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Dodatkowe
remonty ulic
Dzięki zaoszczędzonym środkom z ubiegłorocznego budżetu, Miejski Zarząd Dróg i Transportu
rozpoczął dodatkowe remonty drogowe. W ciągu
najbliższych miesięcy nową nawierzchnię zyska
kilkanaście częstochowskich ulic.
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R

emonty wpisujące się w program „Lepsza Komunikacja
w Częstochowie” dotyczą przede wszystkim dróg dojazdowych do głównych arterii dzielnicowych, w tym tych, po
których kursują autobusy komunikacji miejskiej. Pracami objęte są też
te odcinki ulic, których nie udało się dotąd wyremontować w ramach
większych zadań drogowych. Dzięki inwestycji miasto zyska również
nowe miejsca parkingowe i postój dla taksówek. Koszt wszystkich zadań to blisko 2,1 mln zł.
Wymiana nawierzchni zakończyła się już na ulicach: Ostrej (Ostatni
Grosz), Welońskiego (Wyczerpy – Aniołów) oraz Fiołkowej (Kiedrzyn).

Najpóźniej do połowy maja 2020 roku prace remontowe zostaną przeprowadzone także na ulicach: Podhalańskiej (Lisiniec), Turystycznej
(Mirów), Łosiowej (Dźbów), Solnej (Wyczerpy – Aniołów), Sojczyńskiego – Warszyca (Północ), Wilsona (Śródmieście) i Bohaterów Monte
Cassino (Trzech Wieszczów). Ponadto, w ramach inwestycji powstaną
nowe miejsca parkingowe przy ul. Piastowskiej wraz z postojem Taxi
(Stradom).
Na wszystkie te zadania zostały już podpisane umowy wykonawcze.
Przebudowy ulic i wymiany nawierzchni będą realizowane sukcesywnie, w miarę sprzyjających warunków atmosferycznych.

Nowa ortofotomapa

Na stronie geoportalu mieszkańców dostępna jest nowa ortofotomapa opracowana na podstawie zdjęć
lotniczych wykonanych w październiku 2019 roku. Jest znacznie dokładniejsza, niż poprzednie wersje.

N

owa ortofotomapa została wykonana w oparciu o dokładne
zdjęcia lotnicze o wielkości piksela terenowego 5 cm. Atutem
opracowania jest to, że jest to tzw. „prawdziwa ortofotomapa”
(true ortho), charakteryzująca się brakiem przesunięć radialnych w postaci „pochylonych” budynków, czy „martwych pól” rozumianych jako
obszary przysłonięte przez „pochylające” się budynki. Na starszych ortofotomapach w większości przypadków widoczne dachy nie były zgodne
z rzutem ortogonalnym, tylko przesunięte względem przyziemia.
Jednocześnie w geoportalu wciąż dostępne są ortofotomapy publikowa-

Odpisy aktów stanu
cywilnego, czyli urodzenia,
małżeństwa i zgonu
odbierzemy teraz
w pokoju 25, obok głównego
holu Urzędu Stanu
Cywilnego. Wszystko
po to, aby poprawić jakość
obsługi mieszkanek
i mieszkańców.

www.cgk.czestochowa.pl

ne w latach wcześniejszych, tj: 2013, 2014, 2015, 2016 i 2017. Ich zestawienie pozwala porównać, jak zmieniła się Częstochowa na przestrzeni
ostatnich kilku lat.
Korzystanie z geoportalu pozwala nie tylko na przeglądanie ortofotomapy, czy znalezienie dokładnego adresu. Usługa umożliwia również
m.in. ustalenie lokalizacji parkomatów, kamer miejskiego monitoringu,
ścieżek rowerowych, a nawet aktualnych utrudnień w ruchu.
Najnowsza ortofotomapa dostępna jest na stronie: www.e.czestochowa.pl

Akty stanu cywilnego
w innym miejscu

D

o tej pory klienci załatwiani byli przy
okienkach, na stojąco. Dziś obsługa realizowana jest przy biurku, w bardziej komfortowych warunkach i bezpośrednim kontakcie
z urzędnikiem. Referat przeniesiono do pokoju 25,
obok głównego holu USC, który znajduje się w innej części budynku niż miejsce, w którym dotychczas wydawano odpisy. Najlepiej korzystać z wejścia od strony ul. Śląskiej lub Jana III Sobieskiego.

Jednocześnie przypominamy, że w Urzędzie
Stanu Cywilnego można dokonywać wpłat
wyłącznie kartą lub telefonem. Najbliższy
punkt przyjmujący wpłaty gotówkowe znajduje się w pobliskim Starostwie Powiatowym
albo głównej siedzibie Urzędu Miasta Częstochowy przy ul. Śląskiej. Tradycyjnych wpłat
można także dokonywać w placówkach Poczty Polskiej.
LUTY 2020
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Uczniowie Szkoły
Podstawowej nr 54
z Oddziałami Integracyjnymi w Częstochowie zajęli
pierwsze miejsce w ogólnopolskim konkursie na
najciekawszą pracę multimedialną, organizowanym
przez Fundację
„ABC XXI - Cała Polska
czyta dzieciom” w ramach
programu „Wychowanie
przez czytanie”.

PYTAMY PREZYDENTA
fot. Łukasz Stacherczak

...o Częstochowę
w roku jej jubileuszu

W

tym roku Częstochowa obchodzi 800 lat istnienia. Jej nazwa pojawiła się po raz pierwszy w dokumencie z 1220
roku. Częstochowa była wówczas zaledwie osadą, ale…
już istniała, już o niej pisano, już zamieszkiwali ją nasi przodkowie.
Być może jesteśmy w stanie wyobrazić sobie ich codzienność, choćby w przybliżeniu – ale oni raczej nie mogli snuć nawet nieśmiałych
domysłów co do kształtu, roli i znaczenia Częstochowy w roku 2020.
Choć obecne niezależne od samorządu obciążenia finansowe, które miasto musi udźwignąć, zmuszają do cięć wydatków, to jednak mam nadzieję, że symboliczne znaczenie obecnego roku uda nam się należycie
podkreślić. Nie jakimś specjalnym, okolicznościowym monumentem,
ale finalizacją inwestycji, które uczynią nasze miasto przyjaźniejszym,
bardziej funkcjonalnym i atrakcyjnym dla nas samych i tych, którzy nas
odwiedzają.
Zobaczymy więc – jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem – odnowione
oblicze Starego Rynku. Może to miejsce stanie się rodzajem ,,pomnika” na
800-lecie miasta? Trudno sobie przecież wyobrazić lepszą lokalizację na
nową przestrzeń nawiązującą do naszych dawnych dziejów. Otworzymy
też własny park wodny – to chyba też całkiem fajny prezent na jubileusz
grodu nad Wartą. Przejdziemy się nową Promenadą Śródmiejską – albo
pobiegniemy tam poćwiczyć, bo i z myślą o aktywnej rekreacji została
zaprojektowana. Zakończymy budowę centrów przesiadkowych i odmładzanie linii tramwajowej, przy okazji wzbogacając ją o nowy tabor.
Czekamy na nowe tramwaje z bydgoskiej ,,Pesy”. Tory i trakcja posłużą
może kolejne sześć dekad, bo tyle liczy sobie nasza tramwajowa komunikacja. Przy okazji takich przedsięwzięć jak rewitalizacja Starego Rynku
czy nowa Promenada przybędzie nam nowej zieleni. Będziemy ją też sadzić niezależnie od tych inwestycji w ramach inicjatyw, o które ma zadbać

nowy „zielony” miejski zespół złożony m.in. ze społeczników.
Na 800-lecie Częstochowy doczekaliśmy się wreszcie autostradowej obwodnicy miasta. To ulga dla kierowców, ale może zwłaszcza dla tych
z nas, którym szczególnie w ostatnich miesiącach mocno dawał się we
znaki intensywny ruch w ich dzielnicach, jak choćby w Dźbowie. Uruchomienie obwodnicy autostrady A1 tworzy też niezbędne warunki, aby
ruszyć z miejskimi przedsięwzięciami drogowymi, równie fundamentalnymi dla komunikacyjnej drożności miasta. Mowa oczywiście o rozbudowie odcinka DK-46 i przebudowie DK-1. Oby tylko jeszcze drogowcy
sprawnie uporali się z budową dwóch nieczynnych jeszcze węzłów autostrady w przebiegu częstochowskiej obwodnicy A1. Kiedy ruszą wspomniane miejskie inwestycje drogowe, wtedy łatwiej unikniemy drogowych zatorów w mieście.
Mimo przeróżnych problemów, z jakimi borykają się obecnie samorządy,
mamy więc w 2020 r. szansę godnie zaznaczyć jubileusz ośmiu wieków
Częstochowy. Nie poprzez huczne obchody, rozbudowane widowiska
historyczne czy monumentalne pomniki, ale m.in. dzięki nowym obiektom i przestrzeniom, które zaczną w tym roku służyć ludziom. Powstaną
one w dużej mierze dzięki środkom z Unii Europejskiej. To też podkreślenie naszego historycznego dziedzictwa, w którym łączność z europejską
cywilizacją była postulatem, wyzwaniem i celem wielu pokoleń naszych
przodków. Miejmy nadzieję, że naszej obecnej świadomości bycia jednocześnie Polakami i Europejczykami nikt nam ani w bliższej, ani w dalszej
przyszłości ponownie nie odbierze.
Pozdrawiam serdecznie
Krzysztof Matyjaszczyk
Prezydent Miasta Częstochowy

Wsparcie w trudnej życiowej sytuacji
Częstochowa bierze udział
w projekcie, którego celem
jest wzmocnienie współpracy pomiędzy instytucjami, organizacjami
i podmiotami lokalnymi na
rzecz wsparcia osób i rodzin będących w trudnej
życiowej sytuacji. Zawiązano Partnerski Zespół
Kooperacyjny. W jego skład
weszli przedstawiciele
różnych instytucji i organizacji, a liderem jest Miejski
Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie.
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Projekt „Kooperacje 3D – model wielosektorowej
współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin” jest
realizowany na terenie czterech województw, w kilkudziesięciu gminach i powiatach. Liderem jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego. W każdej gminie i powiecie, które
przystąpiły do projektu, powoływane są Partnerskie
Zespoły Kooperacyjne. Ich zadaniem jest, w pierwszej kolejności, wypracowanie zasad współpracy
pomiędzy lokalnymi instytucjami i podmiotami
w oparciu o założenia modelu przygotowanego
przez ekspertów. W kolejnym etapie partnerzy,
bazując na zasadach opisanych w modelu, oferują
wsparcie rodzinom i osobom przeżywającym trudności, które - dzięki zacieśnieniu współpracy oraz
wypracowaniu zasad i modelu kooperacji - ma być
jeszcze skuteczniejsze. U podstaw modelu kooperacji wielosektorowej stoi fakt, że osoby wymagające

wsparcia borykają się zazwyczaj z kilkoma bardzo
złożonymi problemami. Pomoc w ich pokonaniu powinna więc dotyczyć wielu aspektów i dziedzin życia.
W Częstochowie pomocą w ramach projektu objęto
kilka rodzin zamieszkujących Tysiąclecie. Liderem
Partnerskiego Zespołu Kooperacyjnego w naszym
mieście jest MOPS, a jego członkami przedstawiciele Policji, Straży Miejskiej, Wojewódzkiego Szpitala
Specjalistycznego, Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, Powiatowego Urzędu Pracy, Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej TBS, Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych i Fundacji dla Rozwoju.
Projekt Kooperacje 3D realizowany jest w ramach
osi priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne
dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działania 2.5
Skuteczna pomoc społeczna, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój i jest współfinansowany
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
www.cgk.czestochowa.pl

Sukces młodych filmowców

C

elem programu, w którym wzięło
udział 500 szkół z całej Polski, było
wspieranie rozwoju moralnego młodzieży oraz promocja czytelnictwa i wartościowej literatury. Pod okiem nauczycieli
uczniowie omawiali istotę i skutki stosowania oraz zaniedbywania w życiu wartości
moralnych, takich jak szacunek, przyjaźń,
uczciwość,
sprawiedliwość.
Punktem

wyjścia do dyskusji były teksty literackie
z książki „Gorzka czekolada i inne opowiadania o ważnych sprawach”. Elementem
programu było stworzenie filmu przedstawiającego wybraną przez młodzież wartość.
„Krótki film o przyjaźni”, zrealizowany pod
kierunkiem Renaty Białas i Katarzyny Kucharskiej, opowiada o problemach młodzieży w świecie opanowanym przez konsump-

cjonizm. Wygrana w konkursie to ogromny
sukces częstochowskiej młodzieży, której
udało się pokonać tak liczną konkurencję
z całego kraju.
W ramach nagrody, 28 lutego, w Szkole
Podstawowej nr 54 odbędzie się koncert
Miksera. Szkoła otrzymała też nagrodę pieniężną, a uczniowie nagrody książkowe.

Certyfikat ISO
Urząd Miasta Częstochowy kolejny rok może posługiwać się certyfikatem ISO
nadanym przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji. To efekt zakończonego
pozytywnie auditu, z którego raport dotarł do UM pod koniec 2019 roku.

C

zęstochowski magistrat posiada normę
PN-EN ISO 9001:2015-10, która określa
wymagania, jakie powinien spełniać system zarządzania jakością w danej organizacji. ISO
9001 to standard akceptowany i rozpoznawany
na całym świecie, którego posiadanie jest potwierdzeniem wiarygodności urzędu, firmy lub instytucji w oczach potencjalnych partnerów, klientów
czy organizacji finansowych.
Ostatni audit Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji objął 11 obszarów działań Urzędu Miasta,
w tym wydziały: Geodezji i Kartografii, Spraw
Obywatelskich, Edukacji, Podatków i Opłat, Nadzoru i Administracji, a także Biuro Rady Miasta,
Biuro Inżyniera Ruchu, Pełnomocnika ds. Systemu Jakości oraz Pełnomocnika Prezydenta Miasta
ds. Osób Niepełnosprawnych.
Wynikiem auditu jest ponowne przyznanie Urzędowi Miasta certyfikatu ISO. W raporcie z auditu
podkreśla się m.in. aktywność prezydenta miasta
i kierownictwa UM, skierowaną na komunikację
www.cgk.czestochowa.pl

z mieszkańcami oraz konsekwencję w realizacji
przyjętej Strategii Rozwoju Miasta i przełożenie
jej zapisów na cele operacyjne. Raport wskazuje
na przygotowywane systematycznie opracowania analityczne i statystyczne, pokazujące trendy
i kompleksową analizę wskaźników rozwoju
miasta. Zdaniem auditorów ważne jest utrzymywanie przez Częstochowę pozytywnej oceny ratingowej oraz powiązanie w Urzędzie Miasta systemu kontroli zarządczej z systemem zarządzania
jakością, czego rezultatem jest efektywne zarządzanie procesami. Po stronie istotnych pozytywów raport wymienia także funkcjonujące formy
wsparcia dla przedsiębiorców i osób zatrudnianych w nowo utworzonych miejscach pracy,
a także program pomocy de minimis jako narzędzie skutecznego, aktywnego zachęcania nowych
inwestorów do lokowania się na terenie miasta.
Kolejny audit ze strony Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji odbędzie się w październiku
2020 r.

Kolejny
wózek
dziecięcy

N

a świat przyszło kolejne dziecko urodzone w ramach miejskiego programu dofinansowania zabiegów in vitro. W styczniu
jego rodzice odebrali wózek ufundowany przez częstochowską firmę Deltim.
Do tej pory w ramach miejskiego programu urodziło się już 47 dzieci - 25 dziewczynek i 22 chłopców, w tym 4 pary
bliźniąt. Od pierwszej edycji program
wspiera częstochowska firma Deltim,
która każdemu dziecku funduje wózek
własnej produkcji. Kolejny z nich trafił
9 stycznia do rodziców najmłodszego
dziecka. Dziewczynka przyszła na świat
w grudniu ubiegłego roku.
W roku 2020, w związku z realizacją
programu, oczekujemy na narodziny
7 dzieci.
LUTY 2020

05

SPOŁECZNE

SPORT

Zostaw swój 1% w mieście
OPP to stowarzyszenia, fundacje oraz kluby, zakładane w celu rozwiązywania konkretnych problemów społecznych. Są to podmioty cieszące się zaufaniem społecznym, spełniające określone ustawowo wymogi, prowadzące działalność społecznie użyteczną na
rzecz ogółu społeczności, a także wyróżniające się transparentnością w całym okresie
swoich działań. Rozliczając PIT-y, swoją deklaracją przekazania 1% podatku dochodowego możemy wspomóc OPP prężnie działające również w Częstochowie, a tym samym mieć wkład we współtworzenie naszego lokalnego otoczenia.
W Częstochowie mamy aż 77 podmiotów, którym można przekazać swój 1%. To organizacje, które działają dla dobra mieszkanek i mieszkańców naszego miasta w obszarach takich jak ochrona zdrowia, pomoc społeczna i materialna, oświata, kultura,
sport, nauka czy bezpieczeństwo publiczne. Przekazując im 1%, nic na tym nie tracimy,
przeciwnie - zyskujemy, bowiem pieniądze pozostaną w naszym mieście i zaprocentują działaniami rodzimych organizacji. Pamiętajmy, że OPP działają na rzecz wszystkich
mieszkańców, stanowiąc nasz wspólny kapitał. Swoimi działaniami pokazują, jak sami
możemy pomagać innym i sobie, lokalnie - w Częstochowie.
Warto docenić ich zaangażowanie, pracę oraz wieloletnią obecność, przekazując
im swój 1% podatku. Szczegółowe informacje oraz lista OPP znajdują się na stronie
www.ngo.czestochowa.pl w zakładce „Przekaż 1%”.

Paraolimpiada Fotograficzno – Plastyczna
Trwa nabór prac na dwa konkursy skierowane
do dzieci i młodzieży, posiadających orzeczenia
o potrzebie kształcenia specjalnego, uczących się
we wszystkich typach szkół.
„Paraolimpiada Fotograficzno – Plastyczna” to dwa konkursy: fotograficzny i plastyczny, organizowane przez Zespół Niepublicznych Placówek Oświatowych w Częstochowie, mieszczący się przy ul. Kubiny 10/12. Nadrzędnym celem konkursów jest ukazanie walorów kulturowych, architektonicznych, przyrodniczych oraz turystycznych
miast i miasteczek, z których pochodzą uczestnicy konkursu. Tegoroczna edycja ma za
zadanie przedstawienie powyższych treści w odniesieniu do troski o ekologię. Jednym
z jurorów konkursu została Zyta Czechowska, która w 2019 roku zdobyła tytuł „Nauczyciel roku”.
Prace na konkurs przyjmowane są do końca lutego. Uroczysta Gala Finałowa, podczas
której wręczone będą nagrody i wyróżnienia, odbędzie się 26 marca 2020 r.
Bliższe informacje o konkursie oraz szczegóły dotyczące przyjmowania prac można
uzyskać na stronie internetowej konkursu www.foto.znpo.pl oraz pod numerem telefonu: 601 323 174.

fot. Łukasz Kolewiński

Od 17 lat podatnicy mają możliwość przekazywania 1% swojego
podatku dochodowego na rzecz dowolnie wybranej Organizacji
Pożytku Publicznego [OPP]. Warto podjąć tę decyzję z myślą o częstochowskich organizacjach trzeciego sektora.

Włókniarz liczy na złoto
28 lutego,
w Hali Sportowej
Częstochowa odbędzie
się prezentacja zespołu
ligowego Eltrox
Włókniarz Częstochowa.
Eltrox - firma z częstochowskim rodowodem,
zajmująca się sprzedażą
elektroniki użytkowej
i profesjonalnych systemów zabezpieczeń została w styczniu
oficjalnie zaprezentowana
jako partner zespołu
ligowego spod
Jasnej Góry.

Kawiarenka znowu rekordowa
Zakończyła się 12. edycja „Kawiarenki dla
Seniora”, w ramach której częstochowscy seniorzy mogli w wybranych lokalach gastronomicznych wypić kawę i herbatę za symboliczną złotówkę. Zainteresowanie było ogromne,
znowu wydano rekordową ilość kuponów
uprawniających do skorzystania z propozycji.
„Kawiarenka dla Seniora” to oferta dostępna
w Częstochowie już od dwunastu sezonów.
W ramach akcji częstochowscy restauratorzy, właściciele klubów i kawiarni zapraszają
seniorki i seniorów do swoich lokali na kawę
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i herbatę, których koszt to tylko 1 zł. Aby skorzystać z oferty, należy pokazać specjalny kupon. Do końca grudnia 2019 r. można go było
odebrać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Częstochowie, który jest organizatorem akcji. Podczas dwunastej edycji „Kawiarenki dla Seniora”, trwającej od czerwca do
grudnia 2019 roku, wydano 4517 kuponów
uprawniających do zakupu kawy lub herbaty za 1 zł - to o niemal 500 kuponów więcej
niż przed rokiem i 1000 więcej niż dwa lata
temu. W każdym tygodniu zakończonej edy-

cji uczestnicy pobierali od 60 do 160 karnetów.
- W każdym sezonie „Kawiarenki” obserwujemy
wzrost liczby uczestników. Kiedy wydaje nam się,
że liczby są bardzo duże i będzie ciężko osiągnąć
podobną frekwencję, okazuje się, że nowa odsłona przynosi kolejny rekord – mówi Małgorzata
Mruszczyk, dyrektor MOPS w Częstochowie.
Celem akcji jest umożliwienie częstochowskim
seniorkom i seniorom aktywnego spędzenia
czasu, zachęcenie do wychodzenia z domu i podejmowania kolejnych ciekawych aktywności.

www.cgk.czestochowa.pl

T

en nowy związek żużlowców w biało-zielonych barwach z lokalnym
przedsiębiorstwem ma dać klubowi
wymierną korzyść sportową. Będziemy mierzyć w najwyższe cele – mówi
bez ogródek trener częstochowian
i reprezentacji narodowej, Marek Cieślak. Prezydent
Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk dodaje: Mnie
zadowoliłby srebrny medal, choć oczywiście wolałbym złoty.
W tym sezonie Cieślak będzie miał pod swoimi
skrzydłami naprawdę mocną ekipę. Wszystko dzięki nowym transferom włodarzy Włókniarza, którzy
postanowili ściągnąć do siebie indywidualnego mistrza świata z 2017 roku, Jasona Doyle’a. Pojawiały się
informacje, że Doyle to trudny w prowadzeniu żużlowiec.
Ja pracowałem z nim jeszcze w Falubazie Zielona Góra i nie
miałem żadnych problemów – broni Australijczyka opiekun częstochowian.
Po raz kolejny w Częstochowie pojawi się także weteran żużlowych torów, ponad 46-letni Norweg posiadający polskie obywatelstwo, Rune Holta. Niedawno
spotkałem się z Rune. To w pełni zdrowy, tryskający energią zawodnik, z którego powinniśmy mieć wiele pociechy.
Jakiż inny to obraz żużlowca od tego sprzed roku, gdy Holta
cierpiał po urazie nogi i właściwie trudno było o jakikolwiek
optymizm przed inauguracją rozgrywek – przyznaje trener „włókniarzy”.
I Doyle i Holta przybyli do Włókniarza z Torunia.

Trzecim zawodnikiem, który przez lata związany był
z toruńskim żużlem, jest Paweł Przedpełski, który zapewnia, że ten rok będzie dla niego znacznie lepszy
od poprzedniego. Bardzo starannie przygotowuję się do
niego. Nie ukrywam, że podobnie jak trener Cieślak jestem
wielkim fanem roweru i kiedy tylko pogoda pozwala, wsiadam na niego, by odbyć trening kondycyjny – zapewnia
żużlowiec.
W Częstochowie duże nadzieje wiążą również ze stratami juniorów. Jakub Miśkowiak, Mateusz Świdnicki
i Bartłomiej Kowalski mają powalczyć nie tylko o zdobycze w lidze, ale i o sukcesy w rozgrywkach młodzieżowych. Zamierzamy wystawić w nich także drugą drużynę ponieważ mamy sporo własnych wychowanków, którzy
zdali niedawno licencję. W sumie oszacowałem, że nasza
młodzież może w sezonie 2020 wystąpić nawet w 35 imprezach. To kolosalna liczba i dlatego liczymy, że wspomniana
druga drużyna będzie wspierana przez firmę Bocar – mówi
nam prezes Eltrox Włókniarza, Michał Świącik.
Wracając do lutowej prezentacji, obok części sportowej organizatorzy planują też część muzyczną.
W klubie zabiegano, by przy okazji prezentacji żużlowców pożegnalny koncert w Częstochowie dała
grupa Perfect. Niestety, te plany trzeba było zweryfikować, bo zespół wyjeżdża poza Polskę. Dlatego szykujemy dla kibiców niespodziankę – zagadkowo uśmiecha się prezes Świącik.

