzieckiem, dorosłym, traktorem i kozą. Familijna opowieść nie tylko o tym,
że na wsi nie ma nudy i jest to genialne miejsce
na spędzenie wakacji, ale również o solidarności, współpracy oraz wzajemnej trosce.
Muzeum Częstochowskie stawia z kolei na edukację poprzez zabawę. W końcu przerwa od
szkoły nie oznacza, że nie można spędzić czasu
dowiadując się interesujących rzeczy. Dlatego
muzeum zaprasza na zajęcia dzieci ciekawe
świata i dociekliwe. W programie czeka na nich
między innymi szafa historyczna, czyli wyjątkowa okazja, by przymierzyć średniowieczne
stroje i zbroje, a przy okazji poznać trochę lepiej
ten niezwykły okres historyczny. Zainteresowani
podziemnym światem z pewnością ucieszą się
ze spaceru po korytarzach Muzeum Górnictwa Rud Żelaza z przewodnikiem, a miłośnicy
archeologii z warsztatów tworzenia pradzie-
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jowej biżuterii. Wprowadzeniem do tematyki
sztuki, będą zajęcia „W jakim nastroju jest …
obraz?”, podczas których będzie można się dowiedzieć wszystkiego o przeróżnych technikach
malarskich, liniach, kolorach, światłocieniach
itd. Nie zabraknie też okazji do poznania niesamowitego świata przyrody na spotkaniach dotyczących najpiękniejszych owadów świata
i ciekawostek z życia owadów. Z kolei w Muzeum Żydów Częstochowian dzieci będą miały
okazję poznać podstawy języka hebrajskiego
oraz święta i tradycje żydowskie. Na wszystkie
te zajęcia obowiązują wcześniejsze zapisy pod
nr. tel. 504 757 502. Dodatkowo w Parku im. Stanisława Staszica dzieci intensywnie pracować
będą w Multicentrum, by dowiedzieć się wszystkiego o wynalazkach i wynalazcach. Patronem tych niezwykłych zajęć będzie Leonardo
Da Vinci. W przypadku tych zajęć zgłaszać się
trzeba pod nr. tel. 504 757 598.

stwo Migotków. Dzień później na deskach
naszego teatru będzie można zobaczyć przedstawienie „Gałganiarz i Patyczek”, na motywach opowiadań Włodzimierza Perzyńskiego.
To bajka, która w piękny i poetycki sposób,
mówi o zmaganiu się człowieka z przeciwnościami losu i przenikaniu się dobra i zła. Akcja
rozgrywa się w małym miasteczku, z całym jego
pięknym i ubogim anturażem: zaułkami, piwniczymi izbami, gospodą. Dzięki magicznej Katarynce poznajemy historię chciwego Gałganiarza
oraz biednego sieroty Antosia – Patyczka, który
marzy o kochających rodzicach i ciepłym kącie.
Ferie w teatrze, 8 lutego, zamknie zaś baśń braci Grimm „Roszpunka”. Częstochowscy artyści
zaproponują jednak przewrotną i bardzo muzyczną wersję tej klasycznej bajki. Areną historii jest konkurs piosenki, który chce wygrać zła
czarownica, wykorzystując do tego piękny głos
Roszpunki. Na dodatek ojciec Roszpunki jest
sławnym gwiazdorem, a doktor leczący jej matkę potrafi przepowiadać przyszłość!
Tradycyjnie bardzo bogatą ofertę na ferie przygotowała też Biblioteka, która dzięki zaangażowaniu poszczególnych filii, będzie obecna
ze swoimi propozycjami prawie we wszystkich
dzielnicach miasta. Ma ona do zaoferowania
bardzo dużo zajęć literacko-plastycznych. Dzieciaki będą miały okazję między innymi stworzyć
swoją wenecką maskę karnawałową (2 lutego,
Filia nr 2 ul. Orlik-Rückemanna 35/37), przenieść
się do krainy Eskimosów (5-9 lutego, Filia nr
20, ul. W. Gombrowicza 15, zapisy: tel. 34 362
35 87) oraz wykreować swój autorski rysunek
na bawełnianej torbie (5 lutego, Filia nr 15,
ul. Okulickiego 63, tel. 34 322 76 19). Dodatkowo
milusińskich lubiących naukowe zabawy zapra-

fot. Piotr Dłubak

Kino studyjne OKF Iluzja zaprasza najmłodszych
pasjonatów sztuki filmowej na trzy seanse. 1 lutego będzie okazja by zobaczyć „Paddington
2”, czyli kolejną część ekranizacji bestsellerowych powieści Michaela Bonda. To już trzecie
pokolenie miłośników dobrych historii, zachwyca się przygodami niedźwiadka w czerwonym
kapeluszu, śledząc je w książkach, kreskówkach,
a teraz na wielkim ekranie. W najnowszym filmie rezolutny miś o nienagannych manierach
i skłonności do wpadania w tarapaty, trafi w złe
towarzystwo. Pomyłkowo osadzony w areszcie
wśród zepsutych do szpiku kości typów spod
ciemnej gwiazdy, naiwny Paddington zrobi
wszystko, by sprowadzić ich na dobrą drogę.
6 lutego OKF proponuje kolejny książkowy tytuł,

Nie od dziś wiadomo, że mamy w mieście bardzo wielu młodych fanów teatru, dlatego też
tej zimy również Teatr im. Adama Mickiewicza
musiał stanąć na wysokości zadania. Postanowił zaprosić nas do świata książek Tove Jansson
i na 6 lutego zaplanował spektakl „Kometa nad
Doliną Muminków”. To inscenizacja drugiego
tomu przygód tych niezwykłych fińskich stworzeń, a zarazem doskonały pretekst, by poznać
ich przygody. W kierunku Ziemi zbliża się wielka kometa. Muminek i Ryjek podejmują odważą decyzję: żegnają się z rodzicami i na tratwie
wyruszają do Gór Samotnych. Chcą odnaleźć
tajemnicze Obserwatorium oraz porozmawiać
z Profesorem, który może wiedzieć jak zażegnać
kosmiczny kryzys. Po drodze nasi bohaterowie poznają nowych przyjaciół: mieszkającego
w namiocie kawosza Włóczykija, znawcę wodnych owadów Paszczaka oraz urocze rodzeń-

sza Pan Eksperymencik (8 lutego, Oddział dla
Dzieci i Młodzieży, Aleja Kościuszki), a na tych,
którzy zawsze mają za dużo energii czekać będą
zajęcia rytmiczno-ruchowe (2-9 lutego, Filia nr
21, ul. Orzechowa 14, zapisy: tel. 34 360 71 95).
Oczywiście nie sposób wymienić tutaj wszystkich zimowych atrakcji kulturalnych, które
czekają na najmłodszych w te ferie. Wszystkie
szczegóły można natomiast znaleźć w naszym
kalendarium oraz na stronach internetowych
poszczególnych instytucji.
oprac. af
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FILM

Pochodzi z Częstochowy i tworzy dziś europejskie kino artystyczne
na najwyższym poziomie. Jej pierwszy film „Nic osobistego”,
był nominowany do Europejskiej Nagrody Filmowej
w kategorii debiut. W swojej twórczości czerpie
z tradycji kinematografii i literatury starego kontynentu:
Bergmana, Bernharda, Hanekego i Muller.
W lutym na ekrany polskich kin wchodzi jej najnowszy
obraz „Pomiędzy słowami”. Rozmawiamy z Urszulą Antoniak.

POMIĘDZY SŁOWAMI
Magda Fijołek: Powraca Pani na ekrany kin
po kilku latach przerwy, filmem „Pomiędzy
słowami”. To pierwsza Pani polska produkcja, co Panią skłoniło do zrobienia polskiego filmu?
Urszula Antoniak: Chciałam opowiedzieć
o trochę innym Polaku-emigrancie. Innym niż
ten stereotypowo przedstawiany w filmach.
O kimś, komu się udało, bo przeskoczył barierę
języka i klasy społecznej. Na pewnym poziomie
reprezentuje on zarówno mnie, jak i emigrantów z Europy Wschodniej, którzy przyjeżdżają
na Zachód, nie „za chlebem”, ale z wyboru.
Chcą być częścią tego społeczeństwa.
„Pomiędzy słowami” to także film polski ze
względu na jego twórców....
Rzeczywiście, producentem większościowym
jest Opus Film (producent „Idy”). Film powstał
także dzięki pomocy Holenderskiego Instytutu
Filmowego i Euroimages. Mimo tego, że dzieje
się w Berlinie, nie uzyskaliśmy niemieckich funduszy. Polscy twórcy w ekipie - poza okresem
zdjęciowym - to przede wszystkim Milenia Fiedler, montażystka i Maciek Pawłowski, dźwię14
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kowiec. Oboje byli wyjątkowo kreatywnymi
współpracownikami. Ich wrażliwość, nie wiem
czy polska, doskonale współgrała z moją. Wrażenie zrobiła na mnie ich postawa „wszystko
dla filmu” - czyli pełen profesjonalizm i poświęcenie. To ostatnie zdarza mi się znaleźć częściej
w Polsce niż w Holandii.
Co zainspirowało Panią do stworzenia filmu?
Bezpośrednią inspiracją była postać polskiego
prawnika w Amsterdamie, który właściwie stał
się Holendrem – doskonale opanował język, co
jest bardzo trudne w Holandii. Pewnego dnia
widziałam reakcję miejscowych, którzy odkryli, że pochodzi on z Polski. To, co zobaczyłam,
było mieszanką niedowierzania i dziwnego
niepokoju, że ktoś- nie jak oni - jest jak oni.
Film pojawia się w czasie, kiedy problem
imigracji wywołuje dużo emocji. To celowy
zabieg?
Ten scenariusz miałam już 10 lat temu, ale
rzeczywiście exodus imigracyjny ostatnich lat
zaostrzył wypowiedź filmu. To prawo do osiedlania się w dowolnym kraju Europy, o którym

mowa w pierwszej scenie filmu, zostało przyznane Polakom zupełnie niedawno. Bohater
mojego filmu zrobił z niego użytek.
Skąd taki wybór aktorów do głównych ról?
Jakub Gierszał jest aktorem, który nie tylko doskonale nadawał się do tej roli, ale jest również
perfekcyjnie dwujęzyczny (polsko-niemiecki), co
było kluczowe przy tej postaci. Andrzej Chyra - to
fantastyczny aktor o twarzy z charyzmą. Ten film
jest pojedynkiem dwóch twarzy. Jednej pięknej,
doskonałej, nienaruszonej jeszcze przez doświadczenia czy tragizm i drugiej, dającej się odkrywać
jak krajobraz, na której życie zostawiło ślady.
Czy czarno-biała taśma to zabieg tylko estetyczny?
Pomimo tego, że zdjęcia są piękne (nagrodzone na festiwalu w Gdyni), to nie chodzi
tutaj o estetyzację. Kluczowe jest podkreślenie
kontrastu pomiędzy imigrantem europejskim
(naszym bohaterem), dla którego przejście od
Polaka do Niemca jest proste, a imigrantem
z Afryki. Oboje chcą tego samego, decydować
o swoim losie i mieć wybór miejsca, gdzie żyją.
www.cgk.czestochowa.pl

Czy podejmie Pani kolejną próbę nakręcenia polskiego filmu?
Co chwila mam jakiś pomysł na polski film.
Ostatnio coraz częściej na komedie. Przygotowuję obecnie obraz, który jest kontynuacją tematu z „Pomiędzy Słowami”. Tym razem będzie
on widziany oczami kobiety, która zakochuje
się w polskim emigrancie.
Od wielu lat żyje Pani za granicami kraju,
czy czuje się Pani wciąż Polką, czy też bezpaństwowcem?
Nie wiem, jak się czuje Polak, Holender, albo
tym bardziej bezpaństwowiec. Narodowość
ma niewiele wspólnego z tym, kim się człowiek
czuje. Ja cały czas jestem postrzegana jako Polka, a to coś zupełnie innego.
Oglądając Pani filmy, odnoszę wrażenie, że
wciąż mierzy się Pani w nich z problemem
samotności człowieka...
Pewien krytyk zauważył, że w moich filmach
bohaterowie, choć nie odstają od reszty, to
nie przystają. To właśnie sposób, w jaki czuje
się emigrant. Zawsze jest trochę inny, trochę
www.cgk.czestochowa.pl

nie u siebie. Jest to stan bardzo bliski samotności.
Czym jest zatem dla Pani Ojczyzna?
To wielkie słowo. Na najprostszym poziomie, to
coś, co będę chciała bronić, jeśli będzie zagrożone, jak rodzinę.
Pierwszą Ojczyzną była dla Pani jednak
Częstochowa. Z czym się Pani kojarzy nasze
miasto? Jakie ma Pani pierwsze wspomnienia, kiedy słyszy tę nazwę?
Z klasztorem oczywiście! Gdy miałam 14 lat
byłam świadkiem cudu w kaplicy – naprawdę! Jednak to nie cud zrobił na mnie wrażenie, ale reakcja ludzi - zbiorowe uniesienie.
Prawie jak kino. Może to w tym momencie,
postanowiłam zostać reżyserem (śmiech).
Mam wiele miejsc w Częstochowie, które
pamiętam, a które dziś bardzo się zmieniły.
Z sentymentu wolę je takie, jakie zapamiętałam z kiedyś. Główna aleja z drzewami, park
pod Jasną Górą, gdzie zjeżdżałam na sankach
z ojcem, Stary Rynek, na którym mieszkała
babcia i ta brama, przez którą podobno prze-

jeżdżała kiedyś królowa Jadwiga.
Kolejną ojczyzną był Wydział Radia i Telewizji
na Uniwersytecie Śląskim? Studiowała tam
Pani produkcję filmową, jednak obecnie pracuje Pani jako reżyser. Skąd takie wybory?
Pochodzę z robotniczej rodziny, studia artystyczne nie należały u nas do tradycji. Za poradą ojca
wybrałam coś konkretnego - producent to brzmi
solidnie. Długo się z tym nosiłam, by zostać reżyserem, bo jestem ze „starej szkoły” i uważam, że
reżyserem zostaje się, jak ma się coś do powiedzenia, silny imperatyw opowiedzenia historii.
Myślę, że uświadomienie sobie tego było ważniejsze niż studia na wydziale reżyserii.
Rok 2018 jest rokiem praw kobiet w Polsce,
jak wygląda sytuacja kobiet w świecie filmu?
W Holandii, gdzie mieszkam i pracuję, jest dobrze. Dba się o udział kobiet w decyzyjnych
komisjach, gremiach itd. Seksistowskie uwagi
na planie przez samych facetów są traktowane
jako żenujące.
Dziękuję za rozmowę.
LUTY 2018
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EVVIVA L’ARTE
awangardowa i abstrakcyjna – skupiona na
problemach formalnych. Taka deklaracja jest
więc czymś zupełnie nowym. Na pierwszej
wystawie pojawiają się prace Sobockiego, Bieniasza, Grzywacza, Waltosia i Barbary Skąpskiej.
Jednak w przeciągu dwudziestu lat działania
Wprost Skąpska pokaże swoje obrazy tylko na
dwóch wystawach – pierwszej i ostatniej. Trzonem grupy jest więc czwórka uczniów Hoffmanna. I choć łączy ich wspólna, duża idea,
to każdy koncentruje się na sobie najbliższych
tematach.

CHCĘ WYRAŻAĆ
WPROST

Realistyczne i pełne ekspresji malarstwo Sobockiego wpisuje się w nurt Nowej Figuracji z jego ucieczką od koncentracji na formalnych
aspektach sztuki i zaangażowaniu w krytykowanie komunistycznej, polskiej rzeczywistości.
Obrazują to prace takie jak: „Idol” (1966), „Traktorzystka” (1967), „Pejzaż” (1967) czy „Krzesło
bez właściwości” (1968). W latach 1968–69
powstaje jedno z największych dzieł artysty –
„Panorama”, komentująca rewolucję węgierską
z 1956 roku. Lata sześćdziesiąte i siedemdziesiąte w twórczości malarza to także refleksja

Ćwiczenie oka i ręki, pamięci i wyobraźni,
reagowanie na to, co dzieje się tuż za progiem.
Poznawanie siebie samego, a jednocześnie poznawanie wspólnych, polskich losów. Takie motto można przypisać bohaterowi wystawy
„Leszek Sobocki. Retrospektywa”, która zostanie pokazana w Miejskiej Galerii Sztuki już 23 lutego.
Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie w latach
pięćdziesiątych XX wieku „opanowana” jest
przez kolorystów. Eugeniusz Eibisch, Hanna
Rudzka-Cybisowa, Czesław Rzepiński, Zbigniew Pronaszko, Jerzy Fedkowicz, Emil Krcha,
a w katedrze malarstwa monumentalnego
Wacław Taranczewski. Koloryści zorientowani
są na symbolikę i literackość, koncentrują się na
dość wąskiej tematyce, przede wszystkim pejzażu i martwej naturze. Natura była punktem
wyjścia, celem zaś pokazanie wzajemnych relacji i oddziaływań sąsiadujących ze sobą barw.
Chodziło o zobrazowanie „dźwięczności koloru”, jak mawiał ich mistrz duchowy Józef Pankiewicz. Do tak zorientowanego środowiska
trafi młody częstochowianin, mający wcześniej
kontakt z katowickim Liceum Technik Plastycznych i Wydziałem Grafiki Propagandowej – filii
krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. A jest to kontakt bardzo ważny i decydujący o przyszłej drodze artystycznej Leszka
Sobockiego.
W Liceum Technik Plastycznych w Katowicach
rysunku uczy bowiem Adam Hoffmann – postać nietuzinkowa, choć współcześnie raczej
niedoceniana. Ma on jednak swoich wiernych
uczniów, zarówno w Katowicach, jak i w Krakowie, w którym mieszka. Pod jego okiem So16
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bocki uczy się w katowickim liceum dobrego
warsztatu i systematyczności w prowadzeniu
szkicowników. Codziennie mają się w nim pojawić trzy rysunki – z natury, z wyobraźni i z mistrzów.

W latach pięćdziesiątych Leszek Sobocki
przyjeżdża do dawnej stolicy Polski i poznaje
innych, „krakowskich” wychowanków Hoffmanna: Jacka Waltosia, Macieja Bieniasza i Zbyluta Grzywacza. Spotykają się na tak zwanych
„środach u Adama”, w jego mieszkaniu przy
Placu Biskupim. Dyskutują o sztuce, literaturze,
świecie i krakowskim życiu artystycznym. Hoffmann zdaje sobie sprawę, że na Akademii młodzi artyści niewiele nauczą się u kolorystów,

nad miejscem kobiety: „Rodząca I” (1966) i „Rodząca II” (1967), „Jeden dzień w życiu kobiety
pracującej” (1972), ale też osobą artysty jako
takiego. Pomiędzy 1974 a 1976 rokiem twórca zrealizował cykl „Portretów trumiennych”
inspirowanych sarmackimi konterfektami, na
których przedstawił siebie. Po wprowadzeniu stanu wojennego Sobocki zaangażował
się w ruch kultury niezależnej, realizując serie
grafik o znaczących tytułach: „Znaczki polskie”
(1981), „Drzwi polskie” (1982), „Wizyta” (1983),
„Hommage x. J. Popiełuszce” (1985). Lata dziewięćdziesiąte to czas rozliczania się twórcy
z przeszłością. Pojawiają się kompozycje nawiązujące do osobistych, dziecięcych doświadczeń przypadających na okres niemieckiej
okupacji: „Minęliśmy się” (1998), „Dziwne lato”
(1999), „Nie zmieściła się” (1999). W ostatnich
latach Sobocki zrealizował wiele palinodii, czyli
komentarzy do swoich dawnych dzieł. Należą
do nich: „Polak 2005” i „Polak 2006”, „Tatuaż II”
(2005), „Pompier” (2005). Poszukując nowej
formy wyrazu, artysta wykonał również cykl
asamblaży („Archeologia”, „Przekrój geologiczny I”, „Stodoła”).

