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Z nowych placów rekreacji można korzystać
całymi rodzinami – znalazło się w nich miejsce zarówno na urządzenia zabawowe dla
najmłodszych, jak i przyrządy do ćwiczeń dla
rodziców czy seniorów.
Place pokrywają bezpieczne maty przerostowe oraz płyty gumowe, a utwardzoną część
nawierzchni stanowią kostki betonowe.
Na placu przy ul. Załogi na Błesznie zainstalowano dwustanowiskowe urządzenia fitness
(wioślarz/wyciąg górny, orbitrek/twister, nar-

ciarz/biegacz), a także – z myślą o najmłodszych – zjeżdżalnię, karuzelę, kiwak, huśtawkę
i minihuśtawkę. Zamontowano też 3 ławki
z oparciem oraz 3 kosze na śmieci i tablicę informacyjną. Całkowity koszt budowy placu
wyniósł nieco ponad 110 tys. zł.
Na stworzonym kosztem prawie 144 tys. zł placu w dzielnicy Brzeziny, przy ul. Wirażowej 8,
wśród zainstalowanych urządzeń do ćwiczeń
znalazły się biegacz, orbitrek i wioślarz. Dzieci
będą mogły z kolei skorzystać z dużego zestawu zabawowego, karuzeli, stożka-linarium
oraz potrójnej huśtawki. Uzupełnieniem placu
jest 5 ławek z oparciem, 5 koszy na śmieci oraz
tablica informacyjna z regulaminem.
Na Wyczerpach-Aniołowie do dyspozycji dorosłych ćwiczących są dwustanowiskowe urządzenia: wioślarz/wyciąg górny, orbitrek/twister
oraz narciarz/biegacz. Dzieci mogą bawić się na
zjeżdżalni, karuzeli, kiwaku sprężynowym oraz

huśtawce i huśtawce wahadłowej. Elementy
małej architektury to 3 ławki z oparciem, 3 kosze na śmieci oraz tablica. Dodatkowo na placu
nasadzono 10 iglaków. Koszt tej inwestycji zamknął się kwotą niespełna 99,5 tys. zł.
Przy ul. Wypalanki 104/106 na dorosłych czekają
dwustanowiskowe urządzenia (wioślarz/wyciąg
górny, orbitrek/twister, narciarz/biegacz), a na
dzieci – zjeżdżalnia, karuzela, kiwak sprężynowy,
huśtawka i huśtawka wahadłowa. Dodatkowo –
oprócz zamontowania 3 ławek, 3 koszy na śmieci i tablicy informacyjnej – zadbano o zielony
element w postaci 15 nowo nasadzonych iglaków. Inwestycja kosztowała niespełna 116 tys. zł.
Plac na Zawodziu-Dąbiu, przy ul. Mirowskiej,
wyposażono w duży zestaw zabawowy dla
dzieci, 3 komplety dwustanowiskowych urządzeń do ćwiczeń oraz 5 ławek z oparciem, 5 koszy i tablicę informacyjną. Koszt całości to nieco
ponad 139 tys. zł.

PORZĄDKI W ALEJACH

Jasne, że Częstochowa: Wydział Kultury, Promocji i Sportu Urzędu Miasta Częstochowy, Aleja Najświętszej Maryi Panny 45a, 42-217 Częstochowa, tel. 34 370 76 67, e-mail: cgk@czestochowa.um.gov.pl, info do kalendarium: mci@czestochowa.um.gov.pl
redaktor naczelny: Magdalena Woch zastępca redaktora naczelnego: Tomasz Jamroziński sekretarz redakcji: Adam Florczyk zespół redakcyjny: Lidia Bednarek, Magda Fijołek, Michał Mroczek, Aleksander Wierny, Daniel Zalejski projekt
graficzny: Adam Markowski skład: Adam Markowski, Anna Stępień korekta: Agnieszka Lipińska, Anna Szczudło-Celińska współpraca: Dariusz Dąbrowski, Łukasz Dzwonnik, Sylwia Góra, Robert Jasiak, Łukasz Kolewiński, Tadeusz Piersiak, Juliusz Sętowski,
Łukasz Stacherczak, Marcin Szczygieł, Michał Wilk, Andrzej Zaguła w internecie: www.cgk.czestochowa.pl, www.czestochowa.pl nakład: 20 000 egz. Zdjęcia niepodpisane, zamieszczone w wydawnictwie, pochodzą z archiwum UM i instytucji miejskich lub zostały udostępnione przez organizatorów imprez. Informacje na temat oferty umieszczonej w wydawnictwie „Jasne, że Częstochowa” pochodzą od organizatorów poszczególnych imprez. W związku z tym Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za ich treść i ewentualne zmiany. Brak godziny rozpoczęcia imprezy oznacza,
że nie została ona ustalona do czasu zamknięcia numeru. Informacje o imprezach zgłoszonych przez organizatorów po dacie zamknięcia numeru są umieszczane na bieżąco na stronie www.cgk.czestochowa.pl . Redakcja zastrzega sobie prawo skrótu nadesłanych materiałów.
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Pojawiły się na Błesznie, Brzezinach, Wypalankach, Wyczerpach-Aniołowie i Zawodziu-Dąbiu. Wykonano je łącznym kosztem
nieco ponad 608 tys. zł jako jedno ogólnomiejskie zadanie w ramach Budżetu
Obywatelskiego, a mogą z nich korzystać
wszystkie pokolenia – od najmłodszych po
ich dziadków.

www.cgk.czestochowa.pl

W Alejach pojawiły się stojaki
rowerowe, które mają utrudnić
nielegalne parkowanie, wkrótce
porządkowane będą też m.in.
elementy małej architektury.

ściową reorganizację terenów
zielonych, zwiększenie bezpieczeństwa i komfortu korzystania
z reprezentacyjnej alei naszego
miasta, a także poprawę jej estetyki.

Dzięki wspólnym działaniom Miejskiego Zarządu Dróg i Transportu
w Częstochowie oraz Wydziału
Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Urzędu Miasta
w Alei Najświętszej Maryi Panny
wprowadzane są zmiany, które
mają za zadanie uzupełnienie
istniejącej infrastruktury, czę-

Ze strony MZDiT w III Alei Najświętszej Maryi Panny zostało w ostatnich dniach zainstalowanych 30
nowych stojaków rowerowych, na
których deficyt w centrum zwracali
uwagę miłośnicy dwóch kółek. Stojaki pojawiły się w takich miejscach,
aby uniemożliwić nielegalne parkowanie lub przejazd przez środ-

www.cgk.czestochowa.pl

kowy pasaż w miejscach do tego
niewyznaczonych. Koszt stojaków
i ich instalacji - ze środków budżetu
MZDiT - to ok. 15 tys. zł.
Ponadto - w ramach systemu Częstochowskiego Roweru Miejskiego
- w I i II Alei NMP zostało zainstalowanych kolejnych 50 stojaków rowerowych. Jeśli środki budżetowe MZDiT
na to pozwolą, w 2018 r. jest szansa
na kolejne tego typu inwestycje.
Z kolei Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa zadeklarował przeprowadzenie prac

porządkowych związanych z prawidłowym ustawieniem istniejących w III Alei Najświętszej Maryi
Panny elementów małej architektury. Od czasu rewitalizacji III Alei
część z nich została samowolnie
przestawiona. Stąd apel do częstochowian o to, aby - po działaniach
porządkowych - nie zmieniali na
własną rękę lokalizacji elementów
małej architektury (np. donic pozostających w zarządzie miejskich
instytucji). Każda zmiana w tym
zakresie wymaga uzgodnień z zarządcą terenu.
STYCZEŃ 2018
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{ MIASTO }
fot. Łukasz Kolewiński

{ MIASTO }
PYTAMY PREZYDENTA

Wkład Częstochowy w rozwój nowoczesnych usług biznesowych przyniósł miastu niedawno wyróżnienie Związku Liderów Sektora Usług
Biznesowych (ABSL). Organizacja ta – jedna z największych tego typu
w Europie – potrafi docenić dobre praktyki wspierające tę branżę. Swoim
partnerom i członkom, wśród których są tacy giganci jak Google, IBM,
Procter&Gamble, Sony czy Xerox, ułatwia wymianę niezbędnego know-how, ale współpracuje też z uczelniami czy samorządami, chcąc podnosić kwalifikacje osób wkraczających na rynek pracy.
Wyróżnienie jest niewątpliwie powodem do satysfakcji, ale też zachętą
do tego, aby nadal tworzyć w mieście jak najlepsze warunki dla rozwoju
biznesu i branży usług biznesowych. Częstochowa trafiła już do rankingu
miast atrakcyjnych pod względem relokacji pracowników i możliwości
podjęcia pracy, wysoko nasze perspektywy w sektorze usług dla biznesu
oceniła też – już jakiś czas temu - Polska Agencja Informacji i Inwestycji
Zagranicznych. Szybko dołączamy więc do miast, w których firmy coraz
chętniej lokują nie tylko swoje zakłady produkcyjne, magazyny, ale także biura, centra logistyczne oraz inżynieryjne. Biurowce pełne pracowników umysłowych i wysoko wykwalifikowanych specjalistów to u nas
nowość – i to taka, która cieszy. Są one bowiem istotnym elementem
gospodarki opartej na wiedzy, w której liczy się specjalizacja, przepływ
informacji, współpraca, nowoczesna organizacja i zarządzanie, innowacyjne rozwiązania i nowe technologie. Również dzięki tworzonemu
przez miasto przyjaznemu dla biznesu klimatowi – jak m.in. pionierskim
w skali całej Polski ulgom dla deweloperów tworzących powierzchnie
biurowe o wysokim standardzie – mamy u nas budynek DL Center Point, uruchomiono nową siedzibę Centrum Usług Wspólnych ZF (dawniej
TRW), rozbudowano też Centrum Inżynieryjne i Centrum Zakupów ZF.

Część swojej działalności ZF prowadzi już w nowym biurowcu przy ul. Jasnogórskiej. To wszystko mocniej włącza miasto i region w globalną gospodarkę, a więc także w nowe metody zarządzania i styl pracy. Otwiera
perspektywy przed młodymi, ambitnymi, wykształconymi mieszkańcami miasta i okolic. Za centrami międzynarodowych koncernów idzie
pewien niematerialny kapitał, z którego – pośrednio – korzysta całe
otoczenie. Chętni do pracy muszą postawić na rozwój swoich kompetencji, a szkoły i uczelnie – lepiej przygotowywać do pracy absolwentów.
Aby dobrych kadr u nas nie zabrakło, miasto współpracuje z uczelniami
i profiluje zawodową edukację. Na naszej Politechnice można kształcić
się choćby w specjalności ,,księgowość w centrach usług wspólnych”,
a – dzięki wsparciu samorządu – studenci uczą się na używanym przez
biznes oprogramowaniu, dzięki czemu już w trakcie studiów mogą
ubiegać się o satysfakcjonującą pracę. Droga do pracy w sektorze usług
biznesowych otwiera się nawet dla absolwentów szkół technicznych
z klasami o profilu ekonomicznym. Sprzyjają temu umowy partnerskie
zawierane między szkołami a pracodawcami - przy wsparciu samorządu.
ZF TRW na naszych terenach Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej wkrótce postawi następny biurowiec. Pracę znajdzie tam kolejne 200
osób. Koncern, który przed laty ,,odkrył” Częstochowę dla outsourcingu
– usług księgowych czy HR – ciągle decyduje się inwestować w takie
obiekty właśnie u nas. To dowodzi chyba najlepiej, że miasto swoich walorów dla takich inwestycji nie traci. Już wiemy, że w planach są kolejne
„strefowe” inwestycje – w tym takie, które będą budować pozycję Częstochowy także jako ośrodka technologicznych innowacji.

UJEDNOLICENIE GODZIN PRACY UM
Od 1 stycznia obowiązują nieco zmodyfikowane godziny pracy niektórych wydziałów
Urzędu Miasta Częstochowy. Okazuje się,
że ludzie wolą sprawnie załatwiać urzędowe sprawy w nominalnym czasie pracy
urzędu, niż korzystać z możliwości odwiedzin UM w późniejszych godzinach popołudniowych. Zmiana jest wynikiem audytu
i badania satysfakcji interesantów UM.
W poniedziałki, środy, czwartki i piątki urząd
będzie czynny w standardowych godzinach
czasu pracy, czyli od 7.30 do 15.30. Z kolei we
wtorki urząd będzie otwarty dla interesantów
od godz. 7.30 do 17.00, z czego po godz. 15.30,
do godz. 17.00 interesantów będą obsługiwać
04
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fot. Łukasz Stacherczak

...O ROZWÓJ USŁUG
DLA BIZNESU

następujące jednostki organizacyjne: Wydział
Nadzoru i Administracji; Wydział Funduszy
Europejskich i Rozwoju; Wydział Ochrony
Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa; Wydział
Polityki Społecznej; Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej; Wydział Geodezji
i Kartografii; Wydział Mienia i Nadzoru Właścicielskiego; Wydział Podatków i Opłat; Urząd
Stanu Cywilnego; Biuro Miejskiego Rzecznika
Konsumentów; Wydział Spraw Obywatelskich.
Zmiana uwzględnia wnioski z audytu wewnętrznego przeprowadzonego po analizie
wyników badania satysfakcji interesantek i interesantów i opartego o statystyki ich obsługi.
Gwarantuje możliwość załatwienia spraw raz
w tygodniu po nominalnych godzinach pra-

Krzysztof Matyjaszczyk
Prezydent Miasta Częstochowy

cy – podobnie jak ma to miejsce w urzędach
skarbowych, sądzie czy ZUS, bierze jednak
pod uwagę zdecydowanie niższe zainteresowanie mieszkańców odwiedzaniem urzędu
po godz. 15.30, a zwłaszcza po godz. 17.00.
W poniedziałki godziny pracy urzędu będą
więc ujednolicone z godzinami pracy banku przy ul. Śląskiej 11/13 oraz terminala przy
ul. Waszyngtona 5, gdzie można dokonywać
wpłat za pomocą karty płatniczej.
Dzięki zmianie, w godz. 7.30-15.30 stanowiska
obsługi będą miały pełną obsadę. Dotychczas
– z uwagi na częstszą pracę na zmiany w niektórych jednostkach UM – trudno było taki
stan osiągnąć. Bardziej racjonalne wykorzystanie urzędowych zasobów kadrowych powinno spowodować skrócenie czasu obsługi
interesantek i interesantów w tych godzinach,
w których do Urzędu przychodzi ich najwięcej.
www.cgk.czestochowa.pl