Andrzej Zaguła

Lodowisko na żużlowo i hokejowo

S

ezon zimowy w pełni, a miejskie lodowisko przy ul. Boya-Żeleńskiego 6/8 nie może narzekać na brak amatorów
łyżwiarstwa. Jednak 1 lutego zaplanowano na tym obiekcie
wizytę miłośników żużla, którzy postanowili rywalizować
w Rundzie Finałowej Dwumeczu Nieoficjalnych Indywidualnych
Mistrzostw Polski Miniżużla na lodzie. Organizatorem zawodów których początek wyznaczono na godz. 17.00 - jest UKS Speedway
www.cgk.czestochowa.pl

Rędziny, przy wydatnej pomocy władz samorządowych tej gminy.
Na miejskim lodowisku można też poczuć smak rywalizacji hokejowej. W każdy czwartek o godz. 20.30 swoje treningi prowadzą tam
hokeiści amatorzy, reprezentujący drużynę Kruków Częstochowa.
Kruki zapraszają na zajęcia wszystkich chętnych, którzy posiadają
kij, kask i oczywiście łyżwy. Uczestnictwo w hokejowych harcach jest
bezpłatne. az
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SPACER Z JULKIEM

Ratusz Miejski
R

Lata 50. (Ze zb. Muzeum Częstochowskiego)

Przez ponad sto lat był siedzibą władz miasta Częstochowy.
Obecnie służy kulturze – znajdują się tu oddziały Muzeum
Częstochowskiego, prezentowane są wystawy stałe i czasowe,
organizowane są koncerty, promocje książek, spotkania
z ludźmi kultury m.in. pisarzami i historykami.
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www.cgk.czestochowa.pl

atusz wzniesiony został w latach 1826–1834 przy Rynku św. Jakuba (obecnie plac Biegańskiego). Stało się tak w związku z zakończeniem w roku 1826 procesu połączenia dwóch miejscowości Starej (Częstochowy) i Nowej Częstochowy (Częstochówki).
Gmach jest w formie późnoklasycystyczny, zaprojektowany
został na planie kwadratu przez budowniczego województwa
kaliskiego Franciszka Reinsteina. W roku 1836 bryła budynku została powiększona w kierunku południowym (co przekształciło budowlę w podłużną). W części
najstarszej ratusz jest podpiwniczony (z charakterystycznym sklepieniem kolebkowym), z cylindryczną wieżą i kolistą klatką schodową z dachem o połaciach
pierwotnie pochylonych do wewnątrz (później dach przebudowany na czterospadowy). W roku 1841 ratusz ogrodzono parkanem ze sztachet na podmurówce.
W 1856 r. od frontu dobudowano żelazny balkon. Na parterze budynku głównego znajdowały się biura Magistratu miasta Częstochowy, na piętrze mieszkanie
prezydenta miasta oraz lokale zamieszkane przez urzędników. Całość założenia
architektonicznego od południa i po bokach otaczał dawniej duży ogród z podwórzem gospodarczym. Na wieży, w miejscu gdzie pierwotnie znajdowały się
półkoliste okna, w 1972 r. zamieszczono zegar (jego tarcze znajdują się z trzech
stron). W latach 1836–1963 budynek był siedzibą władz miasta.
W latach 50. i 60. XX wieku znajdowały się tu prezydium i wydziały Miejskiej
Rady Narodowej (handlu, przemysłu, komunikacyjny, rolnictwa i leśnictwa, społeczno – administracyjny, kultury, organizacyjny i ogólnogospodarczy). W roku
1963 zapadła decyzja o przekazaniu ratusza na cele muzealne; w latach 1965–1966
dokonano adaptacji budynku. W styczniu 1967 r. przekazano budynek Muzeum Okręgowemu. Obecnie funkcjonuje tu Muzeum Częstochowskie. W latach
2004–2006 przeprowadzono remont generalny ratusza – przebudowano wnętrza,
podwyższono wieżę o taras widokowy. W piwnicach budynku znajduje się lokal
gastronomiczny.
Stojący obok ratusza budynek zwany odwachem, jest jednym z dwóch, które
były symetrycznie ustawione z jednej i drugiej strony gmachu głównego. Zostały
zbudowane w latach 1826–1834 (także według projektu Franciszka Reinsteina).
Łącznie z ratuszem stanowiły integralną część założenia architektonicznego.
Wzniesione zostały na planie niepełnej podkowy z wewnętrznymi dziedzińcami,
otwartymi na zewnątrz strony południowej. Budynki te pełniły funkcje pomocnicze. W zachodnim pawilonie mieścił się odwach, areszt obywatelski i areszt
ścisły oraz pokój dla oficera. Ponadto znajdowało się tam miejsce na stajnię i wozownię. W pawilonie wschodnim pierwotnie obok pokoju dla pracownika miejskiego znajdowało się pomieszczenie na urządzenia przeciwpożarowe oraz waga
miejska. Funkcja pawilonów z czasem zmieniała się: w prawym (zachowanym)
mieściło się później więzienie śledcze z mieszkaniem dla naczelnika aresztu,
w lewym – odwach wojskowy; przetrzymywano w nim oficerów i szeregowców
armii rosyjskiej, którzy dopuścili się wykroczeń. Odwach użytkowały wszystkie jednostki garnizonu stacjonujące w mieście. W roku 1845 pawilon ten został
poważnie zniszczony przez pożar, lecz wkrótce go wyremontowano. Przypuszczalnie na przełomie XIX i XX w. pawilony zostały przebudowane (zamknięte
w czworoboki) i gruntownie odrestaurowane.
Od ok. 1911 r., po przeniesieniu rosyjskiego aresztu wojskowego z pawilonu
wschodniego do koszar Zawady (obecnie przy ul. Dąbrowskiego), obydwa pawilony wykorzystywane były na areszty policyjne. Przetrzymywano tu więźniów
kryminalnych, a także działaczy niepodległościowych i politycznych; osadzano
razem kobiety i mężczyzn (w czerwcu 1915 r. więziono tam 93 osoby – 81 mężczyzn i 12 kobiet). Funkcję aresztów pawilony przestały pełnić w II połowie 1930 r.
po utworzeniu więzienia na Zawodziu. Wschodni pawilon został rozebrany ok.
roku 1945, zachodni (nazywany do czasów obecnych odwachem) od 1965 r. przeznaczony był na cele muzealne, mieściły się w nim działy Muzeum Częstochowskiego. Od roku 2013 znajduje się tam Wydział Kultury, Promocji i Sportu Urzędu
Miasta Częstochowy. Julisz Sętowski

www.cgk.czestochowa.pl

Około 1876 r. (Ze zb. Muzeum Częstochowskiego)

Około 1909 r. (Ze zb. Muzeum Częstochowskiego)

2013 r., fot. Tomasz Gębuś
LUTY 2020
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Magda Fijołek: Płyta ukazała się w listopadzie. Na okładce widnieje
tytuł: „Za-chód”. Ten myślnik znalazł się tam specjalnie? Coś się za nim
kryje?
Mikołaj Kubicki: To tylko znak graficzny.

zaryzykować. On podrzucił trop z przeciwległego bieguna, czyli Sarsę.
Miałem trochę obaw, ale okazało się, że Sarsa ma potrzebę alternatywnego szukania muzyki. Chłonęła wszystko podczas nagrywania utworu
i była szczęśliwa, że może pokazać się z innej strony.

A czemu zachód?
To odniesienie do mojej przedostatniej płyty, zatytułowanej „Płyta rodzaju”. Tam stworzyłem pewną utopijną rzeczywistość. Na najnowszym
krążku zmierzam z kolei tam, gdzie tętni życie, wyruszam w poszukiwaniu lepszego świata. Drugie uzasadnienie jest takie, że płyta pisana była
nocami, a trzecie - żartobliwe, że przy powstawaniu płyty było dużo zachodu (śmiech).

Czyli jesteś zadowolony z tej współpracy?
Taka współpraca zawsze sprawia, że świat się kurczy. Kiedy ogląda się
jakichś wykonawców w telewizji, można odnieść wrażenie, że należą oni
do innej, obcej rzeczywistości. Jednak po spotkaniu z nimi twarzą w twarz
okazuje się, że wszyscy jesteśmy tacy sami.

Trójwymiarowy tytuł zwiastuje nowego Meek, Oh Why’a? Czym różni
się on muzycznie od tego sprzed kilku lat?
Pojawiła się dojrzałość w muzyce. Zawsze starałem się nie wchodzić w żaden konkretny nurt tylko po to, by z nim płynąć. Wolałem szukać swoich
środków wyrazu, własnych kolorów w muzyce. Starałem się to osiągnąć
poprzez coraz większe komplikowanie konstrukcji, czy to melodycznej
czy harmonicznej. Do tej pory wszystko, co jest minimalne, proste, mnie
odrzucało i musiałem to przekombinować. A teraz na „Zachodzie” zrobiłem coś na odwrót, uprościłem struktury harmoniczne. Mój wewnętrzny,
muzyczny redaktor sprawił, że ludzie wreszcie odbierają tę muzykę tak,
jak ja ją odbieram. Na tej płycie, podobnie jak na poprzednich, znalazły się
też moje teksty. Piszę o tym, co słyszę w sobie. Przestałem się bać słowa
hit, które w moim życiu znaczy coś innego niż w mainstreamie. Dla mnie
hit to singiel będący esencją pomysłu.
Na płycie współpracowałeś z Sarsą i Hyper Son. Skąd oni się wzięli?
Hyper Son to są moi znajomi z Krakowa, a numer „Zachód” jest moją
„rozstaniówką” z Krakowem, gdzie studiowałem. Z kolei udział Sarsy
był pomysłem Bartka Okroja, który jest producentem wykonawczym
płyty. Powiedziałem mu, że chcę się otworzyć na jakąś współpracę, chcę
10
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„Zachód” nie jest płytą wydaną własnym sumptem…
Rzeczywiście, ta droga już za mną. Teraz nagrywam płyty w firmie Asfalt
Records. Przy czym chciałem spróbować stworzyć moją najnowszą płytę
jak najbardziej samodzielnie. Napisałem muzykę i teksty, a jednocześnie
wziąłem się za produkcję i promocję. Okazało się, że nie jest to takie proste
i raczej niezgodne z moją romantyczną wizją świata.
Wbrew pozorom, pomimo porażki, myślę, że dużo Cię to nauczyło. Poznałeś wszystkie elementy produkcji…
Tak i bardzo się z tego cieszę. Półtora roku temu zastanawiałem się, o co
chodzi na tym rynku muzycznym. Jak to jest, że ktoś nagle się pojawia
i wszyscy łapią jego muzykę? Wydawało mi się i nadal wydaje, że to, co
robię, jest interesujące, lecz do tej pory przechodziło to jakimś bocznym
tunelem. Zastanawiałem się, czego nie wiem ja, a wiedzą inni. Czy to po
prostu wykupione lajki i wyświetlenia na YT. Teraz wiem, że muzyka
musi mieć magnetyzm, aby ludzie to kupili, bez tego ani rusz. Promocja
może jedynie spotęgować siłę, która płynie z muzy.
Hip hop, elektronika, co jeszcze można znaleźć na Twojej najnowszej
płycie?
Można się w niej doszukać alternatywnego popu, szczególnie w singlach.
W tych niesinglowych numerach więcej jest klimatów jazzowych.
www.cgk.czestochowa.pl

Czyli łączysz te wszystkie gatunki, w których wcześniej funkcjonowałeś…
Tak, choć w sumie na tej płycie zapomniałem nagrać jakąkolwiek
trąbkę, a przecież to mój żywioł. Zorientowałem się, kiedy krążek był
już gotowy. Muszę też zdradzić, iż zawsze miałem tak, że kiedy zrobiłem singla, to byłem już tak nakręcony, że od razu chciałem pchać
go do publiczności. W przypadku tej płyty wszyscy mnie stopowali:
nie wydawaj, skończmy całość, pomyślimy, co z tym będzie. I kiedy
płyta wychodziła, to czuło się już oddolną promocję. Wszyscy wiedzieli, że coś się szykuje... A gdy krążek się pojawił, to wstałem rano
i byłem w szoku, bo w mojej skrzynce było 50 wiadomości o tym, jak
inni się nim cieszą.
Wyczuwam, że jesteś generalnie tą płytą usatysfakcjonowany, a może
czujesz jeszcze jakiś niedosyt?
No właśnie tym razem jestem w pełni usatysfakcjonowany - pierwszy raz
mogę tak powiedzieć.
Trafiłeś wreszcie pod opiekę profesjonalnego managementu, firmy
„Art 2 music”, która współpracuje między innymi z VOO VOO, Muńkiem Staszczykiem, Julią Marcell i Królem. Jak się odnajdujesz w tej
nowej sytuacji?
Działamy już parę lat pod nazwą Meek’oh why? i zawsze naszą piętą achillesową był brak organizacji, szczególnie, że ja jestem bardzo
chaotyczny. Miewam momenty dużego pobudzenia, kiedy chce mi
się robić wszystko, a za chwilę potrzebuję się gdzieś zaszyć, schować
przed całym światem. W związku z tym wszystkim zacząłem wątpić,
czy znajdzie się ktoś, kto będzie nas rozumiał i dobrze zorganizuje
pracę zespołu. I co ciekawe, taka właściwa propozycja zjawiła się,
kiedy w zespole pojawiło się już kompletne zwątpienie, że cokolwiek
się uda. Stało się to przypadkowo. „Nów” okazał się utworem przetargowym. Oni, w Art 2 music, zauważyli, że to, co inni uznawali za
słabość, jest wbrew pozorom siłą.
www.cgk.czestochowa.pl

Kiedy koncerty?
Zaczynamy wiosną. Będzie ich sporo w całej Polsce. 1 marca, w Warszawie zapowiada się duży występ, podczas którego na scenie pojawi się
również Sarsa. Ale chcemy także wystąpić w Częstochowie. Moim marzeniem jest zorganizować kiedyś koncert w Hali Częstochowa, taki, żeby
policja musiała kierować ruchem.
Dobre są takie marzenia, bo jest do czego dążyć…
To byłoby takie wymowne, że w moim mieście odbywa się tak duży mój
koncert.
Coś, jak koncert, który zrobił Dawid Podsiadło z Taco Hemingwayem
na Stadionie Narodowym…
To rozpaliło moje zmysły…
Rozumiem, że kursujesz teraz między Częstochową a Warszawą. Nie
męczy Cię to trochę?
Na tyle jest mi dobrze i spokojnie w Częstochowie, że nie daję się zwariować. Mój kolega z zespołu dzwoni do mnie czasem i mówi, że gdziekolwiek pójdzie w Warszawie, ktoś pyta o płytę. To jest miłe, ale myślę, że
gdybym tam był, wówczas ciągle musiałbym być w amoku endorfinowym. A tak, wsiadam w pociąg, po dwóch godzinach jestem w stolicy
i tam zmieniam image - zakładam inne ciuchy. Natomiast wieczorem
wracam do domu, gdzie jestem sobą i siedzę spokojnie.
A muzycy, z którymi nagrywałeś płytę, są z Warszawy?
Dwóch jest z Częstochowy i dwóch z Zakopanego. Zakopiańczycy osadzili się w Warszawie.
Masz poczucie, że teraz spełniają się Twoje marzenia?
Tak, cieszę się z faktu, że dziś mogę żyć z muzyki. Kiedyś było inaczej.
Mam też świadomość, że jeśli jest się konsekwentnym i zna cel, do którego zmierza, to w końcu musi się udać.
LUTY 2020
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fot. A. Kozak

Mikołaj Kubicki dał
się muzycznie poznać,
kiedy był nastolatkiem.
Najpierw grał z kolegami
w zespole Jazzuici,
potem była Kapelanka,
a od kilku lat tworzy
projekt Meek, Oh Why?
Z dwoma ostatnimi
pojawił się kilka lat
temu na Frytce Off,
jeszcze przy ulicy
Piłsudskiego.
W listopadzie 2019 roku
wydał swoją najnowszą
płytę „Zachód”.

LITERATURA
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GATUNEK PRZYSZŁOŚCI?
Opowiadanie przez lata było
uważane przez niektórych za
ćwiczenie, wprawkę przed
napisaniem powieści. Często
traktowano je jako coś mniej
skomplikowanego, pewien
wyrywek, który raczej nie może
opisywać złożonej rzeczywistości. Do dzisiaj zdarza się, że na
różnych kursach kreatywnego
pisania młodzi adepci tej sztuki
zaczynają od opowiadania, które
ma się przerodzić w przyszłości
w większą całość, być przyczynkiem do dłuższej historii. Jednak
współcześnie zdajemy sobie
doskonale sprawę z tego,
że opowiadanie to całkiem
osobny gatunek, który także
ma swoich mistrzów.

S

łynny zakład Hemingwaya o tym, że napisze opowiadanie
dokładnie w sześciu słowach, znają chyba wszyscy. Powstało wtedy: „Na sprzedaż: dziecięce buciki, nigdy nienoszone”.
I choć jest to raczej legenda, to pokazuje bardzo wyraźnie, że
w zaledwie kilku słowach można zbudować nie tylko historię,
ale przede wszystkim przekazać ogrom skomplikowanych emocji. W ostatnich latach na rynku wydawniczym pojawiło się tak wiele zbiorów
opowiadań, że nikt już chyba nie traktuje tego gatunku po macoszemu. Choć
zadebiutować nim nadal jest nieco trudniej niż opasłą powieścią, to jednak nie
sposób zapomnieć o wielkich nazwiskach (jak choćby George Saunders czy
David Foster Wallace), których tomy pojawiły się niedawno w polskim tłumaczeniu. Wydawnictwo W.A.B przypomniało, a dla niektórych odkryło, opowiadania nieco zapomnianej i niedocenianej Flannery O’Connor. Polscy twórcy
również mają się czym pochwalić, żeby wymienić tylko „Florydę” Grzegorza
Bogdała, „Świat dla ciebie zrobiłem” Zośki Papużanki, „Egzorcyzmy księdza
Wojciecha” Krzysztofa Vargi, „Rejwach” Mikołaja Grynberga, „Uprawę roślin
południowych metodą Miczurina” Weroniki Murek.
Częstochowscy pomysłodawcy Turnieju Jednego Opowiadania od dawna wiedzą o sile drzemiącej w krótszych formach prozatorskich. Od 2018 roku turniej odbywał się w Ośrodku Promocji Kultury „Gaude Mater”, był też częścią
Festiwalu Dekonstrukcji Słowa „Czytaj!” Jego formuła polega na zaproszeniu
nieprofesjonalnych pisarzy do zaprezentowania swojej twórczości szerszej
publiczności. Jedyny warunek – opowiadanie musi być odczytane na głos,
a prezentacja autora nie może trwać dłużej niż pięć minut. Do tej pory turniej
przyciągnął już kilkudziesięciu uczestników, a zwieńczeniem ich prezentacji
jest drugi już tom pokonkursowy „Turniej Jednego Opowiadania. Antologia.
Tom 2” pod redakcją Michała Wilka, wydany przez Ośrodek Promocji Kultury
„Gaude Mater” i Koło Literackie Anafora.
W tym tomie znajdziemy trzynaście tekstów pióra sześciu autorów: Kuby
Kacprzaka, Barbary Strzelbickiej, Emilii Ślimok, Marka Palutkiewicza, Pauliny
Wysockiej-Morawiec oraz Sławomira Domańskiego. Czy coś łączy te opowiadania? Zasada pięciu minut. Przeczytanie każdego z tych tekstów nie powinno
Wam zająć więcej czasu. Ale czasem warto go poświęcić, żeby opowiadanie
przeczytać choć raz jeszcze. Ta turniejowa zasada dla jednych mogła być pomocna, innym sprawiała trudność. Niełatwo bowiem zawrzeć zamkniętą, poważną lub zabawną historię w tak restrykcyjnych ramach. Brawa dla autorów
(i redaktora), że im się to udało. Nie chcę zdradzać fabuł czy pomysłów na opowiadania z tego tomu, ale warto wspomnieć o pewnych ogólnych tematach,
które wydają się być dla autorów ważne. Jest to bez wątpienia kwestia odbierania przez nas czasu – w sposób zarówno subiektywny, jak i obiektywny (o ile
taki istnieje), przywiązanie do zasad albo przeciwnie – ich łamanie oraz absurdy rzeczywistości, które często są naszą własną „zasługą”. Paulina Wysocka-Morawiec zastanawia się w „Skrzypcach” nad tym, jak to, co ludzkie splata się
z tym, co nie-ludzkie, Kuba Kacprzak w opowiadaniu „Jak co dzień” przedstawia powolny, ale nieunikniony rozpad relacji między dwojgiem ludzi, Barbara
Strzelbicka w „Uprzejmie donoszę” pokazuje, dokąd może zaprowadzić bezrefleksyjne przestrzeganie regulaminów, zasad i litery prawa, a Emila Ślimok
w „Śnie” obrazuje skomplikowane przyciąganie i odpychanie się dwojga ludzi.
Są opowiadania o poważnym czy wręcz nieco pesymistycznym wydźwięku,
ale część autorów prezentuje sporą ironię wobec otaczającej rzeczywistości
i współczesnego świata (a czasem też autoironię). Marek Palutkiewicz zaprasza
nas na przykład do poznania bajki o królu Rupercie i jego doradcy Tezeuszu,
która jest mocno alternatywna w stosunku do pięknych opowieści z happy
endem, jakie większość z nas pamięta ze swojego dzieciństwa. Zamykające
antologię opowiadania Sławomira Domańskiego są natomiast namysłem nad
nieobecnością i trwaniem człowieka w świecie.
Opowiadania są coraz chętniej i częściej wydawane przez mniejsze i większe
wydawnictwa. Wygląda na to, że ten gatunek może czekać naprawdę świetlana przyszłość. Dlatego trzymajmy kciuki za młodych, częstochowskich twórców – niech doskonalą warsztat i próbują sił nie tylko w kolejnych edycjach
Turnieju Jednego Opowiadania, ale również w innych konkursach, które pozwolą rozwinąć im skrzydła.

Sylwia Góra
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Stalowe
giganty
ak zmienić złom w bajkę? Można się o tym przekonać,
odwiedzając Galerię Figur Stalowych, która niedawno zawitała do Częstochowy. To ekspozycja, która pokazuje, jak
ludzie pełni pasji, wyobraźni, talentu i cierpliwości potrafią
tchnąć nowe życie w bezużyteczne wydawałoby się metalowe części: śruby, elementy silników, koła zębate, łańcuchy, przekładnie i nakrętki.
Galeria Figur Stalowych w Częstochowie to ponad 80 eksponatów
wykonanych z recyklingu części złomu stalowego. W częstochowskim centrum handlowym M1, na powierzchni tysiąca metrów
kwadratowych, zobaczyć można nie tylko ulubione postacie z bajek,
filmów, książek, ale także rzeczywistych rozmiarów samochody czy
motory. Największe rzeźby to ponad 3-metrowe figury inspirowane
robotami z serii filmów o Transformersach. Są także ważące ponad
dwie tony samochody znanych marek, budzące zachwyt każdego
fana motoryzacji, czy pojazdy inspirowane filmem „Mad Max”.
Idea realizacji projektu zrodziła się na złomowisku „Skup złomu przy

czołgu” w Pruszkowie koło Warszawy. Inicjatorem i kreatorem Galerii jest „Jose” Mariusz Olejnik, który od 2011 roku konsekwentnie
realizuje swój niepowtarzalny w skali światowej pomysł. Liczący dziś
120 osób międzynarodowy zespół rzemieślników wykonuje na całym
świecie te wyjątkowe rzeźby, poświęcając nieraz tysiące godzin, aby
efekt końcowy zaskoczył wszystkich. Setki tysięcy elementów do budowy rzeźb artyści znajdują na lokalnych złomowiskach.
Wszystkie stalowe figury wykonywane są przy pomocy technologii
spawania. Pierwszą czynnością jest wykonanie siatki kartograficznej, na której odbywa się profilowanie rzeźby, wykonywane pod
wpływem wysokiej temperatury palnika, będącego podstawowym
narzędziem pracy rzemieślników. Technologia, w której powstają figury, nie posiada żadnych ograniczeń, stąd ich różnorodność. Żadna
z rzeźb nie jest tworzona z odlewu ani przy użyciu ciężkich maszyn,
artyści nie korzystają z form - jest to w 100% praca ręczna.
Galerię Figur Stalowych można zobaczyć w częstochowskim M1
do 15 marca.

Duch Delta

Na częstochowskiej scenie muzycznej zadebiutował nowy zespół - Duch Delta. W styczniu mogliście ich
przetestować podczas koncertu w Muzycznej Mecie. Lada moment ukaże się pierwszy singiel grupy, która
w tym roku chciałaby wydać również większy materiał.
Zespół powstał w 2018 roku. Składa się z doświadczonych muzyków:
Łukasza Skiby (Krzywe Nogi), Borysa Sławenty (Radios in Motion, Habakuk, Makabunda) i Jacka Czekaja (Vena Valley, Volver, Chaos Engine
Research). Jego surowe brzmienie opiera się w dużej mierze na bluesowych fascynacjach Skiby. Nazwa grupy ma kojarzyć się oczywiście z delta bluesem – rdzennym gatunkiem muzyki bluesowej, w części country.
Delta blues to muzyka bardzo energetyczna, płynąca prosto z serca. Inspiracją
do jej tworzenia byli Afroamerykanie z lat 40. i 50. XX w., którzy tego rodzaju

dźwięki serwowali, grając na przydomowych werandach. To prosty i szczery
przekaz - mówi Łukasz Skiba. Te dawne brzmienia członkowie zespołu
„ubrali” we współczesny aranż. Skibę zawsze pociągał minimalizm w
muzyce, to, że czasem dwóch, trzech muzyków potrafi zagrać jak cały
zespół. Teraz, we trójkę, muzycy mogą tego próbować. Ich twórczość
jest intrygująca, ponieważ każdy z artystów wniósł do brzmienia zespołu odmienne doświadczenia muzyczne i fascynacje, w których do
tej pory był osadzony. Magda Fijołek
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ROZMOWA

M

ichał Wilk: 25 lat na scenie minęło. Odczuwa
Pan upływ tego czasu?

Waldemar Cudzik: Wolniej odczuwałem upływ
czasu, kiedy byłem aktorem z dziesięcioletnim
stażem. Teraz odczuwam go tak, jak każdy starszy facet. Czas upływa w tempie błyskawicznym. Nie tak dawno temu
miałem jubileusz 20-lecia, a teraz już 25-lecia pracy zawodowej. Wkrótce
będzie 30-lecie... Zatem to bardzo szybko się toczy.
Pana związki z teatrem są jednak znacznie dłuższe. Zaczęło się w Krakowie…
Tak. Po maturze wylądowałem na wydziale geologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie studiowałem dwa lata. Jednak w trakcie studiów zacząłem chodzić na spektakle, za co jestem wdzięczny Krakowowi. W efekcie
wybuchła wielka miłość do teatru. Przy okazji okazało się, że mam jakieś
predyspozycje do zawodu aktora. Zaczęło się na scenach totalnie amatorskich – na początku był Dom Kultury Kolejarza, potem dostałem się
do studenckiego Teatru 38, który w tamtych latach był dosyć poważany
i znany w Polsce i Europie. Udało mi się z nim trochę pojeździć po świecie. W tym czasie zdawałem po raz pierwszy do szkoły teatralnej. Nie dostałem się. Po roku spróbowałem jeszcze raz i już się udało.

Kocham grać
na tej scenie

A jak to się stało, że trafił Pan do częstochowskiego teatru?
Po ukończeniu studiów miałem troszkę dość Krakowa. Postanowiłem,
że wrócę w rodzinne strony. Dostałem angaż w teatrze w Opolu, gdzie
przepracowałem dwa sezony, ale wskutek różnych perturbacji musiałem zrezygnować. Za namową kolegi przyjechałem do Częstochowy na
rozmowę kwalifikacyjną. Zostałem przyjęty i tak to się toczy. Kocham
grać tutaj na tej scenie.
Gdy z perspektywy czasu patrzy Pan na nasz teatr i na siebie w tym
teatrze, to co Pan widzi?
Po tylu latach mogę sporo powiedzieć. Teatr przeszedł wielką metamorfozę. Na początku lat 90. XX w. to był trochę taki teatr z lat 60. - ale dyrekcja
Henryka Talara to odmieniła. Zmienił się zespół, całość nabierała bardziej
profesjonalnego kształtu. My zaczęliśmy dużo grać, a ludzie zaczęli przychodzić. Oczywiście nie neguję tego, co było wcześniej, po prostu wówczas teatr totalnie się zmienił. Potem nastąpiła dyrekcja Marka Perepeczki,
Katarzyny Deszcz. Teraz jesteśmy teatrem eklektycznym, rzemieślniczym,
musimy grać wszystko, by zadowolić całą widownię. Teatr im. Adama
Mickiewicza jest jedynym teatrem instytucjonalnym w mieście, dlatego
spoczywa na nim obowiązek docierania do jak najszerszej publiczności.