Prace Sobockiego rozsiane są po wielu muzeach. Można je oglądać m.in. w Muzeum
Narodowym w Krakowie, Muzeum Narodowym w Warszawie, Muzeum Sztuki w Łodzi,
Muzeum Narodowym w Szczecinie i w Kielcach, Galerii Zachęta, Europejskim Centrum
Solidarności w Gdańsku czy w Państwowej
Galerii Sztuki w Sopocie. Ekspozycja w Miejskiej Galerii Sztuki w Częstochowie będzie wyjątkową okazją, by zobaczyć wiele prac artysty
w jednym miejscu. Wystawa „Leszek Sobocki.
Retrospektywa” jest swoistym curriculum vitae twórcy, podsumowaniem różnych etapów
ścieżki artystycznej malarza, a może się okazać
także nowym otwarciem. Kuratorki wystawy,
Barbara Major i Joanna Matyja, proponują
nam ciekawą ścieżkę narracyjną dla ekspozycji. Kierunek i sposób zwiedzania uporządkują bowiem teksty krytyczne różnych autorów
oraz fragmenty esejów i wypowiedzi samego
Sobockiego. Wystawę będziemy mogli oglądać od 23 lutego aż do 15 kwietnia 2018 roku.
Zatem do zobaczenia w Miejskiej Galerii Sztuki!
Sylwia Góra

JEDNYM OKIEM DARIUSZ DĄBROWSKI

więc radzi im pójść do kogoś, kto przynajmniej
nie będzie im przeszkadzał we własnych poszukiwaniach. Kimś takim dla większości okaże
się Emil Krcha. Jednak Leszek Sobocki wybierze
inaczej. Pójdzie do pracowni Wacława Taranczewskiego , znanego z niezwykle rygorystycznych wymagań. Sobocki będzie się jednak czuł
tu całkiem nieźle ze względu na umiłowanie
przez profesora dobrego akademickiego rysunku. A rysować Sobocki umie świetnie dzięki
lekcjom u Hoffmanna.
Mimo zrobienia dyplomu w 1959 roku, malarz nie zrywa swoich studenckich kontaktów.
Wciąż pojawia się w mieszkaniu przy Placu
Biskupim, co ostatecznie skutkuje pierwszą
wystawą tzw. Grupy Wprost w 1966 roku. „Założycielską” wystawę artyści pokazują w Pałacu Sztuki i towarzyszy jej deklaracja: „Chcemy
wyrażać wprost, nie pomijać wielorakich możliwości w plastyce: tematów, symboliki, form
znaczących, tworzywa stosowanego dla treści.
Każda użyteczna metoda i tworzywo służące
ekspresji jest ważne dla wyobraźni, to znaczy ujawniania kształtu przeżyć. Pokazujemy to, co
robimy, swój warsztat, by ujawnić myśli i wyobrażenia w jej bezpośredniej, często pierwszej postaci”. Pamiętajmy, że lata sześćdziesiąte
w Krakowie i w ogóle w Polsce, to raczej sztuka
www.cgk.czestochowa.pl

www.cgk.czestochowa.pl
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MIASTO Z PASJĄ

WSPARCIE AMATORSKICH DZIAŁAŃ
Działasz artystycznie
lub po prostu chcesz
zorganizować wydarzenie
kulturalne, ale brakuje ci
środków na realizację
przedsięwzięcia?
Nie musisz się martwić.
Pomoże ci w tym CARA.

CARA to Centrum Amatorskiego Ruchu Artystycznego, funkcjonujące przy Ośrodku Promocji Kultury „Gaude Mater” w Częstochowie.
Zostało powołane przede wszystkim po to, by
wspierać, a przez to również promować, osoby
aktywne artystycznie, które dopiero rozpoczynają przygodę twórczą i nie mają własnych
środków finansowych na realizację swoich
pomysłów.
Jak sama nazwa wskazuje, CARA jest przeznaczona dla amatorów. Mogą z niej skorzystać
osoby mieszkające lub działające na terenie
Częstochowy. To odpowiednia opcja dla artystów i twórców nieprofesjonalnych, którzy nie
zajmują się działalnością artystyczną zawodowo i zarobkowo, nie należą do profesjonalnych
grup artystycznych lub związków twórczych
i nie ukończyły np. artystycznej szkoły wyższej lub średniej, w dziedzinie której składają
wniosek.
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Aby skorzystać z dofinansowania w formie
refundacji, wystarczy zrobić parę prostych kroków. Przede wszystkim należy w odpowiednim
terminie złożyć w „Gaude Mater” wypełniony
wniosek, opisujący dokładnie przedsięwzięcie
oraz przedstawiający kosztorys z nim związany.
Oceną poszczególnych projektów zajmuje się
Rada ds. Amatorskiego Ruchu Artystycznego,
w skład której wchodzą osoby reprezentujące
przeróżne dziedziny kultury. Po zaakceptowaniu pomysłu i podpisaniu umowy, trzeba już
tylko wziąć się do pracy, zrobić swoje i rozliczyć
się z realizacji projektu oraz poniesionych kosztów. Ważne jest, by nie finansować tego samego przedsięwzięcia z różnych źródeł z budżetu
Urzędu Miasta Częstochowy.
Sztandarowym pomysłem, realizowanym dzięki CARA, jest cieszący się niezmiennie zainteresowaniem i odbywający się w Częstochowie
regularnie Turniej Jednego Wiersza, zainicjo-

Najczęściej spotykamy się z książką dotykową
dla dzieci, które mają jeszcze trudności z czytaniem alfabetu Braille’a. Niestety w Polsce, ale
także w Europie, nie ma zbyt wielu artystów
czy pracowni, gdzie tworzy się książki sensu stricto dla dzieci niewidomych. Nieliczne egzemplarze książki dotykowej,
które dotąd powstały, można wypożyczyć tylko w jednej bibliotece w całej Polsce - w Lublinie.
Wypukłe stronice woluminów zapełniają ilustracje wykonane
z najróżniejszych materiałów o urozmaiconej
fakturze. Jednak zaprojektowanie takiej książki
wymaga nie tylko kunsztu artystycznego, ale
także sporych nakładów finansowych. W Częstochowie, w ramach projektu „Manufaktura
Książki”, ma powstać lokalna Biblioteka Książki Dotykowej. Dlatego już po raz piąty Agnieszka Batorek, dzięki dofinansowaniu ze środków budżetu Centrum Amatorskiego Ruchu
Artystycznego, organizuje konkurs na projekt
i wykonanie książki dotykowo-fakturowej dla
dzieci niewidomych i słabowidzących.
W konkursie mogą wziąć udział uczniowie
szkół ponadgimnazjalnych, studenci i artyści-amatorzy. Prace można dostarczać
osobiście do Biblioteki Publicznej im. dr.
Wł. Biegańskiego (Aleja Najświętszej Maryi
Panny 22) i zostawić na portierni lub wysłać
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wany już w 1996 roku. Dzięki niemu literacko
zaistniało mnóstwo uzdolnionych ludzi, wielu
z nich stało się później profesjonalnymi autorami. Siostrzanym projektem był zeszłoroczny,
debiutujący Turniej Jednego Opowiadania.
Jeśli chodzi o literaturę, dzięki CARA światło
dzienne ujrzało wiele książek, np. antologia debiutanckich wierszy częstochowskich poetek
i poetów „Potencjometr”.
Wśród większych działań, tym razem muzycznych, znajduje się chociażby cykliczny przegląd
zespołów Debiuty From Poland, czy Totalna
Improwizacja, która jest Jam Session otwartym
dla muzykujących osób. Nie brakuje też projektów artystycznych z dziedziny sztuk plastycznych, np. wystaw czy warsztatów. Ciekawym
przedsięwzięciem jest chociażby Manufaktura
książki, czyli akcja, dzięki której powstają książki trafiające do niewidomych i słabowidzących
dzieci. Warto także wspomnieć np. o wirtual-

pocztą (z dopiskiem Konkurs „Manufaktura Książki”)
do 26 marca 2018 r. W tym roku główną
nagrodą jest tablet graficzny.
Formuła takiego konkursu doskonale sprawdziła się w czasie poprzednich edycji. Dziś wiemy,
że dwukrotna jego laureatka - Patrycja Zalejska, rozpoczęła dzięki temu swoją artystyczną
ścieżkę. Wspólnie z Kiryłem Konowałowem założyła profesjonalną pracownię książek dotykowych – „Kołobajki”. Pomysł został doceniony
także przez specjalistę z dziedziny tyflodydaktyki - prof. Bogusława Marka z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Dzięki niemu książki
zaprojektowane przez laureatki „Manufaktury
Książki” zostały wytypowane do reprezentowa-

nym „ożywianiu” częstochowskich murali. Ten
na tarasie Miejskiej Galerii Sztuki można „ożywić” przy użyciu dostępnej cały czas aplikacji,
do pobrania na miejscu, dzięki kodowi QR.
To jednak niewielka część wszystkich projektów i pomysłów, które częstochowscy amatorzy mogli zrealizować dzięki wsparciu CARA
Dokładne listy wszystkich dofinansowanych
do tej pory wniosków można znaleźć na stronie internetowej OPK „Gaude Mater”. Osoby
zainteresowane wsparciem ze strony CARA,
mogą zasięgnąć informacji bezpośrednio
w Ośrodku, zarówno osobiście, jak i drogą telefoniczną czy elektroniczną. W tym roku nabór
wniosków trwa do końca lutego. Dokładne
zasady przyznawania dofinansowania dostępne są na stronie internetowej: gaudemater.pl/
konkursy/cara.
Michał Wilk

nia
Polski na
międzynarodowym
konkursie na książkę dotykową
Typhlo&Tactus.
Jeśli więc stawiasz pierwsze artystyczne kroki
– spróbuj swoich sił w konkursie, a przy okazji
otwórz drzwi do wielu nowych światów niewidomym i słabowidzącym dzieciom. Wszystkie
książki zgłoszone do konkursu tradycyjnie zostaną przekazane do Ośrodka Wychowawczo-Rewalidacyjnego PZN w Częstochowie. Szczegółowe informacje dotyczące konkursu można
uzyskać u organizatorki, dzwoniąc pod numer:
534 009 883.
Sylwia Góra
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ROZMOWA
Adam Florczyk: Specjalizujesz się w tworzeniu i ilustrowaniu książek dla młodego czytelnika, prowadziłaś też wiele warsztatów
ilustratorskich dla dzieci. Jak sądzisz, czy
w świecie zdominowanym przez Internet
i cyfrową technologię, literatura dziecięca
nadal może z powodzeniem konkurować
o uwagę najmłodszych z przeróżnymi gadżetami i wirtualnym światem?
Aleksandra Cieślak: Myślę, że może i że będzie konkurowała. Kontakt z książką, rytuał
wspólnego czytania, to co innego niż aplikacja
z „bajką”, czy animowany filmik na youtube. Za
tym stoi zupełnie inna jakość. Książka wymaga
pewnego wysiłku, cierpliwości, ale też istnieje
jako obiekt do wertowania, otwierania oglądania, ma swój zapach, fakturę papieru. Skomplikowane zabawki na dłuższą metę są mało
inspirujące - bo są gotowe. Książka pozwala
na budowanie światów we własnej głowie bez
użycia programu 3D. To też rodzaj spotkania
ze sobą samym, moment na kontemplację, na
wyciszenie.

PIERWSZE
JEST
SŁOWO

Na co dzień projektujesz również plakaty, ilustracje prasowe, okładki. Czy w tym
kontekście książki zawsze były kluczową
częścią Twojej twórczości, czy po prostu
z czasem okazało się, że w ich robieniu jesteś najlepsza i praca przy nich przynosi Ci
najwięcej frajdy?
Nigdy nie lubiłam się skupiać na jakimś konkretnym fachu, bo dużo ciekawsze wydaje mi
się nieustanne próbowanie nowych rzeczy,
sprawdzanie i odkrywanie siebie w różnych
sytuacjach. Książki zawsze były i myślę, że będą
dla mnie ważne. Moje podejście do nich ewoluuje - zmienia się proporcja obrazu do tekstu.
Aktualnie największą frajdę mam z pracy nad
cyklem rzeźb i z pisania scenariusza. Dla mnie
to trochę to samo co książka, tylko w innym
wymiarze. Słowa i obrazy traktuję zamiennie.
Literatura, obraz, rzeźba to tylko narzędzia, liczy się przekaz.
Współpracowałaś między innymi z Grzegorzem Kasdepke, Michałem Rusinkiem
i Tiną Oziewicz, ale masz też na koncie kilka
całkowicie autorskich tytułów. Wolisz pracę
w duecie, czy jednak bardziej lubisz sama
być sobie sterem i okrętem?
Od lat nie ilustrowałam tekstów innych autorów. Lubię natomiast współpracować z ilustratorami, projektując książki. Zwykle wolę
pracować w pojedynkę. Na pewnym etapie
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Gdy przygotowujesz książeczki autorskie,
to co jest pierwsze: ilustracja czy słowo?
Zawsze pierwsze jest słowo. Często pierwszy
jest tytuł.

Pamiętasz swoje pierwsze lektury z dzieciństwa i ilustracje, które im towarzyszyły?
Pamiętam rosyjską książkę w języku angielskim o ZOO - z plastikową tarczą telefonu,
niemieckie magazyny burda i coś w rodzaju
elementarza z ilustracjami Janusza Stannego
i Teresy Wibik. Ta ostatnia książka była absolutnie moją ulubioną.

fot. Wojciech Sobolewski

Aleksandra Cieślak jest graficzką, ilustratorką
i autorką tekstów. Pochodzi z Częstochowy i tutaj
kończyła Liceum Plastyczne. Później studiowała
na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych
w Warszawie oraz w Staatliche Akademie
der Bildenden Kuenste w Stuttgarcie. Tworzy
książki autorskie zarówno dla dzieci,
jak i dla dorosłych. Ma na swoim koncie kilka
wystaw indywidualnych oraz psychodeliczny
dramat „Tit Anik”. W 2016 i 2017 roku nominowana
do prestiżowej nagrody Astrid Lindgren Memorial Award.

dochodzi kontakt z redakcją i dyskusje - to jest
bardzo ciekawe, ale ten pierwszy etap pokonuję sama. Teraz fascynuje mnie praca zespołowa, ale bardziej w dziedzinie teatru czy wideo.
Program Teren TR sprzed 3 lat bardzo rozbudził
mój apetyt i uświadomił mi, że niekoniecznie
mam ochotę do końca życia robić książki dla
dzieci. Że moją pasją jest zupełnie co innego.

www.cgk.czestochowa.pl

Wydając „Świńską książeczkę. O tym skąd
się biorą prosiaczki”, wpisałaś się w długą
tradycję podręczników, książeczek , które
rodzice mimochodem podsuwają na regały
swoim pociechom, by w ten sposób zacząć
opowiadać im o seksualności. Nie bałaś się,
że, tworząc ten tytuł wylądujesz w środku
światopoglądowej wojny, o to kiedy i jak
rozmawiać z dziećmi o seksie?
Świńska książeczka to taki żart z wychowania
seksualnego. Większość publikacji na ten temat jest przaśno-przymilna, tak jakby nagle
nikt nie lubił świńskich spraw. Gdyby tak było,
nie byłoby tych wszystkich dzieci, którym, jak
wiem z relacji dorosłych, książka się podoba.
Męczy mnie robienie tabu z czegokolwiek.
Równie dobrze można by zrobić tabu z dłubania w nosie.
Stworzyłaś również poradnik dobrego
wychowania dla dzieci „Co wypanda, a co
nie wypanda”. Jaki jest twój patent, przy
tego typu książeczkach, by nie popaść

w nudny dydaktyzm i nie stracić młodego
czytelnika?
Patentem jest wynoszenie na podium mało
eleganckich zachowań, pisanie o nich tak,
jakby były elementami protokołu dyplomatycznego. Nawet jeśli mamy na myśli bekanie
komuś w nos, można o tym bardzo elegancko
opowiedzieć. Lubię używać trochę przestarzałych słów i stylizacji, bo one zwykle nadają rumieńca prostym rymom.
Jak myślisz, czy istnieje szansa, żeby ilustracje wróciły do książek dla dorosłego czytelnika częściej, niż tylko przy okazji ekskluzywnych wydań klasyków?
Myślę, że to raczej proces dwutorowy. Z jednej
strony będzie więcej wydań kieszonkowych,
na tanim papierze, typu przeczytaj i podaj dalej
oraz wygodnych e-booków, a z drugiej strony
będą pojawiać się kolekcjonerskie wydania,
tych samych książek. Ilustracja jest, za przeproszeniem, modna. To co niszowe często z czasem staje się masowe, więc nie zdziwią mnie
ilustrowane romanse i kryminały.
Stworzona przez Ciebie „Książka do zrobienia”, która zdobyła wyróżnienie w ramach
BolognaRagazzi Award for Art Books na
Międzynarodowych Targach Książki w Bolonii, skierowana jest do młodzieży i wymyka się tradycyjnym definicjom książki
czy literatury. Czym właściwie jest książka
aktywnościowa i jak się z niej korzysta?
Książki aktywnościowe to też pewnego rodzaju moda. Początkowo miałam niechętny stosunek do tej formuły, ale przyjęłam
ją jako sposób rozmowy z czytelnikiem.
W przypadku książki do zrobienia ta forma jest nieco przewrotna i zaczepna. Nie
wszystko trzeba zrobić, niektóre zadania
to małe prowokacje. Właściwie niczego nie
trzeba robić poza czytaniem i wyobrażaniem sobie.
Media coraz częściej straszą nas statystykami spadającego czytelnictwa i wróżą, że za
jakiś czas książki znikną z naszego świata.
Myślisz, że to możliwe, potrafisz wyobrazić
sobie świat bez książek?
Potrafię. Osobiście marzę, żeby doczekać czasów, w których teksty będę mogła uploadować
bezpośrednio do mózgu. To duża oszczędność
czasu i miejsca. A tak serio, to wydanie książki
nadal kojarzy się z pewnego rodzaju prestiżem, bo napisać bloga może sobie przecież
każdy. Żeby wydać książkę, trzeba mieć albo
kasę albo wydawcę. Dopóki istnieje potrzeba
lansu - książki będą się ukazywać. To przecież
wspaniałe, budujące uczucie - tak sobie ustawić w salonie zbiór własnych dzieł w twardej
oprawie, a potem wydać przyjęcie i cytować
samego siebie. Nie zapominajmy też o grafomanii, na którą nadal nie ma obowiązkowych
szczepień.
LUTY 2018
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CZĘSTOCHOWSCY PODRÓŻNICY