ŚWIEĆ SIĘ
CZĘSTOCHOWO!
Gdy na ulicach zaczynają błyszczeć iluminacje świąteczne - czas na kolejną odsłonę plebiscytu na najpiękniej rozświetlone miasto
w Polsce! Czy to właśnie Częstochowa będzie zwycięzcą tegorocznej edycji „Świeć Się
z Energą” i zdobędzie wartościowe nagrody
od Grupy Energa?
To już 9. edycja akcji „Świeć się z Energą”, która
nie tylko rozbudza lokalny patriotyzm i promuje miasto, ale przede wszystkim pozwala
pomóc najbardziej potrzebującym mieszkańcom. W tym roku ponownie w puli znalazły się
nagrody o łącznej wartości aż 200 000 złotych
netto! Wszyscy mistrzowie województw otrzymają energooszczędny sprzęt o wartości 10 000
zł. Z kolei na zwycięzcę finału ogólnopolskiego
czekają dodatkowo nagrody o łącznej wartości
40 000 złotych! Pomoc dla rodzinnych domów
dziecka, a może dla potrzebujących seniorów?
O tym, na jaki dobroczynny cel zostanie przekazany sprzęt, zadecydują włodarze 16 zwycięskich miast. Plebiscyt miast podzielony jest
na dwa etapy. Zwycięzcę etapu regionalnego
i ogólnopolskiego wyłoni głosowanie. Głosowanie w etapie wojewódzkim potrwa do 2 stycznia.
16 zwycięzców regionalnych zakwalifikuje się do
drugiego etapu, który ruszy 8 stycznia i zakończy
się 15 stycznia wyłonieniem „Świetlnej Stolicy
Polski”. W każdym etapie akcji głosować będzie
można codziennie internetowo.
www.cgk.czestochowa.pl

Plebiscyt, realizowany w tym roku wspólnie z Grupą ZPR Media (wydawca m.in. dziennika ogólnopolskiego „Super Express”), cieszy się od lat bardzo
dużą popularnością i zainteresowaniem, także
w mediach. W ubiegłoroczną edycję akcji„Świeć się
z Energą” włączyli się mieszkańcy i urzędy z ponad
200 miast z całej Polski, a łącznie oddano ponad
130 tys. głosów. Zwycięskim miastem poprzedniej edycji plebiscytu był Zamość. Czy w tym roku
szczęście uśmiechnie się do Częstochowy i pozwoli jej zdobyć laur najpiękniejszego miasta regionu,
a następnie tytuł „Świetlnej stolicy Polski”?
Współzawodnictwo relacjonować będą media
w całej Polsce, a dodatkowo zwycięskie miasto
może odwiedzić ekipa Pytania na Śniadanie TVP2!
„Świeć się z Energą” to także indywidualny konkurs
fotograficzny z atrakcyjnymi nagrodami. Szansę na
ich zdobycie mają osoby, które prześlą swoje świąteczne i pełne światła zdjęcia za pośrednictwem
SwiecSie.pl. Prace muszą nawiązywać do jednej
z kategorii: Moje Miasto, Mój Dom, Moi Bliscy, Moja
Iluminacja i Moja Ulubiona Szopka. Zwycięzców
konkursu wyłoni jury pod przewodnictwem Lidii
Popiel. Swoich laureatów wskażą także internauci.
W głosowaniu, które trwa do 15 stycznia, w każdym z województw wybiorą po trzy najlepsze
zdjęcia. Miłośnicy mediów społecznościowych
i fotografii mobilnej także będą mogli rywalizować
– każdy, kto na Facebooku lub Instagramie oznaczy
świąteczne zdjęcia hashtagiem #SwiecSie, będzie
miał szanse na kolejne nagrody.

W SKRÓCIE
W rejonie Promenady im. Czesława
Niemena zamontowano 100 nowych
skrzynek lęgowych dla ptaków. To
kolejna inwestycja zrealizowana w ramach Budżetu Obywatelskiego. Nowe
budki przeznaczone są, po połowie,
dla małych i większych ptaków (małe
to np. sikorki, większe – szpaki). Miejsca
ich montażu zostały wybrane przez ornitologa. Z uwagi na duże zagęszczenie budek w okolicy Promenady, kilka
z nich umieszczono w parku pomiędzy
ulicami Fieldorfa-Nila i Pużaka.

Na ścianie budynku Urzędu Miasta
,przy ul. Śląskiej, odsłonięto tablicę
upamiętniającą ponad 600-letnią pracę górników w regionie częstochowskim. Tablica przypomina, że budynek
został wzniesiony w latach 1947-1951
z Funduszy Kopalnictwa Rud Żelaza.
Do 1961 roku miały w nim swoją siedzibę: Centralny Zarząd Kopalnictwa
Rud Żelaza, Biuro Projektów Kopalnictwa Rud, Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń Rud oraz Okręgowy Urząd
Górniczy.

Częstochowska Oczyszczalnia Ścieków
„Warta” została laureatem „Klonów
2017”. Wyróżnienie przyznawane jest
firmom i instytucjom, realizującym
swoją działalność z korzyścią dla środowiska naturalnego. „Klony” przyznawane są corocznie przez Bank Ochrony
Środowiska i Fundację BOŚ. Główne
kryteria, jakimi kierują się organizatorzy
konkursu, to rozwój biznesu w harmonii ze środowiskiem naturalnym, społeczna wrażliwość i poprawa jakości
życia mieszkańców regionów.
STYCZEŃ 2018

05

{ SPOŁECZNE }

{ SPORT }

SPORTOWY

BĘDĄ KONSULTACJE
NIE TYLKO W SPRAWIE
FAJERWERKÓW

PLEBISCYT

W przyszłym roku prowadzenie konsultacji
społecznych w Częstochowie będzie wspierać internetowa platforma on-line. Władze
miasta zapowiadają konsultacje m.in. w sprawie miejskich programów zdrowotnych oraz
używania pirotechniki w czasie miejskich
imprez i uroczystości.
Na początku 2018 roku referat partycypacji
i konsultacji społecznych Wydziału Polityki
Społecznej UM rozpocznie testy specjalistycznej platformy internetowej, umożliwiającej
prowadzenie dialogu społecznego i konsultacji on-line. Platforma uwzględnia szczególne
potrzeby osób z niepełnosprawnością, dotyczące narzędzi komunikacji. Udział w konsultacjach społecznych umożliwi im bardziej
aktywne zaangażowanie się w życie społeczności lokalnej.
Grafik zaplanowanych na 2018 rok konsultacji - z wykorzystaniem nowej platformy
- uwzględnia konsultacje dotyczące programów zdrowotnych. Miasto chce zapytać
mieszkanki i mieszkańców m.in. o opinie na
temat objęcia częstochowian programem

zdrowotnym służącym ograniczeniu chorób
odkleszczowych.
Niedługo po Nowym Roku w planie są natomiast konsultacje dotyczące używania
fajerwerków i pirotechniki w czasie imprez
miejskich, zwłaszcza w czasie nocy sylwestrowej. W ostatnim okresie na problem zwróciły
władzom miasta uwagę osoby i organizacje,
zajmujące się ochroną zwierząt, w tym pełnomocniczka prezydenta ds. opieki nad zwierzętami radna Małgorzata Iżyńska.
– Sam mam adoptowanego psa, więc rozumiem, że hucznie obchodzony okres świąteczno-noworoczny, to dla wielu czworonogów
trudny moment w roku – mówi prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk. – Z drugiej
strony staram się rozumieć tych, dla których to

Początek roku to czas podsumowań i plebiscytów. Wśród tych ostatnich olbrzymią popularnością cieszą się wszelkie
plebiscyty sportowe. Wzorem ubiegłych lat Regionalna Rada Polskiego Komitetu Olimpijskiego w Częstochowie, wspólnie
z Urzędem Miasta Częstochowy, organizuje plebiscyt na najpopularniejszych sportowców, trenerów i działaczy Częstochowy oraz regionu częstochowskiego roku 2017. Formuła plebiscytu została tak pomyślana, że kandydatów do zaszczytnych
wyróżnień mogą zgłaszać same organizacje sportowe, typując osoby ich zdaniem godne uhonorowania.
wyjątkowy czas, który trzeba szczególnie uczcić,
a „wystrzałowy” Sylwester to tradycja i jedna
z największych atrakcji. W czasie konsultacji będzie można poznać swoje wzajemne potrzeby
i – mam nadzieję - wypracować dobre rozwiązania na przyszłość.
Dla miasta istotne będą zarówno opinia rzecznika praw zwierząt, jak i ludzi podziwiających
mające już długoletnią tradycję pokazy pirotechniczne w czasie miejskiego Sylwestra
na placu Biegańskiego. Ludzie właśnie na
„fajerwerki” przychodzą lub przyjeżdżają często z daleka, co nie znaczy, że nie można ich
zastąpić, np. pokazami laserowymi lub efektownym mapingiem. Te formy były już zresztą wykorzystywane w czasie innych imprez
miejskich w Częstochowie.

MIASTO WYREMONTUJE BUDYNEK
NA POTRZEBY MOPS-U
Dla potrzeb częstochowskiego MOPS-u miasto przebuduje obiekt przy ul. Sułkowskiego 9. Budynek, w którym wcześniej mieściło się miejskie przedszkole, nie jest obecnie
użytkowany. Po przebudowie znajdą się
w nim pomieszczenia Centrum Pomocy Rodzinie – sale terapii indywidualnej i grupowej – oraz sale szkoleniowe, pomieszczenia
uzupełniające, biurowe, socjalne oraz higieniczno-sanitarne. Dla rodzin z dziećmi
przewidziano punkt przedszkolny, który
zapewni dzieciom opiekę w trakcie terapeutycznych spotkań rodziców. Pomieszczenia terapii indywidualnej i grupowej zaplanowano na parterze budynku. Z kolei na
piętrze znajdować się będą pomieszczenia
biurowe dla pracowników, a w piwnicy sale
szkoleniowe.
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Całe wnętrze budynku zostanie dostosowane do jego nowej funkcji. Zbudowana
zostanie nowa wewnętrzna klatka schodowa i nowe wejście. Istniejące stropy zostaną wzmocnione; powstanie też nowy
strop nad piętrem. Wzmocniona będzie
także konstrukcja dachu, a cały budynek
zostanie docieplony. W północno-wschodnim narożniku budynku powstanie klatka
schodowa z szybem windowym łączącym
wszystkie kondygnacje. Zapewni to pełną dostępność obiektu dla osób niepełnosprawnych.
Teren wokół budynku zostanie zagospodarowany. Zewnętrzne schody wejściowe
po wschodniej stronie zostaną zlikwidowane, a nowe pojawią się od strony zachodnio-północnej. Położone zostaną także

Członek kapituły konkursowej - która na podstawie otrzymanych propozycji wybierze laureatów (10 najpopularniejszych sportowców,
5 trenerów oraz 3 działaczy) - Jerzy Raganiewicz przyznaje, że plebiscyt jest często miarą
popularności poszczególnych dyscyplin sportu w naszym mieście.
W poprzednich latach wyniki częstochowskich
plebiscytów układały się bardzo różnie. Nie do
końca liczył się wymierny wynik sportowy. Czasem kluczową rolę odgrywało zainteresowanie
kibiców poszczególnymi sportami. Skoro dziś
coraz lepiej, w rozgrywkach ligowych, radzą sobie piłkarze, którzy wywalczyli awans na zaplecze ekstraklasy, to nie trzeba być wielkim znawcą tematu, żeby zakładać, że wśród kandydatur
nie zabraknie przedstawicieli Rakowa. Krok do
tyłu zrobili ligowi siatkarze, kiedyś murowani
laureaci, więc oni na pewno nie będą w ofensywie – przekonuje nasz rozmówca.
Rok 2017 na pewno był udany dla przedsta-

wicieli przynajmniej kilku dyscyplin sportu
z naszego miasta. Na pierwszy plan wybijają
się sukcesy przedstawicieli tenisa stołowego,
żużla, speedroweru, boksu, sportów walki,
podnoszenia ciężarów, skoków do wody oraz
sportów lotniczych, czyli reprezentantów
Aeroklubu Częstochowskiego. Po medale mistrzostw kraju sięgali także młodzi siatkarze
oraz mistrzowie lekkoatletyki. Częstochowa
to także silny ośrodek triathlonowy.
Jako osoba, która będzie miała jakiś wpływ
na typowanie tych najlepszych, nie chciałbym
wymieniać swoich faworytów, ale jeśli chodzi
o trenerów, to nazwiska same cisną się na usta.
Podobnie w przypadku działaczy, którzy dla
częstochowskiego sportu zostawili i zostawiają kawałek własnego zdrowia. O tych także nie
możemy zapominać – dodaje Jerzy Raganiewicz. Osobiście marzy mu się jednak renesans
dyscyplin sportowych, w które sam był kiedyś
zaangażowany – pływania, czy lekkoatletyki

w seniorskim wydaniu.
W częstochowskim sporcie są lata chude i tłuste.
Mam nadzieję, że w najbliższym czasie doczekamy się tych bardzo tłustych, które zdołają się
jeszcze odcisnąć w naszej pamięci – podkreśla
członek Rady Polskiego Komitetu Olimpijskiego w Częstochowie.
Zgłoszenia kandydatur do plebiscytu można
przesyłać do 5 stycznia 2018 r. na adres e-mail: jsosniak@czestochowa.um.gov.pl lub
dzwoniąc do Regionalnej Rady Polskiego Komitetu Olimpijskiego (tel. 34 322 9124). W treści zgłoszenia należy podać: imię i nazwisko
kandydata/kandydatki oraz jego/jej sukces
sportowy w 2017 roku wraz z krótkim opisem
osiągnięć.
Uroczyste podsumowanie plebiscytu i wręczenie nagród odbędzie się 23 lutego o godz.
15.00 w sali reprezentacyjnej Ratusza Miejskiego.
Andrzej Zaguła

nowe chodniki. Na terenie działki zaprojektowano 7 miejsc parkingowych, w tym
2 dla osób z niepełnosprawnościami. Pozostałe znajdą się na przyległych ulicach
w ramach miejskiej strefy parkowania.
Budynek po modernizacji zostanie przekazany w trwały zarząd Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej, który – zgodnie ze
swoim statutem – będzie wykonywał w nim
zadania z zakresu wspierania rodziny i rodzinnej pieczy zastępczej. Zadania te MOPS
przekazuje do realizacji organizacjom pozarządowym. W lipcu 2013 roku zadanie to
zlecono Stowarzyszeniu na rzecz pomocy
dziecku i rodzinie ,,DLA RODZINY”, prowadzącemu „Częstochowskie Centrum Wsparcia Rodziny”.
www.cgk.czestochowa.pl

www.cgk.czestochowa.pl
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{ KONCERTY }

SUPERMENKA
fot. Piotr Porębski

Kayah to jedna z najbardziej
rozpoznawalnych i docenianych
artystek na polskiej scenie
muzycznej. Wokalistka,
kompozytorka, autorka
tekstów oraz współwłaścicielka
firmy fonograficznej KAYAX.
Muzycznie lubi poruszać się
w klimatach folk, pop, soul
i jazz, a na swoim koncie
ma wiele przebojów,
między innymi
„Za późno“, „Supermenka“,
„Testosteron“, „Prawy
do lewego“ i „Śpij
Kochanie Śpij”.
Już 13 stycznia
będzie można
usłyszeć je
wszystkie
w Filharmonii
Częstochowskiej
- artystka wystąpi
w naszym mieście
w ramach trasy
„The best of Kayah”.