Laureat Nagrody Teatralnej Prezydenta Miasta Częstochowy
za najlepszą rolę męską w sezonie artystycznym 2018/2019 za rolę
Merkina w sztuce „Poniżej pasa” oraz nominowany do tytułu Osobowość
Roku 2019 w kategorii Kultura za tę samą rolę – Waldemar Cudzik,
obchodzi w tym roku 25-lecie pracy aktorskiej.

fot. Piotr Dłubak

Dla niektórych osób jubileusz to okazja do podsumowań czy wspomnień. Jest w Pana pracy zawodowej coś – rola, zdarzenie, osoba – co
zapadło Panu szczególnie w pamięć?
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Zacznę od szkoły teatralnej, bo to bardzo istotny element zdobywania
mojej świadomości aktorskiej. Moja prowadząca – profesor Anna Polony,
aktorka typowo intuicyjna, nie intelektualistka (mówię tu o intelektualizmie scenicznym, bo są tacy aktorzy, którzy reagują bardzo emocjonalnie,
intuicyjnie, a są tacy, którzy starają się wszystko przetrawić; jednym udaje
się lepiej, innym gorzej, nie neguję żadnej z metod) – nauczyła mnie tego
intuicyjnego podejścia do zawodu, który moim zdaniem się sprawdza.
W moim przypadku bardzo często potwierdza się zasada mówiąca, że
pierwsza myśl okazuje się najtrafniejsza. Oczywiście nie zawsze tak jest,
ale w większości sytuacji tak - więc hołduję temu typowi aktorstwa. Później, po wielu latach, znaczące było dla mnie spotkanie z Adamem Hanuszkiewiczem. Realizowaliśmy wtedy „Balladynę”. Miałem tego pecha
- a może nie pecha - że grałem Kirkora, który w tej inscenizacji rozpoczyna
spektakl. Jego słowa są pierwszymi w sztuce. I tylko te słowa: „Rady zasięgnąć warto u człowieka...”, zaczęliśmy ćwiczyć z reguły na każdej próbie, po cztery godziny. Dlaczego? Dlatego, że to jest nauka akcentów, na-

uka myślenia, nauka tego, co się chce powiedzieć oraz tego co ważne, a co
nie. No i to mi bardzo pomogło. Do teraz pamiętam, że po coś się wchodzi
na scenę, że po coś się coś mówi, że to widz musi zrozumieć. Ja nie muszę
rozumieć do końca. Ja muszę tylko przekazać tak, żeby widz zrozumiał
lub odebrał w jakikolwiek dla siebie korzystny sposób. Następnym dużym krokiem była współpraca z Adamem Sajnukiem z Teatru WARSawy
w Warszawie, który zrobił z nami „Efekt” – kontrowersyjny spektakl. To
było niesamowite przeżycie. Na koniec dodam jeszcze współpracę z André Hübnerem-Ochodlo. To chyba już moja dziewiąta realizacja z nim.
Świetna sprawa. Między nami panuje duża swoboda, dogadujemy się
bez słów. Nie ma nic gorszego dla aktora, gdy czuje się zażenowany, że
coś chce, ale wstydzi się pokazać. To jest już koniec. U André tego nie ma.
On jest bardzo otwarty. Ja też się otworzyłem. Dlatego z dziesiątek propozycji jesteśmy w stanie zrobić bardzo szybko w miarę solidny spektakl.
Wspomniał Pan o teatrze eklektycznym i rzemieślniczym charakterze
pracy, a w jakim repertuarze czuje się Pan najlepiej?
Nienawidzę tekstów przeintelektualizowanych i przepsychologizowanych, ale ogólnie mogę zagrać we wszystkim. Wynika to z warsztatu,
który zdobywa się z biegiem lat. Jeśli jednak miałbym wybierać, to wybrałbym delikatne opowieści obyczajowe, ale takie, które naprawdę mówią coś o życiu. Opowieści ambitne i mądre. Tam – moim zdaniem – istnieje wielka szansa na nawiązanie bardzo intymnego dialogu z widzem.
Wiem jednak, że wyjątkowo ceni Pan sobie spektakle dla dzieci…
Tak. W kontekście tego, co powiedziałem przed chwilą na temat bliskiego kontaktu z widzem, muszę dodać, że bywały takie lata, gdy dzieci
były najuczciwszym odbiorcą, jakiego miałem w teatrze. Mówię teraz
o moim punkcie widzenia. Dlatego tak się w to wciągnąłem. Niespodziewane reakcje, które się zdarzały na spektaklach, bardzo mnie podbudowywały i optymistycznie nastrajały do każdego dnia.
Z kolei aktorstwo filmowe czy piosenkarstwo to już raczej nie Pana
żywioł...
Oczywiście gdyby były propozycje filmowe, to bym się starał. Za to
o śpiewaniu nie chcę rozmawiać, bo to jest dla mnie najbardziej stresująca forma aktorskiej sztuki. Aczkolwiek gram w spektaklach muzycznych. Na przykład bardzo kochałem – z powodu wykonawstwa moich
kolegów z Teatru Atelier – „Wesołe miasteczko – Agnieszka Osiecka.
Piosenki ostatnie”. To był spektakl niby muzyczny – choć moim zdaniem
poetycki, tylko wykonany w formie wokalnej. Świetne aranże, genialne
teksty, łzy na widowni, nasze wzruszenie – to fajne chwile.
A co z pracą lektora?
Oj, to było kiedyś, dawne czasy. Ale nawet ostatnio jakiś młody człowiek
znalazł grę komputerową z lat 90. i napisał do teatru, że chce autograf
„tego pana, co to nagrywał”. On sam to znalazł. To niesamowite – po
dwudziestu latach przychodzą takie wspominki. Poza tym nagrywałem
reklamy, pracowałem w radiu, przeczytałem też kilka nowel Prusa czy
Sienkiewicza. I to wszystko.
Ma Pan przed sobą jeszcze jakieś aktorskie wyzwania, cele do osiągnięcia?
To trudno określić. Nie mam celów, po prostu czekam. To ciągłe czekanie jest chyba ciekawsze niż planowanie. Ja nie mam czegoś takiego, że
„chciałbym zrobić to”.
A zamierza Pan jakoś szczególnie świętować swój jubileusz?
U nas w teatrze tradycją jest, że dyrekcja podczas znaczącego dla aktora
spektaklu – w moim przypadku jest to „Poniżej pasa” – składa podziękowania. Ja z kolei nie organizuję żadnej fety czy koncertu. Nie…, to nie ja.
LUTY 2020
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TEATR

MUZYKA

Muzyka organowa to kilka wieków tradycji i inspirujące muzyczne
możliwości. Z Janem Mroczkiem, częstochowskim organistą,
pedagogiem i animatorem kultury, rozmawiamy przy okazji
zeszłorocznej premiery jego płyty „Francuska Symfonika Organowa”.

fot. Krzysztof Pierzgalski

Swoją przygodę z muzyką zaczynał Pan
w dzieciństwie. Czy od początku było to marzenie o grze na organach, czy też musiał Pan
dorastać do tego instrumentu?
Grałem już kilka lat na fortepianie. Myślałem
o spróbowaniu czegoś nowego i, kiedy nadchodził czas egzaminów wstępnych do Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia, byłem
akurat na wymianie naszej klasy organów ze
szkołą muzyczną w Belgii. Zwiedzaliśmy m. in.
Katedrę Najświętszej Maryi Panny w Antwerpii. Pan organista, wyglądający jak św. Mikołaj,
grał wyśmienicie, a brzmienie organów przypominało ogromną orkiestrę symfoniczną. To
był z pewnością ten impuls. Natomiast sam
impuls nie miałby odpowiedniej mocy, gdyby
nie fakt, że mój ojciec także jest organistą i wiele
razy z podziwem wsłuchiwałem się w jego grę.
Jako kilkulatek lubiłem przed mszą przygotować tacie stanowisko: rozsuwałem roletę kontuaru, włączałem wcześniej podpatrzone kombinacje głosów, które stosował, wyjmowałem
nuty. Stąd widać, że to cały czas gdzieś krążyło.
Zresztą od roku mam przyjemność grać na tych
samych organach, w tym samym miejscu, czyli
w wyjątkowym Kościele Rektorackim.
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Ma Pan swoich artystycznych mistrzów? Kto
ukształtował Pana jako muzyka?
Miałem szczęście do mądrych i inspirujących
nauczycieli. Gry na organach uczyłem się kolejno u: mojego ojca - Adama Mroczka, prof.
Józefa Serafina i Daniela Rotha. Podczas kilkunastoletniej edukacji instrumentalisty - za-

równo w szkole średniej, jak i na studiach - jest
możliwość brania udziału w licznych kursach
mistrzowskich, są więc też inni pedagodzy
i właściwie tych osób, które nas kształtują, jest
naprawdę dużo. Opinie, które przekazują, często bardzo różnią się od siebie, ale naszą rolą jest
przetworzenie ich na własny język muzyczny.
Sam też jest Pan pedagogiem. Czy to doświadczenie przekłada się jakoś na Pana twórczość?
Czy praca z młodymi inspiruje i mobilizuje
do ciągłego rozwoju, czy grozi raczej popadnięciem w dydaktyczną rutynę?
Praca pedagogiczna jest bardzo interesująca.
Staram się też doradzać uczniom i studentom
w ich dalszej artystycznej drodze w oparciu
o swoje doświadczenie z dotychczasowych
występów. Do każdego młodego muzyka trzeba podejść indywidualnie. Często uczniowie
zadają takie pytania, na które dopiero muszę
poszukać odpowiedzi, dlatego uważam to za
dodatkową inspirację.
Od prawie piętnastu lat organizuje Pan „Częstochowskie Dni Muzyki Organowej”. Może
opowiedzieć Pan więcej o tej inicjatywie?
Jest to festiwal, podczas którego zawsze słyszymy różnorodną muzykę w najlepszych wykonaniach. Występowali dotąd uznani artyści
z Polski, Anglii, Francji, Holandii, Rosji i Węgier. Czasem jest to spojrzenie w przeszłość
i sięgnięcie do bogatego repertuaru z dawnych
wieków, czasem klasyczny, znany repertuar,
ale w ciekawym zestawieniu, innym razem organy są na pierwszym planie jako instrument
solowy lub też akompaniują chórowi czy orkiestrze, czasem są to organy Hammonda w trio
jazzowym. Zapraszam wszystkich miłośników
muzyki organowej co roku na przełomie września i października.
W tym roku ukazała się Pana nowa płyta
„Francuska Symfonika Organowa”. Co na
niej znajdziemy?
Na nagraniu prezentowanych jest siedem
kompozycji, powstałych w latach 1900-1996.
Wspólnym mianownikiem jest odwoływanie
się do symfoniki - wcześniej w formie czy fakturze, w drugiej połowie XX wieku nadal są to
bardziej nawiązania do brzmienia orkiestry,
poszczególnych instrumentów solowych czy
ich charakterystycznych efektów, np. arpeggio harfy, smyczkowego spiccato czy tremolo.
Kilka kompozycji jest opartych na starych melodiach gregoriańskich, przy czym muzyka,
jaka powstała z tych inspiracji na przestrzeni
stu lat, jest bardzo zróżnicowana. To zróżnicowanie także podkreślają ogromne możliwości
brzmieniowe organów Bazyliki Jasnogórskiej
- drugiego pod względem wielkości instrumentu w Polsce.
www.cgk.czestochowa.pl

Królowa Śniegu
z niespodziankami

S

fot. Piotr Dłubak

Adam Florczyk: Organy postrzegane są przede
wszystkim jako instrument liturgiczny, ale
przecież nie są one na wyłączność przypisane
do muzyki sakralnej. Jak bogaty i różnorodny
jest świat muzyki organowej?
Jan Mroczek: Najstarsze zachowane kompozycje na ten instrument pochodzą z połowy XV
wieku, czyli chyba śmiało można nazwać świat
muzyki organowej bogatym i różnorodnym,
skoro możemy podziwiać kompozycje pisane
na przestrzeni prawie 600 lat. Do połowy XIX
wieku rzeczywiście większość repertuaru była
komponowana na użytek liturgii. Paradoks jest
taki, że obecnie słuchamy np. Bacha na specjalnie zorganizowanym koncercie, a jeszcze około
100 lat temu muzyka na takim poziomie była
wykonywana co niedzielę dla podkreślenia sacrum. Na początku XX wieku organy były już
w wielu salach koncertowych, wykorzystywano je także do ilustrowania muzyką na żywo
pokazów kina niemego. W Stanach Zjednoczonych organy stanowiły również istotny element
meczy koszykówki i hokeja. Drużyny Chicago
Bulls i Chicago Blackhawks grały do 1994 roku
w hali, gdzie były prawdziwe organy piszczałkowe.

Co prawda w tym
roku zima nie patrzy
na nas łaskawym okiem
i nie obsypuje miasta
śniegiem, Częstochowa
będzie jednak miała
swoją „Królową
Śniegu”. Oczywiście
chodzi o baśń
Andersena, którą
na język sceniczny
przetwarza Magdalena
Piekorz.

pektakl jest budowany na bazie adaptacji baśni napisanej
przez Beniamina Bukowskiego. To dramaturg, który w tej
chwili święci spore triumfy i za swoje adaptacje otrzymał
już wiele nagród. Bukowski studiował filozofię i wyciągnął z tej
opowieści wszystko, co najważniejsze: siłę miłości, unikalność życia czy też to, że nie wszystko jest takim, jak się wydaje. Trollami
są w tej bajce chłopcy (w naszej wersji grane przez aktorki), a „Królowa Śniegu”,
nie jest do końca zła. Nie ma tu jednoznacznie złych postaci – mówi reżyser
spektaklu, Magdalena Piekorz - Staraliśmy się tak budować tę historię, aby
otwierać ludziom oczy, wyłuskać z niej mądrość.
Zapowiada się spektakl, równie atrakcyjny dla dzieci, jak i dla dorosłych.
Piekorz wykorzystuje przy tym przedstawieniu swoje zawodowe doświadczenia ze świata filmu. Przy realizacji użyto bowiem techniki green boxu, a część scen jest nagranych wcześniej. Istotna będzie interakcja
między postaciami, które są na scenie i na ekranie. Dodatkowo spektakl
ma bardzo rozbudowaną warstwę dźwiękową. Piękną muzykę napisał
Adrian Konarski, a teksty do piosenek Magdalena Piekorz. Chcieliśmy,
aby piosenki były dopowiedzeniem akcji baśni. W ten sposób stworzyliśmy całą
wersję wizualną. Konfrontujemy to, co myślą bohaterowie, z tym, co naprawdę
się dzieje.” - mówi dyrektorka Teatru im. Adama Mickiewicza. Autorzy
chcą w przyszłości nagrać płytę z muzyką i piosenkami ze spektaklu.
Spektakl nie ma scenografii sensu stricte, ponieważ jest ona osadzona
tylko w grafice na ekranach. Ponieważ akcja spektaklu rozgrywa się
www.cgk.czestochowa.pl

w Częstochowie w latach 30. XX w., odtworzone zostały główne obiekty naszego miasta. Autorem grafik jest Hektor Verios. Częstochowa ma
bardzo piękną architekturę i mam nadzieję, że rozpoznawanie miejsc sprawi
widzom dużo radości - mówi Magdalena Piekorz. - Zebraliśmy z Hektorem
sporą dokumentację o Częstochowie. Hektor musiał też pochodzić po mieście,
porównać, jak wybrane budynki wyglądały wcześniej. Piekorz przyznaje, że
realizacja spektaklu jest dla niej stresująca, ponieważ po raz pierwszy
tworzy spektakl z użyciem animacji komputerowej.
Ciekawostką jest to, że w przedstawieniu gra tylko czterech aktorów:
Antoni Rot, Robert Rutkowski oraz gościnnie Krzysztof Koła i Bartosz
Buława. Pozostałe role kreuje dziesięć aktorek naszego teatru. Większość
aktorek i aktorów gra w przedstawieniu po dwie, a nawet trzy role.
W ciągu jednej opowieści muszą zmieniać całkowicie swoją tożsamość.
Niezwykłe kostiumy zaprojektowała dla nich Dominika Żłobińska. Autorem choreografii jest Jakub Lewandowski, a za światło odpowiada Paweł Murlik.
Elementem spektaklu są sztuki magiczne. Magdalena Piekorz zaprosiła
do współpracy Macieja Pola, który ma swój własny teatr magiczny. On
sprawi, że podczas spektaklu będą się dokonywać czary.
„Królowa śniegu” to moja ulubiona baśń. Płynie z niej mądrość, że człowiek
jest w stanie zmienić drugiego człowieka, dzięki szczeremu uczuciu. I ja w to
wierzę – podsumowuje Piekorz.

Magda Fijołek
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KONCERTY

Lemon
akustycznie

BIG-BITOWE
przebudzenie

Częstochowcy fani zespołu LemON od dawna czekają na ten
koncert. 17 lutego, w Filharmonii Czestochowskiej zabrzmią,
w wyjątkowych aranżacjach akustycznych, najpiękniejsze
utwory zespołu ze wszystkich albumów studyjnych.

L

emON to zespół założony w 2011 roku przez wokalistę
i kompozytora Igora Herbuta. Grupa szybko zdobyła
uznanie branży muzycznej, otrzymując dla swoich albumów nominacje do Fryderyków, a jednocześnie udało jej
się zyskać wiernych słuchaczy, którzy obsypują ją niezliczonymi
wyróżnieniami (m.in. SuperJedynka, Sopot TOPTrendy, Eska Music
Award, Przebój 25-lecia Radia Zet, Yach). Albumy ,,LemON”, ,,Scarlett”, ,,Etiuda zimowa” i „Tu” zostały doskonale przyjęte w środowisku muzycznym, a trzy pierwsze w błyskawicznym tempie pokryły się złotem i platyną.
LemON to także fenomen w Internecie. Na samym Facebooku zespół
zgromadził blisko 400 000 fanów. Klipy zespołu zostały wyświetlone
łącznie ponad 50 000 000 razy. Co najbardziej zaskakujące, nawet niekomercyjne, niszowe utwory, takie jak ,,Lwia część”, ,,Dewiat”, ,,Litaj
ptaszko” czy ,,Do świąt” mają setki tysięcy wyświetleń na YouTube.
Oficjalny Fanclub LemON zrzesza tysiące oddanych fanów, którzy
aktywnie uczestniczą w życiu zespołu, organizując widowiskowe, zapadające w pamięć akcje towarzyszące koncertom i premierom płyt.

22 lutego, w Teatrze
im. Adama Mickiewicza
wystąpi Ania Rusowicz.
Pierwsza dama
współczesnego
big-bitu przyjedzie,
aby promować swój
najnowszy album
„Przebudzenie” i zabrać
fanów w muzyczną
podróż w czasie.
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JAZZOWE REQUIEM

Lutowa edycja festiwalu JAZZtochowa zapowiada się wyjątkowo ekscytująco. Na scenie Ośrodka Promocji Kultury
„Gaude Mater”, w ramach projektu Polish Jazz Requiem, zagrają Marcin i Bartłomiej Oleś, Wojtek Jachna,
Irek Wojtczak oraz Bartosz Prucnal.

I

www.cgk.czestochowa.pl

fot. Blanka Tomaszewska

publiczność i otworzył Ani drzwi do prawdziwej popularności.
Pierwsza solowa płyta „Mój Big-Bit”, nad którą artystka pracowała przez kilka miesięcy, składa się z dwunastu piosenek. Sześć z nich pochodzi z repertuaru Ady
Rusowicz, występującej z zespołem Niebiesko-Czarni.
Pozostałe sześć utworów to autorskie dzieło Ani – dzieło, którym udowodniła, że doskonale czuje ten styl.
„Przebudzenie” to najnowsza, długo wyczekiwana
płyta Ani Rusowicz. Tym razem artystka wyprodukowała swój album sama. Zainspirowana podróżami
m.in do Nowego Orleanu, nagrała muzykę z zespołem na tzw. „setkę” i przy użyciu taśmy. Wokalistka
zaprosiła do współpracy również sekcję dętą, która
nadała wydawnictwu klimat bluesowo-funkowo-rockandrollowy, w niektórych momentach przypominający wręcz utwory Jamesa Browna czy Otisa Reddinga. Jak zawsze u Rusowicz jest to sentymentalna
podróż do lat 60. i 70. XX w. oraz opowieść o życiu
człowieka wychodzącego naprzeciw drugiemu człowiekowi i żyjącego zgodnie z naturą.
Zdecydowanie warto pojawić się w częstochowskim
teatrze i osobiście przeżyć tę bigbitowo-rockowo-funkową eskapadę.

fot. Honorata Karapuda

R

usowicz jest dzisiaj jedną z najbardziej rozpoznawalnych i cenionych
polskich wokalistek. Ma na koncie
cztery statuetki Fryderyka i cztery
albumy w stylu retro, z których
dwie okryły się statusem „złotych”. Jest kompozytorką, autorką tekstów, ale przede
wszystkim osobą, która na nowo przywróciła klimat
i muzykę lat 60. i 70. XX w. w Polsce. Koncerty Ani,
a także sesje i wywiady z jej udziałem zawsze charakteryzują się niebywałym stylem oraz smakiem.
Początek kariery Ani Rusowicz to współpraca z zespołem Dezire, z którym artystka zdobyła nominację
do Fryderyków w kategorii „hip-hop/r&b” za album
„Pięć Smaków”. Później poświęciła się studiowaniu
psychologii, równolegle przygotowując własne kompozycje. Zaowocowało to powstaniem zespołu IKA,
który wokalistka stworzyła wspólnie z mężem, perkusistą Hubertem Gasiulem (znanym m. in. z zespołu
Wilki). Rusowicz zaśpiewała także z zespołem Czarno-Czarni w ich przeboju „Kwiat nienawiści”. Kluczowy w jej karierze okazał się jednak rok 2011 i festiwal
w Opolu, gdzie pojawiła się z recitalem poświęconym
pamięci swojej, zmarłej dwadzieścia lat wcześniej
mamy - Ady Rusowicz. Występ ten zachwycił opolską

Grupa ma na koncie występy na najważniejszych festiwalach (m.in.
Woodstock, Sopot, Opole) oraz koncerty za granicą (Wembley Arena w Londynie, trasa klubowa na Wyspach Brytyjskich, występy we
Włoszech, Austrii i Niemczech). W 2016 roku LemON został wybrany przez grupę Imagine Dragons jako jedyny support ich pierwszego koncertu w Polsce, w łódzkiej Atlas Arenie.
Pianino. Fortepian. Gitara akustyczna. Większość, prawie wszystkie utwory
LemON (a już na pewno wszystkie najlepsze, te najbliższe naszym sercom)
narodziły się właśnie na tych instrumentach. Zawsze wiedziałem, że kiedyś
zagramy taką trasę. Staromodnie. Prosto. Blisko Was. Czekałem na właściwy moment. I właśnie teraz nadszedł. Na bębnach zagra Harry. Na pianinie
- Tomasz Świerk, na gitarze akustycznej jego brat, a trochę też mój brat
już - Przemek Świerk i niezastąpiony Piotr Kołacz. Ja zaśpiewam, a może
też coś zagram. Najpiękniej jak umiem! Wy po prostu bądźcie. Oddychajcie
z nami tą muzyką. Wsłuchajcie się w drewno, metal, młoteczki, struny, pudła rezonansowe i wszystko to, na czym da się wystukać rytm – tak o trasie
LemON Akustycznie opowiada lider zespołu. Zapowiada się zatem
prawdziwa muzyczna uczta, której nie można przegapić. oprac. af

nspiracją do stworzenia projektu Polish Jazz Requiem był jeden z najbardziej znaczących polskich albumów jazzowych, autorstwa Tomasza
Stańki i jego kwintetu, pod tytułem „Music For K”. Sam album, nagrany
kilka miesięcy po śmierci Komedy, któremu był poświęcony i dedykowany, stał się jednocześnie hołdem i wyrazem gniewu po odejściu mentora,
przyjaciela i wielkiego artysty.
Takiego samego mentora znalazł dla siebie Komeda, pisząc kilka lat wcześniej
być może własne opus magnum po śmierci wielkiego Johna Coltrane’a, zatytułowane „Nighttime, Daytime Requiem”. Wiele lat później, po śmierci kontrabasisty Jacka Bednarka, trębacz Andrzej Przybielski skomponował requiem
„Epitafium for Jacek”. Podobne kompozycje stworzyli: Andrzej Trzaskowski po
tragicznej śmierci genialnego kontrabasisty Scota LaFaro, czy Zbigniew Seifert,
dedykujący jeden ze swych utworów pianiście McCoy Tynerowi.
Każda ze wspomnianych tu kompozycji to zupełnie odmienny świat dźwiękowy, zupełnie inna narracja i ciężar, mówiące tyleż samo o twórcy, co o jego
podejściu do materii muzycznej. Wszystkie stały się dla członków projektu
Polish Jazz Requiem impulsem do stworzenia własnej opowieści o gigantach
polskiego jazzu. Skąd się wywodzą? Kto był dla nich największą inspiracją? Co
po tych fascynacjach pozostało i czy zdążyli o nich opowiedzieć? Na te pytania
warto będzie poszukać odpowiedzi 28 lutego, w OPK „Gaude Mater”. oprac. af

www.cgk.czestochowa.pl
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JUBILEUSZ

W 1220 roku, w dokumencie biskupa
krakowskiego Iwo Odrowąża, po raz pierwszy
odnotowana została nazwa miejscowa
„Częstochowa”. W roku 2020 czeka nas
w związku z tym wiele wydarzeń
w ramach świętowania jubileuszu
800-lecia miasta. Będziemy
o nich szczegółowo informować,
a na początek zapraszamy
na krótką podróż w czasie.

LAT CZĘSTOCHOWY
LAT CZĘSTOCHOWY
1220-2020

Książę Władysław Opolczyk
wystawił dokument fundacyjny
klasztoru na Górze (w roku 1388
nadano nazwę Jasna Góra) w Starej Częstochowie. Kilka miesięcy
wcześniej ks. Henryk Biel, proboszcz parafialnego kościoła pod
wezwaniem Najświętszej Maryi
Panny na tejże Górze, zrzekł się
go na rzecz zakonników z reguły
św. Pawła Pierwszego Pustelnika. Dało to możliwość przekazania kościoła paulinom. Klasztor
został hojnie wyposażony wsiami
starą Częstochową (obecnie
Częstochówka) i Krowodrzą
(dziś Kawodrza), folwarkiem
przylegającym do klasztoru, hutą
żelaza z sadzawką oraz licznym
dziesięcinami. Dopełnieniem ideowym fundacji było umieszczenie w 1384 r. w kaplicy kościoła
klasztornego obrazu Matki Bożej
z Dzieciątkiem.
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1655
Oblężenie jasnogórskiej twierdzy
przez wojska szwedzkie podczas
„potopu”. Wojska dowodzone
przez generała Burcharda Müllera
rozpoczęły regularne ataki 21
listopada. Obrońcy dokonywali
wypadów z twierdzy, m.in. w nocy
z 24 na 25 listopada i zagwoździli
2 działa oraz zlikwidowali ich
załogi. Obrońców podnosił na
duchu przeor klasztoru, ojciec
Augustyn Kordecki. Najcięższy ze
szturmów Jasna Góra przeżyła 11
grudnia, spadło wówczas na nią
340 pocisków. Zrobiły one wyłom
w bastionie św. Trójcy, naruszyły
konstrukcję murów północnej
ściany zabudowań obronnych. Po
ostatnim, najsilniejszym szturmie,
który obrońcy odparli 25 grudnia,
dowodzący wojskami szwedzkimi
zwinął oblężenie.