TEATR

KANGUR PRZYJAŹNI
Ania Juchnik pochodzi z Częstochowy i jest podróżniczką nietypową. Nie rzuca wyzawania dzikiej przyrodzie,
nie próbuje się sprawdzić w ekstremalnych warunkach, ani nie chce bić żadnych rekordów. Zamiast tego
podróżuje po świecie i wywołuje uśmiech na twarzach dzieci. Poznajcie projekt Kanga Connections.
Kanga Connections to nic innego jak podróżujący kangur, który w trakcie swoich wojaży
odwiedza dzieci na całym świecie. Jakie były
początki jego historii? Pewien Francuz imieniem Lucas w 2014 roku przebywal w Australii, tymczasem jego siostrzenica świętowała
swoje pierwsze urodziny na na Starym Kontynencie. Ten chcąc ją przeprosić za swoją
niebecność postanowił podarować jej pluszowego kangura. Jednak przed powrotem do
domu pluszak i Lucas odwiedzili jeszcze Indie,
Japonię, Tajlandię, Egipt i Holandię. Wszędzie
tam wzbudzali wielkie zainteresowanie i wywoływali uśmiech na twarzach spotykanych
ludzi. Kangur w ten sposób stał się prawdziwym towarzyszem podróży.
Po powrocie do Francji, Lucas powiedział siostrzenicy, że pewnego dnia pluszak będzie jej.
Jednak na razie ma on misję do spełnienia:
musi zanieść pozytywnę energię dzieciom
na całym świecie. W ten oto sposób kangur
i jego pan ruszyli razem dalej w świat. Gdy
podróżowali po południowo-wschodniej Azji
22
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poznali Anię Juchnik. Wspólnie przemierzyli
na motocyklu Laos i nie rozstają sie od tamtej
pory. Już jako trio, podróżują po różnych kontynentach, odwiedzają szkoły i sierocińce. Starają się inspirować dzieci, pokazując im świat,
za pomocą nowoczesnej technologii. Używając smartfona, specjalnych kartonowych
okularów oraz aplikacji, tworzą swoisty trójwymiarowy projektor, dzięki któremu dzieci
oglądają miejsca o jakich nawet nie marzyły.
Po raz pierwszy mogą zobaczyć śnieg, „popływać” w głębinach oceanu czy poznać zabytki
najciekawszych miast i parków narodowych
świata.
Ponieważ technologia to nie wszystko, pluszowy kangur spełnia rolę swoistej skarbonki
miłości. Dzieciaki z różnych krańców świata
uwielbiają go przytulać. Pluszak jest również
listonoszem, który pozwala najmłodszym
komunikować się ponad granicami, wykorzystujac do tego uniwersalny język rysunków.
Dzieci szkicują swoją okolicę i przekazują prace dalej, same zaś dostają rysunki swoich ró-

wieśników z odległych krajów. W ten sposób
podróżnicy wprowadzają swych małych przyjaciół w świat sztuki. Swym działaniem pragną
otwierać ich umysły i rozwijać kreatywność.
To również sposób, by nauczyć dzieci na całym świecie, że różnice pomiędzy kulturami
to szansa na fascynujacą przygodę, a nie tylko
bariery, które ich dzielą.
Kanga Connections aktualnie kontynują swą
podróż dookoła świata. Dotychczas Lucas
z kangurem odwiedzili dzieci między innymi
we Francji, Senegalu, Guadelupie, Australii
i Kambodży. Już w trójkę byli razem w Polsce
(w Szkole Podstawowej nr 12 w Częstochowie, której Ania jest absolwentką), Rosji, Japonii i Kanadzie. Następne spotkania odbędą się
w Stanach Zjednoczonych, po których obecnie podróżują, żyjąc w Vanie (ich pierwszym
wspólnym domu). Każdy może wspomóc ich
podróż przez portal generosity.com i obserwować ją na blogu (kangaconnections.wordpress.com) oraz na ich profilach na Facebooku
i Instagramie.
Daniel Zalejski
www.cgk.czestochowa.pl

UPADŁE
ANIOŁY
WESOŁE
MIASTECZKO
24 i 25 lutego na scenie częstochowskiego teatru
„Wesołe miasteczko” Andre Hubnera-Ochodlo muzyczny spektakl z piosenkami Agnieszki Osieckiej.
Jeżeli tylko przedstawienie chwyciło Was za serce, warto
kupić płytę z muzyką z tego widowiska. Cena 30 zł
dla fana Osieckiej nie będzie wygórowana.
Album z piosenkami do nabycia
w kasie Teatru im. A. Mickiewicza.
Muzykę do poruszających tekstów skomponowali wspaniali kompozytorzy:
Zygmunt Konieczny, Ewa Kornecka, Przemek Gintrowski, Jurek Satanowski.
Te małe muzyczne arcydzieła wykonuje czwórka zdolnych aktorów - Marta
Honzatko, Waldemar Cudzik, Adam Hutyra i gościnnie Marcin Januszkiewicz.
Akompaniują im świetni muzycy (Michał Rorat, Krzysztof Paul, Sławek Koryzno, Adam Żuchowski).

MAGDA UMER O SPEKTAKLU:
Wróciłam z Częstochowy bardzo poruszona premierą spektaklu
„Piosenek Ostatnich”, nazwanych przewrotnie „Wesołym miasteczkiem”
Agnieszki Osieckiej, w reżyserii Andre Hubnera-Ochodlo.
Dużo tam czarnych aniołów i Boga. Godzenia się z Losem i próby
z nim walki o odroczenie wyroku. Przejmujący, ważny wieczór.
www.cgk.czestochowa.pl

To będzie prawdziwe wydarzenie. Związaną
z Częstochową aktorkę - Magdalenę Cielecką
zobaczymy 24 lutego w sztuce Noela Cowarda
„Upadłe anioły”. Partneruje jej Maja Ostaszewska.
Spektakl wyreżyserowała Krystyna Janda.
Coward odwraca w swojej komedii konwencjonalną zasadę,
wedle której to mężczyźni, znużeni monotonią pożycia małżeńskiego, ryzykują miłosne eskapady. Tym razem ofiarą pożądania
padają dwie przyjaciółki, Julia i Jane, a pikanterii całej sytuacji dodaje fakt, że obie płoną pożądaniem na myśl o tym samym mężczyźnie, dawnym kochanku, w którego ramionach omdlewały
podczas wakacji: jedna na Capri, a druga w Pizie. I chociaż ekscytacje przystojnym Francuzem przypadają na czas, kiedy obie
panie nawet nie znały swoich przyszłych mężów, ich
wybryk ocierał się wówczas o skandal. W roli kochanka doprowadzającego przyjaciółki do
utraty zmysłów- Maciej Zakościelny.
Sztuka jest nie tylko figlarną podróżą
w czasie, przybliżającą realia Anglii
lat 20 ubiegłego wieku. To przede
wszystkim dobrze skrojona komedia
obyczajowa zaprawiona frywolnością i ironią, licznymi qui pro quo
i stylową muzyką.
Klasyczna, znakomicie napisana komedia, ciesząca się od chwili napisania (1925 r.) niezwykłą popularnością
nie tylko na scenach Londynu i Nowego
Jorku, ale również bardzo ceniona i wielokrotnie wystawiana na scenach teatrów
całej Europy. Grana regularnie do dziś - nie traci
nic ze swojej aktualności.
LUTY 2018
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SPACER Z JULKIEM

Łaźnia rytualna

Cmentarz żydowski przy ul. Złotej

Nowa Synagoga

ŚLADAMI
CZĘSTOCHOWSKICH
ŻYDÓW

Spacer rozpoczniemy od cmentarza żydowskiego przy ulicy Złotej. Założony został w początkach XIX wieku. Do wybuchu wojny w 1939 r.
znajdował się pod opieką gminy żydowskiej.
Pierwotnie zajmował obszar ponad 8,5 ha.
Obecnie znajduje się na nim około 5000 zachowanych macew i grobów, najstarsze, niejednokrotnie o bogatej dekoracji rzeźbiarskiej, pochodzą z początku XIX wieku. Na cmentarzu można
zobaczyć nagrobki: słynnego cadyka Pinkusa
Mendla Justmana, czy rabina gminy żydowskiej
w latach 1894–1936 Nachuma Asza, a także
groby świadczące o zagładzie Żydów w czasie
okupacji niemieckiej - między innymi członków
Żydowskiej Organizacji Bojowej, zamordowanych 19 marca i 26 czerwca 1943 r. czy 127 osób
z inteligencji żydowskiej (lekarzy, inżynierów,
adwokatów, nauczycieli i ich rodzin) rozstrzelanych 20 marca tegoż roku na cmentarzu żydowskim. Rozstrzeliwano tu także częstochowian,
którzy ukrywali Żydów. Ostatnie pochówki odbyły się na cmentarzu w 1970 r.
Gimnazjum Filipa Axera

Żydzi zamieszkiwali w Częstochowie już od połowy
XVIII wieku. Od lat 80. XIX wieku, aż do 1942 r. stanowili
prawie 30 procent ludności miasta. Społeczność ta odegrała
ważną rolę w dziejach Częstochowy w minionych dwóch
stuleciach, przede wszystkim wnosząc duży wkład
w jej rozwój gospodarczy. Na terenie miasta możemy
odnaleźć ślady jego żydowskich mieszkańców.
Wybrane prezentujemy w niniejszym artykule.
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Przemieszczamy się do śródmieścia, na ulicę
Nowowiejskiego. Pod nr 11a usytuowany jest
tu budynek (obecnie bursy szkolnej), w którym
w latach 1928–1939 funkcjonowało żydowskie
Prywatne Gimnazjum i Liceum Koedukacyjne
dr. Filipa Axera. Od 1932 r. w gmachu działała
także Prywatna Szkoła Powszechna im. płk.
Berka Joselewicza. Właściciel tychże szkół, dr
Axer, w 1942 r. został wywieziony przez Niemców z getta częstochowskiego do obozu zagłady w Treblince i tam zamordowany.
Przechodzimy na ulicę Jasnogórską 36, znajduje się tu willa, w której od lat dwudziestych XX w.
zamieszkiwała znana żydowska rodzina przemysłowca Zygmunta Markowicza. W 1928 r.
Markowicz był współzałożycielem i członkiem
zarządów Zakładów Ceramicznych i Fabryki
Tapet w Gnaszynie, współorganizatorem Komitetu Pomocy Studentom Żydom, członkiem
zarządu Towarzystwa Dobroczynności dla
Żydów. Od roku 1948 do 1968 w willi działał
oddział częstochowski Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów w Polsce; organizował
on liczne imprezy kulturalne (wystawy, koncerty, wieczory autorskie, występy aktorów Teatru Żydowskiego, zabawy taneczne), zajęcia
sportowe (siatkówka, tenis stołowy). Corocznie
uroczyście obchodzono pamięć osób pomordowanych podczas likwidacji getta w 1942 r.
Zmierzając w kierunku Starego Miasta, dzielnicy zamieszkanej kiedyś przez Żydów, przechodzimy ul. Wilsona. W latach 1893–1939 znajdował się tu wyjątkowo okazały gmach Nowej
Synagogi. Została spalona 25 grudnia 1939.
Szkielet budowli stał do lat 50., później został
wkomponowany w budynek Filharmonii Częstochowskiej. Na ścianie Filharmonii znajduje
się pamiątkowa tablica informująca, że w tym
miejscu stała synagoga. Druga tablica, wewnątrz budynku, poświęcona jest Bronisławowi Hubermanowi – wybitnemu żydowskiemu
skrzypkowi, który pochodził z Częstochowy.

Niedaleko od gmachu Filharmonii, przy
ul. Garibaldiego 18, znajduje się budynek mykwy – łaźni rytualnej. Wybudowany w 1905 r.
ze środków gminy żydowskiej, w stylu neoromańskim, był wyposażony w najnowsze urządzenia sanitarne.

Szpital Towarzystwa Dobroczynności dla Żydów
Mijając Rynek Starego Miasta docieramy na Zawodzie. Przy ul. Mirowskiej w latach 1913–1939
działał Szpital Towarzystwa Dobroczynności
dla Żydów. W jego utworzenie zaangażowani
byli najznakomitsi przedstawiciele społeczności żydowskiej. Placówka ta, będąca najnowocześniejszą na terenie miasta, posiadała
znakomity personel lekarski i pielęgniarski, kierowany przez doktora Ludwika Batawię. Znajdujący się tam budynek główny obecnego
Miejskiego Szpitala Zespolonego, kilkukrotnie
przebudowywany, w niczym nie przypomina
architekturą pierwotnego gmachu.
Krótki spacer po wybranych miejscach związanych ze społecznością żydowską kończymy
przy ul. Katedralnej 8. Tutaj, w zabytkowej kamienicy należącej kiedyś do rodziny Meitlisów,
w oddziale Muzeum Częstochowskiego, znajduje się (otwarta w 2016 r.) stała wystawa „Żydzi Częstochowianie”.
Juliusz Sętowski
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CO / GDZIE / KIEDY: W LUTYM

01.02 czwartek
1 – 2 lutego
„Podstawy obsługi komputera dla seniorów” - w godzinach otwarcia filii
Biblioteka Publiczna, Filia nr 3, ul. Ułańska 5/7, tel. 34 369 70 72
1 – 2 lutego
„Internet? Prosta sprawa!” - w godzinach otwarcia filii
Zajęcia z zakresu obsługi komputera i Internetu. Obowiązują wcześniejsze zapisy
Biblioteka Publiczna, Filia nr 7, Aleja Pokoju 15/17, tel. 34 323 66 39
1 – 9 lutego
„Ferie w bibliotece” - godz. 12.00 – 16.00
Codzienne zajęcia plastyczne dla dzieci. Zapisy na zajęcia
u bibliotekarza.
Biblioteka Publiczna, Filia nr 1, Aleja Niepodległości 11,
tel. 34 363 64 44
Wycieczka autokarowo-krajoznawcza: Kraków „Czas
i przestrzeń – etapy rozbudowy Krakowa”
Miejsce zbiórki: Parking „Simply-market”, ul. Focha – godz. 8.00
Organizator: Regionalny Oddział PTTK, Aleja Najświętszej Maryi
Panny 39/41, tel. 34 324 21 20 /w godz. 13.30 – 18.00/

Seans filmowy:
= Ferie z filmem: „Paddington 2” – godz. 10.00
= „Narzeczony na niby” - godz. 14.15
= „Paddington 2” - godz. 16.15
= „Dusza i ciało” - godz. 18.15
= „Atak paniki” - godz. 20.30
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”,
Aleja Najświętszej Maryi Panny 64
Spotkanie Towarzystwa Galeria Literacka
godz. 17.00
= Spotkanie Klubu Miłośników Komiksu
godz. 18.00
Prowadzenie: Marcin Kozierkiewicz
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1

Zimowy spacer po Jurze
Trasa: Biskupice – Sokole Góry – Olsztyn /8 km/
Dojazd: autobus MPK nr 67 z ul. Piłsudskiego – godz. 9.18
Organizator: Regionalny Oddział PTTK, Aleja Najświętszej Maryi
Panny 39/41, tel. 34 324 21 20 /w godz. 13.30 – 18.00/
„Ferie w bibliotece: zimowe warsztaty malarskie dla
młodych artystów” - godz. 11.00 – 13.30
Zajęcia plastyczne dla dzieci w wieku 6-12 lat.
Obowiązują wcześniejsze zapisy.
Biblioteka Publiczna, Filia nr 8, ul. Księżycowa 2, tel. 34 361 43 27
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„Ferie w bibliotece – Weneckie maski karnawałowe”
godz. 10.00 – 13.00
Zajęcia plastyczne dla dzieci w wieku 7-12 lat
Biblioteka Publiczna, Filia nr 2, ul. Orlik-Rückemanna 35/37,
tel. 34 360 14 54

=

„Spotkania z historią żydowską” – godz. 17.00
Spotkanie dotyczące sylwetek wybitnych XIX-wiecznych
żydowskich częstochowian.
Prowadzenie: Wiesław Paszkowski.
Biblioteka Publiczna, Filia nr 9, ul. Nowowiejskiego 15,
tel. 34 360 61 14
Karnawał trwa! Czwartkowe Wieczory z Chórem
Filharmonii Częstochowskiej Collegium Cantorum
godz. 19.00
Wystąpią: Chór Filharmonii Częstochowskiej Collegium
Cantorum i soliści Chóru; Janusz Siadlak – dyrygent, Olga
Wowkotrub – fortepian, Jacek Woleński – prowadzenie;
W programie: karnawałowe przeboje, słynne arie operowe
i operetkowe
Filharmonia Częstochowska, ul. Wilsona 16
Bilety: 35 zł (normalny), 30 zł (ulgowy), 20 zł (UTW)
Koncert - Siergiej Wowkotrub Gypsy Swing Quartet
godz. 19.00
Klub Five O’Clock, ul. Wilsona 16
Organizator: Polskie Stowarzyszenie Jazzu Tradycyjnego

1 lutego - godz. 19.00
Klub Five O’Clock, ul. Wilsona 16
Gypsy Swing Quartet został założony w 2001 roku przez
Siergieja Wowkotruba – lidera, wirtuoza skrzypiec, muzyka pochodzącego z Ukrainy, od 20 lat na stałe mieszkającego w Polsce. W mistrzowskiej grze Siergieja mocno
wyczuwalne są emocje cygańskiego swingu manouche,
połączonego z delikatną wschodniosłowiańską nutką.
Lider współpracował m.in. z: Jazz Band Ball Orchestra,
Hot D’Jazz Trio, Five O’Clock Orchestra oraz jednym z największych współczesnych gitarzystów gatunku manouche
– Joscho Stephanem. Siergiejowi na scenie towarzyszą:
Sebastian Ruciński (gitara), Tomasz Wójcik (gitara), Piotr
Górka (kontrabas) – wszyscy są absolwentami Instytutu
Jazzu Akademii Muzycznej w Katowicach. Niezwykła wrażliwość i temperament muzyków ujawniają się zarówno
w grze zespołowej, jak i w partiach solowych. Na obszerny
repertuar Siergiej Wowkotrub Gypsy Swing Quartet składają się nie tylko standardy gypsy swingu, inspirowane
twórczością Django Reinhardta i Stephana Grappelliego,
ale i znane, doskonale zaaranżowane przeboje muzyki rozrywkowej i filmowej. Świeży i oryginalny sposób prezentowania muzyki ze świata jazzu i rozrywki zyskuje zespołowi szerokie grono słuchaczy, zaś koncerty to prawdziwe
muzyczne spektakle o starannie przemyślanej dramaturgii
i niezwykłej atmosferze.