Kayah swoją przygodę ze sceną rozpoczęła już
w 1984 roku, współpracując najpierw z Kostkiem Yoriadisem, a później z zespołami Rastar
i Zgoda. Kolejne lata były dla niej czasem intensywnej pracy i wznoszącej się fali popularności.
W 1986r. można ją było usłyszeć w przeboju
„Mówię ci, że...” zespołu Tilt, a dwa lata później
zadebiutowała na Festiwalu w Opolu utworem
„Córeczko” i wydała też swój pierwszy album
„Kayah”. Był to również okres intensywnej kooperacji z innymi muzykami - do współpracy
zaprosili ją między innymi Grzegorz Ciechowski,
Martyna Jakubowicz, Czesław Niemen, Atrakcyjny Kazimierz, Stanisław Sojka i zespół De Mono.
Prawdziwy przełom w jej karierze przyszedł
jednak wraz z latami 90. ubiegłego wieku. Najpierw, w 1993 r., wygrała konkurs o Bursztynowego Słowika podczas festiwalu w Sopocie,
a dwa lata później wydała album„Kamień”. Płyta
została świetnie przyjęta przez krytyków i całą
branżę muzyczną, a doskonałe wyniki sprzedaży szybko pokryły ją złotem. W ten sposób
Kayah zyskała rzeszę nowych fanów i pierwszą

nominację do Fryderyka w kategorii najlepsza
wokalistka roku.
Kolejny album, „Zebra”, okazał się być jeszcze
większym sukcesem, zarówno komercyjnym,
jak i artystycznym. Piosenki, które się na nim
znalazły, m.in. „Na językach” i „Supermenka”,
szturmem zdobyły szczyty list przebojów i masową sympatię słuchaczy. Płyta dwukrotnie
pokryła się platyną, a Kayah podczas ceremonii rozdania Fryderyków w 1997 r., zgarnęła aż
cztery statuetki dla: kompozytora roku, autora
roku, albumu roku pop oraz wokalistki roku.
Pozycję prawdziwej gwiazdy polskiej sceny
muzycznej umocniła jeszcze w 1999 roku,
dzięki współpracy z Goranem Bregovićem. Ich
wspólny album „Kayah i Bregović” sprzedał się
w liczbie ponad 700 tysięcy egzemplarzy i uzyskał status diamentowej płyty. Krążek, który
zapisał się na kartach polskiej muzyki rozrywkowej jako pozycja kultowa i do dziś podbija
serca kolejnych pokoleń, przyniósł wokalistce
kolejne Fryderyki, a także cztery Superjedynki
na festiwalu w Opolu.

W sumie Kayah wydała dziesięć albumów prezentujących jej fascynacje muzyką folkową
(„Transoriental Orchestra”), klubową („JakaJaKayah”, „Stereo typ”), soulową i jazzową („Skała”), a nawet klasyczną („Kayah & Royal Quartet”). W jej dorobku znalazła się również płyta
z cyklu „MTV Unplugged”, do której nagrania
Kayah została zaproszona jako pierwsza artystka z Europy Środkowo-Wschodniej.
W zeszłym roku premierę miał najnowszy singiel Kayah„Po co” i szybko stał się wielkim hitem
na wielu listach przebojów. Klip do utworu,
stworzonego z gościnnym udziałem izraelskiego muzyka Idana Raichela, został odtworzony
w serwisie YouTube ponad 13 milionów razy.
Trasa koncertowa„The best of Kayah” to z jednej
strony wyjątkowa szansa, by przypomnieć sobie największe przeboje wokalistki w wyjątkowych aranżacjach, a z drugiej - świetny sposób,
by umilić sobie czas czekania na nowy, zapowiedziany już album artystki. Dlatego wszyscy
fani Kayah powinni pojawić się 13 grudnia w Filharmonii Częstochowskiej.
opr. af

CZĘSTOCHOWIANIE W JAZZIE
Trasa koncertowa Tubis Trio,
promująca najnowszą płytę
„The Truth”, objęła tak legendarne
miejsca jak: Vertigo Jazz Club
we Wrocławiu, Blue Note Jazz Club
w Poznaniu, Jazz Club Pod Filarami
w Gorzowie Wielkopolskim i wreszcie Muzyczne Studio Polskiego
Radia im. Agnieszki Osieckiej.
13 stycznia zespół zagra dla
częstochowian w Ośrodku Promocji
Kultury „Gaude Mater” w ramach
Festiwalu JAZZtochowa.
Koncertowa premiera nowego materiału odbyła się w prestiżowej sali „12on14” w Warszawie. Recenzent Tomasz Pierchała zamieścił na
profilu FB klubu pełne entuzjazmu słowa: Przebojowy „Triceratops” kończy ten magiczny kon08
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cert wypełniony muzyką tak nieprawdopodobnie piękną, pełną i doskonałą, i wykonawstwem
tak mistrzowskim, że nawet najszczersze życzenia wielkiej światowej kariery brzmią jak truizm.
Czekająca nas na jesień płyta „The Truth” będzie
z całą pewnością światową sensacją, a Maciej
Tubis ponownie wielkim nazwiskiem w świecie
jazzu! Bez żadnych niepotrzebnych nikomu konotacji i skojarzeń! Bo Maciej Tubis jest Maciejem
Tubisem! I niech tak już zostanie!!! Powtórzone na bis „Tokio” eksplodowało podwójną siłą,
bo zakończone było dawno niesłyszaną burzą oklasków w takim natężeniu! Ale tak właśnie kończą się
genialne koncerty! A ten koncert był genialny!
Płytę wydała renomowana wytwórnia Challenge Records z Holandii. Tubis Trio to pierwsi polscy muzycy wspierani przez tę firmę.
Dystrybucja krążka „The Truth” odbędzie się
tymi samymi kanałami sprzedaży, co płyty
tytana jazzowej fonografii - ECM! W związku
z czym grupa planuje trasy koncertowe również w Holandii, Anglii, Francji, Luksemburgu,

Belgii i Niemczech.
Debiutancka płyta zespołu „Live In Luxembourg” została umieszczona, w brytyjskim magazynie „Jazzwise”, przez uznanego krytyka Stuarta Nicholsona, na 5 miejscu w zestawieniu
najlepszych płyt jazzowych 2009 roku. Według
nie tylko mojej oceny – pisał krytyk - zespół Tubis
Trio prezentuje światowy poziom współczesnego
jazzu.
Marek Dusza, krytyk z „Rzeczpospolitej” dodawał: Najbardziej obiecujący, młody polski zespół
Tubis Trio zbiera same entuzjastyczne recenzje.
Porównywany jest do szwedzkiego tria e.s.t. nie
tylko dlatego, że stanowi niezwykle zgrane combo współpracujące od lat. Muzycy stworzyli jeden
organizm, a każdy z nich jest równoprawnym
kreatorem brzmienia, które zaskakuje odniesieniami do najróżniejszych muzycznych stylów
i wciąga w muzyczny spektakl.
5 września w Magazynie„JazzForum” ukazał się
duży wywiad z Maciejem Tubisem. Lider Tria
mówił w nim między innymi: Najważniejsze dla
www.cgk.czestochowa.pl

mnie jest przekazywanie emocji. Przeżywam głęboko każdy koncert, cieszę się, że mogę grać na
żywo. Skupiam się wyłącznie na muzyce, daję sobie zupełną swobodę, chwytam spontaniczność
chwili. Publiczność ulega tej magii spotkania na
żywo z twórcą i zawsze żywo reaguje.
Tubis Trio istnieje od 2006 roku. Kiedyś współtworzył je częstochowianin Marcin Lamch (Coherence Quartet), którego zmienił na kontrabasie Paweł Puszczało. Dziś skład dopełnia kolejny
muzyk z naszego miasta Przemek Pacan.
Słowo jeszcze o JAZZtochowie, w lutym – tym
razem bez częstochowian. Koncert „Przyjaciele – Muzyka Jarka Śmietany” już 2 lutego,
a w nim same gwiazdy: Piotr Baron, Adam
Czerwiński, Antoni Dębski, Wojciech Karolak
i Marek Napiórkowski. Zagrają w Pubie Sportowym Stacherczak, a bilety na to wydarzenie
dostępne będą od 22 stycznia w siedzibie OPK
„Gaude Mater”.
Tadeusz Piersiak

www.cgk.czestochowa.pl
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{ ROZMOWA
{ TEATR }

OKŁADKA TO NIE JEST ŚWIECĄCY BILLBOARD
Łukasz Piskorek jest projektantem, który na co dzień pracuje
w łódzkim studiu graficznym „Fajne Chłopaki”. Przez lata był
jednak związany z Częstochową, stąd pochodzi i tutaj współtworzył
pracownię projektową „We Are Creative Collective”, przygotowywał
identyfikację wizualną Festiwalu Sztuki Współczesnej w Przestrzeni
Miejskiej Arteria i Festiwalu Dekonstrukcji Słowa „Czytaj!”. Od kilku lat
z sukcesami projektuje okładki do książek, dla najpopularniejszych
polskich wydawnictw. Jego prace można znaleźć na publikacjach
chociażby Filipa Springera, Ziemowita Szczerka,
Michała Olszewskiego, czy Mikołaja Grynberga.
Adam Florczyk: Twoja droga do projektowania nie była prosta
i oczywista. Studia w tym kierunku, z tego co się orientuję,
były Twoim drugim wyborem. Jak to się właściwie stało,
że zostałeś projektantem?
Łukasz Piskorek: Lubię sobie powtarzać, że to dzięki kulturze hip-hop.
Wtedy pięknie wpasowuję się w slogan z koszulki, którą dostałem od
Czarka Łopacińskiego: „Graffiti saved my life”. Jest to po części prawda
- pierwsze interpretacje liter, analiza kształtu, kompozycje barwne, szukanie własnego stylu czy choćby eskapady do innych miast, które były
czymś w rodzaju wizyty w galerii sztuki. Te pierwsze doświadczenia ze
świadomym obserwowaniem i rozkładaniem na części składowe tego,
co widzę na ścianie, stały się zaczynem do zainteresowania sztukami
wizualnymi. Później były pierwsze studia, politologiczne, choć bardziej
zależało mi na specjalizacji, którą wybrałem, czyli dziennikarstwo i public relations. Świetny czas, który jeszcze bardziej pchnął mnie w stronę
projektowania graficznego i muszę przyznać, że wiedza z tych dziedzin
bardzo się przydaje w codziennej pracy z interpretacją tekstów, ich syntezą, skracaniem treści do pierwszej strony okładki. Jeśli większą radość
sprawiało mi tworzenie oprawy wizualnej konferencji niż samo jej organizowanie, a w kole naukowym najważniejsze było dla mnie utrzymanie
spójności wizerunku graficznego itp., to wybór ścieżki kariery stał się
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oczywisty. Gdy większość kolegów i koleżanek ze studiów pracowała już
w telewizjach, gazetach i rozgłośniach radiowych, ja poszedłem na kolejne studia. Te ostateczne, magisterskie, artystyczne, projektowe.
Projektowanie okładek to bardziej zajęcie dla artysty,
czy rzemieślnika?
To zajęcie dla kogoś, kto będzie pamiętał, że okładka nie jest bytem indywidualnym, ma zainteresować kupującego i sprzedać produkt, jakim jest
książka. Zadaniem osoby projektującej jest przede wszystkim interpretacja treści na język wizualny. Wprowadzenie w atmosferę książki, a nie
egoistyczna chęć przekazania własnej emocji. Okładka jest wartością
dodaną do książki i podobnie jak plakat jest nośnikiem informacji, a nie
dziełem artystycznym samym w sobie. Może być, rzecz jasna, bardzo dobra, interesująca plastycznie i fajnie wyglądać na ścianie w galerii sztuki - jednak bez treści książki nie powstałaby okładka, nie byłoby czego
interpretować, nad czym pracować. Jest to więc, według mnie, działanie
na styku artyzmu i rzemiosła.
Jak przebiega taki proces tworzenia okładki? Pewnie zaczynasz
od lektury. Masz zawsze czas, by spokojnie przeczytać dzieło, do
którego towarzysz okładkę, czy to raczej praca pod presją czasu?