1826
Zakończono trwający od roku 1823 proces połączenia dwóch
organizmów miejskich – Nowej Częstochowy (Częstochówki),
osady przyklasztornej i Starej Częstochowy (Częstochowy).
Postanowieniem Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego
19 sierpnia 1826 r. zostały nadane prawa i przywileje przysługujące
miastu wojewódzkiemu. Zespolenie Nowej i Starej Częstochowy
miało znaczenie nie tylko administracyjne, ale przede wszystkim
gospodarcze. Stworzony został nowy układ rozwoju przestrzennego miasta; wytyczone nowe ulice – Panny Maryi (obecnie aleja
NMP), św. Barbary oraz 3 place – jasnogórski, św. Jakuba (obecnie
pl. Biegańskiego) i Nowy Rynek (dziś pl. Daszyńskiego). Przy placu
św. Jakuba wzniesiono ratusz – siedzibę władz miejskich.

www.cgk.czestochowa.pl

1846

Rozporządzeniem Rady Ministrów
powołano Szkołę Inżynierską. W roku
1955 przekształcono ją w Politechnikę
Częstochowską. Początkowo uczelnia
miała charakter lokalny kształcąc inżynierów na potrzeby miejscowego rynku
pracy; świadczą o tym działające trzy
wydziały: mechaniczny, metalurgiczny
i włókienniczy. Później uczelnia zyskała
charakter ogólnopolski, powstawały
kolejne wydziały. W latach 70. i 80. XX w.
wzniesiono szereg budynków dydaktycznych oraz zespół obiektów Klubu
„Politechnik” (m.in. salę widowiskową
i halę sportową). W 1998 r. powstał reprezentacyjny budynek – aula Wydziału
Zarządzania. Uczelnia kształci obecnie na
6 wydziałach ponad 6 tysięcy studentów.
Jej infrastruktura dydaktyczna, laboratoryjna i biblioteczna należy do najbardziej
nowoczesnych. Politechnika jest najstarszą i największą uczelnią częstochowską.

1949

1896

Do Częstochowy doprowadzono Drogę Żelazną Warszawsko
– Wiedeńską. Pierwszy przejazd
pociągu nastąpił 17 listopada; pociąg
był dwuwagonowy – pierwszą
klasę oznaczono kolorem żółtym,
drugą klasę zielonym. W ten sposób
zakończyła się budowa odcinka
Kolei Warszawsko – Wiedeńskiej,
Warszawa – Skierniewice – Koluszki – Piotrków – Radomsko – Częstochowa. Trasę obsługiwały dwa
pociągi – pokonywały ją w dziesięć
i pół godziny. Wyjeżdżały z Warszawy i Częstochowy równocześnie
o 9 rano, a dojeżdżały do celu o 6:30
wieczorem. W latach 1845 – 1846
przy ulicy Kolejowej (obecnie
Piłsudskiego) wzniesiono dworzec
kolejowy. Autorem projektu architektonicznego był Henryk Marconi.
Kolej wydatnie przyczyniła się do
rozwoju miasta.

www.cgk.czestochowa.pl

Opracowanie: Ośrodek Dokumentacji Dziejów Częstochowy

1382

Towarzystwo Zakładów Metalowych Bernarda Hantkego rozpoczęło budowę Huty „Częstochowa”
w Rakowie k. Częstochowy. Zakład
dysponował oddziałem wielkopiecowym, stalownią i walcownią.
W latach 1928–1930 dokonano modernizacji przedsiębiorstwa. W czasie okupacji niemieckiej produkcja
Huty służyła celom wojskowym;
wykorzystywano pracę Żydów
z częstochowskiego getta. W 1946 r.
Huta „Częstochowa” przeszła na
własność państwa. Na początku lat
50. XX w. rozbudowano ją; powstały
m.in. wielkie piece, nowa stalownia,
później walcownia rur i koksownia.
W 1998 r. zakład został przekształcony w Spółkę Akcyjną. W 2019 r.
przedsiębiorstwo wydzierżawiono
i przekazano spółce Sunningwell
International Polska.
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JURAJSKA AKADEMIA

Jura czy
Wyżyna?
1

W czasie podróży zawsze należy mieć otwartą głowę. Warto równocześnie
odpoczywać, cieszyć się przyrodą i zdobywać wiedzę. Ten artykuł otwiera nowy cykl,
poświęcony naszemu pięknemu regionowi, który ma pomóc usystematyzować różne
informacje dotyczące Jury i zachęcić do jej poznania w ramach nieoczywistych
wycieczek. Rozpoczynamy od podstawowych spraw, aby w trakcie czytania
kolejnych tekstów nasza wiedza systematycznie i naturalnie się nawarstwiała.

Góry Kawie

2

1

Kuesta jurajska w Żarkach

3

4

Góra Zborów

Punkt widokowy Dąbrówka

6 5

2

Tenczynek

Zamek Tenczyn
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sko-Częstochowska”. Słowo „Jura” bywa używane zamiennie z określeniem wyżyny. To drugie jest jednak zwrotem czysto geograficznym.
Geografowie w trakcie swoich badań nad powierzchnią Ziemi starają się
łączyć podobne do siebie obszary, nadając im jednocześnie nazwy. Przy
okazji rozdzielają je od tych o innym charakterze. Powołując się na autorytet guru polskiej geografii, Jerzego Kondrackiego, można powiedzieć, że
najwięcej atrakcji turystycznych pomiędzy Wieluniem a Krakowem znajduje się kolejno w następujących mezoregionach: Wyżynie Wieluńskiej,
Obniżeniu Górnej Warty, Wyżynie Częstochowskiej, Wyżynie Olkuskiej,
Rowie Krzeszowickim oraz Garbie Tenczyńskim.
Zapraszamy zatem na wycieczkę po wszystkich mezoregionach Jury!
www.cgk.czestochowa.pl

fot. Piotr Dłubak

Z

anim wyruszymy z Częstochowy na jurajski szlak, warto przypomnieć sobie fundamentalne kwestie. Wszelka aktywność ludzka na danym terenie wynika z jego
geograficznych i geologicznych uwarunkowań. Nazwa
Jura nawiązuje do utworów geologicznych pochodzących z okresu o tej samej nazwie. Ich pas, przy którym
znajduje się Częstochowa, ciągnie się od okolic Poznania, daleko za Kraków. Wykształcone w nich jaskinie – ukryte przed wzrokiem piechurów
- znajdują się pomiędzy Wieluniem a Krakowem (m.in. stąd określenie
„Jura Krakowsko-Wieluńska”). Przez dekady rozbudzały one wyobraźnię wielu śmiałków. Inne ciekawe obiekty to malownicze skałki, które
majestatycznie i gęsto ozdabiają krajobraz między dwiema stolicami Polski: duchową oraz średniowieczną – m.in. stąd określenie „Jura Krakow-

3

Wyjeżdżając z miasta al. Marszałkowską, przetniemy Góry
Kawie należące do WYŻYNY WIELUŃSKIEJ. Rozciąga
się ona pomiędzy Wieluniem a Częstochową i jest stosunkowo płaska. Dzięki temu, przemierzając ją, możemy dać
odpocząć oczom i podziwiać widoki uprawnych pól, wybijających się z horyzontu osiedli ludzkich czy kompleksów
leśnych. Jest to świetne miejsce dla rowerzystów głodnych
wolnych, pozbawionych wzniesień przestrzeni. Taki charakter sprzyja też meandrowaniu rzek, które tworzą swoistą mekkę dla kajakarzy. Jej wizytówką jest Załęczański
Park Krajobrazowy koło Działoszyna.

Z kolei na wysokości Lasu Aniołowskiego możemy zauważyć, że znajdujemy się powyżej wytyczającego przed nami
linię horyzontu Mirowskiego Przełomu Warty. Ten zaś stanowi część OBNIŻENIA GÓRNEJ WARTY - wiodącego
właśnie stąd, ku źródłom wspomnianej rzeki w Zawierciu.
Rzeka ze swą doliną sprzyjała gospodarczemu rozwojowi
regionu. Prosty teren umożliwił poprowadzenie tędy Kolei
Warszawsko-Wiedeńskiej czy Gierkówki. Łatwa dostępność komunikacyjna w pobliżu wody, niezbędnej dla wielu
zakładów, doprowadziła również do powstania licznych
obiektów przemysłowych, takich jak papiernia w Myszkowie czy zalew w Poraju na potrzeby Huty Częstochowa. Na
kueście jurajskiej w Żarkach, przy ruinach kościoła p.w. św.
Stanisława, znajduje się punkt widokowy, z którego możemy podziwiać panoramę doliny.

Wspomniana kuesta jurajska, górując nad okolicą, wyznacza wyraźną, zachodnią granicę WYŻYNY CZĘSTOCHOWSKIEJ. Ta ciągnie się od Mirowskiego Przełomu
Warty po doliny Białej Przemszy i Szreniawy w okolicach
Olkusza. Dzięki licznym jaskiniom znana była już ludziom
w epoce kamienia. Skały z tej okolicy upodobali sobie natomiast budowniczowie średniowiecznych zamków np.
w Olsztynie, Mirowie, Bobolicach czy zamku Ogrodzienieckiego, przez co połowa Szlaku Orlich Gniazd znajduje
się na obszarze Wyżyny Częstochowskiej. Dzięki bogatej
rzeźbie terenu stanowi ona wizytówkę całej Jury. Jednym
z ciekawszych i bardzo fotogenicznych miejsc jest Góra
Zborów w Podlesicach nieopodal Kroczyc.

www.cgk.czestochowa.pl

4
5
6

Kierując się dalej na południe, warto
zatrzymać się na punkcie widokowym Dąbrówka, nieopodal Chechła. Rozpościera się stąd widok
na Pustynię Błędowską, podobno
największą w Europie. Przecina ją Biała Przemsza, za którą znajduje się WYŻYNA OLKUSKA z miastem, od którego
wzięła nazwę. Sam Olkusz znany jest z wydobywanego srebra, które w średniowieczu przyczyniło się do
rozwoju miejscowości. Pamiątkami z tego okresu są mury
miejskie i wieńczący olkuski rynek gotycki kościół św. Andrzeja.

Kolejnym mezoregionem jest RÓW
KRZESZOWICKI,
rozciągnięty
na linii wschód-zachód i biorący
swą nazwę od jednej z większych
miejscowości na tym obszarze.
Jako zapadlisko tektoniczne znajduje się poniżej okolicznych terenów.
Dzięki temu zbiera wodę ze strumieni
płynących Dolinkami Podkrakowskimi
do Krzeszówki, która wraz ze swym biegiem
staje się Rudawą i płynie w kierunku Wisły. Jadąc zgodnie
z obranym przez nas kierunkiem, warto zatrzymać się na
chwilę w Tenczynku, w pobliżu ul. Widokowej i nacieszyć
się pięknymi pejzażami.

Kolejny i ostatni mezoregion to
GARB TENCZYŃSKI. Jego najwyższe wzgórze zwieńczone jest
zamkiem Tenczyn w Rudnie. Świetny
widok na tę warownię rozpościera się ze
ścieżki wiodącej kilkadziesiąt metrów po jej
zachodniej stronie. Ciekawostką jest to, że wzgórze jest pozostałością wulkanu. Można by rzec, że tak właśnie wygląda „wybuchowy kraniec Jury”.

Daniel Zalejski
LUTY 2020
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KONCERTY

CO, GDZIE, KIEDY W LUTYM

1.02
1.02 sobota

Seans filmowy:
= „Richard Jewell” - godz. 11.45
= „Poznajmy się jeszcze raz” - godz. 14.00
= „Małe kobietki” - godz. 16.10
= „Porgy i Bess” /MET OPERA LIVE IN HD/ - godz. 18.55
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, al. Najświętszej Maryi Panny 64
Spektakle „Między łóżkami” - godz. 16.00 i 19.30
Organizator: Impresariat Teatralny M-BART
Filharmonia Częstochowska, ul. Wilsona 16
Bilety: 60-100 zł

Wykrzyczeć
emocje
W ciągu 25 lat kariery Agnieszka Chylińska
zdążyła stać się ikoną polskiej sceny muzycznej,
gwiazdą telewizji i prawdziwym niepokornym
duchem show biznesu. 15 lutego warto wybrać
się do Hali Częstochowa na jej koncert,
organizowany w ramach jubileuszowej trasy.

W

szystko zaczęło się od współpracy z zespołem
„Skawalker”, w skład którego wchodzili: Grzegorz
Skawiński, Waldemar Tkaczyk, Zbigniew Kraszewski i Wojciech Horny. Po włączeniu Chylińskiej do
zespołu zmienił on nazwę na „O.N.A” i w maju 1995 roku pojawił
się jego debiutancki album „Modlishka”. Single, takie jak: „Drzwi”,
„Koła czasu” czy „Znalazłam”, szybko stały się hitami, a grupa błyskawicznie została okrzyknięta jedną z największych gwiazd polskiej
sceny rockowej lat 90. Zespół wydał jeszcze dwie doskonale przyjęte
płyty – „Bzzzzz” i „T.R.I.P.” - zanim z początkiem 2003 roku postanowił zakończyć swoją działalność. Jednak kariera samej Chylińskiej
dopiero wtedy zaczęła się naprawdę rozpędzać.
W 2008 roku wokalistka została jurorką w telewizyjnym show „Mam
talent!”, a po odejściu Kuby Wojewódzkiego z programu objęła w nim
funkcję przewodniczącej jury. Artystka zaistniała także jako aktorka, występując gościnnie w emitowanym przez stację TVN serialu
„Niania”. W 2009 roku ukazał się solowy debiut Chylińskiej - płyta
„Modern Rocking”. Krążek odniósł sukces komercyjny, zdobywając
szczyt listy najlepiej sprzedających się albumów w Polsce „OLiS”
i uzyskując w pierwszym tygodniu sprzedaży status złotej płyty.
Drugi solowy album, „Forever Child” ukazał się w 2016 roku, a trzeci - zatytułowany „Pink Punk”– w roku 2018. Chylińska otrzymała
wiele znakomitych nagród, m.in.: „Złoty Dziub” w kategorii „Przebój
roku”, „VIVA Comet Award” w kategorii „Image roku” oraz „Eska
Music Award” w kategorii „Artystka roku”. Została ponadto odznaczona brązowym medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”.
Kiedy skończyłam 18 lat, jedynym moim marzeniem było wyjście na scenę
i wykrzyczenie swojego młodzieńczego buntu, swoich emocji, siebie… Myślałam, że to będzie jednorazowe, że nikt nie zaufa tej szalonej i niegrzecznej
dziewczynie, jaką byłam. Po 25 latach, kiedy okazało się, że sen osiemnastolatki trwa i stał się moją drogą, pasją, pracą i namiętnością, muszę przyznać
– w środku ciągle mam zbuntowane dziecko, które cały czas chce krzyczeć,
mówić do ludzi, pragnie ich obecności i sympatii – opowiada artystka
o swojej jubileuszowej trasie. Żaden fan Agnieszki Chylińskiej nie
może przegapić tego wydarzenia.
24
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Księżycowy
koncert
Niezwykle utalentowany i charyzmatyczny
Michał Szpak wystąpi 29 lutego w Filharmonii
Częstochowskiej, w ramach trasy „The Moon”.

S

zerszemu gronu odbiorców Michał Szpak zaprezentował
się po raz pierwszy w 2011 r. w programie X Factor, gdzie
zachwycił swoimi możliwościami wokalnymi i doszedł do
finału. Od tego czasu dojrzewał emocjonalnie i muzycznie.
Wszystko, czego dowiedział się zarówno o życiu i ludziach, jak też
o sobie samym – rzeczy dobre i złe, radość i smutek, znalazło się na
jego płycie „Byle być sobą” z 2015 r. Ten do bólu szczery i autentyczny album dostarczył słuchaczom wielu emocji, dzięki czemu pokrył
się podwójną platyną.
Później kariera wokalisty potoczyła się błyskawicznie. W maju 2016 r.
Michał Szpak reprezentował Polskę w Konkursie Piosenki Eurowizji
Sztokholm 2016, gdzie z utworem „Color Of Your Life” sensacyjnie
zajął trzecie miejsce w głosowaniu publiczności. W ogólnej klasyfikacji uzyskał wysokie, ósme miejsce. Z kolei na 53. Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej Opole 2016, po wykonaniu piosenki „Byle Być
Sobą”, wokalista otrzymał SuperJedynkę w kategorii SuperArtysta.
Wywalczył też bardzo prestiżową główną nagrodę opolskiego Festiwalu – Grand Prix Publiczności w Konkursie Złote Opole 2016, za
piosenkę „Jesteś Bohaterem”.
We wrześniu 2018 r. miał swą premierę drugi krążek Michała Szpaka, zatytułowany „Dreamer” - płyta ta już w pierwszym tygodniu
sprzedaży znalazła się na pierwszym miejscu Oficjalnej Listy Sprzedaży OLIS – najchętniej kupowanych albumów w Polsce. W ciągu roku
krążek zdobył złoty status, a towarzyszące jego promocji koncerty wyprzedawały się błyskawicznie.
Tegoroczna trasa koncertowa „The Moon” jest dużym wydarzeniem w życiu Michała Szpaka. To produkcja, którą tworzyło wiele osób, to nowe aranżacje, multimedia oraz praca z instrumentarium, w którego estetyce artysta nigdy dotąd się nie poruszał.
Chcę przekazać ludziom, co mnie boli, co uwiera i co teraz zajmuje moją
głowę. Lasy płoną, huragany niszczą ludzkie dobytki, umierają gatunki zwierząt, które niedługo będziemy znać tylko z opowieści czy zdjęć.
W jakim kierunku idziemy? Gdzie będziemy za 50 lub nawet 10 lat?
Inspiracją dla mnie stała się kondycja naszej planety – mówi wokalista. Ważny przekaz, doskonała muzyka – koncert Michała Szpaka
w Częstochowie warto sobie zaznaczyć w kalendarium lutowych
propozycji muzycznych.
www.cgk.czestochowa.pl

Otwarcie klubu artystycznego z gastronomią „To Tu” godz. 18.00
Wystąpią: Magdalena Syposz - śpiew, Łukasz Kluczniak saksofon, Michał Rorat - fortepian
Klub To Tu, ul. Jasnogórska 15 lok.1 A (wejście od al. Kościuszki)
Koncerct charytatywny zespołów ŁZY i AfterLie –
godz. 18.00
Organizacja: Fundacja „Walczę z SM”
Miejski Dom Kultury w Częstochowie, ul. Łukasińskiego 50/68
Spektakl: „Testosteron” - godz. 19.00
Teatr im. A. Mickiewicza, ul. Kilińskiego 15
Bilety: 50 zł (normalne parter), 45 zł (ulgowe parter),
45 zł (normalne balkon), 40 zł (ulgowe balkon)
Koncert Śląskiej Grupy Bluesowej – godz. 20.00
Restauracja Klimaty, ul. Wieluńska 6

2.02
2.02 niedziela

Seans filmowy:
= „Małe kobietki” - godz. 12.00
= „Richard Jewell” - godz. 14.45
= „Andre Rieu, czyli 70 lat młodości” - retransmisja
koncertu z Maastricht – godz. 17.30
= „Poznajmy się jeszcze raz” - godz. 20.30
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”,
al. Najświętszej Maryi Panny 64
Oprowadzenie kuratorskie i spotkanie z dr. Juliuszem
Sętowskim na wystawie „RAKÓW. Z dziejów częstochowskiej dzielnicy” - godz. 16.00
Muzeum Częstochowskie, Ratusz, al. Najświętszej Maryi Panny 45
Bilety: 9 zł (normalny), 5 zł (ulgowy)
Spektakl: „Testosteron” - godz. 19.00
Teatr im. A. Mickiewicza, ul. Kilińskiego 15
Bilety: 50 zł (normalne parter), 45 zł (ulgowe parter),
45 zł (normalne balkon), 40 zł (ulgowe balkon)

3.02

3.02 poniedziałek
3-5 lutego
Grupowe zajęcia artystyczne dla dzieci, młodzieży
i dorosłych - godz. 10.00 - 19.00
Obowiązują wcześniejsze zapisy: tel. 508 218 001
Pracownia Sztuk Plastycznych, al. Niepodległości 50 lok. 112
Koszt: 35 zł (za 2h)

3-7 lutego
Pogotowie lekcyjne – godz. 13.00-15.00
Popołudniowa pomoc w odrabianiu lekcji. Z pomocą
bibliotekarza uczniowie mogą w miłej i przyjaznej
atmosferze przygotować się do zajęć szkolnych.
Biblioteka Publiczna, Filia nr 8, ul. Księżycowa 2

www.cgk.czestochowa.pl

Seans filmowy:
= „Małe kobietki” - godz. 13.30 i 20.30
= „Richard Jewell” - godz. 16.00
= „Poznajmy się jeszcze raz” - godz. 18.20
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”,
al. Najświętszej Maryi Panny 64
Warsztaty „Dogadajmy się - podstawy komunikacji” godz. 17.00- 20.00
Prowadzące: Maja Wyremblewska i Dominika
Miedzińska-Golczyk
Obowiązują wcześniejsze zapisy: tel. 663 633 698
i 605 285 995
Pracownia Psychoterapii i Pracy z Ciałem, ul. Waszyngtona 33/2
Koszt: 120 zł
Warsztaty tańców celtyckich i balfolkowych –
godz. 18.00
= Spotkanie Chóru Coralmente – godz. 19.00
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1
=

Seans filmowy: „Tam gdzieś musi być niebo” godz. 18.00
DKF Rumcajs, ACK Politechniki Częstochowskiej,
al. Armii Krajowej 23/25
„Uchwycone chwile” - otwarcie wystawy fotograficznej
Altei Leszczyńskiej - godz. 19.00
Ekspozycja do 28 lutego
Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie, ul. Ogińskiego 13 a

4.02
4.02 wtorek

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

Biblioteka Malucha - godz. 10.00-11.00 i 12.00-13.00
Zajęcia dla dzieci w wieku od 2 do 4 lat (które nie uczęszczają do przedszkoli) i ich opiekunów
Biblioteka Publiczna, Oddział dla Dzieci i Młodzieży, al. Kościuszki 4

„Porgy i Bess” /MET OPERA LIVE IN HD/
1 lutego - godz. 18.55
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, al. Najświętszej Maryi Panny 64
Po raz pierwszy w transmisji i dopiero po raz drugi na scenie The Metropolitan Opera pojawi się „murzyńska opera”
George’a Gershwina. Losy czarnoskórych mieszkańców
osiedla Catfish Row w Charleston w Karolinie Południowej pełne są przemocy i dramatycznych zwrotów akcji.
Piękna Bess, po aresztowaniu jej ukochanego Crowna,
oddaje się pod opiekę zakochanego w niej biednego kaleki
Porgy’ego. Okaże się, że w imię miłości inwalida zdolny
jest i do zbrodni, i do największych poświęceń. To właśnie
z tej opery pochodzi jeden z największych przebojów
Gershwina, znanego głównie jako kompozytora „Błękitnej
rapsodii” i muzyki filmowej – kołysanka „Summertime”
(„W letni czas”), interpretowana na tysiące sposobów przez
największe gwiazdy sceny jazzowej, soulowej i pop.

Konsultacje komputerowe – godz. 11.00 – 12.00
Zajęcia dla seniorów mających problemy z obsługą
komputera.
Obowiązują wcześniejsze zapisy: tel. 34 361 43 27,
filia8@biblioteka.czest.pl
Biblioteka Publiczna, Filia nr 8, ul. Księżycowa 2
Seans filmowy:
= „Sokół z masłem orzechowym” /KINO SENIORA/ godz. 12.00
= „Poznajmy się jeszcze raz” - godz. 13.50 i 18.20
= „Richard Jewell” - godz. 16.00
= „Małe kobietki” - godz. 20.30
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, al. Najświętszej Maryi Panny 64
Konsultacje specjalistyczne ECK:
= Oligofrenopedagog, Tyflopedagog, Terapeuta
specyficznych trudności w nauce matematyki
i fizyki – godz. 15.00 – 16.00
= Oligofrenopedagog, Specjalista terapii patologii
zachowań, Tyflopedagog, Terapeuta specyficznych
trudności w nauce języka polskiego –
godz. 16.00 – 17.00
Edukacyjne Centrum Konsultacji przy SOSW nr 1, ul. Legionów 54 a
Zajęcia plastyczne dla dzieci – godz. 16.00 - 17.00
Biblioteka Publiczna, Filia nr 3, ul. Ułańska 5/7
„Spotkanie z Operą” Mirona Pietrasa – godz. 17.00
Warsztaty tańca dawnego – godz. 19.30
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1
Zajęcia plastyczne dla dzieci w wieku od 6 do 12 lat godz. 17.00-19.30

Spektakle „Między łóżkami”
1 lutego - godz. 16.00 i 19.30
Filharmonia Częstochowska, ul. Wilsona 16
Komedia Norma Fostera składa się z sześciu epizodów,
które przedstawiają zabawne, ale również wzruszające losy
mieszkańców prowincjonalnego miasteczka w Kanadzie.
Wyobraźcie sobie parę 50-latków godzących się uprawiać
seks na antenie radiowej... Wyobraźcie sobie włamywaczy:
zawodowca i amatora-księgowego w akcji... Wyobraźcie
sobie starzejącą się gwiazdę rocka Tommiego Quicka i jego
młodocianą fankę pragnąca przeżyć z nim ten pierwszy
raz... Wyobraźcie sobie szefa clubu go-go, który musi zwolnić nieudolną striptizerkę... Wyobraźcie sobie taksówkarkę
bez zmysłu orientacji w terenie...Wyobraźcie sobie, że
miłość... Nie, nie wyobrażajcie sobie tego wszystkiego,
przyjdźcie do teatru i sami zobaczcie! 5 aktorów 15 kreacji!
Wspaniała zabawa gwarantowana!
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Obowiązują wcześniejsze zapisy: tel. 881 494 992
Pracownia ZetPeTe, ul. Wańkowicza 4
Koszt: 30 zł
Toastmasters – Klub Publicznego Przemawiania
i Przywództwa – godz. 17.00
Temat spotkania: Nawyki, które zmienią Twoje życie
Urząd Stanu Cywilnego Częstochowa ul. Focha 19/21
Spotkanie Klubu Górskiego PTTK – godz. 18.00
Urząd Stanu Cywilnego Częstochowa ul. Focha 19/21
Koncert Maleńczuk + Rhythm section – godz. 19.30
Organizator: Great Production
Filharmonia Częstochowska, ul. Wilsona 16
Bilety: 100-120 zł

Popkulturowe przyjemności: Quentin Tarantino
6 lutego – godz. 17.30
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1
Quentin Tarantino w tym roku kończy 57 lat. Trudno
uwierzyć, że ten młody buntownik - którego „Pulp Fiction”
było jak wybuch bomby, totalnie zmieniający krajobraz
światowego kina w latach 90. XX w. - przeistoczył się już
w żywego klasyka i „starego” mistrza. Przecież większość
fanów nadal postrzega go jako nastolatka, który w wypożyczalni video ogląda wszystkie dostępne produkcje, mając
przy tym słabość do kina klasy B i pulpy. Głęboko wierzymy,
że Quentin jest jednym z nas, jest po prostu miłośnikiem
popkultury. W ramach lutowych „Popkulturowych przyjemności” zapraszamy serdecznie do dyskusji o filmach
Tarantino. A ponieważ Oscary za pasem, to z pewnością
dużo będziemy mówić o jego nostalgicznym „Pewnego
razu... w Hollywood”.