Miejsce zbiórki: Parking „Simply-market”, ul. Focha – godz. 8.00
Organizator: Regionalny Oddział PTTK, Aleja Najświętszej Maryi
Panny 39/41, tel. 34 324 21 20 /w godz. 13.30 – 18.00/

02.02 piątek
Wycieczka autokarowo-krajoznawcza: Katowice
- Muzeum Śląskie „Kulturowe dziedzictwo na Śląsku”

2 – 9 lutego
= „Ferie w bibliotece - zajęcia rytmiczno-ruchowe”
godz. 12.00 – 17.00
= „Ferie w bibliotece – gry, kalambury i zagadki”
godz. 12.00 – 17.00
= „Ferie w bibliotece – baśnie ” – godz. 12.00 – 17.00
Zajęcia dla dzieci w wieku 6-13 lat. Obowiązują wcześniejsze zapisy.
Biblioteka Publiczna, Filia nr 21, ul. Orzechowa 14, tel. 34 360 71 95
„Ferie w bibliotece: iris folding” - godz. 13.00 – 15.00
Zajęcia plastyczne dla dzieci w wieku 7-13 lat. Obowiązują
wcześniejsze zapisy.
Biblioteka Publiczna, Filia nr 25, ul. Wirażowa 8 A, tel. 34 365 88 48

JAZZtochowa: koncert Friends - Music of Jarek Śmietana
godz. 19.00
Pub Sportowy Stacherczak, Aleja Kościuszki 1
Bilety: 40 zł i 30 zł (ulgowy)
Więcej s. 8-9

03.02 sobota
Wycieczka autokarowo-krajoznawcza: Wieliczka
– Kopalnia Soli „W solnym klimacie”
Miejsce zbiórki: Parking „Simply-market”, ul. Focha – godz. 8.00
Organizator: Regionalny Oddział PTTK, Aleja Najświętszej Maryi
Panny 39/41, tel. 34 324 21 20 /w godz. 13.30 – 18.00/
XXXIV Zimowe Zawody Modeli Latających
godz. 10.00
Sala gimnastyczna Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego, Aleja Niepodległości 16/18
Szczegółowe informacje można uzyskać w Pracowni Modelarskiej
w MDK, ul. Łukasińskiego 50/68

AZS Częstochowa – Exact System Norwid Częstochowa
godz. 17.00
Hala Sportowa Częstochowa, ul. Żużlowa 4
Spektakl teatralny: „Historie łóżkowe” - godz. 19.00
Teatr im. A. Mickiewicza, ul. Kilińskiego 15 Bilety: 30 – 40 zł
Narodowy Balet Gruzji „Sukhishvili” - godz. 19.00
Filharmonia Częstochowska, ul. Wilsona 16
Organizator: WIANNA sp. z o.o.
Bilety: 119 - 179 zł (w zależności od miejsca)
Koncert Łydka Grubasa + Pull the Wire - godz. 20.00
Scena TfP, Aleja Najświętszej Maryi Panny 2

Seans filmowy:
= „Storm. Opowieść o odwadze” /Młody Iluzjonista/
= „Najlepsze polskie 30’” godz.13.00
= „Plan B” - godz. 15.00 i 18.45
= „Cezanne. Portrety życia” /Wielka Sztuka na ekranie/
godz. 17.00
= „Tamte dni, tamte noce” - godz. 20.30
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

Warsztaty tańca irlandzkiego – godz. 18.00
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1
Spektakl teatralny: „Mayday” - godz. 19.00
Teatr im. A. Mickiewicza, ul. Kilińskiego 15
Bilety: 30 – 40 zł

„Cezanne. Portrety życia” /Wielka Sztuka na ekranie/
3-4 lutego - godz. 17.00
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”,
Aleja Najświętszej Maryi Panny 64
Paul Cézanne, uważany za jednego z trzech wielkich postimpresjonistów, wyznaczył nowe kierunki w sztuce europejskiej i światowej. Zdobycze impresjonistów poszerzył
i zradykalizował, pozostając jednocześnie z dala od wielkiego świata i wielkiego miasta, które impresjonistów inspirowało. Cézanne z upodobaniem kreślił zarówno pejzaże, jak niezliczone ujęcia góry Sainte-Victoire, oraz portrety
ludzi i przedmiotów. Martwe natury, ale i wizerunki tak
zwyczajnych rzeczy, jak krzesło, zajmują poczesne miejsce
w jego twórczości. Artysta z wolna kształtował i zmieniał
swój warsztat, przechodząc od impresjonistycznych wizji
otaczającego go świata po grubo ciosane obrazy tworzone
za pomocą szpachli i potężnych warstw farby. Z czasem
odszedł i od niej, kierując się w stronę subtelniejszych pociągnięć, ale za to zrywając z tradycyjnie pojętą perspektywą i pokazując jeden przedmiot z różnych punktów widzenia naraz, co dało inspirację dla kubizmu Picassa i innych.
Film powstał na bazie wielkich wystaw twórczości Cézanne’a, które odbyły się w National Portrait Gallery w Londynie, Musée d’Orsay w Paryżu i National Gallery of Art
w Waszyngtonie. Ważną rolę w filmie odgrywają listy
malarza i zdjęcia z miejsc na południu Francji, w których
mieszkał i pracował, z widokiem na wymienioną już górę
Sainte-Victoire.
Seans filmowy:
= „Storm. Opowieść o odwadze” /Młody Iluzjonista/

www.cgk.czestochowa.pl

Organizator: Regionalny Oddział PTTK, Aleja Najświętszej Maryi
Panny 39/41, tel. 34 324 21 20 /w godz. 13.30 – 18.00/

=

XXIV edycja LIGI FUTSALU o Puchar Prezydenta
Miasta Częstochowy – godz. 12.00 – 18.00
Terminarz rozgrywek na: www.mosir.pl
Hala Sportowo-Widowiskowa „Polonia”, ul. Dekabrystów 43;

„Kreatywna biblioteka – pingwinki”
godz. 16.00 – 18.00
Warsztaty plastyczne dla dzieci w wieku 4-10 lat
Biblioteka Publiczna, Filia nr 14, ul. Norwida 17/21,
tel. 34 364 34 12

www.cgk.czestochowa.pl

=

04.02 niedziela

Seans filmowy:
= „Plan B” - godz. 14.45 i 20.30
= „Najlepsze polskie 30’” - godz. 16.30
= „Tamte dni, tamte noce” - godz. 18.00
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”,
Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

Koncert Łydka Grubasa + Pull the Wire
3 lutego - godz. 20.00
Scena TfP, Aleja Najświętszej Maryi Panny 2
Zespół Łydka Grubasa kontynuuje ofensywę koncertową. W ramach drugiej część trasy „O-tour C-ból” wreszcie będzie
można ich usłyszeć w Częstochowie. Zespół wpisuje się w nurt humorystycznego rocka i metalu. Na ich koncertach dowiecie się, czemu trzeba uciekać przed Adelajdą, jak zrozumieć Gender, pokażecie Lupę, pozdrowicie Byłą, i zakisicie
Ogóra. Pomimo tendencji do śmieszkowania, zespół dba mocno o warstwę muzyczną i brzmieniową. Jak wypowiedział
się wokalista - Hipis: „żart żartem, ale zagrane musi być. Ludzie mają prawo do wysłuchania muzyki, nie tylko hałasu.
Podczas koncertów lwią część poświęcimy nowej płycie, ale oczywiście nie zapomnimy o naszych ‚żelaznych’ utworach
z poprzednich dwóch krążków”. Na częstochowskiej scenie towarzyszyć im będzie zespół Pull The Wire z Żyrardowa, grający muzykę, której najbliżej do punk rocka.

„Najlepsze polskie 30’” godz.13.00
„Plan B” - godz. 15.00 i 18.45
„Cezanne. Portrety życia” /Wielka Sztuka na ekranie/
godz. 17.00
= „Tamte dni, tamte noce” - godz. 20.30
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, Aleja Najświętszej Maryi Panny 64
=

Spektakle „Przygoda z ogrodnikiem”
godz 16.00, 19.00
Wystąpią: Anna Mucha, Edyta Herbuś, Katarzyna Ankudowicz, Bogdan Kalus, Artur Krajewski i Michał Sitarski
Filharmonia Częstochowska, ul. Wilsona 16
Organizator: Agencja CERTUS
Bilety: 40-110 zł (w zależności od miejsca)
Oprowadzenie kuratorskie z dr. Mariuszem Kolmasiakiem po wystawie „Józef Piłsudski. Życie-Śmierć-Kult”
godz. 16.00
Muzeum Częstochowskie – Ratusz, Aleja Najświętszej Maryi Panny 45
Koncert „Don Vasyl & gwiazdy cygańskiej pieśni”
godz. 18.00
Miejski Dom Kultury, ul. Łukasińskiego 50/68
Bilety: 50 zł i 60 zł (w dniu koncertu)
Pokaz filmu „Labirynt” w drugą rocznicę
śmierci Davida Bowie – godz. 18.00
Restauracja „Popas”, ul. Mirowska 10. Wstęp bezpłatny
Spektakl teatralny: „Historie łóżkowe” - godz. 19.00
Teatr im. A. Mickiewicza, ul. Kilińskiego 15
Bilety: 30 – 40 zł

05.02 poniedziałek
Wycieczka autokarowo-krajoznawcza: Koziegłowy –
Osikowa Dolina „Rękodzieło dla każdego”
Miejsce zbiórki: Parking „Simply-market”, ul. Focha – godz. 8.00
Organizator: Regionalny Oddział PTTK, Aleja Najświętszej Maryi
Panny 39/41, tel. 34 324 21 20 /w godz. 13.30 – 18.00/
Zimowy spacer po Jurze
Trasa: Mstów – Gąszczyk – Częstochowa (Mirów) /7 km/
Dojazd: autobus PKS, stanowisko 17 – godz. 8.30

5 – 9 lutego
„Podstawy obsługi komputera dla seniorów” - w godzinach otwarcia filii
Biblioteka Publiczna, Filia nr 3, ul. Ułańska 5/7, tel. 34 369 70 72
5 – 9 lutego
Ferie z „Wielokropką”
Cykl spotkań: warsztaty twórcze/ eksperymenty/
niespodzianki
Pracownia Artystyczna Wielokropka, Aleja Niepodległości 41 a
Zgłoszenia pod nr. tel. 505 780 461 lub mailowo:
warsztaty@wielokropka.com.pl
5 – 9 lutego
„Internet? Prosta sprawa!” - w godzinach otwarcia filii
Zajęcia z zakresu obsługi komputera i internetu. Obowiązują wcześniejsze zapisy.
Biblioteka Publiczna, Filia nr 7, Aleja Pokoju 15/17, tel. 34 323 66 39
5 - 9 lutego
Ferie w Multicentrum Zodiak: „Wynalazki i wynalazcy”
Zajęcia przeznaczone są dla grup zorganizowanych i osób
indywidualnych w wieku 6–12 lat.
Czas trwania zajęć: 2 godziny – dla uczestników indywidualnych, 1,5 godziny – dla grup.
Zapisy pod nr. tel. 504 757 598; szczegółowe informacje na stronie:
www.multicentrum.muzeumczestochowa.pl
Multicentrum Zodiak, Park im. Stanisława Staszica
Koszt: osoba indywidualna – 8 zł/osoba,
grupa zorganizowana – 5 zł/osoba
„Ferie zimowe – ferie z rodziną zimowych bałwanków”
godz. 10.00 – 11.00
Biblioteka Publiczna, Filia nr 5, ul. Krasińskiego 4, tel. 34 367 11 59
„Ferie w bibliotece – malowanie na torbach
bawełnianych” - godz. 11.00 – 13.00
Zajęcia plastyczne dla dzieci w wieku od 10 lat
Biblioteka Publiczna, Filia nr 15, ul. Okulickiego 63,
tel. 34 322 76 19
5 – 9 lutego
„Ferie w mieście: w krainie Eskimosów” - godz. 11.00
Zajęcia plastyczne dla dzieci w wieku 5-9 lat. Obowiązują
wcześniejsze zapisy.
Biblioteka Publiczna, Filia nr 20, ul. Gombrowicza 15,
tel. 34 362 35 87
Seans filmowy:
= „Plan B” - godz. 14.45 i 20.30
= „Najlepsze polskie 30’” - godz. 16.30
= „Tamte dni, tamte noce” - godz. 18.00
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”,
Aleja Najświętszej Maryi Panny 64
Muzyczna Strefa Brzdąca - godz. 16.00
Cykliczne zajęcia umuzykalniające dla maluchów
od 1 do 3 roku życia.
Pracownia Artystyczna Wielokropka, Aleja Niepodległości 41a;
Zgłoszenia pod nr. tel. 696 810 315; koszt: 25 zł
Seans filmowy: „Na krawędzi” - godz. 18.00
DKF Rumcajs, Klub „Politechnik”, Aleja Armii Krajowej 23/25
Spotkanie Chóru Coralmente – godz. 19.00
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1

06.02 wtorek
Wycieczka autokarowo-krajoznawcza:
Łódź – Centrum Nauki i Techniki
Miejsce zbiórki: Parking „Simply-market”, ul. Focha – godz. 8.00
Organizator: Regionalny Oddział PTTK, Aleja Najświętszej Maryi
Panny 39/41, tel. 34 324 21 20 /w godz. 13.30 – 18.00/
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6 – 9 lutego
„Ferie w Muzeum”
Ratusz
„Szafa historyczna” – uczestnicy zajęć zgłębią wiedzę
o rycerzach i ekwipunku rycerskim, a także będą mieli
możliwość przymierzenia repliki zbroi rycerskiej, stroju
mieszczańskiego, kobiecego i dziewczęcego z epoki
średniowiecza
Muzeum Górnictwa Rud Żelaza
„Historia górnictwa rud żelaza” – zwiedzanie podziemnych korytarzy z przewodnikiem.
Rezerwat Archeologiczny, ul. Łukasińskiego 20
„Biżuteria pradziejowa” – lekcja o biżuterii wzbogacona o zajęcia warsztatowe polegające na wykonywaniu
koralików (paciorków) z modeliny na wzór szklanych
paciorków mozaikowych lub naszyjników z glinianych
elementów.
Galeria Dobrej Sztuki,Aleja Najświętszej Maryi Panny 47
„W jakim nastroju jest... obraz?” – uczestnicy zwiedzą
wystawę stałą „Sztuka polska XIX i XX wieku”, pod kątem
nastroju obecnego w dziele malarskim.
Kamienica Mieszczańska. Muzeum Żydów Częstochowian,
ul. Katedralna 8
„Językowe mecyje” – podczas zajęć uczestnicy zapoznają się z podstawami języka hebrajskiego
„Święta i tradycje żydowskie” – lekcja wprowadzająca
w świat bogatej i ciekawej tradycji żydowskiej
„Najpiękniejsze owady świata” – lekcja prowadzona
w oparciu o kolekcję owadów egzotycznych
„Ciekawostki z życia owadów” – lekcja prowadzona
w oparciu o kolekcję owadów ze zbiorów przyrodniczych
Spotkanie organizacyjne w sprawie kursu języka
włoskiego – godz. 9.00 – 10.00
Klubokawiarnia Alternatywa 21, ul. Mielczarskiego 20
Wstęp wolny
Spektakl teatralny: „Kometa nad Doliną Muminków”
godz. 10.00
Ferie w mieście!
Teatr im. A. Mickiewicza, ul. Kilińskiego 15
Bilety: 15 zł
Seans filmowy:
= Ferie z filmem: „Magiczna zima Muminków”
godz. 10.00
= Kino Seniora: „Maudie” - godz. 12.00
= „Plan B” - godz. 14.45 i 20.30
= „Najlepsze polskie 30’” - godz. 16.30
= „Tamte dni, tamte noce” - godz. 18.00
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”,
Aleja Najświętszej Maryi Panny 64
6 - 7 lutego
„Ferie w mieście: warsztaty literacko-plastyczno-socjoterapeutyczne” – godz. 10.00 – 13.00
Zajęcia dla dzieci realizowane ze środków Budżetu
Obywatelskiego
Biblioteka Publiczna, Filia nr 10, ul. Michałowskiego 20,
tel. 34 322 31 04
„Biblioteka Malucha” - godz. 11.00 – 12.00
Zajęcia dla dzieci w wieku 2–4 lata (które nie uczęszczają
do przedszkoli) i ich opiekunów
Biblioteka Publiczna, Oddział dla Dzieci i Młodzieży,
Aleja Kościuszki 4, tel. 34 360 61 09
„Ferie w bibliotece – Akademia bibuły”
godz. 13.00 – 14.00
Zajęcia plastyczne dla dzieci w wieku 6-10 lat. Obowiązują
wcześniejsze zapisy.
Biblioteka Publiczna, Filia nr 18, ul. Nadrzeczna 46/48,
tel. 34 360 61 10
„Bezpieczeństwo seniorów” – godz. 16.00
Spotkanie z dzielnicowym dotyczące bezpieczeństwa
seniorów
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Biblioteka Publiczna, Filia nr 9, ul. Nowowiejskiego 15,
tel. 34 360 61 14
„Spotkanie z Operą” Mirona Pietrasa – godz. 17.00
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1
Spotkanie Klubu Górskiego – godz. 18.00
Urząd Stanu Cywilnego, ul. Focha 19/21
Toastmasters - Klub Publicznego Przemawiania i Przywództwa – godz. 18.00
Temat spotkania: Jak zamienić talenty na pieniądze?
Techniczne Zakłady Naukowe, ul. Jasnogórska 84/90

Seans filmowy:
= Ferie z filmem: „Traktorek Florek” - godz. 10.00
= „Plan B” - godz. 14.45 i 20.30
= „Najlepsze polskie 30’” - godz. 16.30
= „Tamte dni, tamte noce” - godz. 18.00
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

Wycieczka autokarowo-krajoznawcza:
Bełchatów – Kopalnia Węgla Brunatnego „Czy węgiel
tylko jest czarny?”
Miejsce zbiórki: Parking „Simply-market”, ul. Focha – godz. 8.00
Organizator: Regionalny Oddział PTTK, Aleja Najświętszej Maryi
Panny 39/41, tel. 34 324 21 20 /w godz. 13.30 – 18.00/

„Ferie z Panem Eksperymencikiem”
godz. 11.00 – 13.00
Zajęcia dla dzieci do lat 12
Biblioteka Publiczna, Oddział dla Dzieci i Młodzieży,
Aleja Kościuszki 4, tel. 34 360 61 09

Seans filmowy:
= „Tamte dni, tamte noce” - godz. 14.00 i 20.15
= „Podatek od miłości” - godz. 16.30
= „Plan B” - godz. 18.40
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

Spotkanie Towarzystwa Galeria Literacka
godz. 17.00
= Spotkanie Klubu Miłośników Komiksu – godz. 18.00
Prowadzenie: Marcin Kozierkiewicz
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1

„Kreatywna biblioteka – zimowy krajobraz”
godz. 16.00 – 18.00
Warsztaty plastyczne skierowane do dzieci
w wieku 4-10 lat
Biblioteka Publiczna, Filia nr 14, ul. Norwida 17/21,
tel. 34 364 34 12

=

Totalna Improwizacja – godz. 20:30
Jam Session
Carpe Diem Klub, Aleja Najświętszej Maryi Panny 29