www.cgk.czestochowa.pl

Nie zawsze otrzymuję tekst całej książki, czasem dostajemy fragmenty,
streszczenie, wstęp, posłowie. Czytam więc, co mam. Oczywiście jeśli jest
to na przykład zbiór polemik Boya-Żeleńskego, zebrany na ponad pięciuset stronach, to nie jestem w stanie w krótkim czasie zaznajomić się
z całością, ale też nie we wszystkich przypadkach jest to konieczne. Teksty czyta się trochę inaczej niż w normalnych warunkach, szukasz zaczepienia, próbujesz wczuć się w atmosferę panującą w książce. Zupełnie
inaczej analizujesz treść, jesteś w trybie czuwania, wyłapywania impulsu.
Jak już złapiesz, to zaczynasz projektować. Presja czasu jest zawsze, jeśli
nawet nie narzucona przez wydawcę, to przecież trzeba pamiętać o tym,
że nasza pracownia nie zajmuje się tylko projektami związanymi z rynkiem wydawniczym. Wyznaczanie sobie ram czasowych jest dobre dla
projektu, to motywuje i przyśpiesza proces kreacji.
Która okładka z Twojego portfolio, okazała się
największym wyzwaniem?
Chyba każda jest na swój sposób wyzwaniem, to za każdym razem kompletnie inna treść i potencjalny odbiorca, który na tę okładkę czeka. Choć
projekty światowych klasyków - jak na przykład „Dżuma” Alberta Camus
- to z jednej strony olbrzymie wyróżnienie, a z drugiej spora presja wewnętrzna, by nie powielić jakiegoś rozwiązania, nie przejść do banału,
spróbować znaleźć coś więcej niż udało się do tej pory, zainteresować na
nowo. To dodatkowe aspekty, których nie ma przy debiutach.
Podczas projektowania współpracujesz tylko z wydawcą,
czy również z autorem książki? I czy mają oni jakiś wpływ
na Twoja pracę, uprawiasz tutaj twórczy dialog, czy tylko
podsyłasz gotowe projekty do akceptacji?

no do jednej roli - miały przykuwać wzrok i sprzedawać konkretne
tytuły. W związku z czym wielu wydawców uznało, że chodzi o to,
by okładka była jak najbardziej krzykliwa i nachalna. Myślisz, że
można to zmienić i przekonać ich, że dobre projektowanie skuteczniej zachęca do zakupów?
To już się dzieje. Świadomi i mądrzy wydawcy wiedzą, że przy takim natłoku
komunikatów graficznych, które docierają do człowieka każdego dnia, działanie nachalne i wulgarne wizualnie wpływa niekorzystnie na odbiór dzieła.
Książka to specyficzny produkt, czytanie jest czynnością bardzo intymną,
nie powinna być jak świecący billboard - nikt nie chce z takim pójść do łóżka, a do tramwaju się nie zmieści. Okładka jest zanętą, nie siecią rybacką.
Twoje prace często wyróżniane są w różnych rankingach „najlepsze
okładki roku”. A czy sam masz jakąś, którą lubisz najbardziej?
Mam kilka ulubionych, ale to głównie z uwagi na związany z nimi sentyment, jak na przykład książki z dzieciństwa, czy pierwsza okładka jaką
zaprojektowaliśmy wspólnie z Łukaszem Zbieranowskim jako Fajne
Chłopaki, czyli „Prawdziwych Przyjaciół poznaje się w Bredzie” autorstwa
Beaty Chomątowskiej. Bardzo lubię też okładki na pierwszy rzut oka
minimalistyczne, za to przepiękne w dopracowaniu szczegółu. Mądrze
dobrany papier, odpowiednio dopasowana typografia, gdzieś w kąciku
delikatny tytuł i autor, piękna wyklejka, bez ilustracji - czysta treść oprawiona w taki sposób, że wiesz, iż trzymasz w ręce dzieło sztuki.
Chciałem podpytać jeszcze o zawodowe marzenia. Jest jakaś
książka, do której bardzo chciałbyś stworzyć okładkę i jeśli tak,
to dlaczego akurat do niej?

Kilka razy pojawiły się sugestie, co mogłoby się znajdować na okładce,
jednak to rzadkość. Zazwyczaj wydawnictwa oraz autorzy mają do naszego studia zaufanie i jedyne zmiany, jeśli już się pojawią, to zmiany kolorów bądź powiększenie logo. Czasem sami decydujemy się na pokazanie kilku propozycji, nie ma tutaj reguły. Zdarzają się też spore wymiany
korespondencji i rezygnacja ze współpracy. To jednak nie jest kupowanie płaszcza na jeden sezon, to skóra, musi dobrze leżeć.

Nie mam takiej. Kiedyś sporo się nad tym zastanawiałem i doszedłem do
wniosku, że ta hipotetyczna „wymarzona okładka” siłą rzeczy musiałaby być
do książki, którą znam na wylot. Przez co już na starcie miałbym w głowie kilka
propozycji dla wydawnictwa i nie byłoby tu elementu wyzwania. Oczywiście
kreacja dla klasyki literatury światowej to nie lada zadanie i ogromna satysfakcja, ale ja najbardziej lubię projektować ze świeżym spojrzeniem, gdy czytam
coś pierwszy raz. Zaś co do marzeń, to chciałbym abyśmy więcej czytali.

Na początku lat 90. ubiegłego wieku, okładki książek sprowadzo-

Tego nam wszystkim życzę i bardzo dziękuję za rozmowę.

www.cgk.czestochowa.pl
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{ LITERATURA }

HIPHOPOWA
EGZOTYKA

Od wielu lat Filharmonia Częstochowska zaprasza, by w muzycznym nastroju przywitać Nowy Rok. Tradycją stał się również,
towarzyszący koncertowi, uroczysty toast lampką szampana,
wznoszony przez wszystkich melomanów, za pomyślność i szczęście w nadchodzącym czasie. W tym sezonie Koncert Noworoczny
przebiegać będzie w metrum na „trzy”, ponieważ na program styczniowego występu złożą się najpiękniejsze walce z różnych epok
i zakątków świata. Ten wdzięczny, lekki i elegancki taniec pojawia
się w wielu dziełach – symfonicznych, operowych i operetkowych.
Wybitna sopranistka koloraturowa Katarzyna Dondalska wybrała
na koncert w Filharmonii te najbardziej znane walce, ale też i te
mniej popularne.
Katarzyna Dondalska należy do grona najwybitniejszych wirtuozów
sopranowej techniki koloraturowej. Swoją karierę muzyczną rozpoczęła
w wieku pięciu lat, grając na skrzypcach. Bardzo szybko osiągnęła sukcesy na koncertach i w konkursach, zarówno na szczeblu krajowym, jak
i międzynarodowym. Ale drzemał w niej jeszcze większy talent, który
tylko czekał na to, by go wydobyć w pełnej okazałości: a mianowicie
niezwykły głos artystki o „prawie nieograniczonej wysokości”. Gdy Katarzyna Dondalska rozpoczęła studia wokalne - w Akademii Muzycznej
w Gdańsku, pod kierunkiem wielkiej Maestry Haliny Mickiewiczówny
- to od pierwszych lekcji wiadomym było, że w klasie mistrzyni koloratury pojawił się talent o niepospolitych możliwościach. Po roku nauki w gdańskiej uczelni, artystka kontynuowała swoje wykształcenie
w Niemczech, w Wyższej Szkole Muzycznej w Würzburgu. Przy wsparciu i mentorstwie swoich profesorów: Grigorija Żyslina (skrzypce) i Jutty
Bucelis-Dehn (śpiew), ukończyła studia, uzyskując dyplom – i to w obu
specjalnościach z wyróżnieniem. Jej talent został również doceniony na
wielu międzynarodowych konkursach wokalnych (m.in. na Cardiff Singer of the World Festival, Międzynarodowym Konkursie im. Francisco
Viñasa w Barcelonie, Konkursie Śpiewu Koloraturowego „Sylvia Geszty”,
Międzynarodowym Konkursie Muzycznym Telewizji ARD, Międzynarodowym Konkursie Śpiewaczym w s’Hertogenbosch.).

Początkowo Quebonafide był członkiem duetu „Yochimu”, który
współtworzył z raperem/producentem Fuso. Prawdziwą uwagę
środowiska hiphopowego przyciągnął jednak od momentu, gdy
regularnie zaczął pojawiać się na bitwach freestylowych. Wygrał
między innymi „Bitwę o koniec świata” oraz dwukrotnie zajął
drugie miejsce na „Wielkiej Bitwie Warszawskiej”. Był to dopiero
początek, bo olbrzymi wystrzał rozpoznawalności zapewnił mu
solowy album „Eklektyka”. Pokrył się on złotem już w pre-orderze,
a po kilku miesiącach osiągnął status platynowej płyty. Wydawnictwo to Quebonafide promował na blisko dwustu koncertach
w Polsce i za granicą. Wtedy też widowiskowe i energetyczne występy na żywo stały się wizytówką rapera.
Inspiracją do kolejnych nagrań stały się dalekie podróże. Przez
blisko dwa lata Quebonafide pracował nad nowym albumem,
odwiedzając między innymi Japonię, RPA, Meksyk, Tajlandię, Islandię, USA czy Australię. Efektem przemyśleń i podróżniczych
doświadczeń jest album „Egzotyka”, który ukazał się w czerwcu
ubiegłego roku i jeszcze przed premierą osiągnął status platynowej płyty. Gościnnie pojawili się na niej KRS One, IFani, Young
Lungs i Czesław Mozil.
Quebonafide nadal poszerza swoje horyzonty muzyczne. Nawiązuje współpracę z zagranicznymi wykonawcami, jak Sfera
Ebassta czy Machine Gun Kelly. W planach ma kolejne podróże,
nagrania i zaskakujące akcje artystyczne.
oprac. af
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Od niewielkiej grupy miłośników literatury po prężnie funkcjonującą
organizację – tak pokrótce rysuje się historia Koła Literackiego Anafora,
które w tym roku obchodzi jubileusz pięciolecia swojej działalności.

fot. D. Kramski

7 stycznia, podczas Koncertu Noworocznego, Katarzyna Dondalska
wraz z Orkiestrą Filharmonii zaprezentuje najpiękniejsze walce wiedeńskie, angielskie i francuskie.
oprac. af
www.cgk.czestochowa.pl

JAK ANAFORA

fot. Marcin Szczygieł

fot. Suse Beck

ŚWIAT
WALCA

Quebonafide to pochodzący z Ciechanowa raper oraz założyciel wytwórni płytowej QueQuality. Jego twórczość charakteryzuje się świeżym spojrzeniem na rap, niekonwencjonalnym i często eksperymentalnym flow, dopracowaną
techniką rymowania, a wszystko to z zachowaniem refleksyjności tekstów. Ma na koncie dwa solowe krążki „Ezoteryka”
i „Egzotyka” oraz niezliczoną liczbę koncertów. Na początku
roku Quebonafide wystąpi w częstochowskim Klubie Rura,
aż dwukrotnie - 25 i 26 stycznia.

Koło Literackie Anafora powstało w grudniu
2012 roku, na bazie Koła Poetyckiego Atrament, które funkcjonowało w ramach Instytutu
Filologii Polskiej Akademii im. Jana Długosza
w Częstochowie od 2008 roku. W krótkim czasie
Anafora stała się dynamicznie działającym miejscem wymiany myśli oraz inspiratorem licznych
inicjatyw. Od samego początku funkcjonuje
ona pod naukową opieką dr Katarzyny Janus.
Koło powstało po prostu z potrzeby chwili
i wspólnych zainteresowań literackich osób, które łączyły również więzi koleżeńskie – tak tamten
moment wspomina Agnieszka Złota, pierwsza
Przewodnicząca Koła.
Na początku Anafora współpracowała z częstochowskimi klubami poetyckimi, np. Fraszką
czy Złotą Jesienią, a także z Towarzystwem Literackim Wzajemnej Adoracji „Li-TWA” (obecne
Towarzystwo Galeria Literacka), czy też Biblioteką Publiczną w Częstochowie. Aktualnie,
poza organizacją samodzielnych wydarzeń
(spotkań autorskich, dyskusji, warsztatów,
konferencji naukowych itd.), angażuje się
również w inne działania i kooperację m.in.
z Ośrodkiem Promocji Kultury „Gaude Mater”
(wcześniej też z Centrum Promocji Młodych),
Stowarzyszeniem Komunikat (przy organiwww.cgk.czestochowa.pl

zacji Festiwalu Dekonstrukcji Słowa „Czytaj!”),
Częstochowskim Kolektywem Twórczym WyTwórnia, czy wortalem czeKultura.pl. Owocem
tej współpracy były przeróżne działania o charakterze naukowym, popularnonaukowym
i rozrywkowym - chociażby miesięcznik kulturalny „palimpsest. pisane na nowo”, projekt
„Spacerownik literacki” oraz akcja masowego
tworzenia haiku „HaikuGenerator”, zrealizowana w ramach 13. Nocy Kulturalnej. Ostatnio
przy współpracy Anafory odbyły się: konferencja naukowa „Szanse, możliwości, zagrożenia
współczesnej literatury. Anomalie, parodie,
znaki. In memoriam Lucinea Rożek”, pierwsza
edycja „Turnieju Jednego Opowiadania”, a także warsztaty „Poezja: zrób to sam”.
Na początku to była inicjatywa studencka, która koncentrowała się na działaniach w obrębie
uczelni i zrzeszała osoby zainteresowane przede
wszystkim poezją – mówi Katarzyna Piotrowska, wieloletnia Sekretarz Koła, związana z nim
od samego początku. – Na przestrzeni lat Anafora podejmowała szereg działań, poprzez które
wyszła ze środowiska akademickiego do szerszej
publiczności. Stanowi to szczególną wartość, bo
angażuje teraz wiele osób i aktywnie uczestniczy
w literackim życiu miasta.