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

Konsultacje komputerowe – godz. 11.00 – 12.00
Zajęcia dla seniorów mających problemy z obsługą komputera. Obowiązują wcześniejsze zapisy: tel. 34 361 43 27,
filia8@biblioteka.czest.pl
Biblioteka Publiczna, Filia nr 8, ul. Księżycowa 2
Podstawy obsługi komputera dla seniorów –
godz. 11.00 – 12.00
Obowiązują wcześniejsze zapisy: tel. 34 3697072,
filia3@biblioteka.czest.pl
Biblioteka Publiczna, Filia nr 3, ul. Ułańska 5/7
„Plastyczne środy” - godz. 12.30-14.30
Cykliczne spotkania plastyczne dla dzieci w wieku
od 8 do 13 lat. Obowiązują wcześniejsze zapisy:
filia23@biblioteka.czest.pl
Biblioteka Publiczna, Filia nr 23, ul. Ludowa 58

„Kreatywne spotkania z plastyką” - godz. 15.30
Zajęcia plastyczne dla dzieci w wieku od 5 do 9 lat.
Obowiązują wcześniejsze zapisy: tel. 34 362 35 87,
filia20@biblioteka.czest.pl
Biblioteka Publiczna, Filia nr 20, ul. W. Gombrowicza 15
,,Każda środa jest nasza’’ – godz. 15.30 – 17.00
Zajęcia literacko- plastyczne dla dzieci w wieku od 5 do 12 lat
Biblioteka Publiczna, Oddział dla Dzieci i Młodzieży, al. Kościuszki 4
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Prowadząca: Danuta Jarmołowicz
Cykliczne spotkania dotyczące zdrowego stylu życia,
odżywiania, diety, typowania metabolicznego.
Biblioteka Publiczna, al. Najświętszej Maryi Panny 22
Zajęcia plastyczne dla dzieci w wieku od 6 do 12 lat godz. 17.00-19.30
Obowiązują wcześniejsze zapisy: tel. 881 494 992
Pracownia ZetPeTe, ul. Wańkowicza 4
Koszt: 30 zł
Pokaz w planetarium pt. „Kosmiczne kolory” - godz. 18.00
Planetarium Uniwersytetu im. Jana Długosza w Częstochowie, al. Armii Krajowej 13/15
Bilety: 9 zł (ulgowy), 15 zł (normalny)

5.02 6.02
5.02 środa

Seans filmowy:
= „Małe kobietki” - godz. 13.45 i 20.30
= „Richard Jewell” - godz. 16.05
= „Poznajmy się jeszcze raz” - godz. 18.25
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, al. Najświętszej Maryi Panny 64

Spotkanie poetyckie – Patryk Kosenda
7 lutego – godz. 19.00
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1
Patryk Kosenda, rocznik 1993, laureat konkursów poetyckich, m.in. OKP im. Herberta, OKP im. Wojaczka, Połowu
Biura Literackiego. Nominowany w OKP im. Bierezina.
Wiersze publikował m.in. w „Arteriach”, „BiBLiotece”
Biura Literackiego, „Kontencie”, „Helikopterze”, „Interze”,
„Wizjach”, „Odrze”, i „Małym Formacie”. Redaktor naczelny
magazynu artystyczno-kulturalnego „Stoner Polski”. O sobie pisze następująco: „konstruktor wigwamów słownych
w „Stonerze Polskim”, przyjaciel Hagrida i mięsisty cekin.
Autor książki poetyckiej „Robodramy w zieleniakach”
(Korporacja Ha!art, 2019). W alternatywnej rzeczywistości
pobłażliwy syn Richarda Gere’a i Marka Grechuty, który
wpatruje się w tatów jak w zmurszałą tęczę. Publikował
i się konkursił w luksio miejscach. Tłumacz z króliczego”.

CO, GDZIE, KIEDY W LUTYM

,,Stolik pełen bajek’’ - godz. 16.00 - 17.30
Spotkania o charakterze literacko-plastycznym dla dzieci.
Obowiązują wcześniejsze zapisy: tel. 34 3223104,
filia10@biblioteka.czest.pl
Biblioteka Publiczna, Filia nr 10, ul. Michałowskiego 20
Latarnik w bibliotece – bilbioteczne pogotowie komputerowe – godz. 16.00
Indywidualne konsultacje komputerowe dla seniorów.
Obowiązują wcześniejsze zapisy: tel. 34 323 29 44,
filia13@biblioteka.czest.pl
Biblioteka Publiczna, Filia nr 13, ul. Mireckiego 28

6.02 czwartek

Śniadanie z przedsiębiorcami – godz. 8.30
Organizator: Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. Obowiązują wcześniejsze zapisy: tel. 34 360 56 88
Częstochowski Park Przemysłowo-Technologiczny,
ul. Wały Dwernickiego 117/121
6-7 lutego
Grupowe zajęcia artystyczne dla dzieci, młodzieży
i dorosłych - godz. 10.00 - 14.00
Obowiązują wcześniejsze zapisy: tel. 508 218 001
Pracownia Sztuk Plastycznych, al. Niepodległości 50 lok. 112
Koszt: 35 zł (za 2h)
Spektakle:
= „Tajemniczy Ogród” -godz. 10.00
Bilety: 25 zł
= „Nagle, zeszłego lata” - godz. 18.00
Bilety: 30 zł
Teatr im. A. Mickiewicza, ul. Kilińskiego 15
Czytanie na dywanie – godz. 11.00-12.00
Zajęcia literacko-plastyczne dla dzieci w wieku do lat 4
i ich rodziców
Biblioteka Publiczna, Filia nr 3, ul. Ułańska 5/7
Zajęcia komputerowe dla seniorów – godz. 11.00-13.00
Obowiązują wcześniejsze zapisy: tel. 34 362 35 87,
filia20@biblioteka.czest.pl
Biblioteka Publiczna, Filia nr 20, ul. W. Gombrowicza 15
Seans filmowy:
= „Małe kobietki” - godz. 13.45 i 20.30
= „Richard Jewell” - godz. 16.05
= „Poznajmy się jeszcze raz” - godz. 18.25
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”,
al. Najświętszej Maryi Panny 64
Gry planszowe w bibliotece – godz. 14.00 – 15.00
Biblioteka Publiczna, Filia nr 25, ul. Wirażowa 8 A
Latarnik w bibliotece – bilbioteczne pogotowie
komputerowe – gody. 16.00
Indywidualne konsultacje komputerowe dla seniorów.
Obowiązują wcześniejsze zapisy: tel. 34 323 29 44,
filia13@biblioteka.czest.pl
Biblioteka Publiczna, Filia nr 13, ul. Mireckiego 28
„Galeria literacka” - warsztaty pisarskie Towarzystwa
Galeria Literacka – godz. 17.00
Muzeum Częstochowskie, Dom Poezji – Muzeum Haliny
Poświatowskiej, ul. Jasnogórska 23

Warsztaty literackie Klubu „Złota Jesień” - godz. 17.00
= Warsztaty dla dzieci Teatr nieoczywisty - godz. 18.00
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1

Barwy życia – wernisaż wystawy fotograficznej Aleksandry Frydel ze Stowarzyszenia Senior Tur – godz. 17.00
Biblioteka Publiczna, Filia nr 6, ul. Orkana 56 A

Spotkania z DanWitem – tłuszcze, co warto o nich
wiedzieć? - godz. 17.00

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

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

Babski comber – warsztaty artystyczne dla dorosłych godz. 18.00
Obowiązują wcześniejsze zapisy: tel. 508 218 001
Pracownia Sztuk Plastycznych, al. Niepodległości 50 lok. 112
Koszt: 35 zł
„Karnawał Trwa!” Czwartkowy Wieczór z Chórem –
godz. 19.00
Wystąpią: Chór Filharmonii Częstochowskiej Collegium
Cantorum, Janusz Siadlak - dyrygent
Filharmonia Częstochowska, ul. Wilsona 16
Bilety: 40 zł (normalny), 35 zł (ulgowy), 25 zł (UTW)

„Częstochowa jest kobietą” – otwarcie wystawy XXXII
Pleneru Miejskiego – godz. 18.00
Muzeum Częstochowskie, Pawilon Wystawowy w Parku im. S. Staszica
Spotkanie poetyckie – Patryk Kosenda – godz. 19.00
Prowadzący: Antoni Borkowski
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1
Koncert Wiedeński z Gwiazdami – godz. 19.00
Wystapią: Narodowa Orkiestra Filharmonii Lwowskiej, Woytek Mrozek - dyrygent, klarnet solo, producent, Agata Sava
– mezzosopran, Karolina Leszko – wokal, Daniel Cebula
Orynicz – wokal, Johann Kruk - skrzypce solo, QuattroVoci:
Evelina Liubonko – sopran, Lilia Nikitchuk – mezzosopran,
Serhii Kutepov – tenor, Volodymir Shynkarenko – bas.
Organizator: Agencja MUZA
Filharmonia Częstochowska, ul. Wilsona 16
Bilety:90-110 zł
Spektakl: „Nagle, zeszłego lata” - godz. 19.00
Teatr im. A. Mickiewicza, ul. Kilińskiego 15
Bilety: 40 zł (normalne), 30 zł (ulgowe)
Koncert premierowy płyty ,,Przestrzeń”- AllDęte –
godz. 19.00
Pub Sportowy Stacherczak, al. Kościuszki 1

8.02
7.02
Koncert RB Dixie Five – godz. 19.00
Five O’Clock Jazz Club, ul. Wilsona 16
Bilety: 30 zł (normalny), 20 zł (PSJT) i 10 zł (ulgowy)

7.02 piątek

Plebiscyt na najpopularniejszego sportowca, trenera i
działacza Regionalnej Rady Polskiego Komitetu Olimpijskiego w Częstochowie
Organizator: RR PKOl
Muzeum Częstochowskie, Ratusz, al. Najświętszej Maryi Panny 45

„Komputer? Nic trudnego!” – godz. 10.00 - 11.00
Zajęcia dla seniorów, mających problemy z obsługą komputera. Obowiązują wcześniejsze zapisy: tel. 34 360 61 12,
filia16@biblioteka.czest.pl
Biblioteka Publiczna, Filia nr 16, ul. Krakowska 46/50
Chustostarzy, czyli spotkanie rodziców
chustonoszących- godz. 10.00 - 13.00
Prowadząca: Marlena Potiomkin.
Obowiązują wcześniejsze zapisy: tel. 882 834 111.
Pracownia Psychoterapii i Pracy z Ciałem, ul. Waszyngtona 33/2
Koszt: 5zł
Seans filmowy:
= „Kłamstewko” - godz. 13.30 i 18.00
= „Małe kobietki” - godz. 15.30
= „Andre Rieu, czyli 70 lat młodości” - retransmisja
koncertu z Maastricht – godz. 20.00
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, al. Najświętszej Maryi Panny 64
Gry planszowe w bibliotece – godz. 14.00 – 15.00
Biblioteka Publiczna, Filia nr 25, ul. Wirażowa 8 A
„Kreatywna biblioteka – maski karnawałowe” godz. 16.00 - 18.00
Warsztaty plastyczne dla dzieci w wieku od 4 do 10 lat
Biblioteka Publiczna, Filia nr 14, ul. Norwida 17/21
Zajęcia jogi – godz. 16.30 - 18.00
Prowadząca: Beata Jarosz.
Zajęcia finansowane są z Budżetu Obywatelskiego.
Obowiązują wcześniejsze zapisy: tel. 34 361 43 27,
filia8@biblioteka.czest.pl
Biblioteka Publiczna, Filia nr 8, ul. Księżycowa 2
Otwarty trening w Quick Shot Kickboxing –
godz. 17.30
Szkoła Podstawowa nr 49, ul. Jesienna 42

www.cgk.czestochowa.pl

8.02 sobota

I liga piłki siatkowej kobiet: Galeria Jurajska Częstochowianka - Karpaty PWZS MOSiR Krosno Glass
Organizator: Klub Sportowy Częstochowianka
Hala Sportowa „Częstochowa”, ul. Żużlowa 4

Koncert premierowy płyty ,,Przestrzeń”- AllDęte
7 lutego – godz. 19.00
Pub Sportowy Stacherczak, al. Kościuszki 1
Premiera płyty „Przestrzeń” to występ zespołu AllDęte oraz
muzycznych gości. Wydarzenie rozpocznie polsko-rosyjski
duet ,,Malcziki”, których szeroki repertuar wypełnia muzyka
popularna, wschodnia, jazz i klimaty bałkańskie. Jako drugi
scenę przejmie prężnie rozwijający się warszawski zespół
Kaszpirovski. Swoim autorskim repertuarem zdobywa on
coraz większe rzesze fanów w całym kraju. Najważniejszym
punktem wieczoru będzie koncert grupy AllDęte, która
premierowo zaprezentuje swój autorski repertuar w klimacie jazzu i swingu oraz kilka znanych przebojów muzyki
popularnej w niecodziennych aranżacjach.

I liga piłki siatkowej mężczyzn: Exact Systems Norwid
Częstochowa - BBTS Bielsko-Biała S.A
Organizator: SSS-J Siatkówka 2002
Hala przy IX LO im. C.K. Norwida, ul. Jasnogórska 8
Ekstraklasa tenisa stołowego kobiet: Bebetto AZS UJD
Częstochowa - KU AZS PWSiP Metal-Technik Łomża
Organizator: KU AZS UJD im. Jana Długosza
Akademickie Centrum Sportowe, ul. Zbierskiego 6
Grupowe zajęcia artystyczne dla dzieci, młodzieży
i dorosłych - godz. 10.00 - 12.00
Obowiązują wcześniejsze zapisy: tel. 508 218 001
Pracownia Sztuk Plastycznych, al. Niepodległości 50 lok. 112
Koszt: 35 zł (za 2h)
Seans filmowy:
= „Urwis” /MŁODY ILUZJONISTA/ - godz. 11.00
= „Małe kobietki” - godz. 13.30 i 20.30
= „Kłamstewko” - godz. 16.00
= „Serce do walki” – spotkanie z Łukaszem Wabnicem
i pokaz kickboxingu– godz. 18.00
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, al. Najświętszej Maryi Panny 64
Warsztaty „Akwarela na Walentynki” godz. 11.00-13.00 i 16.00-18.00
Obowiązują wcześniejsze zapisy: tel. 505 092 607
Klub To Tu, ul. Jasnogórska 15 lok.1 A (wejście od al. Kościuszki)
Koszt: 70 zł
Premiera filmu „Najpiękniejsza” Mari Magdaleny
Jeziorowskiej – godz. 12.30
Miejski Dom Kultury w Częstochowie, ul. Łukasińskiego 50/68
Warsztaty mydlarsko-kosmetyczne. Ale mydło - godz. 12.30
Obowiązują wcześniejsze zapisy: tel. 508 218 001
Pracownia Sztuk Plastycznych, al. Niepodległości 50 lok. 112
Koszt: 50 zł
Spektakle „Klimakterium...i już” - godz. 16.00 i 19.30
Organizator: Agencja Artystyczna CERTUS

Premiera filmu „Najpiękniejsza”
Marii Magdaleny Jeziorowskiej
8 lutego – godz. 12.30
Miejski Dom Kultury w Częstochowie, ul. Łukasińskiego 50/68
Częstochowianka ma dopiero 21 lat i już jest autorką dwóch
amatorskich filmów krótkometrażowych. Scenariusz do jej
pierwszego filmu „Imitacja” wygrał ogólnopolski konkurs
„Mój pomysł na film”. Film zdobył również II miejsce w konkursie „Częstochowa w kadrze” w 2018 roku. Był także
pokazywany w ramach akcji „Aleje - tu się dzieje”. Obecnie
Maria jest studentką II roku produkcji filmowej w Szkole
Filmowej im. Krzysztofa Kieślowskiego. Jej kolejny film „Najpiękniejsza” będzie miał swoją premierę w Częstochowie
8 lutego. Jego bohaterką jest 40-letnia Ewa, która w obliczu
nadchodzącego zjazdu absolwentów swojego liceum,
pragnie ponownie udowodnić, że wciąż jest najpiękniejszą
dziewczyną ze swojego rocznika. Walcząc z nieubłaganie
upływającym czasem, podejmuje ryzykowną decyzję.
W filmie występują aktorzy Teatru im. A. Mickiewicza.
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Filharmonia Częstochowska, ul. Wilsona 16
Bilety:40-190 zł
Spektakl: „Mayday 2” - godz. 16.00 i 19.00
Teatr im. A. Mickiewicza, ul. Kilińskiego 15
Bilety: 70 zł (normalne parter), 60 zł (ulgowe parter),
60 zł (normalne balkon), 50 zł (ulgowe balkon)

9.02
9.02 niedziela

Spektakl: „Mayday 2”
8 lutego -godz. 16.00 i 19.00
9 lutego – godz. 17.00
Teatr im. A. Mickiewicza, ul. Kilińskiego 15
Skuszony powodzeniem swojej farsy „Mayday” na
wszelkich możliwych scenach świata, Ray Cooney po ponad
dwudziestu latach, w 2001 roku, dopisał część dalszą losów
rodzin Smith (bigamista i jego dwie żony), poszerzając
szacowne grono o dwójkę nastoletnich dzieci. Cały ambaras
w tym, że osiemnastoletni Vicky i Gavin umawiają się na
spotkanie przez internet, nie wiedząc, że ich pokrewieństwo jest wyjątkowo bliskie. Ich pierwsza randka to dla
głównego bohatera Johna prawdziwa katastrofa. Bigamia
tak, kazirodztwo - stanowczo nie! John zaczyna szaleńczą
jazdę pomiędzy dwoma domami i rodzinami, by zapobiec
kolosalnej katastrofie.

Seans filmowy:
= „Urwis” /MŁODY ILUZJONISTA/ - godz. 11.00
= „Ostatnia góra” - godz. 14.15
= „Mozart” /WIELCY KOMPOZYTORZY/ - godz. 16.00
= „Małe kobietki” - godz. 18.15
= „Kłamstewko” - godz. 20.45
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, al. Najświętszej Maryi Panny 64
Niedzielny Poranek z Muzyką – godz. 11.00
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1
Wstęp wolny
Oprowadzenie kuratorskie i spotkanie z Eweliną
Mędralą-Młyńską na wystawie „Podróże wycinanek” godz. 16.00
Muzeum Częstochowskie, Galeria Dobrej Sztuki, Aleja Najświętszej
Maryi Panny 47
Bilety: 9 zł (normalny), 5 zł (ulgowy)
Spektakl: „Czarno to widzę…” - godz. 16.30
ACK Politechniki Częstochowskiej, al. Armii Krajowej 23/25
Spektakl: „Mayday 2” -godz. 17.00
Teatr im. A. Mickiewicza, ul. Kilińskiego 15
Bilety: 70 zł (normalne parter), 60 zł (ulgowe parter),
60 zł (normalne balkon), 50 zł (ulgowe balkon)
Koncert „Wspomnienie o Ryszardzie Riedlu” - Sebastian
Riedel & Cree – godz. 18.00
Organizator: Agencja Adria-Art
Filharmonia Częstochowska, ul. Wilsona 16
Bilety:80-130 zł

10.02
10.02 poniedziałek
10-12 lutego
Grupowe zajęcia artystyczne dla dzieci, młodzieży
i dorosłych - godz. 10.00 - 19.00
Obowiązują wcześniejsze zapisy: tel. 508 218 001
Pracownia Sztuk Plastycznych, al. Niepodległości 50 lok. 112
Koszt: 35 zł (za 2h)

„W poszukiwaniu Mozarta” /WIELCY KOMPOZYTORZY/
9 lutego - godz. 16.00
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, al. Najświętszej Maryi Panny 64
Geniusz i buntownik. Gwiazda swoich czasów. W ciągu swego niespełna 35-letniego życia napisał prawie tysiąc dzieł.
Ogromna większość z nich przetrwała do naszych czasów
i nadal budzi zachwyt wśród słuchaczy. „W poszukiwaniu
Mozarta” zabiera nas w podróż śladami tego niezwykłego
kompozytora Phil Grabsky i jego ekipa filmowa z detektywistyczną wprost precyzją rekonstruują losy muzyka. Ponad
80 dzieł Mozarta, zaprezentowanych w filmie, ukazuje
zadziwiające podobieństwa i zależności między muzyką,
a jej twórcą i jego doświadczeniami. Z wypowiedzi ekspertów w dziedzinie muzykologii wyłania się nowy, żywy
obraz Mozarta. Ten zaskakujący wizerunek często przeczy
powszechnie znanym mitom na temat życia i twórczości,
zdrowia i śmierci, a także związków muzycznego geniusza,
jakim był i na zawsze pozostanie Mozart.
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10-14 lutego
Pogotowie lekcyjne – godz. 13.00-15.00
Popołudniowa pomoc w odrabianiu lekcji. Z pomocą bibliotekarza uczniowie mogą w miłej i przyjaznej atmosferze
przygotować się do zajęć szkolnych.
Biblioteka Publiczna, Filia nr 8, ul. Księżycowa 2
Seans filmowy:
= „Kłamstewko” - godz. 14.30 i 20.30
= „Ostatnia góra” - godz. 16.20
= „Małe kobietki” - godz. 18.00
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, al. Najświętszej Maryi Panny 64
Warsztaty tańców celtyckich i balfolkowych – godz. 18.00
Spotkanie Chóru Coralmente – godz. 19.00
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1
=
=

To Tu spotkanie z Pełnią Zdrowia – godz. 18.00
Klub To Tu, ul. Jasnogórska 15 lok.1 A (wejście od al. Kościuszki)
Koszt: 25-30 zł
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Seans filmowy: „Parasite” - godz. 18.00
DKF Rumcajs, ACK Politechniki Częstochowskiej, al. Armii Krajowej 23/25

11.02
11.02 wtorek
Spektakle:
= „Trzy świnki” -godz. 10.00
Bilety: 22 zł
= „Stopklatka” - godz. 12.00
Bilety: 22 zł
Teatr im. A. Mickiewicza, ul. Kilińskiego 15

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

Konsultacje komputerowe – godz. 11.00 – 12.00
Zajęcia dla seniorów mających problemy z obsługą
komputera.
Obowiązują wcześniejsze zapisy: tel. 34 361 43 27,
filia8@biblioteka.czest.pl
Biblioteka Publiczna, Filia nr 8, ul. Księżycowa 2
Podstawy obsługi komputera dla seniorów –
godz. 11.00 – 12.00
Obowiązują wcześniejsze zapisy: tel. 34 3697072,
filia3@biblioteka.czest.pl
Biblioteka Publiczna, Filia nr 3, ul. Ułańska 5/7
Seans filmowy:
= „Kłamstewko” - godz. 14.15 i 20.30
= „Mayday” - godz. 16.00
= „Małe kobietki” - godz. 18.00
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”,
al. Najświętszej Maryi Panny 64

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

Walentynkowe cudeńka – zajęcia plastyczne godz. 15.00
Warsztaty dla dzieci w wieku od 8 do 12 lat.
Obowiązują wcześniejsze zapisy: tel. 34 363 93 32,
filia6@biblioteka.czest.pl
Biblioteka Publiczna, Filia nr 6, ul. Orkana 56 A

Seans filmowy:
= „Kłamstewko” - godz. 14.15 i 20.30
= „Mayday” - godz. 16.00
= „Małe kobietki” - godz. 18.00
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, al. Najświętszej Maryi Panny 64

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

Konsultacje specjalistyczne ECK:
= Oligofrenopedagog, Terapeuta dziecka z autyzmem oraz
zespołem Aspergera, Terapeuta specyficznych trudności
nauczania początkowego, Specjalista w zakresie
doradztwa zawodowego – godz. 15.00 – 16.00
= Oligofrenopedagog, Surdopedagog, Tyflopedagog,
Specjalista w zakresie wczesnego wspomagania
rozwoju, wychowania fizycznego, Terapeuta dziecka
z autyzmem – godz. 16.00 – 17.00
Edukacyjne Centrum Konsultacji przy SOSW nr 1, ul. Legionów 54 a

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

=

Maski karnawałowe– zajęcia plastyczne dla dzieci –
godz. 15.00
Obowiązują wczesniejsze zapisy: tel. 34 360 71 95,
filia21@biblioteka.czest.pl
Biblioteka Publiczna, Filia nr 21, ul. Orzechowa 14
Zajęcia plastyczne dla dzieci – godz. 16.00 - 17.00
Biblioteka Publiczna, Filia nr 3, ul. Ułańska 5/7

Latarnik w bibliotece – bilbioteczne pogotowie komputerowe – gody. 16.00
Indywidualne konsultacje komputerowe dla seniorów.
Obowiązują wcześniejsze zapisy: tel. 34 323 29 44,
filia13@biblioteka.czest.pl
Biblioteka Publiczna, Filia nr 13, ul. Mireckiego 28
„Wszystko zaczyna się od jelit” – godz. 16.30-18.00
Spotkanie z doradcą żywieniowym – Emilią Pieńkowską.
Obowiązują wcześniejsze zapisy: tel. 34 369 70 72,
filia3@biblioteka.czest.pl
Biblioteka Publiczna, Filia nr 3, ul. Ułańska 5/7

Toastmasters – Klub Publicznego Przemawiania
i Przywództwa – godz. 17.00
Temat spotkania: Pochwała kluczem do sukcesu
Urząd Stanu Cywilnego Częstochowa ul. Focha 19/21

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

Zajęcia plastyczne dla dzieci w wieku od 6 do 12 lat godz. 17.00-19.30
Obowiązują wcześniejsze zapisy: tel. 881 494 992
Pracownia ZetPeTe, ul. Wańkowicza 4
Koszt: 30 zł

Zajęcia plastyczne dla dzieci w wieku od 6 do 12 lat godz. 17.00-19.30
Obowiązują wcześniejsze zapisy: tel. 881 494 992
Pracownia ZetPeTe, ul. Wańkowicza 4
Koszt: 30 zł

Otwarty trening w Quick Shot Kickboxing – godz. 17.30
Szkoła Podstawowa nr 49, ul. Jesienna 42

Wykład Grażyny Rychlik „O co chodzi z tym DNA
w genealogii” - godz. 17.00
Organizator: Towarzystwo Genealogiczne Ziemi
Częstochowskiej
Urząd Stanu Cywilnego Częstochowa ul. Focha 19/21

12.02
12.02 środa

Spektakle:
= „Trzy świnki” -godz. 10.00
Bilety: 22 zł
= „Stopklatka” - godz. 12.00
Bilety: 22 zł
Teatr im. A. Mickiewicza, ul. Kilińskiego 15

www.cgk.czestochowa.pl

„Uczucia wypisane na twarzy...” - spotkanie Klubu
Miłośników Fotografii Foto-PASJE - godz. 18.00
Galeria pod Arkadami, ul. 1 Maja 27
Pokaz w planetarium: „Cuda Wszechświata” godz. 18.00
Planetarium Uniwersytetu im. Jana Długosza
w Częstochowie, al. Armii Krajowej 13/15
Bilety: 9 zł (ulgowy), 15 zł (normalny)

www.cgk.czestochowa.pl

13.02
13.02 czwartek

13-14 lutego
Grupowe zajęcia artystyczne dla dzieci, młodzieży
i dorosłych - godz. 10.00 - 14.00
Obowiązują wcześniejsze zapisy: tel. 508 218 001
Pracownia Sztuk Plastycznych, al. Niepodległości 50 lok. 112
Koszt: 35 zł (za 2h)
Spektakl: „Stopklatka” - godz. 10.00
Teatr im. A. Mickiewicza, ul. Kilińskiego 15
Bilety: 22 zł
Zajęcia komputerowe dla seniorów –
godz. 11.00-13.00
Obowiązują wcześniejsze zapisy: tel. 34 362 35 87,
filia20@biblioteka.czest.pl
Biblioteka Publiczna, Filia nr 20, ul. W. Gombrowicza 15

Gry planszowe w bibliotece – godz. 14.00 – 15.00
Biblioteka Publiczna, Filia nr 25, ul. Wirażowa 8 A
Seans filmowy:
= „Kłamstewko” - godz. 14.30 i 18.40
= „Mayday” - godz. 16.30
= „Małe kobietki” - godz. 20.30
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”,
al. Najświętszej Maryi Panny 64
Latarnik w bibliotece – bilbioteczne pogotowie
komputerowe – gody. 16.00
Indywidualne konsultacje komputerowe dla seniorów.
Obowiązują wcześniejsze zapisy: tel. 34 323 29 44,
filia13@biblioteka.czest.pl
Biblioteka Publiczna, Filia nr 13, ul. Mireckiego 28
„Galeria literacka” - warsztaty pisarskie Towarzystwa
Galeria Literacka – godz. 17.00
Muzeum Częstochowskie, Dom Poezji – Muzeum Haliny Poświatowskiej, ul. Jasnogórska 23

Spektakl: „Czarno to widzę…”
9 lutego - godz. 16.30
ACK Politechniki Częstochowskiej, al. Armii Krajowej 23/25
Polsce podzielonej bardziej niż kiedykolwiek w historii,
w tym naszym zmarginalizowanym królestewku bigoterii,
hipokryzji, nienawiści i hejtu, grupa nietuzinkowych osób
bardzo chce być Polakami. Niekoniecznie każde z nich
urodziło się na tej ziemi; niekoniecznie każde z nich przystaje do słowiańskiego wzorca; niekoniecznie każde z nich
pasuje do jedynie słusznej psychoseksualnej matrycy narzucanej przez propagandę. Ale pokochali ten kraj, pragną
być z niego dumni i chcą czuć się jego częścią. „Słowiańskie
słowiki” - amatorska grupa pieśni i tańca, którą tworzą będą miały przed sobą trudne życie… Bo jak tu beztrosko
i radośnie wycinać ludowe hołubce, gdy na każdym kroku
trzeba stawiać czoła pseudopatriotycznej agresji? I to nie
tylko w drodze na próby, ale także w zaciszu tanecznej sali,
którą dzielić przyszło im z zatwardziałym kibolem-nacjonalistą i ksenofobem? Odwaga i hart ducha mogą nie wystarczyć, ale być może rozwiązaniem okaże się staroświecka
- choć może nie do końca standardowa - miłość.