07.02 środa

09.02 piątek

Wycieczka autokarowo-krajoznawcza: Pieskowa Skała
„Jurajska Perła Renesansu”
Miejsce zbiórki: Parking „Simply-market”, ul. Focha – godz. 8.00
Organizator: Regionalny Oddział PTTK, Aleja Najświętszej Maryi
Panny 39/41, tel. 34 324 21 20 /w godz. 13.30 – 18.00/
Spektakl teatralny: „Gałganiarz i Patyczek”
godz. 10.00
Ferie w mieście!
Teatr im. A. Mickiewicza, ul. Kilińskiego 15
Bilety: 15 zł
Wernisaż wystawy „Orzeł Biały w drodze
do Niepodległej” - godz. 11.00
Wystawa jest objęta Patronatem Narodowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy w Stulecie
Odzyskania Niepodległości. Na wystawie prezentowana
będzie największa w świecie kolekcja orłów wojskowych
zebranych przez Ireneusza Banaszkiewicza.
Muzeum Monet i Medali Jana Pawła II, ul. Jagiellońska 67/71,
tel. 34 365 19 82
„Ferie w bibliotece – Kolorowa bibuła zachęca
do zabawy” - godz. 13.00 – 14.00
Zajęcia dla dzieci w wieku 6-10 lat.
Obowiązują wcześniejsze zapisy.
Biblioteka Publiczna, Filia nr 16, ul. Krakowska 46/50,
tel. 34 360 61 12
Seans filmowy:
= „Plan B” - godz. 14.45 i 20.30
= „Najlepsze polskie 30’” - godz. 16.30
= „Tamte dni, tamte noce” - godz. 18.00
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, Aleja Najświętszej Maryi Panny 64
„Kreatywne spotkania z plastyką” - godz. 15.30
Zajęcia dla dzieci w wieku 5-10 lat.
Obowiązują wcześniejsze zapisy.
Biblioteka Publiczna, Filia nr 20, ul. Gombrowicza 15,
tel. 34 362 35 87
Spotkanie Klubu Literackiego „Złota Jesień”
godz. 16.00
= Warsztaty tańca dawnego – godz. 20.00
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1
=

„Stolik pełen bajek” – godz. 16.00
Cykliczne spotkania o charakterze literacko-plastycznym
dla dzieci. Obowiązują wcześniejsze zapisy.
Biblioteka Publiczna, Filia nr 10, ul. Michałowskiego 20,
tel. 34 322 31 04
„Co należy jeść, pić i dlaczego?” - godz. 17.00
Cykliczne spotkania dotyczące zdrowego stylu życia,
odżywiania, diety, typowania metabolicznego
Biblioteka Publiczna, Aleja Najświętszej Maryi Panny 22,
tel. 34 360 56 28

„Tamte dni, tamte noce”
2 i 5-8 lutego- godz. 18.00
3-4 lutego – godz.20.30
9 i 11-13 lutego – godz. 14:00 i 20:15
10 lutego – godz. 15:15
15 lutego – godz. 16.15
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”,
Aleja Najświętszej Maryi Panny 64
Nowy film Luki Guadagnino („Nienasyceni”, „Jestem
miłością”) to sensualna opowieść o porywach pierwszej
miłości. Północne Włochy, lato 1983 roku. Elio Perlman,
błyskotliwy siedemnastolatek o amerykańsko-włoskim
pochodzeniu, spędza wakacje w XVII-wiecznej willi, komponując i grając muzykę klasyczną, czytając i flirtując ze
swą przyjaciółką – Marzią. Cieszy go każda chwila spędzona w willi, zwłaszcza że za kompana ma swego ojca,
szanowanego profesora specjalizującego się w greko-romańskiej kulturze, oraz matkę Annellę, tłumaczkę, która
uczy chłopaka rozkoszować się kulturą i przyrodą Włoch.
Obycie i wykształcenie oraz talent Elia sprawiają wrażenie, że mamy do czynienia z dorosłym, w pełni ukształtowanym mężczyzną, a jednak wielu rzeczy musi się jeszcze
nauczyć – zwłaszcza w obcej mu dotąd dziedzinie – miłości. Pewnego dnia do willi przybywa Oliver, młody amerykański stypendysta, pracujący z ojcem Elia nad swym
doktoratem. W porażająco pięknych krajobrazach spalonej słońcem Italii Elio i Oliver odkrywają odurzającą siłę
wzajemnego przyciągania. To lato zapamiętają na zawsze.
Bitwa Umysłów – interaktywny quiz – godz. 19.30
Carpe Diem Klub, Aleja Najświętszej Maryi Panny 29

08.02 czwartek
Wycieczka autokarowo-krajoznawcza: Zabrze – Sztolnia
Królowa Luiza „W krainie czarnego złota”
Miejsce zbiórki: Parking „Simply-market”, ul. Focha – godz. 8.00
Organizator: Regionalny Oddział PTTK, Aleja Najświętszej Maryi
Panny 39/41, tel. 34 324 21 20 /w godz. 13.30 – 18.00/
Zimowy spacer po Jurze
Trasa: Kusięta – Góry Sokole /8 km/
Dojazd: autobus MPK nr 58 z ul. Piłsudskiego – godz. 8.13
Organizator: Regionalny Oddział PTTK, Aleja Najświętszej Maryi
Panny 39/41, tel. 34 324 21 20 /w godz. 13.30 – 18.00/
Spektakl teatralny: „Roszpunka” - godz. 10.00
Ferie w mieście!
Teatr im. A. Mickiewicza, ul. Kilińskiego 15
Bilety: 15 zł

www.cgk.czestochowa.pl

Warsztaty tańca irlandzkiego – godz. 18.00
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1
Wernisaż poplenerowej wystawy fotografii - „Lefkada
2017” – godz. 18.00
Ekspozycja wystawy do 28 lutego
Galeria ART-FOTO Regionalnego Ośrodka Kultury,
ul. Ogińskiego 13 a
Dyskusyjny Klub Książki „Książkopolis” - godz. 18.30
Kawiarnia „Inny wymiar”, Aleja Najświętszej Maryi Panny 29
Więcej o klubie na stronie: www.facebook.com/Dyskusyjny-KlubKsiążki-Książkopolis-w-Częstochowie.
Spektakl teatralny: „Pomoc domowa” - godz. 19.00
Teatr Zagłębia, Sosnowiec
Teatr im. A. Mickiewicza, ul. Kilińskiego 15
Bilety: 35 – 40 zł

„Napój miłosny” /Met Opera live in HD/
10 lutego - godz. 18.00
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”,
Aleja Najświętszej Maryi Panny 64
Wśród ogromnej ilości dzieł Donizettiego – skomponował
kilkadziesiąt oper! – paradoksalnie to nie wielkie romantyczne opery bel canto, ale mniejszych rozmiarów opery
komiczne zyskały sobie stałe miejsce na światowych scenach. Wśród nich króluje zaś „Napój miłosny”, w którym
zabawna i lekka intryga, mająca, co rzadkie w librettach
operowych, wszelkie pozory prawdopodobieństwa, jest
pretekstem do wyśpiewania bodaj czy nie najpiękniejszego operowego szlochu napisanego na tenor liryczny.
Aria „Una firtiva lagrima” („Jej sekretna łza”) to wyraz
tajonej nadziei, jaką żywi zakochany wieśniak Nemorino
(Matthew Polenzani), na widok płaczącej Adiny (Pretty
Yende), która do tej pory odrzucała jego zaloty. Chłopak
wierzy jednak w moc miłosnego napoju, jaki kupił, a który
jest w rzeczywistości flaszką wina...

Koncert niemieckich romantyków - godz. 19.00
Filharmonia Częstochowska, ul. Wilsona 16
Bilety: 35 zł (normalny), 30 zł (ulgowy), 18 zł (UTW)
Walentynkowy koncert Weroniki Zielińskiej
godz. 19.00
Restauracja Pecorino, Stary Rynek 22; rezerwacje:
tel. 604 465 996
Bilety: 10 zł
Koncert niemieckich romantyków
9 lutego - godz. 19.00
Filharmonia Częstochowska, ul. Wilsona 16
Wystąpią: Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Częstochowskiej, Hermann Breuer – dyrygent, Jacek Woleński
– prowadzenie;
W programie: R. Wagner – Uwertura do opery „Śpiewacy
norymberscy”, R. Strauss – Don Juan op. 20, J. Brahms –
I Symfonia c-moll op.68.
Hermann Breuer - niemiecki dyrygent, urodził się w Sieglar, koło Bonn. Studiował w Akademii Muzycznej w Detmold, u prof. Martina Stephani. Ukończył także kursy
mistrzowskie u Hansa Swarowskiego (Wiedeń) i Franco
Ferrary (Rzym). Po studiach pracował w orkiestrze opery
w Bielefeld i Freiburgu. Od 1982 pełnił funkcję zastępcy
dyrektora artystycznego w Göttingen. Do 2008 roku był
dyrektorem artystycznym w Thüringeńskiej Państwowej
Orkiestrze Symfonicznej w Gotha, orkiestrze z ponad
350-letnią tradycją. Odbył z nią wiele tournée w Niemczech i Europie. A nagrane przez nią płyty pod wspólnym
tytułem „Musik am Gothaer Hof” otrzymały nagrodę
francuskiego magazynu „Diapason”. Gościnnie Hermann
Breuer występował z ponad siedemdziesięcioma orkiestrami na całym świecie. Poza cenionymi zespołami orkiestrowymi w Niemczech, jak: Orkiestra Beethoven-Hall
z Bonn, Orkiestra Radiowa Filharmonii Hannoverskiej, dyrygował orkiestrami w: Szwecji, Grecji, Francji, Szwajcarii,
Rumunii, Japonii, Czechach, Zagrzebiu i Meksyku. To głównie pod jego batutą koncertuje Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Częstochowskiej podczas niemieckich tournée.

www.cgk.czestochowa.pl

10.02 sobota
VI Otwarty Turniej Zimowy szachów szybkich
godz. 10.00
Turniej główny szachów szybkich ogólnodostępny oraz
Turniej szachów szybkich dla dzieci do lat 13
Szkoła Podstawowa nr 9, ul. Jana III Sobieskiego 15
Organizator: UKS „Hetman” Częstochowa, Szkoła Podstawowa
nr 9; kontakt: mail: igip@o2.pl, tel. 696 073 096
Seans filmowy:
= Młody Iluzjonista: „Magiczna zima Muminków”
godz. 11.00
= „Plan B” - godz. 13.30
= „Tamte dni, tamte noce” - godz. 15.15
= „Napój miłosny” /Met Opera live in HD/ - godz. 18.00
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, Aleja Najświętszej Maryi Panny 64
Kabaret Neo-Nówka „Kazik sam w domu”
godz. 17.00, 20.00
Filharmonia Częstochowska, ul. Wilsona 16
Organizator: Agencja LUX Jerzy Grazda
Bilety: od 70 do 110 zł (w zależności od miejsca)
Spektakl teatralny: „Pomoc domowa” - godz. 19.00
Teatr Zagłębia, Sosnowiec
Teatr im. A. Mickiewicza, ul. Kilińskiego 15
Bilety: 35 – 40 zł

Spektakl teatralny: „Pomoc domowa”
9-11 lutego - godz. 19.00
Teatr im. A. Mickiewicza, ul. Kilińskiego 15
Nadia, niezastąpiona pomoc domowa, rozpoczyna pracę
u małżeństwa Olgi i Norberta. Szybko się jednak okazuje,
że w jej zakres obowiązków nie wchodzi tylko sprzątanie
i opieka nad domem, bo małżeństwo pilnie potrzebuje
urozmaicenia od codziennej rutyny... Co robią? To, co kusi
wszystkich w takich sytuacjach - każde z nich potajemnie
rozpoczyna namiętny romans. Misją Nadii jest utrzymać
w sekrecie ich gorące przygody – misją o tyle trudną do
wykonania, że wszystko dzieje się w mieszkaniu spokojnego i zgodnego na pozór małżeństwa. Ale nic nie jest niemożliwe dla zaprawionej w bojach pomocy domowej! Za
sprzymierzeńców ma swoją niezwykłą błyskotliwość, cięty
dowcip i... pełny barek u swoich pracodawców. Czy jej się
uda? Na spektakle zaprasza Teatr Zagłębia z Sosnowca.
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„Karnawał w Dekadencji” - godz. 19.00
Pub Dekadencja, ul. Nowowiejskiego 10/12

11.02 niedziela
Seans filmowy:
= Młody Iluzjonista: „Magiczna zima Muminków”
godz. 11.00
= „Tamte dni, tamte noce” - godz. 14.00 i 20.15
= „Podatek od miłości” - godz. 16.30
= „Plan B” - godz. 18.40
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”,
Aleja Najświętszej Maryi Panny 64
Romeo i Julia Balet w dwóch aktach - godz. 18.00
Wystąpi: Narodowy Balet Królewski ze Lwowa
Filharmonia Częstochowska, ul. Wilsona 16
Organizator: Agencja BRUSSA
Cena biletów: 90 zł (balkon), 100 zł (parter)
Spektakl teatralny: „Pomoc domowa” - godz. 19.00
Teatr Zagłębia, Sosnowiec
Teatr im. A. Mickiewicza, ul. Kilińskiego 15
Bilety: 35 – 40 zł

12.02 poniedziałek
12 – 16 lutego
„Podstawy obsługi komputera dla seniorów” - w godzinach otwarcia filii
Biblioteka Publiczna, Filia nr 3, ul. Ułańska 5/7, tel. 34 369 70 72

12 – 16 lutego
„Internet? Prosta sprawa!” - w godzinach otwarcia filii
Zajęcia z zakresu obsługi komputera i Internetu. Obowiązują wcześniejsze zapisy.
Biblioteka Publiczna, Filia nr 7, Aleja Pokoju 15/17, tel. 34 323 66 39
Seans filmowy:
= „Tamte dni, tamte noce” - godz. 14.00 i 20.15
= „Podatek od miłości” - godz. 16.30
= „Plan B” - godz. 18.40
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

od 1 do 3 roku życia.
Pracownia Artystyczna Wielokropka, Aleja Niepodległości 41 a;
Zgłoszenia pod nr. tel. 696 810 315; koszt zajęć: 25 zł
„W samo południe z muzyką country” Mirosława
Desperaka: „Dwight Yoakam – neo-rockabilly star”
godz. 12.00
= 30. Plener Miejski – Filmy o artystach – godz. 17.00
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1

Mali Twórcy - godz. 16.00
Cykliczne zajęcia artystyczne dla dzieci w wieku 5-7 lat
Pracownia Artystyczna Wielokropka, Aleja Niepodległości 41a;
Zgłoszenia pod nr. tel. 696 810 315; koszt zajęć: 30 zł

=

Toastmasters - Klub Publicznego Przemawiania
i Przywództwa – godz. 18.00
Temat spotkania: Eksperyment - coś dla Ciebie
Techniczne Zakłady Naukowe, ul. Jasnogórska 84/90

Seans filmowy: „Nasz najlepszy rok” - godz. 18.00
DKF Rumcajs, Klub „Politechnik”, Aleja Armii Krajowej 23/25

Happening „FREE HUGS” organizowany przez podopiecznych Fundacji Oczami Brata - 9.00 – 13.00
Klubokawiarnia Alternatywa 21, ul. Mielczarskiego 20

Spotkanie Chóru Coralmente – godz. 19.00
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1

Seans filmowy: Filmowe Walentynki
= „I tak cię kocham” - godz. 14.45
= „Plan B” - godz. 17.00 i 18.45
= „Podatek od miłości” - godz. 20.30
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

13.02 wtorek
Strefa Brzdąca - godz. 10.30
Cykliczne zajęcia plastyczno-sensoryczne dla maluchów

Seans filmowy:
„Tamte dni, tamte noce” - godz. 14.00 i 20.15
„Podatek od miłości” - godz. 16.30
„Plan B” - godz. 18.40
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, Aleja Najświętszej Maryi Panny 64
Konsultacje specjalistyczne ECK
Oligofrenopedagog, Tyflopedagog, Socjoterapeuta,
Terapeuta specyficznych trudności w nauce języka
polskiego – godz. 15.00 – 16.00
= Oligofrenopedagog – godz. 16.00 – 17.00
Edukacyjne Centrum Konsultacji przy SOSW nr 1, ul. Legionów 58,
tel. 34 360 10 72

„Każda środa jest nasza” - godz. 15.30 – 17.00
Zajęcia literacko- plastyczne dla dzieci w wieku 5-12 lat
Biblioteka Publiczna, Oddział dla Dzieci i Młodzieży,
Aleja Kościuszki 4, tel. 34 360 61 09
Spotkanie Klubu Literackiego „Złota Jesień”
godz. 16.00
= Warsztaty tańca dawnego – godz. 20.00
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1
=

Spotkanie Towarzystwa Genealogicznego Ziemi
Częstochowskiej - godz. 17.00
Wykład dr. Tadeusza Tarnowskiego „Moje przypadki
genealogiczne”.
Urząd Stanu Cywilnego, ul. Focha 19/21
Wernisaż wystawy „Architektura przemysłowa Częstochowy w interpretacji artystycznej”. XXX Jubileuszowy
Plener Miejski – godz. 18.00
Wystawa współorganizowana z ZPAP oddział
w Częstochowie
Muzeum Częstochowskie, Pawilon Wystawowy,
Park im. Stanisława Staszica
Spektakl teatralny: „Przyjazne dusze” - godz. 19.00
Walentynki w Teatrze
Teatr im. A. Mickiewicza, ul. Kilińskiego 15
Bilety: 30 – 40 zł

=
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13 – 16 lutego
„Popołudnia w bibliotece – Dzień Kota”
godz. 15.00 – 17.00
Plastyczne zajęcia dla dzieci
Biblioteka Publiczna, Filia nr 2, ul. Orlik-Rückemanna 35/37,
tel. 34 360 14 54
Spotkanie Kooperatywy Spożywczej w Częstochowie
godz. 16.00 – 18.00
Klubokawiarnia Alternatywa 21, ul. Mielczarskiego 20

www.cgk.czestochowa.pl

15.02 czwartek
Seans filmowy:
„Podatek od miłości” - godz. 14.00, 20.30
„Tamte dni, tamte noce” - godz. 16.15
„Plan B” - godz. 18.45
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, Aleja Najświętszej Maryi Panny 64
Spotkanie Towarzystwa Galeria Literacka
godz. 17.00
= Winylowe i Muzyczne Delicje Zbigniewa Burdy
godz. 18.00
= Spotkanie Klubu Miłośników Komiksu – godz. 18.00
Prowadzenie: Marcin Kozierkiewicz
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1
=

www.cgk.czestochowa.pl

Tematem spotkania będą książki „Baskijski diabeł”
Zygmunta Haupta oraz „Osiołkiem” Andrzeja Stasiuka.
Prowadząca: Elżbieta Gumuła
Urząd Stanu Cywilnego, ul. Focha 19/21 /Sala Błękitna/
Organizator: Klub Społecznych Opiekunów Zabytków Oddziału
Miejskiego PTTK
Warsztaty tańca irlandzkiego – godz. 18.00
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1
Spektakl teatralny: „Przyjazne dusze” - godz. 19.00
Teatr im. A. Mickiewicza, ul. Kilińskiego 15
Bilety: 30 – 40 zł
Koncert „Miłość jak z nut” - godz. 19.00
Wystąpią: Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Częstochowskiej, Magdalena Meisel – vocal, Justyna Maj – dyrygent
Galeria Jurajska /duża rotunda/, Aleja Wojska Polskiego 207
Wstęp wolny

14.02 środa

Koncert kolęd w wykonaniu Renaty Zarębskiej
godz. 18.00
Muzeum Monet i Medali Jana Pawła II, ul. Jagiellońska 67/71,
tel. 34 365 19 82

„Nasz najlepszy rok”
12 lutego - godz. 18.00
DKF Rumcajs, Klub „Politechnik”, Aleja Armii Krajowej 23/25
Słodko-gorzka opowieść o miłości, rodzinnych perypetiach, przewrotności losu i drobnych przyjemnościach,
rozgrywająca się w płynącej winem Burgundii! Na Juliette
niespodziewanie spada ciężar prowadzenia starej, podupadającej rodzinnej winnicy. Żeby przywrócić ją do lat
dawnej świetności, musi nie tylko na nowo poukładać
rodzinny interes, ale i swoje życie.
„Nasz najlepszy rok” to nowa komedia Cédrica Klapischa,
mistrza francuskiego humoru i twórcy „Smaku życia”.
Seria podbiła serca widzów, zgarniając nagrody publiczności od Francji po Australię. Teraz Klapisch powraca do
korzeni, odwiedzając burgundzkie winnice i odkrywając
przed widzami tajniki winiarstwa. Reżyser zaangażował
do projektu świeże twarze francuskiego kina.