Koło zrealizowało wiele projektów naukowych
i literackich, wydało drukiem kilka samodzielnych publikacji oraz kilka stworzonych we
współpracy z Doktoranckim Kołem Naukowym
Krytyków Literatury. Poszczególni członkowie
publikowali również teksty publicystyczne
w Częstochowskim Magazynie Literackim „Galeria” i pracach zbiorowych. Anafora stara się być
również wsparciem dla początkujących autorów.
Wiele osób związanych z Kołem ma na swoim
koncie własne publikacje prasowe i książkowe.
Zrealizowanych inicjatyw jest znacznie więcej
i trudno wymienić wszystkie. Ponadto wiele
czeka na realizację w przyszłości. A najważniejsza w tym wszystkim jest literatura (często
będąca punktem wyjścia do szerszych rozmyślań), ponieważ Anafora zrzesza ludzi, którzy
kochają czytać i pisać, a do tego nie boją się
o tym dyskutować. Nierzadko spotkania mają
charakter otwarty, dlatego każdy może przyjść
oraz wziąć w nich udział.
Więcej informacji na temat Koła i jego działalności, a także aktualności związane ze spotkaniami czy realizowanymi projektami, można
znaleźć na profilu FB Anafory oraz jej stronie
internetowej (anafora.dmz.edu.pl).
Michał Wilk
STYCZEŃ 2018
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{ ROZMOWA }

CUDO TWÓRCA

Preferuje inne podejście do piłki, zamiast kopać, woli ją podbijać. Robi to tak skutecznie,
że w 2014 roku został wicemistrzem świata w tej dyscyplinie i wciąż należy
do ścisłej czołówki freestyle’ u w naszym kraju. Nie spoczywa jednak na laurach
i za cel obrał sobie zdobycie tytułu mistrza świata. Adrian Franc robi cuda z piłką.

Magda Fijołek: Blisko jest od piłki nożnej
do freestyle’u?
Adrian Franc: Tradycyjna piłka nożna nie jest
mi zupełnie obca, bo od tego zaczynałem.
Byłem w klubach RKS Raków i Skra. Freestyle jednak to coś więcej niż kopanie i nawet
podbijanie. To sztuka stosowania tricków. Nie
ograniczamy się do wykonywania ewolucji
w „stójce”, ale też na leżąco z wykorzystaniem
głowy, karku - praktycznie każdej części ciała.
Staramy się też dbać o estetykę ewolucji.

Na czym polegają zawody we freestyle’u?
We freestyle’u jest kilka kategorii. Można to
porównać do zawodów w lekkoatletyce, w ramach których też występują różne dyscypliny.
Każda kategoria ma swój własny mianownik,
jak najdłuższe wykonywanie trików, poziom
wykonywanych trików, estetyka i styl, zgranie
zawodnika z muzyką. W głównej kategorii
„Battle”, w której zawodnicy stają naprzeciw
siebie, liczy się również błyskotliwa odpowiedź na rundę przeciwnika.

Kiedy zatem nastąpiło u Ciebie przejście
od piłki nożnej do freestyle’u?
Po części przyczyniła się do tego kontuzja,
jaką mam. Chociaż początki zainteresowania
tą dyscypliną sięgają czasu, kiedy uprawiałem
jeszcze piłkę nożną. Fascynacja freestyle’em
płynnie zaczęło u mnie wzrastać i zajmować
coraz więcej czasu. Chociaż ostatnio wróciłem też do grania w piłkę nożną, ale już czysto
amatorsko.

Najtrudniejsza ewolucja?
Trudno to ocenić, bo dla każdego zawodnika może być inna. Ja ciągle marzę o tricku –
3-revolution (np. Palle ATW), gdzie podczas
jednego odbicia piłki stopą, wykonujemy
trzy obroty stopy dookoła piłki. Moim rekordem jest w tej chwili „dwa i pół koła”. Tej zimy
pracuję nad tym, aby ten trick móc w pełni
zrobić.

Zobaczyłeś podbijanie piłki i od razu zaiskrzyło?
Pierwszy raz, kiedy zobaczyłem freestyle, nie
sądziłem, że aż tak mnie pochłonie. Wydawało
mi się to wtedy takie nierealne... Tym bardziej,
że byłem bramkarzem i moja technika była raczej obiektem dowcipów na treningu, niż jakiegoś zachwytu. Wtedy też zobaczyłem moich obecnych kolegów i reklamy, w których
wykorzystywane były tricki z freestyle’a, gdzie
był Ronaldinho i Edgar Davids. Zaczynałem
od zwykłej żonglerki, nie sądziłem, że mogę
i będę potrafił robić takie ewolucje, jakie dziś
wykonuję. Moim sukcesem na początku było
podbić 100 razy piłkę, potem 500 i 1000. Na
początku nie dowierzałem, że mi się to udaje,
dopiero później świadomie zacząłem pracować nad włączeniem tricków.
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Jak popularny jest to sport?
Freestyle footballem zajmuję się już od 12
lat i z perspektywy czasu dostrzegam jego
ewolucję. Przyznam, że jest coraz więcej
chętnych. Nie jest to sport łatwy, wymaga
ogromu cierpliwości i dyscypliny. Zaobserwowaliśmy, że dla wielu młodych zawodników nie liczy się trening, tylko to, że można
się czymś pochwalić w sieci. Popularność
tego sportu zawsze wzrasta przy okazji jakichś zawodów lub dokonań zawodników.
Wtedy dużo osób drąży temat, trafia na zajęcia – lecz nie wszyscy pozostają na dłużej. Podobnie jest z mistrzostwami w piłce nożnej,
przy których freestyle zwykle wypływa na
powierzchnię, jako atrakcyjny dodatek. W tej
chwili w Polsce mamy około 300 zawodników. Kilkanaście lat temu było nas zaledwie
trzydziestu.

A w Częstochowie jak to wygląda?
W naszym mieście też da się zauważyć tendencję wzrostową. Gdyby tak zebrać wszystkich zawodników, byłoby nas około 8–10
osób. I choć wydaje się to mało w skali innych
polskich miast, Częstochowa wyróżnia się ilością zawodników.
Jak często się trenuje?
Ja trenuję codziennie, a przed zawodami nawet dwa razy dziennie. W większym gronie
spotykamy się dwa-trzy razy w tygodniu.
Czy to jest bardzo kontuzjogenny sport?
Najbardziej cierpią kolana, bo ewolucje opierają się na obrotach nogi. Dlatego bardzo
ważna jest rozgrzewka.
Zaraża Pan znajomych swoją pasją?
Tak było choćby z Kaliną Matysiak, która jest
tegoroczną Mistrzynią Polski i ubiegłoroczną Mistrzynią Świata. Zaczęła uprawiać freestyle po tym, jak obejrzała w sieci filmik ze
spotkania Freestyle w Częstochowie w roku
2012.
Co uważa Pan za swoje największe osiągnięcie?
Sukces, z którego jestem najbardziej dumny,
to wicemistrzostwo świata w kategorii Routine (inaczej zwanej Best Show) w 2014 roku.
Był to dla mnie debiut na tych zawodach.
Rok i dwa lata temu zająłem trzecie miejsce,
a w 2018 roku chcę zawalczyć o mistrzostwo.
Jak Was znaleźć w sieci?
Najlepiej na fanpage’u R-Style na Facebooku.
Zapraszam też na mój imienny fanpage, gdzie
wrzucam swoje filmiki. Mamy również kanał
na YouTube. Znajdziecie na nim poradniki
tricków od podstaw.
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{ EVVIVA L’ARTE }

PIĘKNO
UŻYTECZNE

Trzydzieści trzy – tyle obrotów na minutę
wykonuje duża płyta kręcąca się na gramofonie.
Trzydziesty trzeci – to rok, kiedy w Poznaniu
przychodzi na świat jeden z najlepiej znanych
i najbardziej cenionych przedstawicieli
tzw. polskiej szkoły plakatu. Te dwa fakty nie są
zestawione ze sobą w sposób przypadkowy.
Bohater wystawy „Piękno użyteczne”, która
zostanie pokazana w Miejskiej Galerii Sztuki
już 18 stycznia, Rosław Szaybo, zasłynął
bowiem jako twórca okładek płyt
najsłynniejszych muzyków świata.

Powojenna Polska to rzeczywistość czarno-biała, a lata PRL-u to okres, w którym rynek usług
graficznych praktycznie nie istnieje. Wyjątek
stanowią afisze socrealistyczne. Komunistyczna władza zdaje sobie bowiem doskonale sprawę z tego, jak wielkim i pożytecznym narzędziem może być plakat. Oczywiście taki, o ściśle
określonym formacie – zarówno wizualnym,
jak i pod względem treści. Powołane specjalnie
w tym celu instytucje dbają, żeby żadne wywrotowe pomysły nie ujrzały światła dziennego. Jednak, jak uczy historia – największe dzieła
nigdy nie powstają w próżni, a najwięksi artyści
rodzą się w wyniku buntu. Taką rewoltą będą
w Polsce lata pięćdziesiąte i sześćdziesiąte XX
wieku. Na ten czas przypadają początki twórczości dwóch wybitnych grafików, plakacistów
i projektantów okładek płyt – Rosława Szaybo
i Stanisława Zagórskiego.
Warszawa w tych latach przyciąga młodych artystów do Akademii Sztuk Pięknych, ale oferuje
o wiele więcej. Wspomnienie dwudziestolecia
międzywojennego i związanego z nim umiłowania dla sztuki, literatury i życia towarzyskiego daje o sobie znać także teraz. Adepci sztuki
mają swoją kawiarnię PIW na rozwidleniu ulicy
Foksal i Chmielnej, w której zbierają się już od
rana i spędzają czas do późnego popołudnia.
Wieczory młodzież spędza w klubie „Hybrydy”, gdzie może znaleźć „atrakcje w dobrym
stylu” – dancingi i brydża. W takim środowisku
dojrzewa młody Szaybo. Uczy się malarstwa
u Wojciecha Fangora i plakatu u Henryka Tomaszewskiego. W filmie dokumentalnym
Grzegorza Brzozowicza mówi, dlaczego wybrał
plakat, a nie malarstwo: Idąc do kina na „Cenę
16
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zowy Six’o Six, niekończąca się impreza. Na
pierwszą pracę nie trzeba było długo czekać.
Agencja reklamowa Young&Rubicam szybko
poznała się na utalentowanym młodzieńcu.
Z powodu lapsusu językowego Szaybo zarabiał tam nie piętnaście, a pięćdziesiąt funtów, co w tym czasie było zawrotną kwotą.
W 1972 roku grafik zostaje Dyrektorem Artystycznym CBS Records i jego kariera nabiera
rozpędu. Jada lunch z największymi tamtych
czasów: Michaelem Jacksonem, Leonardem
Cohenem, Janis Joplin. Dla dwójki ostatnich
zrobi okładki płyt. Pojawią się także projekty dla: Milesa Davisa, Boba Marleya, Eltona
Johna, The Clash. Najsławniejsza okładka
Szaybo to oczywiście „British Steel” metalowców z Judas Priest, na której znajduje się dłoń
trzymająca żyletkę. Inspiracja do projektu
pochodzi z wypraw na bazar na warszawską
Pragę, by kupić angielskie żyletki oznaczone
znakiem „British Steel”. W czasie, kiedy Szaybo mieszka w Anglii, muzyka i sztuka są zintegrowane, a artyści zwracają się w stronę
pop-artu (np. Richard Hamilton, Eduardo
Paolozzi), dlatego plakaty, reklama itp. mają

strachu” zobaczyłem nieprawdopodobny plakat
zrobiony przez Lenicę do tego filmu. Stałem przed
tym plakatem i właściwie do tego kina chyba już
nie poszedłem. Natomiast gapiłem się w ten plakat i pomyślałem, że to jest właściwie prawdziwa
sztuka, którą chciałbym uprawiać dlatego, że
mając taki plakat na mieście, mam największą
wystawę, jaką można mieć.

Instytutem Fryderyka Chopina. Wyczucie muzycznych tematów, niebywała intuicja, aby
przenieść język muzyki na język sztuk wizualnych i oryginalność myślenia sprawiły, że projekty artysty stały się fenomenem kulturowym.
Można śmiało powiedzieć, że plakaty i okładki
płyt projektowane przez Szaybo zrewolucjonizowały ilustrację jako taką.

szansę stać się tak samo ważne i poważane
co obrazy i rzeźby.
Szaybo w Londynie zostaje do 1993 roku, by
następnie wrócić do Polski i objąć Pracownię
Fotografii Kreacyjnej na Wydziale Grafiki warszawskiej ASP. Od tego czasu współpracuje
m.in. z Polskimi Nagraniami, Wydawnictwami
Artystyczno-Graficznymi, Krajową Agencją
Wydawniczą, Polskim Stowarzyszeniem Jazzowym, Instytutem Adama Mickiewicza czy

W Częstochowie będziemy mieli okazję zobaczyć blisko 90 prac artysty - czterdzieści okładek
płyt i czterdzieści sześć plakatów. Pomysłodawcą, inicjatorem i konsultantem tej wystawy jest
Piotr Metz, współpracujący z Galerią i związany
z radiową Trójką dziennikarz muzyczny oraz
Anna Paleczek-Szumlas. Dla wystawy Rosława
Szaybo zostanie przygotowana specjalna oprawa muzyczna, nawiązująca do tematów jego
projektów, a w sali obok prezentowana będzie
wystawa fotografii Marka Karewicza – portretów muzyków, zwłaszcza jazzowych. Okazji
na zobaczenie legendarnych już projektów
Szaybo po prostu nie można przegapić. Zatem
do zobaczenia między 18 stycznia a 18 lutego
Sylwia Góra
w Miejskiej Galerii Sztuki!