„Spotkania z historią żydowską” – godz. 17.00
Prelekcja historyczna Wiesława Paszkowskiego połączona
z pokazem filmu „Częstochowa w latach 1935-1945”.
Biblioteka Publiczna, Filia nr 9, ul. Nowowiejskiego15
Babski comber – warsztaty artystyczne dla dorosłych godz. 18.00
Obowiązują wcześniejsze zapisy: tel. 508 218 001
Pracownia Sztuk Plastycznych, al. Niepodległości 50 lok. 112
Koszt: 35 zł
Wernisaż wystawy malarstwa Izabeli Kity „Koncert” –
godz. 18.00
Ekspozycja wystawy do 15 marca
Filharmonia Częstochowska, ul. Wilsona 16
Koncert Cacana Mania – godz. 19.00
Five O’Clock Jazz Club, ul. Wilsona 16
Otwarta grupa pracy z traumą i stresem w ciele TRE godz. 19.30 - 21.00
Prowadzący: Jakub Ritter.
Obowiązują wcześniejsze zapisy: tel. 693 770 210
Pracownia Psychoterapii i Pracy z Ciałem, ul. Waszyngtona 33/2
Koszt: 50 zł

14.02
14.02 piątek

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

Koncert „Wspomnienie o Ryszardzie Riedlu” Sebastian Riedel & Cree
9 lutego – godz. 18.00
Filharmonia Częstochowska, ul. Wilsona 16
W związku z 25. rocznicą śmierci Ryszarda Riedla, Sebastian Riedel i zespół Cree postanowili uczcić to wydarzenie
serią koncertów upamiętniających twórczość legendarnego
wokalisty Ryszarda Riedla i zespołu Dżem. Zespół Cree
został założony w 1993 roku w Tychach przez Sebastiana
Riedla i Sylwestra Kramka. Nazwę pomógł wymyślić ojciec
Sebastiana, Rysiek Riedel, który zawsze fascynował się
życiem i historią Indian. Sam także wspominał, że chciałby
mieć zespół o takiej nazwie. Syn spełnił marzenie ojca
i tak powstał zespół Cree. Mottem zespołu i jego myślą
przewodnią są słowa często używane przez Sebastiana
Riedla: „Żeby żyć trzeba grać, żeby grać trzeba żyć”. Zespół
wystąpi w składzie: Sebastian Riedel (gitara, śpiew,
harmonijka), Bartłomiej Miarka (gitara), Lucjan Gryszka
(gitara basowa), Kuba Majerczyk (perkusja), Adam Lomania
(instr. klawiszowe)
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14-16 lutego
Kurs Theta Healing stopień II – godz. 10.00-18.00
Klub To Tu, ul. Jasnogórska 15 lok.1 A (wejście od al. Kościuszki)
Gry planszowe w bibliotece – godz. 14.00 – 15.00
Biblioteka Publiczna, Filia nr 25, ul. Wirażowa 8 A
Seans filmowy:
= „Kłamstewko” - godz. 14.30
= „Marianne i Leonard” - godz. 16.20
= „Mayday” - godz. 18.20
= „Dżentelmeni” - godz. 20.30
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, al. Najświętszej Maryi Panny 64
„Lucian Freud. Autoportret” /WIELKA SZTUKA/
15 i 16 lutego - godz. 16.30
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, al. Najświętszej Maryi Panny 64
Po raz pierwszy w swej historii londyńska Royal Academy
of Arts, we współpracy z Museum of Fine Arts w Bostonie, zaprezentuje autoportrety Luciana Freuda, jednego
z najbardziej znanych malarzy naszych czasów, wnuka
Sigmunda Freuda, twórcy psychoanalizy. Na wystawie pokazanych zostanie ponad 50 obrazów, grafik i rysunków,
w których Lucian Freud, mistrz brytyjskiej sztuki współczesnej, malarz realista, skierował swoje przenikliwe
spojrzenie na własną sylwetkę. Tworzone przez prawie
siedem dekad autoportrety Freuda dają fascynujący
wgląd zarówno w jego psychikę, jak i w jego rozwój
jako malarza. Od pierwszego portretu, namalowanego
w 1939 roku, do ostatniego, wykonanego 64 lata później,
widziane razem obrazy przedstawiają wciągające studium
autoprezentacji i procesu starzenia się.

Popołudnia w bibliotece: Dzień Kota - godz. 15.00-16.00
Warsztaty literacko-plastyczne dla dzieci
Biblioteka Publiczna, Filia nr 2, ul. Orlika-Rückemanna 35/37
„Walentynkowe serca” - godz. 15.30-18.00
Warsztaty rękodzieła artystycznego dla dzieci w wieku od
8 lat. Obowiązują wcześniejsze zapisy: tel. 34 322 76 19,
filia15@biblioteka.czest.pl
Biblioteka Publiczna, Filia nr 15, ul. Okulickiego 63
„Kreatywna biblioteka – malowanie na szkle” godz. 16.00 - 18.00
Warsztaty plastyczne dla dzieci w wieku od 4 do 10 lat
Biblioteka Publiczna, Filia nr 14, ul. Norwida 17/21
Zajęcia jogi – godz. 16.30 - 18.00
Prowadząca: Beata Jarosz.
Zajęcia finansowane są z Budżetu Obywatelskiego.
Obowiązują wcześniejsze zapisy: tel. 34 361 43 27,
filia8@biblioteka.czest.pl
Biblioteka Publiczna, Filia nr 8, ul. Księżycowa 2
Koncert Walentynkowy Rodziny Kaczmarków – godz. 18.00
Miejski Dom Kultury, ul. Łukasińskiego 50/68
Spektakl „Zaczarowany koń. Piosenki lat pięćdziesiątych” - godz. 19.00
Teatr im. A. Mickiewicza, ul. Kilińskiego 15
Bilety: 45 zł (normalne parter), 40 zł (ulgowe parter),
40 zł (normalne balkon), 35 zł (ulgowe balkon)
Kochaj mnie. Koncert walentynkowy – godz. 19.00
Wystąpią: Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Częstochowskiej, Natalia Rubiś-Krzeszowiak – sopran, Krystian
Krzeszowiak – tenor, Tomasz Chmiel – dyrygent, Beata
Młynarczyk - prowadzenie koncertu; w programie: duety
miłosne Lehára, Kálmána i Straussa.
Filharmonia Częstochowska, ul. Wilsona 16
Bilety: 40-70 zł

Spektakl „O co biega?” Teatru Capitol
16 lutego – godz. 16.00 i 19.30
Filharmonia Częstochowska, ul. Wilsona 16
„O co biega?” to jedna z najzabawniejszych światowych
fars autorstwa Philipa Kinga. Pełna zaskakujących
zwrotów akcji historia, z minuty na minutę, choć wydaje
się to już niemożliwe, staje się jeszcze śmieszniejsza.
Do samego końca nie wiadomo, kto jeszcze pojawi się
nagle w drzwiach lub niespodziewanie wyskoczy z szafy!
Spokojne angielskie miasteczko. Dom pastora Lionela
Toopa oraz jego pięknej i wyzwolonej żony, byłej aktorki,
Penelopy Toop, budzącej zgorszenie wśród nobliwych
mieszkańców. Niechęć do niej przejawia zwłaszcza jedna
wścibska, stara panna Skillon, skrycie podkochująca się
w przystojnym duchownym. Gdy podczas nieobecności
pastora, jego żonę odwiedza niezapowiedziany gość kolega sprzed lat, z czasów teatralnych, rozpoczyna się
lawina nieoczekiwanych zdarzeń.
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czarnoprochowej ze zbiorów Muzeum Częstochowskiego – godz. 15.30
Spotkanie z Mariuszem Grzybem w ramach nowego cyklu
„Wokół kolekcji”.
Muzeum Częstochowskie, Ratusz, al. Najświętszej Maryi Panny 45
Spektakle:
= „Siła przyzwyczajenia (Cyrk egzystencjalny)” - godz. 16.00
Bilety: 40 zł (normalne), 30 zł (ulgowe)
= „Testosteron” - godz. 19.00
Bilety: 50 zł (normalne parter), 45 zł (ulgowe parter), 45 zł
(normalne balkon), 40 zł (ulgowe balkon)
Teatr im. A. Mickiewicza, ul. Kilińskiego 15
Wernisaż wystawy malarstwa Wojciech Szybist – godz. 17.00
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1
Koncert Agnieszki Chylińskiej „Warto było szaleć tak! 25 lat na scenie” - godz. 18.30
Hala Sportowa „Częstochowa”, ul. Żużlowa 4

16.02
16.02 niedziela

Seans filmowy:
= „Częstochowa 1918 - 1939.Od wojny do wojny „ /
Spotkanie: Historia miasta - w ramach cyklu
„800 lat Częstochowy”/ - godz. 11.15
= „Andre Rieu, czyli 70 lat młodości” - retransmisja
koncertu z Maastricht – godz. 13.30
= „Lucian Freud” /WIELKA SZTUKA/ - godz. 16.30
= „1917” - godz. 18.20
= „Dżentelmeni” - godz. 20.30
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, al. Najświętszej Maryi Panny 64
Spektakle „O co biega?” Teatru Capitol –
godz. 16.00 i 19.30
Organizator: Agencja Artystyczna NOVAKKA
Filharmonia Częstochowska, ul. Wilsona 16
Bilety:60-130 zł
Spektakle:
= „Siła przyzwyczajenia (Cyrk egzystencjalny)” - godz. 16.00
Bilety: 40 zł (normalne), 30 zł (ulgowe)
= „Testosteron” - godz. 19.00
Bilety: 50 zł (normalne parter), 45 zł (ulgowe parter), 45 zł
(normalne balkon), 40 zł (ulgowe balkon)
Teatr im. A. Mickiewicza, ul. Kilińskiego 15

15.02 17.02
15.02 sobota

PKO Ekstraklasa piłki nożnej mężczyzn:
RKS Raków - Legia Warszawa
Organizator: RKS Raków Częstochowa S.A.
GIEKSA Arena Bełchatów, ul. Sportowa 3, Bełchatów

Grupowe zajęcia artystyczne dla dzieci, młodzieży
i dorosłych - godz. 10.00 - 12.00
Obowiązują wcześniejsze zapisy: tel. 508 218 001
Pracownia Sztuk Plastycznych, al. Niepodległości 50 lok. 112
Koszt: 35 zł (za 2h)
Seans filmowy:
= „Mayday” - godz. 12.00
= „Kłamstewko” - godz. 14.30
= „Lucian Freud” /WIELKA SZTUKA/ - godz. 16.30
= „Dżentelmeni” - godz. 18.20
= „1917” - godz. 20.30
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, al. Najświętszej Maryi Panny 64
Rewolwery, strzelby, kartacze... opowieść o broni
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Koncert Złote Przeboje Universe – godz. 18.00
ACK Politechniki Częstochowskiej, al. Armii Krajowej 23/25

17.02 poniedziałek

17-19 lutego
Grupowe zajęcia artystyczne dla dzieci, młodzieży
i dorosłych - godz. 10.00 - 19.00
Obowiązują wcześniejsze zapisy: tel. 508 218 001
Pracownia Sztuk Plastycznych, al. Niepodległości 50 lok. 112
Koszt: 35 zł (za 2h)
Zajęcia jogi – godz. 10.30
Prowadząca: Beata Jarosz. Zajęcia finansowane są
z Budżetu Obywatelskiego. Obowiązują wcześniejsze
zapisy: tel. 34 360 61 14, filia9@biblioteka.czest.pl
Biblioteka Publiczna, Filia nr 9, ul. Nowowiejskiego 15
Dzień Kota - zajęcia plastyczne dla dzieci godz. 12.00-13.30
Obowiązują wcześniejsze zapisy: tel. 34 365 88 48,
filia25@biblioteka.czest.pl
Biblioteka Publiczna, Filia nr 25, ul. Wirażowa 8 A

www.cgk.czestochowa.pl

17-21 lutego
Pogotowie lekcyjne – godz. 13.00-15.00
Popołudniowa pomoc w odrabianiu lekcji. Z pomocą bibliotekarza uczniowie mogą w miłej i przyjaznej atmosferze
przygotować się do zajęć szkolnych.
Biblioteka Publiczna, Filia nr 8, ul. Księżycowa 2
Seans filmowy:
= „Marianne i Leonard”- godz. 14.30
= „Kłamstewko” - godz. 16.30
= „Dżentelmeni” - godz. 18.20
= „1917” - godz. 20.30
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, al. Najświętszej Maryi Panny 64
Warsztaty „Kobiety, które kochają za bardzo” godz. 17.00- 20.00
Prowadzące: Maja Wyremblewska i Dominika Miedzińska-Golczyk
Obowiązują wcześniejsze zapisy: tel. 663 633 698
i 605 285 995
Pracownia Psychoterapii i Pracy z Ciałem, ul. Waszyngtona 33/2
Koszt: 120 zł
Warsztaty tańców celtyckich i balfolkowych –
godz. 18.00
= Spotkanie Chóru Coralmente – godz. 19.00
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1
=

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

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

Toastmasters – Klub Publicznego Przemawiania
i Przywództwa – godz. 17.00
Temat spotkania: Zero waste - moda czy sposób na ochronę
środowiska
Urząd Stanu Cywilnego Częstochowa ul. Focha 19/21
Zajęcia plastyczne dla dzieci w wieku od 6 do 12 lat godz. 17.00-19.30
Obowiązują wcześniejsze zapisy: tel. 881 494 992
Pracownia ZetPeTe, ul. Wańkowicza 4
Koszt: 30 zł
Obchody Międzynarodowego Dnia Przewodników
Turystycznych – godz. 17.00
Wykłady: „Działania bojowe 7 Dywizji Piechoty we wrześniu 1939 r.” Adama Kurusa i „Wybrane wille
Częstochowy z początków XX w.”
dr. inż. arch. Marii Musialskiej.
Organizator: Oddział Przewodników PTTK im. J. Długosza
Muzeum Częstochowskie, Ratusz, al. Najświętszej Maryi Panny 45
Spotkanie podróżnicze „Z Andów do Amazonii” w poszukiwaniu ducha puszczy” - godz.18.00
Prelegent: Emil Witt
Organizator: Organizator: Klub Górski PTTK Częstochowa
Urząd Stanu Cywilnego Częstochowa ul. Focha 19/21

19.02
18.02
Koncert LemON akustycznie – godz. 19.00
Organizator: Kultura z klasą Agencja PR Sp. z o.o.
Filharmonia Częstochowska, ul. Wilsona 16
Bilety:110-129 zł

18.02 wtorek

Biblioteka Malucha - godz. 10.00-11.00 i 12.00-13.00
Zajęcia dla dzieci w wieku od 2 do 4 lat (które nie uczęszczają do przedszkoli) i ich opiekunów
Biblioteka Publiczna, Oddział dla Dzieci i Młodzieży, al. Kościuszki 4
Dzień Otwarty w Szkole Podstawowej nr 53 –
godz. 10.00 – 18.00
Szkoła Podstawowa nr 53 z Oddziałami Integracyjnymi
im. Marii Skłodowskiej – Curie, ul. Orkana 95/ 109
Konsultacje komputerowe – godz. 11.00 – 12.00
Zajęcia dla seniorów mających problemy z obsługą komputera. Obowiązują wcześniejsze zapisy: tel. 34 361 43 27,
filia8@biblioteka.czest.pl
Biblioteka Publiczna, Filia nr 8, ul. Księżycowa 2
Seans filmowy:
= „Marianne i Leonard”- godz. 14.30
= „Kłamstewko” - godz. 16.30
= „Dżentelmeni” - godz. 18.20
= „1917” - godz. 20.30
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, al. Najświętszej Maryi Panny 64
Konsultacje specjalistyczne ECK:
Oligofrenopedagog, Tyflopedagog - godz. 15.00 –
16.00 i 16.00 – 17.00
Edukacyjne Centrum Konsultacji przy SOSW nr 1, ul. Legionów 54 a
Zajęcia plastyczne dla dzieci – godz. 16.00 - 17.00
Biblioteka Publiczna, Filia nr 3, ul. Ułańska 5/7
Latarnik w bibliotece – Facebook dla każdego –
godz. 16.00
Warsztaty komputerowe dla seniorów.
Obowiązują wcześniejsze zapisy: tel. 34 323 29 44,
filia13@biblioteka.czest.pl
Biblioteka Publiczna, Filia nr 13, ul. Mireckiego 28

www.cgk.czestochowa.pl

19.02 środa

Koncert Złote Przeboje Universe
16 lutego – godz. 18.00
ACK Politechniki Częstochowskiej, al. Armii Krajowej 23/25
Od debiutu w 1983r., kiedy duet Mirosław Breguła - Henryk
Czich podczas XX Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki
w Opolu wykonał kultowy utwór „Mr. Lennon”, zespół
nieprzerwanie koncertuje, wydaje nowe płyty, jest ciągle
obecny na polskiej scenie muzycznej z własnym oryginalnym
brzmieniem i niepowtarzalnym repertuarem. Wiele z utworów bezsprzecznie zyskało status przebojów: „Wołanie przez
ciszę”, „Głupia żaba”, „Ty masz to, czego nie mam ja”, „Ja, taki
fajny gość”, „Tacy byliśmy”, „Blues na wpół do piątej rano”,
„Bo to taka piękna miłość”. Obecnie Zespół tworzy sześciu
wykonawców: Henryk Czich (wokal, instrumenty klawiszowe), Wojciech Wesołek (wokal,gitara), Damian Filipowski
(gitara), Marek Kopecki (gitara basowa), Grzegorz Krzykawski
(perkusja), Marek Jagucki (instrumenty klawiszowe).

Konsultacje komputerowe – godz. 11.00 – 12.00
Zajęcia dla seniorów mających problemy z obsługą
komputera.
Obowiązują wcześniejsze zapisy: tel. 34 361 43 27,
filia8@biblioteka.czest.pl
Biblioteka Publiczna, Filia nr 8, ul. Księżycowa 2
Podstawy obsługi komputera dla seniorów –
godz. 11.00 – 12.00
Obowiązują wcześniejsze zapisy: tel. 34 3697072,
filia3@biblioteka.czest.pl
Biblioteka Publiczna, Filia nr 3, ul. Ułańska 5/7
„Plastyczne środy” - godz. 12.30-14.30
Cykliczne spotkania plastyczne dla dzieci w wieku
od 8 do 13 lat. Obowiązują wcześniejsze zapisy:
filia23@biblioteka.czest.pl
Biblioteka Publiczna, Filia nr 23, ul. Ludowa 58

Seans filmowy:
= „Kłamstewko” - godz. 14.30
= „Marianne i Leonard”- godz. 16.20
= „1917” - godz. 18.20
= „Dżentelmeni” - godz. 20.30
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, al. Najświętszej Maryi Panny 64
Otwarte spotkanie chustowe- godz. 15.00 – 17.00
Spotkanie dla rodziców noszących dzieci w chuście oraz
tych, którzy chcą nauczyć się podstawowych lub bardziej
zaawansowanych wiązań.
Biblioteka Publiczna, Filia nr 3, ul. Ułańska 1
„Kreatywne spotkania z plastyką” - godz. 15.30
Zajęcia plastyczne dla dzieci w wieku od 5 do 9 lat.
Obowiązują wcześniejsze zapisy: tel. 34 362 35 87,
filia20@biblioteka.czest.pl
Biblioteka Publiczna, Filia nr 20, ul. W. Gombrowicza 15
,,Każda środa jest nasza’’ – godz. 15.30 – 17.00
Zajęcia literacko- plastyczne dla dzieci w wieku od 5 do 12 lat
Biblioteka Publiczna, Oddział dla Dzieci i Młodzieży, al. Kościuszki 4

Seans filmowy: „Na wyciągnięcie ręki”
17 lutego - godz. 18.00
DKF Rumcajs, ACK Politechniki Częstochowskiej, al. Armii Krajowej
23/25
Miłość do muzyki to sekret Mateusza Malińskiego, chłopaka
z ubogiej rodziny polskich emigrantów, który nigdy nie odważyłby się powiedzieć o tym swoim kolegom z podwórka.
Pierre Geithner potrzebuje sukcesu, by utrzymać stanowisko dyrektora paryskiego konserwatorium oraz zdolnego
muzyka, by jego uczelnia wygrała prestiżowy konkurs
pianistyczny. Przypadkowo ich drogi się krzyżują. Geithner
dostrzega ogromny talent Mateusza i szansę na rozwiązanie
swoich problemów. Chłopak rozpoczyna naukę gry na
fortepianie pod okiem wyniosłej i bezkompromisowej
,,Hrabiny’’. Aby jednak wygrać konkurs, cała trójka będzie
musiała najpierw przezwyciężyć własne uprzedzenia.
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Wernisaż wystawy fotografii „Excellence FIAP Polska”
21 lutego - godz. 19.00
Galeria pod Arkadami, ul. 1 Maja 27
Excellence FIAP to tytuł artystyczny nadawany wybitnym
artystom sztuki fotograficznej. Obecnie w Polsce taki
tytuł posiada 23 żyjących artystów fotografików. Wystawa
odwiedzi tylko kilka miast w Polsce, m.in. Częstochowę.
Zaprezentowanych będzie 66 limitowanych fotografii,
przygotowanych w różnych technikach, spełniających
wymogi kolekcjonerskie. Poziom prac jest bardzo wysoki,
a każdy z autorów reprezentuje indywidualne spojrzenie
na świat. Poprzez swoją różnorodność - jest wyjątkowa,
wręcz historyczna. Wystawa jest pierwszym tego typu
wydarzeniem w naszym kraju. Patronat nad nią objęło
Stowarzyszenie Fotoklub Rzeczpospolitej Polskiej.