30

Maleńczuk gra Młynarskiego - godz. 20.00
Filharmonia Częstochowska, ul. Wilsona 16
Organizator: Agencja Koncertowa EWA-K
Bilety: 129 zł, 99 zł (w zależności od miejsca)

Śledzik z Chórem - godz. 19.00
Wystąpią: Chór Filharmonii Częstochowskiej Collegium
Cantorum i soliści Chóru, Janusz Siadlak – dyrygent
i prowadzenie, Michał Ostalski – fortepian;
W programie: muzyczne hity, żarty muzyczne, przeboje
muzyki filmowej
Filharmonia Częstochowska, ul. Wilsona 16
Bilety: 35 zł (normalny), 30 zł (ulgowy), 20 zł (UTW)

Muzyczna Strefa Brzdąca - godz. 16.00
Cykliczne zajęcia umuzykalniające dla maluchów
od 1 do 3 roku życia
Pracownia Artystyczna Wielokropka, Aleja Niepodległości 41 a;
Zgłoszenia pod nr. tel. 696 810 315; koszt zajęć: 25 zł

Romeo i Julia Balet w dwóch aktach
11 lutego - godz. 18.00
Filharmonia Częstochowska, ul. Wilsona 16
Światowa klasyka w wykonaniu Narodowego Baletu Królewskiego ze Lwowa. W Weronie już od dawna nienawiść dzieli
dwa rody: Montekich i Kapuletów. Całe miasto jest angażowane w ich spory i bójki, aż wreszcie sam książę zakazuje pojedynków pod karą śmierci. Tymczasem na balu u Kapuletów powszechny zachwyt wzbudza Julia, córka gospodarzy, mająca
wkrótce wyjść za Parysa. Ukryty pod maską w domu wrogów swojej rodziny Romeo Monteki zakochuje się w Julii, a jego
uczucie zostaje odwzajemnione. Rano Julia wysyła nianię z listem do Romea, w którym zgadza się zostać jego żoną. W zaciszu celi klasztornej ojciec Laurenty błogosławi związek dwojga zakochanych. Wśród karnawałowych zabaw na ulicach
Werony Tybald, krewny Kapuletów, zabija Merkucja, przyjaciela Romea. Wkrótce potem Tybald ginie z ręki Romea, ogarniętego żalem i poczuciem zemsty. Julia, zmuszana przez rodziców do poślubienia niekochanego Parysa, zażywa środek nasenny, pozorując swą śmierć. Romeo, który po zabójstwie Tybalda zbiegł do Mantui, powraca i, widząc Julię spoczywającą
w grobowcu Kapuletów, zażywa truciznę. Julia po przebudzeniu żegna się z martwym Romeem i przebija się jego sztyletem.

Spektakl teatralny: „Pierwszy raz” - godz. 19.00
Teatr im. A. Mickiewicza, ul. Kilińskiego 15
Bilety: 20 zł

Maleńczuk gra Młynarskiego
15 lutego - godz. 20.00
Filharmonia Częstochowska, ul. Wilsona 16
„Cztery dni przed śmiercią Wojciecha Młynarskiego
skończyłem materiał na nową płytę z jego piosenkami.
Chciałem, żeby jeszcze zaakceptował wybór tekstów. Był
już zbyt słaby, żeby się z kimkolwiek spotykać, porozumiewaliśmy się za pośrednictwem Janka Młynarskiego”
- mówił Maleńczuk we wspomnieniu Wojciecha Młynarskiego. „Maleńczuk gra Młynarskiego” to płyta, u której
źródeł tkwi poczucie misji - przypomnienie nam artysty,
którego tak naprawdę nie znamy. Maciej Maleńczuk zagłębił się w twórczość Młynarskiego i wybrał dwanaście
utworów z różnych okresów jego życia. W interpretacjach
Maleńczuka piosenki, wybrane według klucza politycznego, celnie punktują dzisiejszy „świat ten źle pomyślany”,
w którym „poczciwy szewc zwyciężył smoka, a korzystają
barany”.

Koncert Damiana Syjonfama – godz. 20.00
Muzeum Monet i Medali Jana Pawła II, ul. Jagiellońska 67/71,
tel. 34 365 19 82
Bilety: przedsprzedaż 20 zł, w dniu koncertu 30 zł
Koncert Pokahontaz – godz 20.00
Klub Rura, Aleja Najświętszej Maryi Panny 38
Więcej s. 8-9

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

16.02 piątek
Wernisaż wystawy „Najpiękniejsze owady świata”,
w cyklu „Pasje Częstochowian” - godz. 12.00
Muzeum Częstochowskie – Ratusz,
Aleja Najświętszej Maryi Panny 45
Seans filmowy:
= „The Disaster Arist” - godz. 14.45 i 18.30
= „Jeszcze nie koniec” - godz. 16.45
= „Pomiędzy słowami” - godz. 20.30
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, Aleja Najświętszej Maryi Panny 64
Sesja z okazji Międzynarodowego Dnia Przewodników
Turystycznych pt. „Częstochowa znana i nieznana”
godz. 16.00
W programie: wykład Jerzego Zygmunta i Jarosława Kapsy
„Przyrodnicze skarby Częstochowy”.
Spotkanie z dr. Mariuszem Kolmasiakiem na wystawie
„Józef Piłsudski. Życie-Śmierć-Kult”.
Muzeum Częstochowskie – Ratusz, Aleja Najświętszej Maryi Panny 45
Organizatorzy: Muzeum Częstochowskie i Oddział Przewodników
PTTK
„Kreatywna biblioteka – Olaf bałwanek”
godz. 16.00 – 18.00
Warsztaty plastyczne dla dzieci w wieku 4-10 lat
Biblioteka Publiczna, Filia nr 14, ul. Norwida 17/21,
tel. 34 364 34 12
„Zmiany – przemiany”spotkanie w ramach cyklu
„Niepodległość 1918-2018... i pamięć” – godz. 17.00

Koncert Zespołu „Rezerwat”
17 lutego - g.18:00
Miejski Dom Kultury, ul. Łukasińskiego 50/68
Rezerwat to legendarna grupa rockowa założona w 1982
roku w Łodzi. Jeden z najpopularniejszych zespołów
rockowych w Polsce. Czołową postacią zespołu jest jej
założyciel i autor większości materiału Andrzej Adamiak
- kompozytor, autor tekstów, producent, wokalista i gitarzysta basowy. Zespół ma na swoim koncie blisko milion
sprzedanych płyt długogrających i ponad milion składanek. W 2017 r. - po 27 latach ciszy fonograficznej - Rezerwat wydał doskonale przyjętą płytę „Dotykaj” W tym roku
zespół obchodzi 35-lecie pracy artystycznej. Z tej okazji
twórcy takich hitów, jak „Parasolki” czy „Zaopiekuj się
mną” wyruszyli w jubileuszową trasę koncertową. I przygotowują się do wydania, przy współpracy z Sony Music,
specjalnego albumu „The Best Of”.
Seans filmowy:
= „Kedi. Sekretne życie kotów” /Międzynarodowy
Dzień Kota/ - godz. 12.00
= „The Disaster Arist” - godz. 14.45 i 18.30
= „Jeszcze nie koniec” - godz. 16.45
= „Pomiędzy słowami” - godz. 20.30
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, Aleja Najświętszej Maryi Panny 64
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22.02 czwartek

Zajęcia z zakresu obsługi komputera i Internetu. Obowiązują wcześniejsze zapisy
Biblioteka Publiczna, Filia nr 7, Aleja Pokoju 15/17, tel. 34 323 66 39

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

19 – 28 lutego
„Ptasie rozmowy”
Warsztaty w Multicentrum będą miały zarówno charakter
artystyczny, jak i naukowo-techniczny. Zajęcia przeznaczone są dla grup zorganizowanych i osób indywidualnych
w wieku 6–12 lat.
Zapisy pod nr. tel. 504 757 598. Szczegółowe informacje na stronie:
www.multicentrum.muzeumczestochowa.pl
Multicentrum Zodiak, Park im. Stanisława Staszica

Seans filmowy:
= „The Disaster Arist” - godz. 14.45 i 18.30
= „Jeszcze nie koniec” - godz. 16.45
= „Pomiędzy słowami” - godz. 20.30
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, Aleja Najświętszej Maryi Panny 64
Spotkanie Towarzystwa Galeria Literacka
godz. 17.00
= Koncert z cyklu Classic Tea – godz. 18.00
= Spotkanie Klubu Miłośników Komiksu – godz. 18.00
Prowadzenie: Marcin Kozierkiewicz
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1
=

Spektakl teatralny: „Stopklatka” - godz. 11.00
Teatr im. A. Mickiewicza, ul. Kilińskiego 15
Bilety: 20 zł
Seans filmowy:
= „The Disaster Arist” - godz. 14.45 i 18.30
= „Jeszcze nie koniec” - godz. 16.45
= „Pomiędzy słowami” - godz. 20.30
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”,
Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

Seans filmowy: „Ciambra”
19 stycznia - godz. 18.00
DKF Rumcajs, Klub „Politechnik”, Aleja Armii Krajowej 23/25
W małej, romskiej społeczności Ciambra w Kalabrii mieszka 14-latek o imieniu Pio. Chłopak, niczym cień podąża za swoim
starszym bratem Cosimo, od którego uczy się sztuki przetrwania na ulicy. Obraca się wśród dorosłych mężczyzn, z którymi stara się pić i palić na równi, chcąc być wciągniętym do męskiej starszyzny. Na jego codzienność składa się robienie
szemranych interesów z lokalnym półświatkiem. W ekscytacji i zniecierpliwieniu wyczekuje momentu, w którym nastąpi
symboliczny rytuał przejścia i z chłopca stanie się mężczyzną – nawet za cenę zdrady i nielojalności. Jedynym wyznacznikiem moralności są bowiem nakazy narzucone ze strony wspólnoty, której należy się całkowita lojalność oraz wierność.
VIII Jurajski Pokaz Kotów Rasowych
godz. 12.00 – 19.00
Galeria Jurajska, Aleja Wojska Polskiego 207
Koncert muzyki relaksacyjnej: „Dźwięki Ziemi
i Przestrzeni” - godz. 18.00
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1
Bilety: 30 zł i 20 zł (ulgowy)
Koncert Zespołu „Rezerwat” - g.18:00
Miejski Dom Kultury, ul. Łukasińskiego 50/68
Bilety: 30 zł i 25 zł
Spektakl teatralny: „Ostra jazda” - godz. 19.00
Teatr im. A. Mickiewicza, ul. Kilińskiego 15
Bilety: 30 – 40 zł

Wystąpią: Waldemar Malicki – fortepian, Bernard Chmielarz – dyrygent, Anita Rywalska – sopran, Marcin Pomykała
- tenor oraz muzycy i Andrzej Piątek (aktor); scenariusz
i reżyseria - Jacek Kęcik.
Filharmonia Częstochowska, ul. Wilsona 16
Organizator: Agencja ESKANDER
Bilety: 90-150 zł (w zależności od miejsca)
AZS Częstochowa – Olimpia Sulęcin
Hala Sportowa Częstochowa, ul. Żużlowa 4
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Seans filmowy: „Ciambra” - godz. 18.00
DKF Rumcajs, Klub „Politechnik”, Aleja Armii Krajowej 23/25

20.02 wtorek
Strefa Brzdąca - godz. 10.30
Cykliczne zajęcia plastyczno-sensoryczne dla maluchów
od 1 do 3 roku życia.
Pracownia Artystyczna Wielokropka, Aleja Niepodległości 41 a;
Zgłoszenia pod nr. tel. 696 810 315; koszt zajęć: 25 zł
„Biblioteka Malucha” - godz. 11.00 – 12.00
Zajęcia dla dzieci w wieku 2–4 lata (które nie uczęszczają
do przedszkoli) i ich opiekunów
Biblioteka Publiczna, Oddział dla Dzieci i Młodzieży,
Aleja Kościuszki 4, tel. 34 360 61 09

„Pomiędzy słowami”
16-22 lutego - godz. 20.30
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”,
Aleja Najświętszej Maryi Panny 64
Michael, 28-letni prawnik z Berlina, w niczym nie różni się od swojego szefa i przyjaciela, 34-letniego Franza. W piątek
rano Michael przestaje mówić po niemiecku i staje się Polakiem – Michałem. W życiu Michała zachodzą zmiany, gdy
spotyka się ze swoim nigdy nie widzianym ojcem – Stanisławem. Stanisław wkracza do świata syna, bardziej jako symbol
Ojca niż prawdziwy ojciec. Jest ostatnią więzią łączącą Michaela z Polską – krajem, z którym świadomie zerwał kontakt.
Obaj są sobie właściwie obcy. Mężczyźni spędzą ze sobą weekend, co odciśnie silne emocjonalne piętno na Michaelu,
który zda sobie sprawę ze swego wyobcowania.
Spotkanie Klubu Górskiego – godz. 18.00
Pokaz zdjęć pod tytułem: „Jordania i Izrael” - prelegent:
Jacek Wierzbicki
Urząd Stanu Cywilnego, ul. Focha 19/21

19 – 23 lutego
„Staruszka pieśń i jej młodsze siostry” Audycje
umuzykalniające z cyklu Filharmonia Dzieciom
godz. 8.30, 9.30, 10.30, 11.30
Prowadzenie: Małgorzata Starczewska-Owczarek
Filharmonia Częstochowska, ul. Wilsona 16
Bilety: od 3 – 6 zł od osoby (w zależności od liczebności grupy)

Spektakle dla dzieci i młodzieży – Narodowy Teatr
Edukacji z Wrocławia
Miejski Dom Kultury, ul. Łukasińskiego 50/68

19 – 23 lutego
„Podstawy obsługi komputera dla seniorów” - w godzinach otwarcia filii
Biblioteka Publiczna, Filia nr 3, ul. Ułańska 5/7, tel. 34 369 70 72

Mali Twórcy - godz. 16.00
Cykliczne zajęcia artystyczne dla dzieci w wieku 5-7 lat.
Pracownia Artystyczna Wielokropka, Aleja Niepodległości 41 a;
Zgłoszenia pod nr. tel. 696 810 315; koszt zajęć: 30 zł

Spektakl teatralny: „Jaś i Małgosia” - godz. 10.00
Teatr im. A. Mickiewicza, ul. Kilińskiego 15
Bilety: 18 zł

Akademicki Koncert Kameralny - godz. 18.50
Wystawa: Aleksandra Lasoń, Instytut Sztuk Pięknych AJD
Wykład: „Pomiędzy gestem a dźwiękiem - przestrzeń dla
twórcy i odbiorcy, czyli to, co zawsze jest teraz” dr Jakub
Jakubowski, Instytut Sztuk Pięknych AJD
Koncert: Emília Sadloňová - sopran, Dana Šašinová – fortepian /Katedra Muzyki Uniwersytetu w Żylinie, Słowacja;
W programie: V. Novák, A. Dvořák, L. Kupkovic, K . Adamcik,
F. Liszt
Filharmonia Częstochowska, ul. Wilsona 16
Bilety: 15 zł (normalny), 12 zł (ulgowy)

19 – 23 lutego
„Internet? Prosta sprawa!” - w godzinach otwarcia filii

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

Seans filmowy:
= „The Disaster Arist” - godz. 14.45 i 18.30

Bitwa Umysłów – interaktywny quiz – godz. 19:30
Carpe Diem Klub, Aleja Najświętszej Maryi Panny 29

www.cgk.czestochowa.pl

www.cgk.czestochowa.pl

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

„Jeszcze nie koniec” - godz. 16.45
„Pomiędzy słowami” - godz. 20.30
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”,
Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

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

Indywidualne konsultacje z zakresu odszkodowań z Andrzejem Szymańskim - Polski Instytut Odszkodowań
Klubokawiarnia Alternatywa 21, ul. Mielczarskiego 20;
Cały dzień - po wcześniejszym umówieniu się; kontakt: a.szymanski@pio-odszkodowania.pl
Udział bezpłatny

23.02 piątek

=

„Kreatywne spotkania z plastyką” - godz. 15.30
Zajęcia plastyczne dla dzieci w wieku 5-10 lat. Obowiązują
wcześniejsze zapisy.
Biblioteka Publiczna, Filia nr 20, ul. Gombrowicza 15,
tel. 34 362 35 87

21.02 środa

„Filozofia Wschodu a stan umysłu” – wykład
prof. Janusza Szopy – godz. 18.00
Współorganizator: Rotary Club Częstochowa
Muzeum Częstochowskie – Ratusz, Aleja Najświętszej Maryi Panny 45

=

Totalna Improwizacja – godz. 20:30
Jam Session
Carpe Diem Klub, Aleja Najświętszej Maryi Panny 29

19.02 poniedziałek

32

=

Seans filmowy:
= Kino Seniora: „Na karuzeli życia” - godz. 12.00
= „The Disaster Arist” - godz. 14.45 i 18.30
= „Jeszcze nie koniec” - godz. 16.45
= „Pomiędzy słowami” - godz. 20.30
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”,
Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

„Melomania” Częstochowska Giełda Muzyczna
godz. 10.00 – 15.00
Regionalne Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych
„Konduktorownia”, ul. Piłsudskiego 34/36

Filharmonia Dowcipu Waldemar Malicki Plus
godz. 16.00, 19.30

„Zbisław Janikowski rozmawia z...”. Spotkanie
z Krzysztofem Kasprzakiem – godz. 18.00
= Spotkanie Chóru Coralmente – godz. 19.00
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1

Wernisaż wystawy „Akt Drugi” Ewy
Kalinowskiej-Maćków – godz. 18.00
Ekspozycja wystawy do 8 kwietnia
Filharmonia Częstochowska, ul. Wilsona 16