JEDNYM OKIEM DARIUSZ DĄBROWSKI

Ścieżkę właściwej kariery rozpoczął przypadek. Matka Rosława – modystka – przyjmowała u siebie klientkę, która zwróciła uwagę
na niewielki obrazek wiszący na ścianie. Był to
prezent od syna. Okazało się, że klientka jest
dyrektorem Polskich Nagrań. I tak Szaybo dostał pierwsze zlecenia. Początkowo nieopierzony chłopak musiał wykonać okładki „na próbę”
– do pieśni żołnierskich i pieśni hiszpańskich.
Spodobały się na tyle, że przyszło kolejne,
duże i ważne zlecenie – seria okładek do płyt
jazzowych polskich muzyków. Szaybo chciał
uczynić polski jazz bardziej rozpoznawalnym,
dać mu szansę pojawienia się na rynku międzynarodowym, dlatego postawił na wyrazistą
typografię i napis: Polish Jazz. Powstały okładki
dla Wróblewskiego, Namysłowskiego, Trzaskowskiego, Komedy.
Przełomowy dla kariery Szaybo jest rok 1966,
kiedy to udało mu się wyjechać do Anglii.
Londyn musiał jawić się plakaciście jak miasto
marzeń. Feeria barw kontra szara, komunistyczna rzeczywistość polska. Uśmiechnięci
ludzie, dziewczyny w krótkich spódniczkach,
panowie z laseczką i w meloniku. Grafik trafia
do Anglii w czasie apogeum fenomenu tzw.
Swinging London. Beatlesi, Stonesi, klub jazwww.cgk.czestochowa.pl

www.cgk.czestochowa.pl
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KWESTIONARIUSZ IMIENNY

{ FILM }

}

fot. Piotr Dłubak

FILMOWCY
Michał Kula to aktor częstochowskiego Teatru im. Adama Mickiewicza. Telewizyjną popularność zapewniła mu rola
naczelnika Barszczyka w serialu „Pitbull”. W tym miesiącu artysta obchodzi jubileusz czterdziestolecia pracy na scenie.
- jak miłość
Moją wielką miłością są moje kobiety. Bożenka, która jest mi opoką i z którą jestem od tylu
lat, córki i mama. Mamie zawdzięczam to, kim
jestem. Poświęciła mi dużo czasu i miłości. Pomimo tego, że chciała, abym został lekarzem,
wspierała mnie, kiedy zdecydowałem się zostać aktorem. Jeździła ze mną na egzaminy do
szkoły aktorskiej.
- jak Igor Przegrodzki
Chodziłem do niego na zajęcia na wydział wokalno-aktorski, gdzie studiowałem jako wolny
słuchacz. Wspaniały człowiek, genialny aktor
i bardzo dużo się od niego nauczyłem. Miał
niesamowitą siłę przebicia. Świetnie przekazywał swoje doświadczenia studentom. Intrygował stylem bycia, ubierania się. Imponował mi.
- jak Cybulski Zbigniew
Był dla mnie ideałem aktorskim. Imponował
mi jego styl bycia, grania oraz ciemne okulary. To były takie czasy, że żaden aktor nie miał
jakiegoś wyróżniającego się wizerunku. A on
tak! Nie było to jednak wystudiowane, on po
prostu taki był. Jego aktorstwo było naturalne,
wybijało się na tle innych, było nowatorskie.
Parę książek o nim mam, obejrzałem chyba
każdy film z jego udziałem. Był pierwszym
moim idolem.
18
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- jak Hamlet
Zagrałem w „Hamlecie” Grabarza, dzięki czemu otrzymałem Złotą Maskę. Ta rola jest mi
bardzo bliska. Lubię grać postacie charakterystyczne i dziwne. W tego typu kreacjach
jest najwięcej potencjału. Dobra rola nie
potrzebuje wcale dużej ilości tekstu. Można
nie mówić nic, a zrobić z niej perełkę – jak
mawiał Tadeusz Łomnicki. Trzeba tylko do
zadania aktorskiego podejść z sercem i profesjonalnie.
- jak aktorstwo
Pomijając jakieś niedostatki tego zawodu,
to aktorstwo wciąż jest moją pasją. Czasem
mówię sobie, a mogłem zostać lekarzem
- ale potem pojawia się nowa rola i zapominam o utyskiwaniu. Ponadto ja szybko się
angażuję w to, co robię i lubię zmiany. Aktorstwo pozwala mi na zaangażowanie w stu
procentach.
- jak łakomy kąsek
Łakomym kąskiem są dla mnie samochody. Od
dziecka marzyłem, żeby jeździć autem. Wsiadałem do syrenki mojego wujka i potrafiłem
w niej spędzić pół dnia. Później, kiedy miałem
pierwszy samochód, byłem przeszczęśliwy.
W swoim życiu w sumie miałem ich wiele.

- jak książka
Jestem czytelnikiem niecierpliwym. Nie interesują mnie opisy przyrody, jestem ciekaw akcji. Toteż,
kiedy natrafiam na takie opisy, szybko przerzucam kartki, omiatam wzrokiem i pędzę dalej.
- jak uwielbiam westerny
Kiedy moi koledzy chodzili na studiach do biblioteki czytać Becketta, ja chodziłem do kina
na filmy z Johnem Wayne’em. Obejrzałem ich
chyba miliard . Miłością do tego gatunku zaraził mnie tata, który zbierał pisma na ten temat.
Kiedy więc przyszło do wyboru tematu pracy
na studiach, postawiłem oczywiście na western. Moja praca nosiła temat „Główne cechy
westernu”. Pisałem w niej o kobietach w westernie i o roli konia w tym gatunku filmowym.

Jest nowy narybek – laureaci ostatniego konkursu
filmowego „Częstochowa
w kadrze” obiecują bardzo
wiele. Otwartym pozostaje
jednak pytanie, czy na
stałe zasilą środowisko
częstochowskich filmowców, czy też była to tylko
epizodyczna przygoda
z X muzą. Czas pokaże.
Póki co jednak wszystko
wskazuje na to, że to
właściwi ludzie na właściwym miejscu. Cała piątka
laureatów udowadnia, że
rzemiosło filmowe w ich
życiu to nie przypadek.
Poznajcie ich bliżej.

- jak lepiej czy ciekawiej
I ciekawie i lepiej.
- jak a gdyby jeszcze raz...
Gdybym jeszcze raz miał do czegoś wrócić,
to do dzieciństwa. Beztroskiego, kiedy byłem
w centrum uwagi całej rodziny. Rodzice chuchali, dmuchali, tyle że wymarzonego samochodu nie było…

W KADRZE
Piotr Cieślak - zdobywca I nagrody za film
„Ludzie” - jest studentem Akademii im. Jana
Długosza w Częstochowie. Działa jako wolontariusz przy częstochowskich wydarzeniach
kulturalnych, tworząc z nich relacje filmowe.
Zainspirowany warsztatami filmowymi w Centrum Promocji Młodych, już w 2015 r. zrealizował
swój pierwszy film - komedię pt. „Matko Boska
Częstochowska”. Później było jeszcze kilka fabularnych prób, ale obraz „Ludzie”, który zaprezentował podczas tegorocznej edycji konkursu, był
pierwszym podejściem do formy dokumentalnej. Film powstał dzięki współpracy z Miejskim
Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Częstochowie
i pracującym tam Jankiem Strączyńskim, który na
co dzień jest streetworkerem i pomaga osobom
bezdomnym. W ten sposób młody twórca poznał
bohaterów swojego filmu – Andrzeja i Justynę.
Zdobywczynię II nagrody, Marię Jeziorowską, przedstawialiśmy bliżej już w majowym
numerze naszego pisma, kiedy była świeżo po
premierze swojego filmu krótkometrażowego
„Imitacja”. W międzyczasie zdała ona egzaminy
maturalne oraz te na studia i dostała propozycję
współpracy przy nowym serialu dla TVP2 „Miasto skarbów”. Pracowała tam w pionie produkcyjnym jako asystentka kierownika produkcji.
Maria obecnie studiuje filmoznawstwo i wiedzę
o nowych mediach na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Zapisała się również do agencji
statystów filmowych i, gdy tylko ma na to czas,
gra jako statystka w wybranych serialach. Ta
praca – jak sama przyznaje - na nowo pozwala
jej oswoić się z planem zdjęciowym i kształtuje
ją jako filmowca. Maria przygotowuje też swój
kolejny film.
III nagrodę w konkursie zdobył Patryk Kargula
za film „Śladem czarnego kota”. Nie jest to jego
pierwsza produkcja, co więcej - nie pierwsza nagradzana. Nigdy wcześniej jednak nie podejmo-

wysłuchała i spisała Magda Fijołek
www.cgk.czestochowa.pl

wał próby stworzenia filmu dokumentalnego
i - jak mówi - to doświadczenie to prawdziwy
krok w stronę profesjonalizmu. Patryk jest studentem Akademii im. Jana Długosza na kierunku kulturoznawstwo europejskie ze specjalizacją
film i produkcja filmowa Działa też w telewizji
studenckiej Długosz TV. Do nakręcenia konkursowego filmu zainspirowała go wystawa „Ślady
Czarnego Kota 2”. W swoim obrazie połączył
różne techniki, co wymagało poświęcenia wielu godzin pracy. Obecnie Patryk przygotowuje
krótkometrażowy film fabularny.
Wyróżnienie w konkursie trafiło również do studentki AJD - Alicji Ziental. Jej obraz „Tak normalnie może być” opowiada o Ukraińcach pracujących w Częstochowie. To już jej drugi film.
W 2015 roku zgłosiła do konkursu „Częstochowa
w kadrze” krótką fabułę „Wampirek”. Parodię stylizowaną na nieme kino. Alicja zdradza, że filmy
od zawsze były ważne w jej życiu. Pewnego dnia
po prostu zdała sobie sprawę, że słucha głównie
muzyki filmowej i każdy wieczór spędza, oglądając jakiś tytuł. Kino ma swoją specyficzną magię,
łączy w sobie wszystkie dziedziny sztuki, co daje
szerokie możliwości wyrazu - mówi. Jej następny
film jest już w fazie produkcji.

Kolejnym wyróżnionym w konkursie jest Oskar
Hutny. Oskara poznaliśmy już w zeszłym roku,
kiedy podczas Festiwalu Filmów Optymistycznych zdobył „Złotą Rybę” za „Moth Attack”.
W konkursie „Częstochowa w kadrze” oprócz
wspomnianego tytułu zaprezentował również
„A ósmego dnia Bóg stworzył Weronikę”. Jest to
abstrakcyjno-surrealistyczna historia dziewczyny nadwrażliwej na świat. Inspiracją do powstania filmu była odtwórczyni tytułowej roli Weronika Morawska, która moim zdaniem świetnie
sprawdziła się w roli aktorki. Obecnie Oskar przygotowuje się do matury.
Magda Fijołek
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{ CZĘSTOCHOWSCY PODRÓŻNICY }

FOTOGRAF

Dariusz Paluch w austriackim Zillertal,
granitowym rejonie, będącym
wspinaczkową wizytówką Tyrolu.

NA LINACH

Piotr Deska, uznawany za jednego z najbardziej ciekawych
europejskich fotografów wspinaczkowych, urodził się w 1986 roku
w Częstochowie. Miłością do gór zarazili go rodzice, a pierwszym zaliczonym
szczytem był Chełmiec, zdobyty w wieku kilku lat, wspólnie z mamą. Ojciec,
zawodowy fotoreporter, podarował mu na dziesiąte urodziny pierwszy aparat
i wprowadził w tajniki fotografii. Obie te pasje wyznaczyły
zawodową ścieżkę Piotra Deski i pchnęły go na podróżnicze tory.

Sesja realizowana dla 8a.pl.
Himalaista Janusz Gołąb na ostatnim odcinku
szlaku na Rysy. Jeszcze przy świetle czołówek,
tuż przed wschodem Słońca.

Przygodę z podróżowaniem Piotr
rozpoczął w 8. Częstochowskiej
Drużynie Harcerzy „Wawer”. Była to
silna, męska załoga kładąca, duży
nacisk na wszelkie aktywności na
łonie natury, nie stroniąca również
od tych ekstremalnych. To właśnie
dzięki nim poznał świat wspinaczki.
Choć jak to zwykle bywa, początki nie były łatwe. Gdy Piotr po raz
pierwszy wspinał się z dolną asekuracją, odpadł od skały i zaliczył
wielometrowy lot główą w dół, co
mogło skończyć się tragicznie, gdyby nie czujny asekurant.
Prawdziwy trening zaczął się jednak, gdy okazało się, że w piwnicy
u jednego ze znajomych znajduje
się mała ścianka treningowa - tzw.
20
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Ania Zapolska na drodze Sreca Vrtnice w
słoweńskim Osp, jednym z najlepszych rejonów na
szybkie zimowe ucieczki przed mrozem.

boulderownia – umożliwiająca ćwiczenia niczym na siłowni. Dostęp
do takiego obiektu w Częstochowie w tamtych czasach nie był wcale łatwy, ale konieczny, jeśli chciało
się traktować ten sport poważnie.
Już samo dotarcie na regularne
treningi było wyzwaniem. Dojazd
na drugi koniec miasta komunikacją publiczną - z przesiadkami
i wyczekiwaniem na przystankach
niezależnie od pogody - zajmował
godzinę w jedną stronę.
Kolejnym krokiem do spełnienia
wspinaczkowych marzeń, było
wstąpienie w szeregi Klubu Wysokogórskiego w Częstochowie.
Piotr rozpoczął kurs skałkowy pod
okiem Krzysztofa Tretera, dzięki

czemu zdobył solidne umiejętności
i wiedzę. Pomagał też przy budowie boulderowni w ówczesnej siedzibie klubu przy Alei Najświętszej
Maryi Panny 2. W tym czasie wyklarowała się ekipa wspinaczkowa,
z którą Piotr regularnie jeździł w jurajskie skały. Szybko jednak zaczęło
być im mało i ciągnęło ich coraz
bardziej w świat.
Pierwsza wspólna wyprawa zagraniczna była spełnieniem marzeń.
W czasach licealnych Piotr miał
dostęp do wspinaczkowych filmów Adama Szafnickiego, które
dokumentowały wyczyny Adama
Pustelnika - najlepszego wówczas
polskiego wspinacza sportowego.
Spora część z nich nagrywana była

na niemieckiej Frankenjurze w Bawarii. Nie dziwi więc, że właśnie
tam Piotr wybrał się z przyjaciółmi
na swój pierwszy poważny wyjazd.
W kolejnym sezonie znajomy zaproponował mu wspinaczkowy
wyjazd na miesiąc do Francji. Nastolatek na kilkutygodniowej eskapadzie, gdzieś na końcu Europy?
Jasne! Zaledwie dwa dni później
był już w drodze do Francji, łapiąc
stopa i mając raptem 100 euro
w kieszeni. Na miejscu od razu wydał 25% swojego budżetu, kupując
woreczek na magnezję, który towarzyszy mu po dziś dzień jako swoisty talizman. Wyjazd był mocno niskobudżetowy i obejmował spanie
„na dziko”. Wrócił po planowanym
www.cgk.czestochowa.pl

czasie, z masą niezapomnianych
wrażeń i mając jeszcze 2 euro w kieszeni.
Po pewnym czasie przyszedł jednak kryzys. Ciało zaczęło wysyłać
sygnały, by trochę zwolnił, co doprowadziło do klasycznego wypalenia. Wspinaczka przestała sprawiać radość, a zaczęła być źródłem
frustracji. Odmianę przyniosło
bieganie, z dystansem maratońskim włącznie. Jednak po niecałych
dwóch latach wspinaczkowego
przestoju, sentyment do skał znów
dał o sobie znać. Z perspektywy
czasu można stwierdzić, że przerwa wyszła na dobre, bo miłość do
wspinania rozgorzała o wiele mocniej niż dotychczas. Wypraw było
www.cgk.czestochowa.pl

coraz więcej i w towarzystwie coraz
lepszych wspinaczy. Te wyczynowe
podróże w ciekawe rejony skałkowe stwarzały też świetne warunki
do fotografowania. Zdjęcia zaczęły
odgrywać kluczową rolę podczas
eskapad, a później zrobiły one zawrotną karierę w mediach społecznościowych.
Szaleństwo zaczęło się, gdy jedna
z jego fotografii pojawiła się na instagramowym profilu włoskiego
producenta obuwia wspinaczkowego i w ciągu 12 godzin okazała
się najbardziej popularnym postem. To był impuls, który wywołał
prawdziwą lawinę zainteresowania
jego pracami w środowisku górskim. Dziś Piotr jest ambasadorem

dwóch międzynarodowych marek
produkujących sprzęt wspinaczkowy oraz jest związany z najlepszym
sklepem outdoorowym w kraju.
To wszytko prawdopodobnie nie
miałoby miejsca, gdyby nie wsparcie dziewczyny Piotrka - Ani, która
najbardziej motywuje go do działania i pomaga przy realizacji wielu
pomysłów. A oprócz tego jest też
bohaterką jego zdjęć, podobnie jak
wywodzący się z Klubu Wysokogórskiego w Częstochowie, Łukasz
Dudek i Paweł Jelonek. W kadrach
pojawiła się również Kinga Ociepka-Grzegulska (pierwsza Polka, która pokonała drogę o trudnościach
9a), najlepszy wspinacz na świecie
- Adam Ondra, a także zdobywcy