Zajęcia rękodzielnicze dla dorosłych– godz. 15.30
Obowiązują wcześniejsze zapisy: tel. 34 360 71 95,
filia21@biblioteka.czest.pl
Biblioteka Publiczna, Filia nr 21, ul. Orzechowa 14

Indywidualne konsultacje komputerowe dla seniorów.
Obowiązują wcześniejsze zapisy: tel. 34 323 29 44,
filia13@biblioteka.czest.pl
Biblioteka Publiczna, Filia nr 13, ul. Mireckiego 28

Latarnik w bibliotece – bilbioteczne pogotowie komputerowe – gody. 16.00
Indywidualne konsultacje komputerowe dla seniorów.
Obowiązują wcześniejsze zapisy: tel. 34 323 29 44,
filia13@biblioteka.czest.pl
Biblioteka Publiczna, Filia nr 13, ul. Mireckiego 28

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

Biblioteczny salon gier – godz. 16.00
Propozycja spędzania wolnego czasu z planszówkami,
skierowana do seniorów.
Biblioteka Publiczna, Filia nr 13, ul. Mireckiego 28
Zajęcia plastyczne dla dzieci w wieku od 6 do 12 lat godz. 17.00-19.30
Obowiązują wcześniejsze zapisy: tel. 881 494 992
Pracownia ZetPeTe, ul. Wańkowicza 4
Koszt: 30 zł
Warsztaty literackie Klubu „Złota Jesień” godz. 17.00
= Spotkanie Stowarzyszenia polsko-włoskiego
„Due Terre” - godz. 19.00
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1
=

Spektakl: „Poniżej pasa” -godz. 18.00
Teatr im. A. Mickiewicza, ul. Kilińskiego 15
Bilety: 25 zł
Pokaz w planetarium pt. „Lodowe krainy” - godz. 18.00
Planetarium Uniwersytetu im. Jana Długosza w Częstochowie,
al. Armii Krajowej 13/15
Bilety: 9 zł (ulgowy), 15 zł (normalny)
Akademicki Koncert Kameralny – godz. 18.50
WYSTAWA: Mateusz Pawełczyk, Katedra Malarstwa UJD
WYKŁAD: dr hab. Jerzy Piwowarski, prof. UJD, Katedra
Malarstwa UJD, temat: „Drobiazg melodyjny”
KONCERT: Kupiński Guitar Duo, Ewa Jabłczyńska - gitara,
Dariusz Kupiński - gitara, Katedra Muzyki UJD; w programie:
F. Sor, F. Mendelssohn, R. Gnattali
Filharmonia Częstochowska, ul. Wilsona 16
Bilety: 18 zł (normalny), 15 zł (ulgowy)

20.02
20.02 czwartek

20-21 lutego
Grupowe zajęcia artystyczne dla dzieci, młodzieży
i dorosłych - godz. 10.00 - 14.00
Obowiązują wcześniejsze zapisy: tel. 508 218 001
Pracownia Sztuk Plastycznych, al. Niepodległości 50 lok. 112
Koszt: 35 zł (za 2h)

Koncert ERO JWP
21 lutego - godz. 19.00
Klub Rura, al. Najświętszej Maryi Panny 38
21 lutego ERO w towarzystwie Hazzidy i Falcon1 sprawdzi
moc koncertową albumu „Elwis Picasso” w przestrzeni
klubu Rura. Szykujcie się na mocną dawkę rapu, skreczy
i koncertowej energii w ramach BANG DE DENG TOUR.
„Elwis Picasso” to jedna z najbardziej wyczekiwanych płyt
w polskim rapie. Warszawski raper, znany z projektów
JWP, BEZ CENZURY czy SZLAGIER, zwany „Królem Gościnnych Występów”, po wielu latach oczekiwania i niezliczonej ilości nagranych zwrotek, nareszcie zdecydował się na
opublikowanie własnego materiału. Album zadebiutował
na pierwszym miejscu notowania OLiS zbierając przy
tym świetne recenzje i w krótkim czasie uzyskując status
złotej płyty.
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Zajęcia komputerowe dla seniorów –
godz. 11.00-13.00
Obowiązują wcześniejsze zapisy: tel. 34 362 35 87,
filia20@biblioteka.czest.pl
Biblioteka Publiczna, Filia nr 20, ul. W. Gombrowicza 15
Gry planszowe w bibliotece – godz. 14.00 – 15.00
Biblioteka Publiczna, Filia nr 25, ul. Wirażowa 8 A
Seans filmowy:
= „1917” - godz. 14.15
= „Dżentelmeni”- godz. 16.20
= „Marianne i Leonard”- godz. 18.30
= „Kłamstewko” - godz. 20.30
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, al. Najświętszej Maryi Panny 64
Latarnik w bibliotece – bilbioteczne pogotowie komputerowe – gody. 16.00

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

Wernisaż wystawy fotografii „Excellence FIAP Polska” godz. 19.00
Galeria pod Arkadami, ul. 1 Maja 27
Spektakl: „Poniżej pasa” -godz. 19.00
Teatr im. A. Mickiewicza, ul. Kilińskiego 15
Bilety: 40 zł (normalne), 30 zł (ulgowe)
Koncert ERO JWP -godz. 19.00
Klub Rura, al. Najświętszej Maryi Panny 38

=

Babski comber – warsztaty artystyczne dla dorosłych godz. 18.00
Obowiązują wcześniejsze zapisy: tel. 508 218 001
Pracownia Sztuk Plastycznych, al. Niepodległości 50 lok. 112
Koszt: 35 zł
Winylowe i Muzyczne Delicje Zbigniewa Burdy – 18.00
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1

Koncert Cochise – godz. 20.00
Muzyczna Meta, ul . Jasnogórska 13

22.02
22.02 sobota

I liga piłki siatkowej kobiet: Galeria Jurajska Częstochowianka - MKS SAN-Pajda Jarosław
Organizator: Klub Sportowy Częstochowianka
Hala Sportowa „Częstochowa”, ul. Żużlowa 4
Ekstraklasa tenisa stołowego kobiet: Bebetto AZS UJD
Częstochowa - POLMLEK Lidzbark Warmiński
Organizator: KU AZS UJD im. Jana Długosza
Akademickie Centrum Sportowe, ul. Zbierskiego 6

Spektakl: „Czyż nie dobija się koni” -godz. 18.00
Teatr im. A. Mickiewicza, ul. Kilińskiego 15
Bilety: 40 zł

Grupowe zajęcia artystyczne dla dzieci, młodzieży
i dorosłych - godz. 10.00 - 12.00
Obowiązują wcześniejsze zapisy: tel. 508 218 001
Pracownia Sztuk Plastycznych, al. Niepodległości 50 lok. 112
Koszt: 35 zł (za 2h)

21.02 piątek

Częstochowa w 2D –godz. 11.00
Rodzinne warsztaty plastyczne na wystawie
„Stefan Burdzyński – częstochowski Nikifor”
Obowiązują wcześniejsze zapisy: tel. 504-757-502
Koszt: 10 zł od osoby
Muzeum Częstochowskie,Zagroda Włościańska, 7 Kamienic 4

21.02

„Komputer? Nic trudnego!” – godz. 10.00 - 11.00
Zajęcia dla seniorów, mających problemy z obsługą komputera. Obowiązują wcześniejsze zapisy: tel. 34 360 61 12,
filia16@biblioteka.czest.pl
Biblioteka Publiczna, Filia nr 16 ,ul. Krakowska 46/50
Seans filmowy:
= „Boże Ciało” /ZŁOTA PIĄTKA 2019/ - godz. 14.00
= „Kraina miodu”- godz. 16.15
= „Green Book” /ZŁOTA PIĄTKA 2019/- godz. 18.00
= „Matthias i Maxime” - godz. 20.30
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”,
al. Najświętszej Maryi Panny 64
Gry planszowe w bibliotece – godz. 14.00 – 15.00
Biblioteka Publiczna, Filia nr 25, ul. Wirażowa 8 A
LITERACKI PIĄTEK:
= Wymiana książki – godz. 15.00-20.30
= „Siostrzyczki” - spotkanie autorskie z Adrianem
Bednarekiem – godz. 19.00
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1
„Kreatywna biblioteka – gliniane cudeńka” godz. 16.00 - 18.00
Warsztaty plastyczne dla dzieci w wieku od 4 do10 lat
Biblioteka Publiczna, Filia nr 14, ul. Norwida 17/21

Warsztaty monotypii - godz. 16.30
Obowiązują wcześniejsze zapisy: tel. 508 218 001
Pracownia Sztuk Plastycznych, al. Niepodległości 50 lok. 112
Koszt: 60 zł
Zajęcia jogi – godz. 16.30 - 18.00
Prowadząca: Beata Jarosz.
Zajęcia finansowane są z Budżetu Obywatelskiego.
Obowiązują wcześniejsze zapisy: tel. 34 361 43 27,
filia8@biblioteka.czest.pl
Biblioteka Publiczna, Filia nr 8, ul. Księżycowa 2

www.cgk.czestochowa.pl

Seans filmowy:
= „Joker” /ZŁOTA PIĄTKA 2019/ - godz. 12.00
= „Matthias i Maxime” - godz. 15.00
= „Andre Rieu, czyli 70 lat młodości” - retransmisja
koncertu z Maastricht – godz. 17.30
= „Monos – oddział małp” - godz. 20.30
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, al. Najświętszej Maryi Panny 64
Koncert QUEEN symfonicznie – godz. 15.30 i 19.00
Organizator: Piosenka Plus Sp. z o.o.
Filharmonia Częstochowska, ul. Wilsona 16
Bilety: 99 - 119 zł
Koncert muzyki kameralnej w ramach II Konkursu
Skrzypcowego Muzyki Polskiej im. Wandy Wiłkomirskiej – godz. 18.00
Wystąpią: Maria Belica, Aleksandra Szwejkowska-Belica,
Eliseu Silva (na skrzypcach) oraz Magdalena Kaczor
(na fortepianie)
Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie, ul. Ogińskiego 13 a
Wstęp wolny
Koncert Ani Rusowicz - godz. 18.00
Teatr im. A. Mickiewicza, ul. Kilińskiego 15
Bilety: 55 - 65 zł
Space Oddity - Tribute to David Bowie – godz. 21.00
Pub Szuflada, al. Kościuszki 18

23.02
23.02 niedziela

Giełda ryb, roślin i ptaków egzotycznych – godz. 10.00 – 13.00
Organizator: Liga Ochrony Przyrody, Klub Akwarystów

www.cgk.czestochowa.pl

VI Liceum Ogólnokształcące im. J. Dąbrowskiego, ul. Łukasińskiego 40
Seans filmowy:
= „Green Book” /ZŁOTA PIĄTKA 2019/ - godz. 12.00
= „Andre Rieu, czyli 70 lat młodości” - retransmisja
koncertu z Maastricht – godz. 15.30
= „Boże Ciało” /ZŁOTA PIĄTKA 2019/ - godz. 18.20
= „Matthias i Maxime” - godz. 20.30
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, al. Najświętszej Maryi Panny 64
Salon Poezji - godz. 16.00
Teatr im. A. Mickiewicza, ul. Kilińskiego 15
Bilety: 10 zł
Stand-up Profanum: Pięta i Kubicka – godz. 18.00
Pub Sportowy Stacherczak, al. Kościuszki 1
Narodowy Balet Gruzji „Sukhishvili” - godz. 19.00
Organizator: Owacja sp. z o.o.
Filharmonia Częstochowska, ul. Wilsona 16
Bilety: 125 - 195 zł

24.02
24.02 poniedziałek

24-26 lutego
Grupowe zajęcia artystyczne dla dzieci, młodzieży
i dorosłych - godz. 10.00 - 19.00
Obowiązują wcześniejsze zapisy: tel. 508 218 001
Pracownia Sztuk Plastycznych, al. Niepodległości 50 lok. 112
Koszt: 35 zł (za 2h)

24-28 lutego
Pogotowie lekcyjne – godz. 13.00-15.00
Popołudniowa pomoc w odrabianiu lekcji. Z pomocą bibliotekarza uczniowie mogą w miłej i przyjaznej atmosferze
przygotować się do zajęć szkolnych.
Biblioteka Publiczna, Filia nr 8, ul. Księżycowa 2

Koncert Cochise
21 lutego – godz. 20.00
Muzyczna Meta, ul . Jasnogórska 13
Zespół Cochise powstał w 2004 roku w Białymstoku. W jego
skład wchodzą: Paweł Małaszyński (wokal), Wojtek Napora
(gitara), Radek Jasiński (bas), Adam „ARGON” Galewski (perkusja). Muzyka jaką gra Cochise to połączenie rocka, metalu
i grunge’u. Aktywna działalność studyjna Cochise rozpoczęła
się od, wydanej w 2010 roku, debiutanckiej płyty „Still alive”.
Wtedy też zespół rozpoczął regularne koncertowanie. Od
tego czasu Cochise nagrał 5 płyt („Back to Beginning”, „118”,
„The Sun Also Rises for Unicorns”, „Swans & Lions” oraz
„Exit: A Good Day to Die”) i zagrał ponad czterysta koncertów
w Polsce, Belgii, Anglii, Niemczech i Czechach. Oprócz
koncertów klubowych, Cochise wystąpił także na takich
festiwalach, jak Przystanek Woodstock, Świebodzice Rock
Festival, Festiwal Rockowisko Hajnówka, Wake Up & Live
Sulęcin, Cieszanów Rock Festiwal, Igrzyska Rockowe Opole
czy Impact Festival (przed Black Sabbath).

Seans filmowy:
= „Parasite” /ZŁOTA PIĄTKA 2019/ - godz. 14.00
= „Monos - oddział małp” – godz. 16.15
= „Joker” /ZŁOTA PIĄTKA 2019/ - godz. 18.15
= „Matthias i Maxime” - godz. 20.30
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, al. Najświętszej Maryi Panny 64
Warsztaty tańców celtyckich i balfolkowych –
godz. 18.00
Spotkanie Chóru Coralmente – godz. 19.00
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1
=

=

Seans filmowy pt. „Dziura w głowie” - godz. 18.00
DKF Rumcajs, ACK Politechniki Częstochowskiej,
al. Armii Krajowej 23/25

25.02
25.02 wtorek

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

Seans filmowy:
= „Ból i blask” /ZŁOTA PIĄTKA 2019/ - godz. 14.00
= „Matthias i Maxime” – godz. 16.00
= „Parasite” /ZŁOTA PIĄTKA 2019/ - godz. 18.00
= „Monos - oddział małp”- godz. 20.30
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, al. Najświętszej Maryi Panny 64
Konsultacje specjalistyczne ECK
= Oligofrenopedagog, Socjoterapeuta, Specjalista

Koncert QUEEN symfonicznie
22 lutego – godz. 15.30 i 19.00
Filharmonia Częstochowska, ul. Wilsona 16
Niezwykłe koncerty łączące nieśmiertelną muzykę zespołu
Queen z symfonicznymi aranżacjami w wykonaniu chóru
i orkiestry Alla Vienna już od 7 lat zachwycają fanów twórczości legendarnej grupy. Queen Symfonicznie to absolutny
fenomen – zaplanowany pierwotnie jednorazowy występ
przerodził się w wielką trasę koncertową w największych
salach w kraju. Na blisko 200 dotychczasowych koncertach
pojawiło się około 150000 widzów, a każdy występ fani
Queen wypełniają do ostatniego miejsca. To dwugodzinny
spektakl podzielony na dwie części, z najwspanialszymi
kompozycjami Queen. Finał występu uświetni także występ
solisty wcielającego się w rolę Freddiego Mercury’ego.
Zespół wystąpi z najnowszym programem, do którego
włączono nowe utwory w wyjątkowych aranżacjach na 12
instrumentów. W drugiej części wystąpi również gitarzysta
solowy Darek Wawrzyniak.
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CO, GDZIE, KIEDY W LUTYM
w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju,
rewalidacji i terapii pedagogicznej dziecka ze
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi godz. 15.00 – 16.00
= Oligofrenopedagog, Tyflopedagog, Socjoterapeuta –
godz. 16.00 – 17.00
Edukacyjne Centrum Konsultacji przy SOSW nr 1,
ul. Legionów 54 a
Zajęcia plastyczne dla dzieci – godz. 16.00 - 17.00
Biblioteka Publiczna, Filia nr 3, ul. Ułańska 5/7
Ekspozycja do 13 marca
Otwarcie wystawy malarstwa słuchaczy Uniwersytetu
Trzeciego Wieku działającego przy Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego
im. Jana Długosza w Częstochowie. - godz. 17.00
Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie, ul. Ogińskiego 13 a
Zajęcia plastyczne dla dzieci w wieku od 6 do 12 lat godz. 17.00-19.30
Obowiązują wcześniejsze zapisy: tel. 881 494 992
Pracownia ZetPeTe, ul. Wańkowicza 4
Koszt: 30 zł

CO, GDZIE, KIEDY W LUTYM

,,Każda środa jest nasza’’ – godz. 15.30 – 17.00
Zajęcia literacko- plastyczne dla dzieci w wieku
od 5 do 12 lat
Biblioteka Publiczna, Oddział dla Dzieci i Młodzieży, al. Kościuszki 4
Zajęcia rękodzielnicze dla dorosłych– godz. 15.30
Obowiązują wcześniejsze zapisy: tel. 34 360 71 95,
filia21@biblioteka.czest.pl
Biblioteka Publiczna, Filia nr 21, ul. Orzechowa 14
Latarnik w bibliotece – bilbioteczne pogotowie komputerowe – godz. 16.00
Indywidualne konsultacje komputerowe dla seniorów.
Obowiązują wcześniejsze zapisy: tel. 34 323 29 44,
filia13@biblioteka.czest.pl
Biblioteka Publiczna, Filia nr 13, ul. Mireckiego 28
Zajęcia plastyczne dla dzieci w wieku od 6 do 12 lat godz. 17.00-19.30
Obowiązują wcześniejsze zapisy: tel. 881 494 992
Pracownia ZetPeTe, ul. Wańkowicza 4
Koszt: 30 zł
Warsztaty literackie Klubu „Złota Jesień” godz. 17.00
= Warsztaty dla dzieci Teatr nieoczywisty - godz. 18.00
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1

Obowiązują wcześniejsze zapisy: tel. 34 323 29 44,
filia13@biblioteka.czest.pl
Biblioteka Publiczna, Filia nr 13, ul. Mireckiego 28
Szkolenie z masażu głowy BARS – godz. 9.30 - 17.30
Prowadząca: Ewelina Horak
Obowiązują wcześniejsze zapisy: tel. 796 444 388
Koszt: 670 zł
= Gimnastyka słowiańska – godz. 18.00-19.10
Prowadząca: Ewelina Horak
Obowiązują wcześniejsze zapisy: tel. 796 444 388
Koszt: 50 zł
= Otwarta grupa pracy z traumą i stresem w ciele TRE godz. 19.30 - 21.00
Prowadzący: Jakub Ritter.
Obowiązują wcześniejsze zapisy: tel. 693 770 210
Koszt: 50 zł
Pracownia Psychoterapii i Pracy z Ciałem, ul. Waszyngtona 33/2
=

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

=

„Ecce Homo” – otwarcie wystawy ze zbiorów własnych
25 lutego – godz. 18.00
Muzeum Częstochowskie, Ratusz, al. Najświętszej Maryi Panny 45
Wystawa „Ecce Homo” to prezentacja malarstwa i rzeźby
ze zbiorów Muzeum Częstochowskiego. Temat przewodni,
Ecce Homo – Oto Człowiek, jako jeden z głównych
motywów wielkopostnych, doskonale wpisuje się
w nadchodzący czas refleksji. Prezentowanym pracom
towarzyszą komentarze, których egzystencjalny charakter
prowokuje do rozważań nad kondycją współczesnego
człowieka. 60 eksponatów, gównie z dziedziny sztuki
ludowej, jak np. rzeźba w drewnie, rzeźba gliniana, rzeźba
ceramiczna, rzeźba w kości słoniowej, płaskorzeźba,
malarstwo na szkle, malarstwo na desce, pochodzi z XVIII,
XIX i pierwszej połowy XX w. (po lata 80.). Na ekspozycji
znajdziemy prace m.in. Janiny Plucińskiej-Zembrzuskiej,
Stanisława Majewskiego, Zdzisława Purchały, Józefa
Kaczmarka, Stanisława Sikory. Zaprezentowane zostaną
również obrazy Warsztatu Częstochowskiego, czy figurka
Spółdzielni Czyn.

Toastmasters – Klub Publicznego Przemawiania
i Przywództwa – godz. 17.00
Temat spotkania: Uwierz w swoje możliwości, a zmienisz
swoje życie
Urząd Stanu Cywilnego Częstochowa ul. Focha 19/21
Warsztaty tańca dawnego – godz. 18.00
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1
„Ecce Homo” – otwarcie wystawy ze zbiorów własnych –
godz. 18.00
Muzeum Częstochowskie, Ratusz, al. Najświętszej Maryi Panny 45
Śledzik z chórem – godz. 19.00
Wystąpią: Chór Filharmonii Częstochowskiej Collegium
Cantorum, Janusz Siadlak – dyrygent
Filharmonia Częstochowska, ul. Wilsona 16
Bilety: 40 zł (normalny), 35 zł (ulgowy), 25 zł (UTW)

26.02
26.02 środa

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

„Na noże” /ZŁOTA PIĄTKA 2019/
26 lutego – godz. 14.00
27 lutego - godz. 18.10
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, al. Najświętszej Maryi Panny 64
Słynny autor powieści kryminalnych Harlan Trombley
zostaje znaleziony martwy w swej posiadłości dzień po
85-tych urodzinach. Śledztwo prowadzi równie elegancki,
co dociekliwy detektyw Benoit Blanc. Dzień przed
fatalnym zejściem Trombleya w jego posiadłości odbyła
się huczna uroczystość z udziałem jego dość szczególnej
rodziny. Detektyw Blanc podejrzewa wszystkich, łącznie
z najbardziej oddaną służącą denata. Z determinacją
i wprawą przedziera się przez sieć rodzinnych zależności,
zawiści, wzajemnych oskarżeń i finansowych oczekiwań.
Motyw ma tu każdy, jak to w rodzinie. Okazji podczas
urodzin seniora rodu również nie brakowało nikomu, ale
sprawca może być tylko jeden...
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Podstawy obsługi komputera dla seniorów –
godz. 11.00 – 12.00
Obowiązują wcześniejsze zapisy: tel. 34 3697072,
filia3@biblioteka.czest.pl
Biblioteka Publiczna, Filia nr 3, ul. Ułańska 5/7
„Plastyczne środy” - godz. 12.30-14.30
Cykliczne spotkania plastyczne dla dzieci w wieku
od 8 do 13 lat. Obowiązują wcześniejsze zapisy:
filia23@biblioteka.czest.pl
Biblioteka Publiczna, Filia nr 23, ul. Ludowa 58
Seans filmowy:
= „Na noże” /ZŁOTA PIĄTKA 2019/ - godz. 14.00
= „Monos - oddział małp”– godz. 16.20
= „OSIECKA Byle nie o miłości” - „Nieśmiertelni”
cykl MGS - godz. 19.00
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, al. Najświętszej Maryi Panny 64
Popołudnia w bibliotece – Dzień Dinozaura –
godz. 15.00-16.00
Warsztaty literacko-plastyczne dla dzieci
Biblioteka Publiczna, Filia nr 2, ul. Orlika-Rückemanna 35/37

„Artur Grottger – malarz powstania styczniowego
1863–1864” - wykład dr. Juliusza Sętowskiego godz. 17.30
Muzeum Częstochowskie, Ratusz, al. Najświętszej Maryi Panny 45
Pokaz w planetarium pt. „Dwa szkiełka” - godz. 18.00
Planetarium Uniwersytetu im. Jana Długosza w Częstochowie,
al. Armii Krajowej 13/15
Bilety: 9 zł (ulgowy), 15 zł (normalny)

27.02
27.02 czwartek

27-28 lutego
Grupowe zajęcia artystyczne dla dzieci, młodzieży
i dorosłych - godz. 10.00 - 14.00
Obowiązują wcześniejsze zapisy: tel. 508 218 001
Pracownia Sztuk Plastycznych, al. Niepodległości 50 lok. 112
Koszt: 35 zł (za 2h)
Zajęcia komputerowe dla seniorów –
godz. 11.00-13.00
Obowiązują wcześniejsze zapisy: tel. 34 362 35 87,
filia20@biblioteka.czest.pl
Biblioteka Publiczna, Filia nr 20, ul. W. Gombrowicza 15
Odlotowo-kolorowo – godz. 11.00-12.00
Prowadząca: Ewelina Michałowska.
Zajęcia literacko-sensoryczne dla dzieci w wieku
od 1 do 4 lat, finansowane z Budżetu Obywatelskiego.
Obowiązują wcześniejsze zapisy: tel. 34 369 70 72,
filia3@biblioteka.czest.pl
Biblioteka Publiczna, Filia nr 3, ul. Ułańska 5/7

Seans filmowy:
= „Judy” /KINO SENIORA/ - godz. 12.00
= „Monos - oddział małp”- godz. 14.30
= „Kraina miodu” - godz. 16.30
= „Na noże” /ZŁOTA PIĄTKA 2019/ - godz. 18.10
= „Matthias i Maxime” – godz. 20.30
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, al. Najświętszej Maryi Panny 64
Gry planszowe w bibliotece – godz. 14.00 – 15.00
Biblioteka Publiczna, Filia nr 25, ul. Wirażowa 8 A
Latarnik w bibliotece – bilbioteczne pogotowie komputerowe – gody. 16.00
Indywidualne konsultacje komputerowe dla seniorów.

www.cgk.czestochowa.pl

Koncert z cyklu Classic Tea – godz. 18.00
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1
Turniej Jednego Wiersza – godz. 20.00
Cafe Belg, al. Najświętszej Maryi Panny 32

28.02
28.02 piątek

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

Seans filmowy:
= „Dwóch papieży” - godz. 14.00
= „Tommaso”- godz. 16.20
= „Nędznicy” - godz. 18.30
= „Ella Fitzgerald” – godz. 20.30
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, al. Najświętszej Maryi Panny 64
Gry planszowe w bibliotece – godz. 14.00 – 15.00
Biblioteka Publiczna, Filia nr 25, ul. Wirażowa 8 A
„Kreatywna biblioteka – maski karnawałowe” godz. 16.00 - 18.00
Warsztaty plastyczne dla dzieci w wieku od 4 do 10 lat
Biblioteka Publiczna, Filia nr 14, ul. Norwida 17/21
Warsztaty Teatru nieoczywistego – godz. 16.00
Prowadzące: Mirosława Truchta-Nowicka i Jolanta Stanisz
Biblioteka Publiczna, Filia nr 9, ul. Nowowiejskiego 15
Zajęcia jogi – godz. 16.30 - 18.00
Prowadząca: Beata Jarosz. Zajęcia finansowane są
z Budżetu Obywatelskiego. Obowiązują wcześniejsze
zapisy: tel. 34 361 43 27, filia8@biblioteka.czest.pl
Biblioteka Publiczna, Filia nr 8, ul. Księżycowa 2
Spektakl: „Królowa Śniegu” /PREMIERA NAUCZYCIELSKA/ -godz. 18.00
Teatr im. A. Mickiewicza, ul. Kilińskiego 15
Bilety: 35 zł
Koncert „Nasi soliści” - godz. 19.00
Wystąpią: Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Częstochowskiej, Klaudia Baca – kontrabas, Jan Kołacki – kontrabas,
Tomasz Kulisiewicz – skrzypce, Zofia Kulisiewicz – wiolonczela, Alicja Miruk-Mirska – skrzypce, Marlena Skoczylas –
puzon, Siergiej Wowkotrub – skrzypce, Adam Klocek – dyrygent; w programie: E. Elgar – Koncert wiolonczelowy e-moll

www.cgk.czestochowa.pl

op. 85 cz.I i II, M. Rimski-Korsakow – Fantazja koncertująca
na tematy rosyjskie op. 33, G. Bottesini – Fantazja z opery
Bellini „La Sonnambula” na kontrabas solo i orkiestrę, Nino
Rota – Koncert na puzon i orkiestrę, Frank Proto – Carmen
Fantasy na kontrabas i orkiestrę, S. Reich – Karnawał
wenecki – duet na 2 skrzypiec i orkiestrę smyczkową.
Filharmonia Częstochowska, ul. Wilsona 16
Bilety: 40 zł (normalny), 35 zł (ulgowy), 20 zł (UTW)
Artystyczny piątek – otwarte spotkanie z artystami
plastykami, członkami Związku Polskich Artystów
Plastyków Okręgu Częstochowskiego – godz. 19.00
Galeria ZPAP, al. Najświętszej Maryi Panny 57
Jazztochowa: Oleś Brothers. Polish Jazz Requiems –
godz. 19.00
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1
Bilety: 20 zł (ulgowe), 30 zł (przedsprzedaż),50 zł (w dniu koncertu)
Koncert ŁĄKI ŁAN – godz. 20.30
Klub Rura, al. Najświętszej Maryi Panny 38

29.02
29.02 sobota

PKO Ekstraklasa piłki nożnej mężczyzn: RKS Raków Piast Gliwice
Organizator: RKS Raków Częstochowa S.A.
GIEKSA Arena Bełchatów, ul. Sportowa 3, Bełchatów
I liga piłki siatkowej kobiet: Galeria Jurajska
Częstochowianka - SMS PZPS Szczyrk
Organizator: Klub Sportowy Częstochowianka
Hala Sportowa „Częstochowa”, ul. Żużlowa 4

„Monos - oddział małp”
22 i 25 lutego – godz. 20.30
24 lutego – godz. 16.15
27 lutego – godz. 14.30
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, al. Najświętszej Maryi Panny 64
Wilk, Lady, Rambo, Yeti, Bum-Bum, Smerf, Szwedka i Pies to
nastoletni partyzanci pilnujący amerykańskiej zakładniczki
gdzieś w górach w Ameryce Południowej, pośród zjawiskowo
sfilmowanych, soczystych i dzikich krajobrazów. Tajemnicza
„Organizacja” daje im rozkazy przez radio, przydziela krowę
Shakirę, karabiny do zabawy i pozwala na rytualne orgie
po dniu ćwiczeń wojskowych. Kiedy przypadkowo ginie
Shakira, zaczyna się walka o przywództwo w oddziale, który
musi uciekać z gór do amazońskiej dżungli. Chaos i napięcie
zamieniają się w brutalną walkę o przetrwanie. Młodzi
rebelianci przypominający rozbitków z „Władcy much” stają
twarzą w twarz ze swoimi demonami. Przedzierają się przez
tropikalny las, a śmierć podąża za nimi…