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

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

Seans filmowy:
= „Kedi. Sekretne życie kotów” /Międzynarodowy
Dzień Kota/ - godz. 12.00
= „The Disaster Arist” - godz. 14.45 i 18.30
= „Jeszcze nie koniec” - godz. 16.45
= „Pomiędzy słowami” - godz. 20.30
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”,
Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

Muzyczna Strefa Brzdąca - godz. 16.00
Cykliczne zajęcia umuzykalniające dla maluchów
od 1 do 3 roku życia.
Pracownia Artystyczna Wielokropka, Aleja Niepodległości 41a;
Zgłoszenia pod nr. tel. 696 810 315; koszt zajęć: 25 zł

Toastmasters - Klub Publicznego Przemawiania
i Przywództwa – godz. 18.00
Temat spotkania: Konkurs mów inspirujących i ewaluacji
Techniczne Zakłady Naukowe, ul. Jasnogórska 84/90

72. spotkanie z cyklu „Z Janem Pawłem II
ku przyszłości” - godz. 18.00
Gośćmi będą rodzice Prezydenta RP Andrzeja Dudy - Jan
Duda oraz Janina Milewska-Duda.
Muzeum Monet i Medali Jana Pawła II, ul. Jagiellońska 67/71,
tel. 34 365 19 82

18.02 niedziela

XXIV edycja LIGI FUTSALU o Puchar Prezydenta
Miasta Częstochowy – godz. 11.00 – 19.00
Hala Sportowo-Widowiskowa „Polonia”, ul. Dekabrystów 43

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

Spotkanie Klubu Literackiego „Złota Jesień”
godz. 16.00
= Warsztaty tańca dawnego – godz. 20.00
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1
=

5. urodziny Eternal Spiritis
23 lutego – godz. 18:30
Scena TfP, Aleja Najświętszej Maryi Panny 2
Eternal Spiritis, z nowym składem i nową energią, zapraszają na urodzinowy koncert. Zespół rokrocznie organizuje swój jubileusz, na który zawsze zaprasza wyjątkowych
gości. W tym roku będzie to kapela Greate Lin.
Eternal Spiritis to zespół z doświadczeniem i ograniem na
scenach w wielu miejscach w kraju, grający energetyczną
mieszankę ska-punk-reggae. W 2016 roku Eternal wydał
swoje debiutanckie demo „16’” oraz został laureatem konkursu Fama 16’ w Świnoujściu.
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Seans filmowy:
„The Disaster Arist” - godz. 15.45
„Victoria” - godz. 17.45
„Niemiłość” - godz. 20.30
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”,
Aleja Najświętszej Maryi Panny 64
„Kreatywna biblioteka – Eskimoski”
godz. 16.00 – 18.00
Warsztaty plastyczne skierowane do dzieci w wieku
4-10 lat
Biblioteka Publiczna, Filia nr 14, ul. Norwida 17/21,
tel. 34 364 34 12
„Gdzie mnie oczy poniosą...” - spotkanie
z podróżnikiem Krzysztofem Bociągą – godz. 17.00
Klubokawiarnia Alternatywa 21, ul. Mielczarskiego 20
Wernisaż wystawy „Leszek Sobocki. Retrospektywa”
godz. 18.00
Miejska Galeria Sztuki, Aleja Najświętszej Maryi Panny 64
Więcej s.16-17
Warsztaty tańca irlandzkiego – godz. 18.00
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1
5. urodziny Eternal Spiritis – godz. 18:30
Scena TfP, Aleja Najświętszej Maryi Panny 2
Koncert symfoniczny - godz. 19.00
Filharmonia Częstochowska, ul. Wilsona 16
Bilety: 35 zł (normalny), 30 zł (ulgowy), 18 zł (UTW)

24.02 sobota

XXIV edycja LIGI FUTSALU o Puchar Prezydenta Miasta
Częstochowy – godz. 12.00 – 18.00
Hala Sportowo-Widowiskowa „Polonia”, ul. Dekabrystów 43

Seans filmowy:
= „The Disaster Arist” - godz. 12.00 i 14.15
= „Niemiłość” - godz. 16.15
= „Cyganeria” /Met Opera live in HD/
godz. 18.30
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”,
Aleja Najświętszej Maryi Panny 64
Spektakle „Upadłe Anioły” - godz. 16.00, 19.30
Wystąpią: Magdalena Cielecka, Marta Chyczewska, Maja
Ostaszewska, Tomasz Drabek/ Maciej Zakościelny, Wojciech
Kalarus, Cezary Kosiński/ Maciej Wierzbicki; reżyseria
- Krystyna Janda
Filharmonia Częstochowska, ul. Wilsona 16
Organizator: Agencja Artystyczna NOVAKKA
Cena biletów: od 80 do 150 zł (w zależności od miejsca)
Więcej s. 13
Spektakl teatralny: „Wesołe miasteczko”
godz. 19.00
Teatr im. A. Mickiewicza, ul. Kilińskiego 15
Bilety: 30 - 40 zł
Koncert Janek Samołyk + Sugar Free – godz. 20.00
Scena TfP, Aleja Najświętszej Maryi Panny 2
Bilety: 25 zł
5. urodziny zespołu AmperA - godz. 20.00
Pub Stacherczak, Aleja Kościuszki 1

Seans filmowy:
= „The Disaster Arist” - godz. 12.00 i 15.45
= „Złota Piątka” - „Twój Vincent” – godz. 16.00
= „Niemiłość” - godz. 17.45
= „Victoria” - godz. 20.00
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”,
Aleja Najświętszej Maryi Panny 64
5. urodziny zespołu AmperA
24 lutego - godz. 20.00
Pub Stacherczak, Aleja Kościuszki 1
Zespół Ampera to Jakub Bociąga (wokalista), Marcin
Dawidowski i Rafał Ociepa (gitarzyści) oraz Mateusz
Nienartowicz (perkusjonista). Swoje talenty połączyli
pięć lat temu w Częstochowie i błyskawicznie zadomowili się na lokalnej scenie muzycznej. Ampera zdobyła
drugą nagrodę „ART ROCK” na III Free Art Fest from
Poland w Częstochowie, zakwalifikowała się do finału
renomowanego XVII Festiwalu Rock Mayday w Głogowie,
a w 2014 roku została finalistą w konkursie w ramach XVI
Festiwalu Muzycznego im. Ryśka Riedla w Chorzowie.
Repertuar zespołu to połączenie różnych stylów i inspiracji muzycznych, przedstawiony w akustycznych aranżacjach, z domieszką lekkiego pazura gitary elektrycznej.
Ampera nie ogranicza się do tworzenia w jednym, sprecyzowanym stylu muzycznym. Jej utwory czerpią z rocka,
bluesa, reggae, country, muzyki pop i nie tylko. Zespół słynie z długich koncertów i hucznie obchodzonych urodzin.
Podczas występu z okazji 5 urodzin odbędzie się również
premiera teledysku do utworu „Gdzie jest Twój dom?”.

Stare Dobre Małżeństwo - godz. 17.00
Filharmonia Częstochowska, ul. Wilsona 16
Organizator: Agencja START
Cena biletów: od 65 do 90 zł (w zależności od miejsca)
Spektakl teatralny: „Wesołe miasteczko” - godz. 19.00
Teatr im. A. Mickiewicza, ul. Kilińskiego 15
Bilety: 30 - 40 zł

26.02 poniedziałek
26 – 28 lutego
„Podstawy obsługi komputera dla seniorów” - w godzinach otwarcia filii
Biblioteka Publiczna, Filia nr 3, ul. Ułańska 5/7, tel. 34 369 70 72
26 – 28 lutego
„Internet? Prosta sprawa!” - w godzinach otwarcia filii
Zajęcia z zakresu obsługi komputera i Internetu. Obowiązują wcześniejsze zapisy
Biblioteka Publiczna, Filia nr 7, Aleja Pokoju 15/17, tel. 34 323 66 39

25.02 niedziela

Spektakle dla dzieci i młodzieży – gazeta
„Życie Częstochowy i powiatu”
Miejski Dom Kultury, ul. Łukasińskiego 50/68

Giełda ryb, roślin i ptaków egzotycznych
godz. 10.00 – 13.30
VI LO im. J. Dąbrowskiego, ul. Łukasińskiego 40

Seans filmowy:
= „Złota Piątka” - „Cicha Noc” – godz. 13.45
= „The Disaster Arist” - godz. 15.45
= „Niemiłość” - godz. 17.45
= „Victoria” - godz. 20.00
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

Targi Ślubne
Hala Sportowa Częstochowa, ul. Żużlowa 4

Zajęcia otwarte ECK przy SOSW nr 1
godz. 15.10 – 15.55
Zajęcia w grupie wychowawczej - obserwacja pracy
uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w lekkim.
Edukacyjne Centrum Konsultacji przy SOSW nr 1, ul. Legionów 58,
tel. 34 360 10 72
Muzyczna Strefa Brzdąca - godz. 16.00
Cykliczne zajęcia umuzykalniające dla maluchów
od 1 do 3 roku życia.
Pracownia Artystyczna Wielokropka, Aleja Niepodległości 41 a;
Zgłoszenia pod nr. tel. 696 810 315; koszt zajęć: 25 zł
Koncert symfoniczny
23 lutego - godz. 19.00
Filharmonia Częstochowska, ul. Wilsona 16
Wystąpią: Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Częstochowskiej; Anna Malesza - skrzypce, sopran
Adam Klocek – dyrygent; Regina Gowarzewska – prowadzenie
W programie: M. Ravel – Alborada del gracioso, P. Sarasate – Wariacje na tematy z opery „Carmen” G. Bizeta op.25,
M. Ravel – Pawana dla zmarłej infantki oraz arie z oper Bizeta, Puccini’ego i Mozarta
Anna Malesza- absolwentka klasy skrzypiec prof. zw. Marcina Baranowskiego Akademii Muzycznej im. I.J.Paderewskiego,
gdzie studiowała również śpiew solowy. W 2011 roku ukończyła z wyróżnieniem Ogólnokształcącą Szkołę Muzyczną II st.
im. Henryka Wieniawskiego w Poznaniu, zwaną Szkołą Talentów w klasie skrzypiec mgr. Jana Romanowskiego. Od września 2016 roku uczestniczka Akademii Operowej Teatru Wielkiego – Opery Narodowej w klasie prof. Izabelli Kłosińskiej.
Laureatka wielu nagród, zarówno w dziedzinie wiolinistyki, jak i wokalistyki. W 2016 roku brała udział w prestiżowych konkursach, takich jak: 9. Międzynarodowy Konkurs Wokalny im. S. Moniuszki w Warszawie oraz XV Międzynarodowy Konkurs
Skrzypcowy im. H. Wieniawskiego w Poznaniu. W 2015 roku debiutowała w roli Hrabiny w Weselu Figara W. A. Mozarta oraz
w roli Alcesta w kameralnej operze dla dzieci „Mikołajek i inne chłopaki” Radosława Matei. Do znaczących sukcesów Anny
Maleszy należą również: Nagroda Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Stypendium Otwartej Filharmonii Agrafki
Muzycznej, Nagroda Miasta Poznania. W 2017 roku była jedną z uczestniczek V Konkursu wokalnego im. Jana, Edwarda
i Józefiny Reszków, podczas którego została laureatką nagrody pozaregulaminowej w postaci udziału w koncercie w Filharmonii Częstochowskiej.
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Wieczór z filmem włoskim: „Perfetti sconosciuti”
projekcja komedii we włoskiej wersji oryginalnej
godz. 18.00
Organizator: Stowarzyszenie Polsko Włoskie Due Terre
= Spotkanie Chóru Coralmente – godz. 19.00
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1
=

Stare Dobre Małżeństwo
25 lutego - godz. 17.00
Filharmonia Częstochowska, ul. Wilsona 16
Zespół niezmiennie złożony jest z wyśmienitych muzyków
towarzyszących założycielowi oraz liderowi SDM Krzysztofowi Myszkowskiemu, śpiewającemu swoje kultowe
piosenki - od najstarszych (np. „Blues o 4 nad ranem”,
„Jak, Komunia”, „Bieszczadzkie Anioły”, „Gloria”) po najnowsze, które dopiero ukażą się na nowej płycie zespołu.
Soczyste i aromatyczne brzmienie formacji zapewnia
niebanalny zestaw instrumentów wykorzystywanych podczas recitali. Uwagę słuchaczy na przeszło dwie godziny
przykuć powinny: gitary 6 i 12 strunowe, dobro, instrumenty klawiszowe, cajon, kontrabas oraz niepowtarzalne
brzmienie harmonijki ustnej.

www.cgk.czestochowa.pl

Seans filmowy: „Po tamtej stronie” - godz. 18.00
DKF Rumcajs, Klub „Politechnik”, Aleja Armii Krajowej 23/25

27.02 wtorek
Strefa Brzdąca - godz. 10.30
Cykliczne zajęcia plastyczno-sensoryczne dla maluchów
od 1 do 3 roku życia.
Pracownia Artystyczna Wielokropka, Aleja Niepodległości 41 a;
Zgłoszenia pod nr. tel. 696 810 315; koszt zajęć: 25 zł

www.cgk.czestochowa.pl

„The Disaster Arist”
16-22 lutego - godz. 14.00
23 lutego – godz. 15:45
24 lutego – godz 12.00 i 14.15
25 lutego – godz. 12.00 i 15.45
26-28 lutego – 15.45
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”,
Aleja Najświętszej Maryi Panny 64
Film „The Disaster Artist” opowiada prawdziwą, tragikomiczną historię początkującego twórcy filmowego i niesławnego
wyrzutka Hollywoodu, Tommy’ego Wiseau — artysty, który realizował swoją pasję w co najmniej dyskusyjny sposób. Reżyser James Franco („Kiedy umieram”, „Dziecię boże”) uczynił z niej afirmację przyjaźni, ekspresji artystycznej i pogoni
za marzeniami na przekór przeciwnościom losu. Komediodramat „The Disaster Artist” oparty jest na bestsellerze Grega
Sestero opisującym proces powstawania kultowego „najgorszego filmu na świecie” Tommy’ego Wiseau „The Room”. Ta
niesamowita i przezabawna historia udowadnia, że legendą można zostać z różnych powodów. Nawet nie mając pojęcia
o tym, co się robi, można zajść bardzo daleko.
Seans filmowy:
= „Złota Piątka” - „Na karuzeli życia”– godz. 13.45
= „The Disaster Arist” - godz. 15.45
= „Niemiłość” - godz. 17.45
= „Victoria” - godz. 20.00
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”,
Aleja Najświętszej Maryi Panny 64
Konsultacje specjalistyczne ECK
= Oligofrenopedagog, Tyflopedagog, Terapeuta
specyficznych trudności w nauce matematyki i fizyki
godz. 15.00 – 16.00
= Specjalista terapii patologii zachowań,
Oligofrenopedagog, Tyflopedagog, Terapeuta
specyficznych trudności w nauce języka polskiego
godz. 16.00 – 17.00
Edukacyjne Centrum Konsultacji przy SOSW nr 1,
ul. Legionów 58, tel. 34 360 10 72
Mali Twórcy - godz. 16.00
Cykliczne zajęcia artystyczne dla dzieci
w wieku 5-7 lat
Pracownia Artystyczna Wielokropka,
Aleja Niepodległości 41 a;
Zgłoszenia pod nr. tel. 696 810 315; koszt zajęć: 30 zł
Finisaż wystawy Małgorzaty Sętowskiej – godz. 18.00
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”,
ul. Dąbrowskiego 1
Toastmasters - Klub Publicznego Przemawiania
i Przywództwa – godz. 18.00
Temat spotkania: Jak Cię widzą... sztuka autoprezentacji
Techniczne Zakłady Naukowe,
ul. Jasnogórska 84/90
Wystawa Towarzystwa Sztuk Pięknych
im. W. Wereszczyńskiej „Tkanina Unikatowa
i Malarstwo” - godz. 18.00
W programie: recital Barbary Anny Wierzbickiej
Restauracja Pecorino, Stary Rynek 22; rezerwacje:
tel. 604 465 996

28.02 środa
Indywidualne konsultacje z zakresu odszkodowań z Andrzejem Szymańskim - Polski Instytut Odszkodowań
Klubokawiarnia Alternatywa 21, ul. Mielczarskiego 20;
Cały dzień - po wcześniejszym umówieniu się; kontakt: a.szymanski@pio-odszkodowania.pl
Udział bezpłatny
Spektakle dla dzieci i młodzieży
– Wrocławski Teatr in Art.
Miejski Dom Kultury, ul. Łukasińskiego 50/68
Seans filmowy:
= „Złota Piątka” - „Najlepszy” – godz. 13.45
= „The Disaster Arist” - godz. 15.45
= „Niemiłość” - godz. 17.45
= „Victoria” - godz. 20.00
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”,
Aleja Najświętszej Maryi Panny 64
Pierwsze otwarte spotkanie organizatorów
Nocy Kulturalnej – godz. 14.30
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych
włączeniem się w organizację imprezy
= Spotkanie Klubu Literackiego „Złota Jesień”
godz. 16.00
= Warsztaty tańca dawnego – godz. 20.00
Wstęp wolny
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”,
ul. Dąbrowskiego 1
=

Wszystkie drogi prowadzą do Alternatywy - zajęcia
dla dzieci, sympatyków i prawdziwych Rzymian
godz. 15.00 – 18.00
Klubokawiarnia Alternatywa 21, ul. Mielczarskiego 20
„Każda środa jest nasza” - godz. 15.30 – 17.00
Zajęcia literacko-plastyczne dla dzieci w wieku 5-12 lat
Biblioteka Publiczna, Oddział dla Dzieci i Młodzieży,
Aleja Kościuszki 4, tel. 34 360 61 09
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WAŻNIEJSZE

DANE TELEADRESOWE
chowskie obiekty przemysłowe, industrialne, budynki
fabryczne Elanexu, domy robotnicze, wille przemysłowców, budynek Browaru oraz budynki i wille Wełnopolu.
Założeniem wystawy jest pokaz dzieł mocno zakotwiczonych w krajobrazie miasta przemysłowego, jakim była
Częstochowa w XIX i XX wieku.

WYSTAWY STAŁE I CZASOWE

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
IM. DRA WŁ. BIEGAŃSKIEGO
Wystawa malarstwa Agnieszki Osadnik - członka
Częstochowskiego Stowarzyszenia Plastyków
im. Jerzego Dudy-Gracza – Filia nr 6, ul. Orkana 56a
„Świat oczami młodych artystów” - prace uczestników
zimowych warsztatów malarskich – Filia nr 8,
ul. Księżycowa 2
„Tam, gdzie mieszka strach” - wystawa prac Joanny
Bochaczek-Trąbskiej – Filia nr 9, ul. Nowowiejskiego 15
„Koty” - wystawa prac Beaty Jarosz – Filia nr 10,
ul. Michałowskiego 20
„Północ-Południe” - wystawa fotograficzna Stowarzyszenia SeniorTur – Filia nr 14, ul. Norwida 17/21
„W poszukiwaniu piękna” - wystawa obrazów
podopiecznych Stowarzyszenia Hospicjum „Dar serca” Biblioteka Główna, Aleja NMP 22

ZAGRODA WŁOŚCIAŃSKA
ul. 7 Kamienic 4
Wystawy czasowe:
„W domu tkaczki” – wystawa etnograficzna prezentująca
etapy wykonywania tkanin samodziałowych oraz narzędzia do obróbki wici i włókna.