Pucharu Świata we wspinaczce
sportowej z 2016 roku, Janja Garnbret i Domen Skofic. Oczywiście
Deska nie ogranicza się do fotografowania jedynie wspinaczy. Równie ważne są dla niego same góry.
Potrafi uchwycić krajobraz tak, by
oddawał metafizyczną dostojność
szczytów.
Piotr w Internecie kreuje markę DH
Climbing. I dziś mówi, że jego marzenia się spełniają, bo obie pasje stały
się pracą. Kolejnym celem jest pokierowanie działaniem firmy tak, żeby
zobaczyć jak najwięcej świata, wspinać się w odległych rejonach i sfotografować mnóstwo pięknych miejsc.
Daniel Zalejski
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{ HISTORIA }

HERB MIASTA CZĘSTOCHOWA

{ FILM }

załącznik 1

PROJEKT
KOREKTY
HERALDYCZNEJ
HERBU MIASTA

BIEGAŃSKI

Zakończyły się obchody Roku Władysława Biegańskiego. Jednym z jego wymiernych
efektów jest fabularyzowany dokument „Biegański - drogi ku szczęściu”, którego autorem
i producentem jest częstochowski nauczyciel - Artur Broncel.

projekt A. Desperak

1.

Porządkowanie identyfikacji wizualnej miasta Częstochowy
zbiega się z przygotowaniami do zbliżających się obchodów
800-lecia dziejów pisanych Częstochowy. Za sobą mamy
wprowadzenie nowego logo, wykorzystywanego głównie do
promocji turystycznej i kulturalnej. Dalszy krok to propozycja
zmiany herbu. Zaproponowana korekta heraldyczna ma na celu
przywrócenie historycznej symboliki godła miejskiego
oraz wyeliminowanie elementów niezgodnych z uniwersalnymi
zasadami heraldyki. Wielki jubileusz dziejów pisanych miasta
przypadnie w 2020 r. Pierwsza wzmianka o Częstochowie
pochodzi z 1220 r., z dokumentu biskupa krakowskiego
Iwo Odrowąża.

(NIE)ZNANY

C 100% M 20%

Y 100%

K 100%

Źródłem, na którym oparty został, w ogólnym wyrazie graficznym, projekt korekty
herbu, była ikonografia najstarszej, gotyckiej pieczęci miejskiej Częstochowy,
powstałej po lokacji miasta w XIV wieku.
Na tradycyjnym herbie znajdują się powszechne wtedy mury miejskie z wieżami i bramą oraz symbole Władysława
Opolczyka, będącego wówczas księciem
zwierzchnim Częstochowy. Używał on
znaku piastowskiego orła - jako książę
opolski oraz lwa - jako pan Rusi Halickiej.

2.

Po raz pierwszy oficjalnie zatwierdzono
kruka w herbie miasta w 1942 r. i zrobiły
to władze Generalnej Guberni. Jednym
z powodów był prawdopodobnie fakt, że
orzeł był przez władze okupacyjne zakazany. Po wojnie przez wiele lat używano
znów symboliki orła i lwa. Jednak w 1992r.,
część częstochowskich radnych zgłosiła
konieczność zmiany herbu, sugerując powrót kruka jako figury nawiązującej (nieprecyzyjnie) do obecności Paulinów na
Jasnej Górze. Projekt nie tylko nie spełnia
podstawowych wymogów heraldycznych
dotyczących liczby barw czy atrybutów
stricte miejskich wykorzystywanych
w dawnych pieczęciach, ale w heraldyce

3.
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jest związany z symboliką zła i grzechu.
Został przyjęty przez Radę. W 1992 roku
nie pracowała Komisja Heraldyczna (dopiero w 1999 r.), tym samym nie udało się
zapobiec dewastacji zabytku i dzieła sztuki, za jaki należy uznawać herb z XIV wieku
ze złotym orłem dynastii piastowskiej.
Projekt nowego herbu stworzyli profesorowie Akademii im. Jana Długosza, Marceli Antoniewicz (heraldyk) i Andrzej Desperak (plastyk), którzy mają za sobą udane
i przyjęte przez Komisję Heraldyczną herby innych gmin. Następnie czeka go opinia Komisji Heraldycznej procedującej, na
zlecenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz decyzja częstochowskiej Rady Miasta.

1. Projekt korekty heraldycznej
2. Mała pieczęć miasta Częstochowy z XVI wieku
według odcisku z 1578 roku,
Biblioteka Czartoryskich w Krakowie
3. Herb Księcia Władysława II Opolczyka
Herbiarz Gerlego,
Bibliotheque Royale w Brukseli

Artur Broncel pracuje w częstochowskich szkołach jako nauczyciel
muzyki. Kiedy rok 2017 ogłoszono
Rokiem Biegańskiego, zadał swoim
uczniom pytanie: czy wiedzą, kim
był Władysław Biegański? Zaskoczyło go to, że pomimo iż w Częstochowie centralny plac miasta
i Biblioteka Publiczna noszą imię
Władysława Biegańskiego, a w Alejach jest jego ławeczka, tylko kilka
osób wiedziało, że był lekarzem
i częstochowianinem. To zainspirowało go, aby wiedzę o tej nietuzinkowej postaci przedstawić młodym
ludziom w przystępnej dla nich

formie. Uznał, że najlepszy będzie
film. Choć do tej pory żadnego nie
nakręcił, to postać Biegańskiego
tak go zachwyciła, że zabrał się do
pracy. Sam skomponował muzykę,
sam napisał scenariusz, sam reżyserował i sam też film zmontował.
W roli Biegańskiego obsadził Mateusza Nienartowicza z zespołu
AmperA. Nie jest co prawda profesjonalnym aktorem, ale sprawdził
się w roli Biegańskiego doskonale
- mówi Broncel - gra mimiką, ciałem.
Jest też podobny do Biegańskiego,
jakiego znamy ze zdjęć. W filmie biorą również udział: Julisz Sętowski,

Tadeusz Piersiak, Beata Grzanka, dr
Beata Zawadowicz. W swoim obrazie Broncel nie tylko przybliża Biegańskiego jako społecznika i lekarza, ale także odbrązawia tę postać,
odkrywa jego romantyczną naturę.
Film ma już za sobą dwa pokazy
w Częstochowie: w Kinie Studyjnym OKF „Iluzja” i Muzeum Monet
i Medali Jana Pawła II. Był również
prezentowany w Grabowie nad
Prosną, gdzie urodził się Biegański. Autor filmu zapowiada kolejne
pokazy. Najbliższy już 29 stycznia
w OPK „Gaude Mater”.
Magda Fijołek

KONKURS „WIELCY NIEZNANI”
Konkurs, którego bohaterem jest Władysław
Biegański, adresowany jest do młodzieży
szkolnej. Uczniowie z klas 4-6 mają za zadanie
przygotować prezentację multimedialną, z kolei
przed młodzieżą starszą (uczniowie klas 7,
gimnazjów i szkoły ponadgimnazjalnych) stoi
wyzwanie nakręcenie filmu krótkometrażowego.
Nagrodą główną jest atrakcyjny sprzęt filmowy
i fotograficzny. Konkurs ma zasięg ogólnopolski,
organizatorem jest Szkoła Podstawowa nr 36
im. Polskich Olimpijczyków w Częstochowie.
Kontakt: tel. 343631162, sp36@edukacja.czestochowa.pl; osoba koordynująca - Artur Broncel
tel.604145708, artbron@poczta.onet.pl

SPOTKANIE Z TWÓRCZOŚCIĄ IRIT AMIEL
Teatr im. A. Mickiewicza i Scena Teatru
from Poland zapraszają na Salon Poezji,
poświęcony twórczości pochodzącej
z Częstochowy niezwykłej poetki.
Ten wyjątkowy wieczór rozpocznie się
27 stycznia, na deskach Sceny TfP
(Aleja Najświętszej Maryi Panny 2),
o godz. 18.00. Zapraszamy wszystkich
miłośników dobrej literatury.
Irit Amiel to poetka, prozaiczka i tłumaczka.
Urodziła się w Częstochowie w 1931 r. Wojnę
przeżyła w częstochowskim getcie i, na aryjskich papierach, w Warszawie oraz okolicznych
www.cgk.czestochowa.pl

wsiach. Opuściła Polskę w 1945 roku, by nielegalną drogą (przez obozy dipisów w Niemczech,
we Włoszech i na Cyprze) dotrzeć w 1947 r. do
Palestyny. Od tego czasu żyje w Izraelu. Była
dwukrotnie nominowana do literackiej Nagrody
Nike. Wydała między innymi zbiory opowiadań
„Osmaleni” i „Podwójny krajobraz” oraz tomy
poetyckie „Egzamin z Zagłady”, „Nie zdążyłam”,
„Wdychać głęboko”. W 2016 r. nakładem wydawnictwa Austeria ukazał się dwujęzyczny tom poezji„Spóźniona/Delayed”.
Podczas styczniowego Salonu Poezji będziemy mieli szansę zobaczyć film dokumentalny
z pobytu poetki w Częstochowie „To jednak ja
zwyciężyłam” oraz prezentację fragmentów jej

książki „Życie – tytuł tymczasowy” oraz wierszy
z tomu poetyckiego: „Spóźniona”. Dodatkowo
czeka nas spotkanie z zaproszonymi gośćmi:
Magdaleną Fijołek (autorką scenariusza filmu„To
jednak ja zdążyłam”) oraz dziennikarką Aleksandrą Mieczyńską.
W Salonie wystąpią: Teresa Dzielska, Agnieszka
Łopacka oraz Piotr Machalica (recytacja, śpiew).
Aktorom towarzyszyć będą muzycy: Robert
Jarmużek (piano) i Łukasz Kluczniak (saksofon).
Zabrzmią piosenki z lat młodości Irit Amiel: „Panna Mania gra na mandolinie”, „Tango milonga”,
„Puchowy śniegu tren”, „Ta ostatnia niedziela”
oraz tanga, które specjalnie na styczniowy Salon
wybierze poetka.
STYCZEŃ 2018
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{ GONIEC GOŃCÓW }

{ SPACER Z JULKIEM }

DAWNE SALE TEATRÓW
AMATORSKICH

Od przełomu XIX i XX wieku na terenie Częstochowy
funkcjonował szereg stowarzyszeń, które prowadziły
amatorskie zespoły teatralne. Ich występy odbywały się
w różnych salach, głównie na terenie śródmieścia.

Sala Rotundy

Mieszkańcy Częstochowy, mimo braku stałego
zespołu teatralnego, mogli przed rokiem 1927
oglądać przedstawienia organizowane przez
prywatnych miłośników sceny. Jak podaje
Agnieszka Pobratyn, autorka książki „Zjawiska
kultury teatralnej i filmowej w Częstochowie do
1939 r.”, to dzięki ich działalności i zaangażowaniu miejscowe życie teatralne nigdy całkowicie
nie zamarło, a starania amatorów były zwykle
życzliwie przyjmowane przez publiczność.
Jednym z podstawowych założeń organizowania przedstawień amatorskich było zbieranie funduszy na pomoc dla najbardziej potrzebujących
mieszkańców Częstochowy. Od końca XIX wieku
wielokrotnie przedstawienia pokazywane były
w Częstochowie na korzyść najuboższych i najbardziej potrzebujących. Od momentu utworzenia w 1900 r. Towarzystwa Dobroczynności
dla Chrześcijan, stowarzyszenie to regularnie
organizowało dla częstochowian różne imprezy
kulturalne, w tym przedstawienia teatralne. Towarzystwo Dobroczynności dla Chrześcijan nie
posiadało jednak własnego zespołu teatralnego.
Sekcję teatralną prowadziło, funkcjonujące
od 1900 r., Towarzystwo Śpiewacze „Lutnia”.
Jej występy - z których dochód przeznaczony
24
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Sala widowiskowa
Gimnazjum Państwowego im. Sienkiewicza

był głównie na cele dobroczynne - od 1907 r.
można było podziwiać w sali przy ulicy Szkolnej
(obecnie ul. Dąbrowskiego 14).
Zespół teatralny funkcjonował też przy Towarzystwie Teatralno-Wokalno-Muzycznym
fabryki „La Czenstochovienne”; członkowie
Towarzystwa urządzali przedstawienia amatorskie w sali znajdującej się na terenie zakładu na
Ostatnim Groszu.