I liga piłki siatkowej mężczyzn: Exact Systems Norwid
Częstochowa - KS Gwardia Wrocław
Organizator: SSS-J Siatkówka 2002
Hala przy IX LO im. C.K. Norwida, ul. Jasnogórska 8
II liga koszykówki mężczyzn: AZS Częstochowa - MCKiS
Jaworzno
Organizator: Klub Uczelniany AZS Politechniki Częstochowskiej
Hala Sportowo-Widowiskowa „Polonia”, ul. Dekabrystów 43
Grupowe zajęcia artystyczne dla dzieci, młodzieży
i dorosłych - godz. 10.00 - 12.00
Obowiązują wcześniejsze zapisy: tel. 508 218 001
Pracownia Sztuk Plastycznych, al. Niepodległości 50 lok. 112
Koszt: 35 zł (za 2h)
Zioła i litoterapia w chorobach tarczycy godz. 10.00 – 14.00
Prowadząca: Agata Zaskórska.
Obowiązują wcześniejsze zapisy: tel. 536 201 063
Pracownia Psychoterapii i Pracy z Ciałem, ul. Waszyngtona 33/2
Koszt: 60 zł
Seans filmowy:
= „Miś Bamse i Supermiód” /MŁODY ILUZJONISTA/ godz. 11.00
= „Tommaso”- godz. 14.00
= „Nędznicy” - godz. 16.20
= „Agrypina” /MET OPERA LIVE IN HD/ – godz. 18.55
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, al. Najświętszej Maryi Panny 64
Spektakl: „Królowa Śniegu” /PREMIERA/ - godz. 18.00
Teatr im. A. Mickiewicza, ul. Kilińskiego 15
Bilety: 45 zł
Koncert 7. Urodziny Eternal Spiritis – godz. 18.30
Muzyczna Meta, ul . Jasnogórska 13
Koncert Michała Szpaka - The Moon Tour – godz. 19.00
Organizator: Agencja Adria Art
Filharmonia Częstochowska, ul. Wilsona 16
Bilety: 80 - 130 zł

Turniej Jednego Wiersza
27 lutego – godz. 20.00
Cafe Belg, al. Najświętszej Maryi Panny 32
Turniej Jednego Wiersza to projekt prezentujący twórczość
współczesnych autorów częstochowskich, szerokiej grupie
odbiorców. Każdy będzie mógł na chwilę się zatrzymać
i posłuchać poezji lub przyjść ze swoim niepublikowanym
wierszem i wystąpić!
Podstawowym celem Turnieju jest prezentacja twórczości
poetyckiej częstochowian, promocja młodych talentów oraz
wyłonienie spośród uczestników laureatów. Turniej ma za
sobą już wiele edycji, ale wciąż cieszy się niesłabnącym
zainteresowaniem. W klubowej atmosferze młodzi i ci starsi
poeci, znajdą przyjazne miejsce dla prezentowania swojej
twórczości i wrażliwości. Impreza ma formułę otwartą,
tematyka tekstów poetyckich nie jest określona.
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CO, GDZIE, KIEDY W LUTYM
WAŻNIEJSZE

WAŻNIEJSZE

DANE TELEADRESOWE
DLA SENIORÓW
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie,
ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2
tel. 34/37 24 200; fax (34) 37 24 250;
mops@czestochowa.um.gov.pl
Dyżury Ośrodka: poniedziałek, środa, czwartek –
godz. 7.30 – 15.30, wtorek – godz. 7.30-16.00,
piątek – godz. 7.30-15.00
Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Wydziale
Pedagogicznym Uniwersytetu HumanistycznoPrzyrodniczego im. Jana Długosza
ul. Waszyngtona 4/8, 42-217 Częstochowa
tel. 34/ 37 84 208, e-mail: utw@ajd.czest.pl,
www.utw.ajd.czest.pl
Dyżury Samorządu (pokój nr 35): poniedziałek
godz.15. 00 -17.00, środa: godz. 11.00 - 13.00
Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Wydziale
Zarządzania Politechniki Częstochowskiej
al. Armii Krajowej 19 B
tel. 34/ 325 02 74, www.zim.pcz.czest.pl
Uniwersytet Trzeciego Wieku 50+
przy Akademii Polonijnej
ul. Pułaskiego 4/6, tel. 34/368 42 00
Godziny otwarcia: poniedziałek – piątek: godz. 9.00 – 17.00
Częstochowskie Centrum Aktywności Seniorów
ul. Staszica 10, tel. 509 656 937
email: sekretariat@ccas.com.pl
Stowarzyszenie Częstochowski Uniwersytet
Trzeciego Wieku
Biuro Stowarzyszenia ul. Focha 19/21 (Urząd Stanu
Cywilnego) czynne w każdy wtorek, godz. 11.00-13.00
Adres do korespondencji: ul. Waszyngtona 45 lok.9,
42-217 Częstochowa, tel. 782 610 333, 512 270 619,
biuro@sutw.com.pl . Zajęcia: ul. Focha 19/21 (Urząd
Stanu Cywilnego). Wykłady: ul. Jasnogórska 8,
42-201 Częstochowa - środa, godz. 16.30
Dom Pomocy Społecznej, ul. Kontkiewicza 2
tel. 34 364 38 10 (do godziny 15.30), tel. 34 364 38 15
dps@dps.czest.pl
Zarząd Miejski Polskiego Komitetu Pomocy
Społecznej w Częstochowie
42-217 Częstochowa, ul. Krasińskiego 11 a
tel: 343 614 660; pkps.czestochowa@wp.pl
Godziny otwarcia: poniedziałek – piątek:
godz. 10.00-18.00
Dzienny Dom Pomocy Społecznej„Senior Wigor”
prowadzony przez Polski Komitet Pomocy Społecznej
Zarząd Miejski w Częstochowie, ul. Marysia 93
Dzienny Dom Senior + , ul. Rapackiego 3/5
tel. 34 368 05 82; email: caritas@caritas.czest.pl
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DANE TELEADRESOWE
WYSTAWY

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
IM. DR. WŁ. BIEGAŃSKIEGO
Obrazy haftowane - wystawa prac J. Panek
Biblioteka Publiczna, Filia nr 1, al. Niepodległości 11
„Barwy życia” - wystawa fotograficzna Aleksandry Frydel
Biblioteka Publiczna, Filia nr 6, ul. Orkana 56A
„Ja, Ty i kolory duszy” - wystawa malarstwa
T. Malczewskiej i A. Polańskiej
Biblioteka Publiczna, Filia nr 10, ul. Michałowskiego 20
„Co nam w duszy gra” - wystawa malarstwa Grupy Werniks
Biblioteka Publiczna, Filia nr 14, ul. Norwida 17/21
„Z zeszłego lata” - wystawa malarstwa Jadwigi
Bukowskiej i Witolda Siwka
Biblioteka Publiczna, Biblioteka Główna, al. Najświętszej Maryi
Panny 22

MUZEUM CZĘSTOCHOWSKIE
RATUSZ
Wystawa stała:
Dzieje miasta Częstochowy – wystawa historyczna
Prezentacje długoterminowe:
Kweclich, Sętowski, Michalik, Stępniak, Bulik… – kolekcja obrazów współczesnych malarzy częstochowskich
Spacer po dawnej i współczesnej Częstochowie –
stare i nowe fotografie miasta na wieży ratuszowej
Wystawy czasowe:
do 23 lutego
RAKÓW. Dzieje częstochowskiej dzielnicy
Impulsem do powstania wystawy była obchodzona w roku
ubiegłym 90. rocznica przyłączenia Rakowa do Częstochowy. Na wystawie można zobaczyć szereg materiałów historycznych związanych z Rakowem. Pochodzą one ze zbiorów
Muzeum Częstochowskiego, Archiwum Państwowego w Częstochowie, Miejskiego Domu Kultury, Biblioteki Publicznej filii na Rakowie. Szereg cennych historycznych przedmiotów
użyczyli redakcja „Głosu Hutnika”, a także prywatni kolekcjonerzy. Współorganizatorami ekspozycji Archiwum Państwowe
w Częstochowie i ISD Huta „Częstochowa”.
Szopki krakowskie – ze zbiorów Muzeum Krakowa
od 25 lutego
Ecce Homo

została predestynowana do promowania artystów
wycinankarzy oraz idei Konkursów Sztuki Ludowej.
Konkursy, o których mowa wyżej, na stałe wpisały się już
w harmonogram działania Muzeum Częstochowskiego.
Co trzy lata instytucja staje się ogólnopolskim centrum
twórczości ludowej. Przez kilka ostatnich edycji konkurs
mocno skupił się na wycinankach w ich formie tradycyjnej
i inspirowanej. W projekcie bierze udział 31 artystów z całej Polski. Na wystawę składa się 77 wycinanek. Ekspozycji
towarzyszą – oryginalna kostka Rubika, gra planszowa
oraz bogato ilustrowany katalog.
REZERWAT ARCHEOLOGICZNY
Wystawa stała:
Z mroku dziejów. Kultura łużycka – wystawa archeologiczna Cmentarzysko kultury łużyckiej in situ.
Wystawa czasowa:
„Wino w starożytnym Sudanie” wystawa z Muzeum
Archeologicznego w Poznaniu
DOM POEZJI – MUZEUM HALINY POŚWIATOWSKIEJ
Wystawa stała:
Wystawa poświęcona życiu i twórczości poetki
MUZEUM GÓRNICTWA RUD ŻELAZA
Wystawa stała:
Wystawa poświęcona historii górnictwa rud żelaza
KAMIENICA MIESZCZAŃSKA
MUZEUM ŻYDÓW CZĘSTOCHOWIAN
Wystawa stała:
Żydzi Częstochowianie
PAWILON WYSTAWOWY W PARKU STASZICA
Wystawy czasowe:
od 7 lutego
Częstochowa jest kobietą, wystawa XXXII Pleneru
Miejskiego
Współorganizacja: ZPAP Oddział w Częstochowie
ZAGRODA WŁOŚCIAŃSKA
Wystawa czasowa:
Stefan Burdzyński. Częstochowski Nikifor.
Godziny otwarcia Muzeum Częstochowskiego
wystawy w Ratuszu (pl. Biegańskiego), Galerii Dobrej Sztuki
(al. Najświętszej Maryi Panny 47), Pawilonach Wystawowych
w Parku Staszica, Domu Poezji – Muzeum Haliny Poświatowskiej
(ul. Jasnogórska 23), Kamienicy Mieszczańskiej. Muzeum Żydów
Częstochowian (ul. Katedralna 8)

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

czynne w okresie zimowym (październik – maj)
wtorek, czwartek, piątek 9.00 – 15.30
środa 11.00 – 17.30
sobota, niedziela 11.00 – 17.00 (Uwaga! Rezerwat Archeologiczny czynny tylko w każdą trzecią sobotę i niedzielę miesiąca
(15 i 16 lutego), poniedziałek nieczynne

Wystawy czasowe:

MIEJSKA GALERIA SZTUKI

GALERIA DOBREJ SZTUKI

do 26 lutego
Podróże wycinanek
Podróże wycinanek to projekt, który ma na celu
uwolnienie z przestrzeni magazynowych papierowych
dzieł rąk ludzkich. Prezentowane wycinanki powstały na
przestrzeni lat 2003–2018. Stworzona z nich ekspozycja

al. Najświętszej Maryi Panny 64

Wystawa Aleksandry Rybak „Mała i duża forma
rzeźbiarska”
Wystawa „-GRAFIA. Multigraficzne aspekty relacji
twórczych”

www.cgk.czestochowa.pl

OŚRODEK
PROMOCJI KULTURY
„ GAUDE MATER”

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

ul. Dąbrowskiego 1

od 15 lutego
Wystawa malarstwa Wojciecha Szybista

do 17 lutego
Wystawa Fotograficzna PhotoArtMedica 2018 - VI
Międzynarodowy Salon Fotografii Artystycznej Lekarzy

od 18 lutego
Wystawa Marty Dunal

od 21 lutego
Wystawa fotografii „Excellence FIAP Polska”

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.
„Narodowy zryw Solidarności w wotach pielgrzymów
jasnogórskich” - ekspozycja przygotowana z okazji
jubileuszu 25-lecia powstania NSZZ „Solidarność”.
SALA O. KORDECKIEGO
Obraz „Polonia” Antoniego Tańskiego - przedstawia
około 200 wybitnych Polaków, reprezentujących polską
kulturę, naukę, wojsko i politykę. Dzieło powstawało w 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.
SKARBIEC
Wystawa stała - prezentuje wota przekazywane dla Matki
Bożej Jasnogórskiej w ciągu stuleci przez wszystkie stany
narodu polskiego.
MUZEUM 600-LECIA
Wystawa stała – Eksponaty w Muzeum 600 - lecia
ukazują sześćsetletnią obecnością Zakonu Paulinów na
Jasnej Górze.
Epitafium Smoleńskie – poświęcone ofiarom tragedii
smoleńskiej 10 kwietnia 2010 r.

MUZEUM
MONET I MEDALI
JANA PAWŁA II

ul. Jagiellońska 67/71, www.jp2muzeum.pl
Kolekcja stała

REGIONALNY
OŚRODEKKULTURY
ul. Ogińskiego 13 a

od 3 lutego
„Uchwycone chwile” wystawa fotograficzna
Altei Leszczyńskiej
od 25 lutego
Wystawa malarstwa słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego
Wieku działającego przy Wydziale Pedagogicznym
Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana
Długosza w Częstochowie

www.cgk.czestochowa.pl

REKREACJA

MIEJSKI OŚRODEK
SPORTU I REKREACJI
Oferta nieodpłatnych zajęć dla Seniorów 60+:
każdy czwartek
Ćwiczenia ogólnorozwojowe – godz. 9.30 - 10.15
oraz 10.30 – 11.15
Hala Sportowo - Widowiskowa Polonia, ul. Dekabrystów 43
każdy wtorek
Zajęcia ruchowe na bieżni i w siłowni –
godz. 13.00 – 14.30
Miejski Stadion Lekkoatletyczny, ul. Dąbrowskiego 58/64
każda środa
Zajęcia z tenisa stołowego – godz. 10.00 – 11.30
Sala Sportowa „Częstochowianka”, ul. Rejtana 7c
Więcej informacji pod nr tel. 34 372 26 32
Oferta płatnych zajęć dla Seniorów 60+:
Gimnastyka w wodzie:
soboty – godz. 12.00-13.00
Pływalnia kryta „Sienkiewicz Częstochowa”,
al. Najświętszej Maryi Panny 56
wtorki, czwartki – godz. 12.30-13.15
środy - godz. 14.00-14.45
Pływalnia kryta, al. Niepodległości 20/22
XXVI edycja LIGI FUTSALU o Puchar Prezydenta
Miasta Częstochowy
Terminarz rozgrywek dostępny na www.mosir.pl
Hala Sportowo-Widowiskowa „Polonia”, ul. Dekabrystów 43
Amatorska Liga Siatkówki sezon 2019/2020
Wszystko na temat rozgrywek można znaleźć na stronie:
www.amatorska.info
Hala Sportowa „Częstochowa”, ul. Żużlowa 4;
czwartki godz. 18.30 – 22.00
Sala Sportowa Częstochowianka, ul. Rejtana 7 c;
piątki godz. 18.30 - 22.00
Liga 40 latków w piłce siatkowej
Terminarz rozgrywek dostępny na www.mosir.pl
Sala Sportowa Częstochowianka, ul. Rejtana 7 c
soboty i niedziele
Sztuczne Lodowisko – codziennie w godz. 10.00-20.00
ul. Boya - Żeleńskiego 6/8
Miejska Ślizgawka – codziennie w godz. 10.00-20.00
Miejskie Korty Tenisowe, ul. 3 Maja 1
Szczegóły i cennik lodowiska oraz ślizgawki:
www.mosir.pl

MUZEA I GALERIE
Muzeum Jasnogórskie, ul. Kordeckiego 2,
tel. 34 377 77 77
Muzeum Częstochowskie,
al. Najświętszej Maryi Panny 47, tel. 34 360 56 31
Galeria Sztuki Odlewniczej im. prof. Wacława
Sakwy, al. Armii Krajowej 19, tel. 34 325 07 51
Galeria Ośrodka Promocji Kultury ,,Gaude Mater”,
ul. Dąbrowskiego 1, tel. 34 324 36 38
Planetarium Instytutu Fizyki Uniwersytetu
Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie, al. Armii Krajowej 13/15,
tel. 782 237 375
Muzeum Produkcji Zapałek, ul. Ogrodowa 68,
tel. 34 324 12 10
Muzeum Historii Kolei, ul. Pułaskiego 100/120,
dworzec PKP Częstochowa Stradom, tel. 502 128 687
Miejska Galeria Sztuki,
al. Najświętszej Maryi Panny 64, tel. 34 324 55 81
Muzeum Monet i Medali JP II, ul. Jagiellońska 67/71,
tel. 34 365 19 82
Muzeum Wyobraźni Tomasza Sętowskiego,
ul. Oławska 2, tel. 34 366 66 28, 505 410 165
Regionalne Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych
,,Konduktorownia”, ul. Piłsudskiego 34/36,
tel. 601 487 237, 501 03 44 11
Park Miniatur Sakralnych, ul. Złota, tel. 605 870 790
KULTURA
Biblioteka Publiczna im. dr. Władysława
Biegańskiego, al. Najświętszej Maryi Panny 22,
tel. 34 360 61 18
Filharmonia Częstochowska im. Bronisława
Hubermana, ul. Wilsona 16, tel. 34 324 42 30
Miejski Dom Kultury w Częstochowie
ul. Łukasińskiego 50/68, tel. 34 323 12 79
Teatr im. Adama Mickiewicza, ul. Kilińskiego 15,
tel. 34 372 33 27 (47, 57) 34 372 33 06 (kasa biletowa)
Kino Cinema City „Wolność”, al. Kościuszki 5,
tel. 34 371 71 71
Kino Cinema City „Galeria Jurajska”,
al. Wojska Polskiego 207, tel. 34 390 17 00
Kino OKF „Iluzja” ,
al. Najświętszej Maryi Panny 64, tel. 34 324 22 40
SPORT I REKREACJA
Hala Sportowa Częstochowa, ul. Żużlowa 4,
tel. 34 368 82 78
Pływalnia kryta MDK, ul. Łukasińskiego 68,
tel. 34 323 12 79
Pływalnia Kryta „Sienkiewicz Częstochowa”
al. Najświętszej Maryi Panny 56,
tel. 34 393 00 64
Miejski Stadion Lekkoatletyczny, ul. Dąbrowskiego
58/64, tel. 34 368 36 58
Hala Sportowo-Widowiskowa „Polonia”,
ul. Dekabrystów 43, 34 372 07 86
WAŻNE ADRESY, TELEFONY
Urząd Miasta Częstochowy, ul. Śląska 11/13,
tel. 34 370 71 00, www.czestochowa.pl
Miejskie Centrum Informacji Turystycznej/
Częstochowska Organizacja Turystyczna,
al. Najświętszej Maryi Panny 65, tel. 34 368 22 50
Jasnogórskie Centrum Informacji, ul. o. A. Kordeckiego 2, tel. 34 365 38 88, www.jasnagora.pl
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FOTO KWESTIONARIUSZ

Z INNEJ PÓŁKI

Paweł
Andrzej
Roman
Paweł Andrzej Roman jest twórcą wyjątkowym.
Wykonuje fotografie na szkle w technice mokrego
kolodionu. Szklane klisze przygotowuje własnoręcznie, umieszcza je w drewnianym aparacie
i przy użyciu historycznej optyki naświetla
zdjęcie. Tak otrzymane fotografie są unikatowe,
posiadają niesłychaną jakość, nieporównywalną
do zdjęć cyfrowych. Nie jest możliwe, aby wykonać
dwie takie same fotografie, każda jest unikalna.

Największe fotograficzne wyzwanie...
Fotografowanie ludzi w technice mokrego kolodionu... Jest to pomieszanie kilku światów – znajomość
chemii, manualnej pracy, fotografii, kontakt z człowiekiem, walka (w moim przypadku) z oświetleniem. Przede mną kolejne wyzwanie. Chciałbym
wykonać serię zdjęć w tej technice w plenerze, gdzie
muszę zabrać przenośną ciemnię, 25 litrów wody,
sporo odczynników chemicznych, aparat ważący 12
kg, statyw i szklane negatywy. Tyle zabawy przede
mną...

ak to się zaczęło? Moje pierwsze zdjęcia...

Twoja fotograficzna specjalizacja...

Karolina Filipska

Artur Gadowski

Jedna z moich ulubionych nauczycielek, Małgosia Mikołajczyk, powiedziała na jednych z zajęć, że zawód
zmieniała siedmiokrotnie, ale fotografia dała jej coś wyjątkowego - możliwość ciągłych zmian, przy pozostaniu
w jednym rzemiośle. Możemy zacząć od fotografii makro, przechodząc do fotografii studyjnej, przez portretową, kończąc na architekturze... i - mimo odmienności
tych światów - wiele zasad pozostaje takich samych.
Mnie jednak zafascynowały techniki archaiczne, już
zapomniane, takie jak technika mokrego kolodionu,
cyjanotypia czy technika pigmentowa, której chcę się
nauczyć.
W fotografii szukasz / omijasz...

Mateusz Pospieszalski
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Tadeusz Rolke

Wciąż szlifuję i szukam perfekcyjnego światła... Tutaj
czuję, że dokonałem ogromnych postępów, choć ostatnio
operator i fotograf Tomek Michałowski wskazał mi nowe
kierunki, w których chciałbym się doskonalić – stały kontrast fotografowanej sceny. Co omijam? Szukam własnej
drogi, zatem omijam te najczęściej uczęszczane, a to wydaje się być najtrudniejsze w fotografii. Ogląda się wyśmienite fotografie, które potem siedzą w głowie, a mózg
podświadomie pragnie je kopiować.
www.cgk.czestochowa.pl

FILM
„The Lighthouse”, reż. Robert Eggers
Zdecydowałem się na wskazanie tego filmu, choć zdaję
sobie sprawę, że dla wielu może on okazać się trudny
w odbiorze; nie jest w każdym razie lekki i pogodny.
Przedstawione wydarzenia mają miejsce na oddalonej
od lądu wysepce z latarnią morską obsługiwaną przez
dwóch pracowników (w rewelacyjnych rolach: Willem
Dafoe i Robert Pattinson). Ich odmienne charaktery,
odosobnienie i ciężkie warunki sprzyjają wytworzeniu się nieprzyjaznej atmosfery,
która stopniowo przeradza się w grozę i szaleństwo. Taka aura świetnie oddana jest
w wizualnej części filmu, czarno-białe zdjęcia, format nawiązujący do kina dawnego,
operowanie ujęciami i światłem. Mamy tu ponadto intrygujące wymieszanie gatunków, bogactwo metafor, brak jasnych odpowiedzi. Seans „The Lighthouse” był moim
najmocniejszym doznaniem kinowym w ostatnim czasie – wyszedłem z kina z ewidentnym poczuciem, że właśnie zobaczyłem coś zupełnie odrębnego i oryginalnego.

Paweł Andrzej Roman

Wszystko zaczęło się w okolicach 2002 roku od
aparatu cyfrowego. To był niesamowity czas.
Większość zawodowców fotografowała na kliszy. Było to niestety kosztowne dla 18-letniego
amatora, zwłaszcza gdy weźmie się pod uwagę
fakt, że większość zdjęć nadawała się do wyrzucenia. Choć koszt zakupu aparatu cyfrowego był spory, to
jednak zdjęcia robiło się już „za darmo”, a efekty były widoczne natychmiast. To z kolei bardzo przyspieszało czas
nauki. Było to niezwykle cenne, ponieważ dużo eksperymentowałem.

MAREK LASKOWSKI - PLASTYK

KSIĄŻKA
„Leonardo da Vinci”, Walter Isaacson

Tomasz Tołoczko

Twój pierwszy aparat a twój aktualny aparat, czyli
historia sprzętowych zmian...
Niestety nie pamiętam swojego pierwszego aparatu
cyfrowego. Młodzież dzisiaj nazwałaby go „kalkulatorem”... Pierwszym poważnym aparatem był Nikon
F75 (analogowy) i D70s (cyfrowy). Potem przewinęło się sporo modeli. Każdy na początku swojej drogi szuka. Z perspektywy czasu wiem, że sprzęt ma
najmniejsze znaczenie. Obecnie wynajduję ogromne
drewniane aparaty. Kupuję je zazwyczaj od potomków dawnych fotografów, a z tym wiążą się ciekawe
historie. Aparaty przywracam do życia i używam ich.
Ostatnio bardzo pomógł mi wyśmienity stolarz, pan
Tomek Janus – wykonał dla mnie kasety do aparatu
ultrawielkoformatowego (ULF) 50 x 50 cm. Jakość
zdjęć z tego aparatu będzie wielokrotnie lepsza niż
z aparatu cyfrowego.
Ulubione fotograficznie miejsce w Częstochowie...
Ostatnimi czasy odwiedzam Rozlewiska bobrowe
pod Górą Wilczarnia i Rezerwat przyrody Rajchowa
Góra. Jeśli miałbym podać miejsce w Częstochowie,
to wskażę Fabrykę Zapałek - magiczne miejsce z niezwykłym światem wewnątrz.
www.cgk.czestochowa.pl

Na temat Leonardo, wybitnego renesansowego
artysty, konstruktora i wizjonera napisano już tak wiele
publikacji, że można zastanawiać się nad sensem powstawania kolejnych prac tego typu. Jednak biografia
stworzona przez Isaacsona jest opowieścią pasjonującą. Autor, opierający się zarówno na obszernych
materiałach źródłowych z epoki, jak i na współczesnych
analizach, buduje wielopłaszczyznowy obraz geniusza. Nie jest to przedstawienie
pomnikowe, skupione tylko na wybitnych dokonaniach, ale w dużej mierze ukazanie człowieka o skomplikowanej naturze, borykającego się z wieloma słabościami.
Historia życia Leonarda uświadamia, jak głód wiedzy oraz upór w realizacji swych
pasji i zamysłów potrafią prowadzić do rzeczy wielkich, a to może być uniwersalną
nauką i w XXI wieku.
PŁYTA
„Radar”, Fisz Emade Tworzywo
Bracia Waglewscy są dla mnie duetem niezawodnym i w zasadzie mógłbym tu polecić każdą ich
wcześniejszą płytę. Padło na „Radar”, choćby ze
względu na kwestię aktualności w tekstach Fisza
(album ukazał się przed niespełna rokiem), który tym razem jako obserwator
życia społeczno-politycznego przedstawia nam raczej ponury obraz, aczkolwiek
niepozbawiony ironii. W warstwie muzycznej, pomimo ewidentnej spójności
z wyrobionym i utrwalonym stylem duetu, pojawia się tu sporo nowego. Emade
i towarzyszący mu muzycy sięgają zdecydowanie po nasycone syntezatorami
brzmienia lat 80., wykorzystując przy tym rozmaite inspiracje z tamtego czasu.
W efekcie mamy tu i taneczne rytmy i spokojniejsze, refleksyjne tony, tworzące
całość zdecydowanie zasługującą na uwagę.
LUTY 2020
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