MUZEUM
CZĘSTOCHOWSKIE

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

RATUSZ
Aleja Najświętszej Maryi Panny 45

Wystawy czasowe:
16 lutego - godz. 12.00
Wernisaż wystawy „Najpiękniejsze owady świata”,
w cyklu „Pasje Częstochowian”
Prezentacja kolekcji owadów egzotycznych pochodzących z najodleglejszych zakątków ziemi. Zbiór MCz
kupiło w 2000 roku od częstochowskiego kolekcjonera
Jana Bieńkowskiego. Liczy on około tysiąca okazów
najpiękniejszych motyli i chrząszczy świata. Występowanie określonych gatunków owadów uzależnione jest od
warunków klimatycznych i szaty roślinnej, występującej
na danym obszarze. W takim też ujęciu zostanie zaprezentowana kolekcja.
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MUZEUM MONET
I MEDALI JANA PAWŁA II

MUZEUM GÓRNICTWA RUD ŻELAZA
W PARKU IM. S. STASZICA
Stała wystawa poświęcona historii górnictwa rud żelaza
w regionie częstochowskim
KAMIENICA MIESZCZAŃSKA,
MUZEUM ŻYDÓW CZĘSTOCHOWIAN
ul. Katedralna 8
„Żydzi częstochowianie”

„Józef Piłsudski Życie-Śmierć-Kult” - wystawa zbiorów
Mariusza Kolmasiaka
Rok 2017 to Rok Marszałka Józefa Piłsudskiego – wielkiego Polaka, polityka, męża stanu, twórcy Legionów,
zwycięskiego wodza wojny polsko-bolszewickiej, który
swoje idee zmieniał w czyny i wpłynął na losy Ojczyzny,
przyczyniając się do odzyskania przez nią niezawisłości.
Wystawa została zorganizowana w oparciu o kolekcję
Piłsudczan, na którą składają się przedwojenne zdjęcia,
pocztówki, portrety, periodyki, książki, dokumenty, figurki,
plakiety, odznaczenia, przypinki, biżuteria patriotyczna,
monety, znaczki pocztowe, bibeloty.
GALERIA DOBREJ SZTUKI
Aleja Najświętszej Maryi Panny 47
Wystawa stała:
„Sztuka Polska XIX i XX wieku”

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

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

Wystawy czasowe:
„Każde moje obrazowanie wizją to metafora”
Nowa wystawa prezentuje twórczość częstochowskiej artystki Bogumiły Malec, z domu Zbiróg, która kształciła się
w krakowskiej i warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych
(1934 – 1939). Utrzymywała kontakty z artystami Grupy
Krakowskiej, m.in. z Tadeuszem Kantorem, Erną Rosenstein. Po wojnie czynnie uczestniczyła w rozwoju życia
artystycznego w Częstochowie. Uprawiała malarstwo,
rysunek, filmodruk, tkaninę artystyczną oraz
w mniejszym stopniu twórczość poetycką. Angażowała
się w działania teatralne. W lokalnym środowisku artystycznym, jako jedna z nielicznych, reprezentowała nurt
malarstwa abstrakcyjnego, metaforycznego.
Prezentacja w MCz będzie pierwszym od wielu lat
pokazem jej twórczości w rodzinnym mieście. W tym roku
przypada 30. rocznica śmierci artystki.
PAWILON WYSTAWOWY W PARKU IM. S. STASZICA
14 lutego - godz. 18.00
Wernisaż wystawy „Architektura przemysłowa Częstochowy w interpretacji artystycznej”. XXX Jubileuszowy
Plener Miejski – wystawa współorganizowana z ZPAP
oddział w Częstochowie.
Do udziału w plenerze zaproszono 27 artystów-plastyków
z okręgów: częstochowskiego, gliwicko-zabrzańskiego,
wrocławskiego ZPAP. Jego uczestnicy odwiedzili często-

DOM POEZJI, MUZEUM HALINY POŚWIATOWSKIEJ
ul. Jasnogórska 23
Wystawa stała poświęcona życiu i twórczości poetki

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 najnowocześniejszych i najciekawszych wystaw
w Polsce.

od 7 lutego
„Orzeł Biały w drodze ku Niepodległej”
Wystawa jest organizowana dla uczczenia setnej rocznicy
odzyskania przez Polskę niepodległości.
Na wystawie prezentowana będzie kolekcja orłów
wojskowych, zebrana przez Ireneusza Banaszkiewicza
- kolekcjonera z Częstochowy, członka Stowarzyszenia
Antykwariuszy i Marszandów Polskich, a także Polskiego
Towarzystwa Numizmatycznego.
16 lutego
Koncert Damian Syjonfam - godz. 20.00
Bilety do nabycia w Muzeum
przedsprzedaż 20 zł
w dniu koncertu 30 zł.
W sprawie biletów można się także kontaktować
pod nr tel 34 365 19 82

REGIONALNY
OŚRODEK KULTURY
Zapowiedź:
XXI edycja Międzynarodowego Konkursu Cyfrowej
Fotokreacji Cyberfoto 2018

REAKREACJA

MIEJSKI OŚRODEK
SPORTU I REKREACJI
Sztuczne Lodowisko, ul. Boya-Żeleńskiego 6/8
Godziny otwarcia, cennik, zasady naliczania opłat itp.
na www.mosir.pl oraz pod nr tel. 34 360 60 65
lub 603 267 090.
Sztuczne Lodowisko, ul. Boya-Żeleńskiego 6/8
Miejska Ślizgawka
Czynna codziennie w godz. 10.00 – 20.00. Korzystanie
ze ślizgawki oraz szatni bezpłatne. Na miejscu czynna
jest wypożyczalnia łyżew w cenie 5 zł za godzinę od pary.
Informacje na stronie i pod nr tel. 605 475 548.
W tym roku na terenie Miejskich Kortów
Tenisowych przy ul. 3 Maja 1
Oferta odpłatnych zajęć dla Seniorów 60+:
Zajęcia „Gimnastyka w wodzie”
wtorki – godz. 14.00
piątki – godz. 13.00
Zajęcia prowadzone przez instruktorów w dniach
funkcjonowania pływalni.
Pływalnia Kryta Sienkiewicz, Aleja NMP 56
(wejście od ul. Racławickiej)
Oferta bezpłatnych zajęć dla Seniorów 60+:
każdy wtorek
Zajęcia ruchowe na bieżni i w siłowni
godz. 12.00 – 13.30
Miejski Stadion Lekkoatletyczny, ul. Dąbrowskiego 58/64
każda środa
Zajęcia z tenisa stołowego – godz. 10.00 – 11.30
Sala Sportowa „Częstochowianka”, ul. Rejtana 7c
każdy czwartek
Ćwiczenia ogólnorozwojowe pod okiem instruktorów
– godz. 9.30 i 10.30
Hala „Polonia”, ul. Dekabrystów 43

„Narodowy zryw Solidarności w wotach pielgrzymów
jasnogórskich” - ekspozycja przygotowywana z okazji
jubileuszu 25-lecia powstania NSZZ „Solidarność”
„Ojczyzno ma - Polskie drogi do wolności” - to mundury, militaria, ordery, odznaczenia, dokumenty, pamiątki
żołnierzy polskich walczących na wszystkich frontach
II wojny światowej
SALA O. KORDECKIEGO
Obraz „Polonia” Antoniego Tańskiego - przedstawia
około 200 wybitnych Polaków, reprezentujących polską
kulturę, naukę, wojsko i politykę. Dzieło powstałe w latach
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.

10 - 11, 17 - 18, 24 - 25 lutego
Szkółka Łyżwiarska dla dzieci 6-12 lat i dorosłych –
godz. 8.00 i 9.00
Kurs prowadzony przez instruktorów łyżwiarstwa obejmuje 8 godzin zajęć. Zajęcia odbywać będą się w soboty
i niedziele o godz. 8.00 (2 grupy) i 9.00 (2 grupy). 3-4
marca– zakończenie kursu.
Sztuczne Lodowisko, ul. Boya - Żeleńskiego 6/8

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

www.cgk.czestochowa.pl

Konkurs ma na celu prezentację możliwości kreacji obrazu
fotograficznego poprzez zastosowanie komputera i współczesnych technik obrazowania, jest dostępny
dla wszystkich fotografujących. Materiałem wyjściowym
do przetworzeń cyfrowych jest tradycyjna fotografia, bądź
fotografia wykonana metodą cyfrową. Prace /min. format
21x30, A-4/ w postaci wydruku lub odbitki fotograficznej
należy przesłać w usztywnionych kopertach.
W konkursie mogą brać udział wyłącznie prace do tej pory
niepublikowane i nienagradzane.
Uczestnictwo w konkursie jest płatne. Opłata od każdego
autora wynosi 50 zł. Prace należy przesłać lub dostarczyć
osobiście na adres: Regionalny Ośrodek Kultury,
ul. Ogińskiego 13a, 42-200 Częstochowa z dopiskiem
„CYBERFOTO”.
Zgłoszenie prac konkursowych do 30 marca, ocena prac 5
kwietnia, a otwarcie wystawy: 27 kwietnia - godz. 18.00
w Galerii ART-FOTO.

www.cgk.czestochowa.pl

MUZEA I GALERIE
Muzeum Jasnogórskie, ul. Kordeckiego 2,
tel. 34 377 77 77
Muzeum Częstochowskie, Aleja Najświętszej Maryi
Panny 45, tel. 34 360 56 31
Galeria Sztuki Odlewniczej im. prof. Wacława
Sakwy, Aleja Armii Krajowej 19, tel. 34 325 07 51
Galeria Ośrodka Promocji Kultury ,,Gaude Mater”,
ul. Dąbrowskiego 1, tel. 34 324 36 38
Planetarium Instytutu Fizyki Akademii im. Jana
Długosza w Częstochowie, Aleja Armii Krajowej
13/15, tel. 782 237 375
Muzeum Produkcji Zapałek, ul. Ogrodowa 68,
tel. 34 324 12 10
Muzeum Historii Kolei, ul. Pułaskiego 100/120,
dworzec PKP Częstochowa Stradom, tel. 502 128 687
Miejska Galeria Sztuki/ Kino ,,Iluzja”,
Aleja Najświętszej Maryi Panny 64, tel. 34 324 55 81
Muzeum Monet i Medali JP II, ul. Jagiellońska 67/71,
tel. 34 365 19 82
Muzeum Wyobraźni Tomasza Sętowskiego,
ul. Oławska 2, tel. 34 366 66 28, 505 410 165
Regionalne Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych
,,Konduktorownia”, ul. Piłsudskiego 34/36,
tel. 601 487 237, 501 05 22 80, 501 03 44 11
Park Miniatur Sakralnych, ul. Złota, tel. 605 870 790
KULTURA
Biblioteka Publiczna im. dr. Władysława
Biegańskiego, Aleja Najświętszej Maryi Panny 22,
tel. 34 360 61 18
Filharmonia Częstochowska im. Bronisława
Hubermana, ul. Wilsona 16, tel. 34 324 42 30
Miejski Dom Kultury w Częstochowie
ul. Łukasińskiego 50/68, tel. 34 323 12 79
Teatr im. Adama Mickiewicza, ul. Kilińskiego 15,
tel. 34 372 33 27 (47, 57) 34 372 33 06 (kasa biletowa)
Kino Cinema City „Wolność”, Aleja Kościuszki 5,
tel. 34 371 71 71
Kino Cinema City „Galeria Jurajska”,
Aleja Wojska Polskiego 207, tel. 34 390 17 00
Ośrodek Kultury Filmowej Kino ,,Iluzja” ,
Aleja Najświętszej Maryi Panny 64, tel. 34 324 60 58
SPORT I REKREACJA
Hala Sportowa Częstochowa, ul. Żużlowa 4,
tel. 34 368 82 78
Pływalnia kryta MDK, ul. Łukasińskiego 68,
tel. +48/34 323 12 79
Pływalnia Kryta „Sienkiewicz Częstochowa”
Aleja Najświętszej Maryi Panny 56,
tel. +48/34 393 00 64
Miejski Stadion Lekkoatletyczny, ul. Dąbrowskiego
58/64, tel. +48/34 368 36 58
Hala Sportowo-Widowiskowa „Polonia”,
ul. Dekabrystów 43, +48/34 372 07 86
Miejska Ślizgawka, Park 3 Maja 1, tel. 605 475 548
WAŻNE ADRESY, TELEFONY
Urząd Miasta Częstochowy, ul. Śląska 11/13,
tel. +48/34 370 71 00, www.czestochowa.pl
Miejskie Centrum Informacji Turystycznej/
Częstochowska Organizacja Turystyczna, Aleja
Najświętszej Maryi Panny 65, tel. +48/34 368 22 50
Jasnogórskie Centrum Informacji, ul. o. A. Kordeckiego 2, tel. +48/34 365 38 88, www.jasnagora.pl
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Z INNEJ PÓŁKI

KOBIECY KWESTIONARIUSZ

PAWEŁ LUDZIŃSKI, INICJATOR MELOMANII - CZĘSTOCHOWSKIEJ GIEŁDY MUZYCZNEJ

KSIĄŻKA
Małgorzata
Szumowska,
„Zielona
Sukienka”
Historia rozdzielenia i zesłania rodziny
Autorki na Syberię w 1951 roku. Po latach
wygnania powrót do Polski stał się szansą
na rozpoczęcie nowego życia. Jest to
opowieść o miłości i pamięci oraz o współczesnej wyprawie wnuczki (Autorki) w głąb
Rosji śladami rodzinnej historii.

FILM
Maciej Żak,
„Konwój”
W filmie tym znajdziemy wszystkie
aspekty składające się na rasowy thriller.
Napięcie, intryga i dobrze zarysowani
bohaterowie. Transport niebezpiecznego
więźnia wcale nie musi być nudny. Doskonała gra aktorska Janusza Gajosa oraz
Roberta Więckiewicza.

PŁYTA
Kortez,
„Mój Dom”
To drugi
krążek tego artysty, płyta niewiarygonie osobista. Za
pomocą dziewięciu piosenek opowiada nam historię miłości i jej zakończenia. Niesamowicie uzależniający klimat
płyty Korteza skłania do kilkukrotnego
sięgania po nią w ciągu tygodnia!

HISTORIA JEDNEJ FOTOGRAFII

Marta Prześlak

Ma na imię Marta, od dwóch lat koordynuje pracę częstochowskiego sztabu Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy. Wcześniej aktywnie w nim działała, przygotowując loterię fantową.
Jest przykładem kobiety, która nie boi się wyzwań i dla której chcieć znaczy móc.

K

– jak kobieta teraz

Kobiety są obecnie bardzo zorganizowane
i chętne do pracy. Bierzemy się z życiem za
bary i nie czekamy, aż samo coś przyjdzie. Każda z nas udowadnia, jak wiele może osiągnąć.
Myślę, że takie wzorce wynosi się z domu,
gdzie podpatrujemy nasze mamy. Coraz więcej kobiet i dziewczyn jest obecnie aktywnych
na różnych polach. Pokazują swoje możliwości
i talenty. Nie chcą być tylko w cieniu mężczyzny, rodziny. Ich świat nie ogranicza się jedynie
do pracy i domu.

O

Klaudia Olczyk
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W mojej fotografii staram się przede wszystkim operować emocjami i światłem. Pozwalają one na stworzenie zdjęcia
plastycznego niczym obraz na płótnie oraz niosą ze sobą pewną historię, którą każdy sam może sobie wyobrazić.
Przedstawiona fotografia jest częścią cyklu „Przedostatni dzień lata”, kiedy to wraz z moją modelką Mają zachowałyśmy emocje podczas jednego z piękniejszych zachodów słońca. Fotografia ukazuje pewnego rodzaju ulotną chwilę.
Smutek po zakończeniu się dobrego, ciepłego i bardzo kolorowego czasu, oczekiwanie na czas melancholii.

www.cgk.czestochowa.pl

– jak Ośmiu Wspaniałych

Ośmiu Wspaniałych to konkurs promujący
młodych ludzi, działających społecznie. Zgłosiła mnie do niego koleżanka. Wzięcie w nim
udziału, było dla mnie momentem zwrotnym.
Ten konkurs pokazał mi, że warto robić coś
dla innych. Uświadomiłam sobie, że im więcej
z siebie daję, tym więcej dostaję. Konkurs był
świetną motywacją do dalszych działań. Co
więcej przekonałam się, że warto mówić o tym,
co się robi, nawet jeżeli są to jakieś małe rzeczy,
bo może to stanowić dla innych motywację do
działania.

www.cgk.czestochowa.pl

B

– jak bardziej czy mniej

I to, i to. Im bardziej się staramy, tym więcej nam
wychodzi. Z drugiej strony trzeba też wiedzieć,
kiedy odpuścić, zwolnić i zastanowić się dwa
razy. Dzięki temu później można zrobić dwa
kroki do przodu, a nie tylko jeden.

I

– jak inspiracja

Nie mam jednego autorytetu. Bardzo często
inspirują mnie dzieci, są napędem do działań.
Podziwiam, że mają łatwo odnawialne baterie,
dzięki którym szybko regenerują siły i nabierają
ochoty, by próbować nowych rzeczy. Myślę sobie, że skoro one mogą, to tym bardziej możemy my, dorośli. Inspirują mnie też zwykli ludzie,
którzy może nie robią niczego wybitnego, ale
nie poddają się w działaniu.

E

– jak endorfina

Endorfiny wyzwalają pozytywne emocje.
W moim przypadku pojawiają się zawsze
podczas częstochowskiego Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Są takie dwa momenty, które mnie strasznie nakręcają podczas
finał: „Parada Serc”, kiedy widzę radosne twarze
maszerujących dzieci oraz „Światełka do nieba”,

podczas którego wszyscy gromadzimy się na
Placu Biegańskiego, a ja wychodzę na scenę
i mogę przedstawić cały zespół pracujący na
ten finał przez kilka miesięcy.

T

– jak trudności

Trudności motywują do tego, żeby je pokonać
i przekraczać siebie. Największym wyzwaniem
są te momenty gdy muszę podjąć decyzję, na
ile chcę wystawić siebie do oceny przez innych.
Bo zawsze, kiedy działa się w sposób zauważalny, pojawiają się różne komentarze. Staram
się nie przejmować tym, że ludzie „gadają” i za
każdym razem przełamuję w sobie barierę psychologiczną.

A

– jak a gdyby jeszcze raz

Wyznaję taką zasadę w życiu, że niczego nie żałuję. Kształtuje mnie każda kolejna rzecz, wydarzenie. To co się zdarzyło daje kolejne emocje,zarówno pozytywne, jak i negatywne. Dlatego
nie chciałabym wracać do historii z przeszłości.
Myślę, że to w jakim miejscu życia obecnie jestem to trochę palec boży, trochę zrządzenie
losu, ale nie chciałabym być w innym miejscu.
Podoba mi się tu, gdzie jestem.
wysłuchała i spisała Magda Fijołek

LUTY 2018

39