Lutnia

Od 1906 r. scena amatorska działała też przy
Ognisku Robotniczym (ul. Krakowska 13). Scena
ta nosiła oficjalną nazwę Teatr Ludowy. Sala teatralna posiadała dużą widownię (na 600 osób),
scenę z zapadnią, kanał dla orkiestry, a w bocznym skrzydle budynku znajdowały się garderoby. Aktorzy tegoż teatru na co dzień byli pracownikami miejscowych fabryk. Przedstawienia
z ich udziałem odbywały się w niedziele i święta,
a czasem w soboty. Dochód z przedstawień wielokrotnie przekazywany był na cele charytatywne. Teatr Ludowy działał do roku 1938.
Celom teatralnym służyły również sceny utworzone w miejscowych szkołach. Najlepsze
warunki posiadało I Gimnazjum Państwowe
Męskie im. H. Sienkiewicza. W sali teatralnej,

Dom Wolbergów
dobudowanej w 1924 r. do budynku głównego (przy III Alei 56), uczniowie tejże szkoły,
wraz z uczennicami Gimnazjum Żeńskiego im.
J. Słowackiego, wystawiali dzieła dramatyczne,
głównie z klasyki polskiej.
Koło dramatyczne posiadało też, założone
w 1908 r., żydowskie Towarzystwo Muzyczno-Literackie „Lira”. Występy teatralne członków
tegoż koła można było podziwiać głównie
w sali przy I Alei nr 13, a także w ogródku Wolbergów przy I Alei 12 (Aleksander Wolberg był
członkiem zarządu„Liry”).
Amatorskie, a także zawodowe zespoły teatralne wielokrotnie korzystały z gościny w sali Rotundy przy III Alei 75.
Juliusz Sętowski
www.cgk.czestochowa.pl
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Spektakl teatralny: „Mayday 2” - godz. 18.00
Gościnnie Zespół Teatru Nowego ze Słupska
Teatr im. A. Mickiewicza, ul. Kilińskiego 15
Bilety: 50 zł i 70 zł

02/01 wtorek
Seans filmowy:
„Reakcja łańcuchowa” – godz. 14.45
„Na karuzeli życia” - godz. 16.45
„Dzikie róże” - godz. 18.45
„The Florida project” - godz. 20.30
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

Temat spotkania: Wyłącz autopilota - żyj świadomie
Techniczne Zakłady Naukowe, ul. Jasnogórska 84/90
Wstęp wolny

03/01 środa
Spektakl teatralny: „Stopklatka” - godz. 11.00
Teatr im. A. Mickiewicza, ul. Kilińskiego 15
Bilety: 20 zł
Seans filmowy:
„Reakcja łańcuchowa” – godz. 14.45
„Na karuzeli życia” - godz. 16.45
„Dzikie róże” - godz. 18.45
„The Florida project” - godz. 20.30
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”,
Aleja Najświętszej Maryi Panny 64
„Klub Rękodzieła” – popołudniowe spotkania
dla dorosłych – godz. 15.30
Biblioteka Publiczna, Filia nr 9,
ul. Nowowiejskiego 15, tel. 34 360 61 14

Seans filmowy:
„Reakcja łańcuchowa” – godz. 14.45
„Na karuzeli życia” - godz. 16.45
„Dzikie róże” - godz. 18.45
„The Florida project” - godz. 20.30
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”,
Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

Na karuzeli życia
2-4 stycznia – godz.16.45
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”,
Aleja Najświętszej Maryi Panny 64
Zdobywca 137 nagród filmowych, w tym czterech
statuetek Oscara, mistrz kina Woody Allen powraca na
ekrany w doborowym towarzystwie gwiazd Hollywood.
Jego najnowsze dzieło to historia czterech postaci,
których losy splatają się w słynnym parku rozrywki na
Coney Island w latach 50. ubiegłego wieku. Rozchwiana emocjonalnie, była aktorka Ginny (Kate Winslet)
pracuje tu jako kelnerka. Jej mąż Humpty (Jim Belushi)
jest operatorem karuzeli. Mickey (Justin Timberlake)
to przystojny ratownik, który marzy o karierze dramatopisarza. Carolina natomiast jest marnotrawną córką
Humpty’ego, która w domu ojca szuka schronienia
przed gangsterami. Poetycko sfilmowany przez Vittorio
Storaro film „Na karuzeli życia”, to rozgrywająca
się w malowniczych plenerach, iskrząca emocjami
opowieść o pasji, namiętności i zdradzie.
Konsultacje specjalistyczne ECK
Socjoterapeuta, Oligofrenopedagog, Tyflopedagog
godz. 15.00 – 16.00
Oligofrenopedagog – godz. 16.00 – 17.00
Edukacyjne Centrum Konsultacji przy SOSW nr 1, ul. Legionów 58,
tel. 34 360 10 72
„Spotkanie z Operą” Mirona Pietrasa – godz. 17.00
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1
Toastmasters - Klub Publicznego przemawiania
i przywództwa – godz. 18.00

Koncert - Jakub Płużek - godz. 19.00
Klub Five O’Clock, ul. Wilsona 16
Organizator: Polskie Stowarzyszenie Jazzu Tradycyjnego
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fot. Leszek Pilichowski

Koncert - Jakub Płużek
4 stycznia - godz. 19.00
Klub Five O’Clock, ul. Wilsona 16
Nowy Rok Jazz Klub „Five O’Clock” zaczyna od koncertu
znakomitego krakowskiego pianisty – Jakuba Płużka.
Artysta studiował na Akademii Muzycznej w Katowicach na wydziale Jazzu i Muzyki Rozrywkowej. W 2008
roku wspólnie z Markiem Pospieszalskim (saksofon),
Maxem Muchą (kontrabas) i Dawidem Fortuną (perkusja) założył Kuba Płużek Quartet, z którym w 2014 r.
wydał płytę zatytułowaną „First Album”, składającą się
z jego autorskich kompozycji.
Płużek występował z takimi artystami jak: Janusz
Muniak, Zbigniew Namysłowski, Zbigniew Wegehaupt, Charles White, Justin Faulkner, Rusty Jones,
Wayne Dockery, John Betsh, Nigel Kennedy, David
Garibaldi, Bronisław Suchanek, Jazz Band Ball czy
Nathan Williams. W roku 2009 zdobył główną nagrodę
w konkursie „Złota Tarka” na festiwalu Old Jazz Meeting
w Iławie. Jego koncert w Częstochowie wypełnią
standardy Ery Swingu.

05/01 piątek

04/01 czwartek

Seans filmowy:
„Serce miłości” - godz. 15.00
„Dzikie róże” - godz. 16.30
„I tak cię kocham” - godz. 18.15
„Party” - godz. 20.30
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”,
Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

4 – 31 stycznia
Wystawa Marii Teresy Stąpel
„Emanacje Doktora Władysława Biegańskiego”
Biblioteka Główna, Aleja Najświętszej Maryi Panny 22

Warsztaty tańca irlandzkiego – godz. 18.00
Koncert Kolęd – Chór Coralmente – godz. 18.00
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”,
ul. Dąbrowskiego 1

Otwarcie wystawy malarstwa Krzysztofa Mazonia
Ekspozycja wystawy do 15 lutego
Urząd Stanu Cywilnego, ul. Focha 19/21

Otwarcie wystawy fotografii Roberta Jodłowskiego
godz. 18.00
Ekspozycja wystawy do 18 stycznia
Galeria ART-FOTO Regionalnego Ośrodka Kultury,
ul. Ogińskiego 13 a

Spektakl teatralny: „Stopklatka” - godz. 11.00

6 - 7 stycznia
XXIV edycja LIGI FUTSALU o Puchar Prezydenta
Miasta Częstochowy
Dokładny terminarz dostępny będzie na www.mosir.pl
Hala Sportowa Częstochowa, ul. Żużlowa 4

„I tak cię kocham” - godz. 18.15
„Party” - godz. 20.30
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”,
Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

6 – 7 stycznia
Szkółka Łyżwiarska dla dzieci i dorosłych
godz. 8.00 i 9.00
Sztuczne Lodowisko, ul. Boya-Żeleńskiego 6/8

Spotkanie Towarzystwa Galeria Literacka – godz. 17.00
Spotkanie Klubu Miłośników Komiksu – godz. 18.00
Prowadzenie: Marcin Kozierkiewicz
Wernisaż wystawy malarstwa Marka Teleszyńskiego
godz. 19.00
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1

Spotkanie Klubu Literackiego „Złota Jesień” – godz. 16.00
Popkulturalne przyjemności: Ostatni Jedi –
godz. 18.00
Warsztaty tańca dawnego – godz. 20.00
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1

Popkulturalne przyjemności: Ostatni Jedi
3 stycznia – godz. 18.00
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1
Kika tygodni po najnowszej premierze ze świata
„Gwiezdnych Wojen” zapraszamy do dyskusji na temat
kultowej, kosmicznej sagi. Chcemy wspólnie zastanowić się nad fenomenem tej historii, obgadać jej wpływ
na światową popkulturę i ocenić, która filmowa część
ma najwięcej hejterów. Porozmawiamy też o książkach,
komiksach i grach z tego uniwersum, a także o tym,
co zmieniła przeprowadzka do korporacji spod znaku
Myszki Miki.
Oczywiście przede wszystkim będziemy dyskutować
o „Ostatnim Jedi”. O tym, czy film spełnił nasze
oczekiwania, o pomysłach, gdzie dalej może on nas
zaprowadzić i czy ten obraz jest godnym następcą
„Imperium Kontratakuje”. Całość będziemy omawiać
bardzo szczegółowo, więc prawdopodobna jest cała
masa spoilerów. Merytorycznie wspierać nas będzie
GILDIA Rycerzy Jedi, czyli Częstochowski Fanklub Star
Wars.
Na spotkanie zapraszamy wszystkich fanów „Gwiezdnych
Wojen” zarówno tych z jasnej, jak i ciemnej strony mocy.

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

Teatr im. A. Mickiewicza, ul. Kilińskiego 15
Bilety: 20 zł

www.cgk.czestochowa.pl

fot. Piotr Dłubak

01/01 poniedziałek

Spektakl teatralny: „Ostra jazda”
5 i 7 stycznia - godz. 19.00
Teatr im. A. Mickiewicza, ul. Kilińskiego 15
Bilety: 30 – 40 zł
Co się dzieje, kiedy tracimy pracę? Szukamy nowej! Ale
droga, którą przemierzamy, aby zdobyć wymarzone stanowisko może być długa i wyboista, a i poszukiwania
mozolne. Co robią bohaterowie „Ostrej jazdy”, którzy
z dnia na dzień utracili pracę? Postanawiają iść na
skróty. Nie chcą walczyć o nową posadę i czekać miesiącami na zatrudnienie. Sami wymyślają sobie zajęcie!
Wpadają na karkołomny i dosyć niebezpieczny pomysł
– postanawiają zrealizować… film erotyczny. Wszystko
wydaje się proste: trzeba tylko zatrudnić odpowiednich „aktorów” i ruszyć z produkcją, która przysporzy
im mnóstwo pieniędzy! Wszystko zaplanowane jest
w szczegółach…ale jak to w farsach bywa, sytuacja
szybko wymyka się spod kontroli i bardzo komplikuje.
A to z kolei powoduje mnóstwo śmiesznych sytuacji
i zabawnych qui pro quo.
Autorem sztuki jest Norm Foster, niezwykle popularnym dramaturg kanadyjski. Spektakl zrealizował aktor,
reżyser, założyciel i dyrektor kompanii teatralnej „Atlas
Stage Productions Canada” – Mirosław Polatyński.
Koncert Sarius x Antihype - godz. 20.00
Klub Rura, Aleja Najświętszej Maryi Panny 38

06/01 sobota
„Wieczór Trzech Króli” /retransmisja spektaklu
z National Theatre w Londynie/
6 stycznia - godz. 18.30
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”,
Aleja Najświętszej Maryi Panny 64
Statek rozbija się na skałach. Viola wraz z bratem bliźniakiem Sebastianem zostaje wyrzucona na brzeg Illirii: ona
w pobliżu miasta, on gdzieś w niedostępnej części wyspy.
Viola, aby przetrwać i odnaleźć brata, postanawia przebrać
się za mężczyznę i wkroczyć na nieznany teren. Pod imieniem Cesaria przystaje na służbę do księcia Orsino, w którym się zakochuje. Książę tymczasem posyła ją do swej
ukochanej Olivii. Dziewczyna zakochuje się w posłańcu, nie
przeczuwając, że to przebrana kobieta… Tak zaczyna się
obłędny wir, komedia omyłek, ale także szał namiętności
i ważnych pytań o rolę płci, dominację mężczyzn i inne, nie
mniej skomplikowane, uniwersalne problemy. „Wieczór
Trzech Króli” to jedna z najpopularniejszych komedii Szekspira, zasadzająca się na typowym qui pro quo, a jednak
znacznie mądrzejsza i głębsza, niż opierające się na tym
samym zabiegu dużo późniejsze europejskie farsy. Reżyser
Simon Godwin - którego realizacje „Człowieka i nadczłowieka” i „Strategii gołych kawalerów” można było zobaczyć
w cyklu „National Theatre Live”- wykreował ten żywiołowy
i radosny spektakl głównie dla Tamsin Greig („Drugi hotel
Merigold”, „Tamara i mężczyźni”, „Pamiętnik Anny Frank”).
Obok niej zgromadzono jednak równie gwiazdorską obsadę: Daniel Rigby (seriale „Flowers” i „Jericho”), Tamara
Lawrence („Undercover”), Doon Mackichan („Smack
Pony”) i Daniel Ezra („Zaginiony”, „Undercover”).

www.cgk.czestochowa.pl

Seans filmowy:
„Dzikie róże” - godz. 12.00
„Party” - godz. 14.30
„I tak cię kocham” - godz. 16.00
„Wieczór Trzech Króli” - godz. 18.30 /retransmisja
spektaklu z National Theatre w Londynie/
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”,
Aleja Najświętszej Maryi Panny 64
Spektakl teatralny: „Efekt” - godz. 19.00
Teatr im. A. Mickiewicza, ul. Kilińskiego 15
Bilety: 30 – 35 zł

07/01 niedziela
Seans filmowy:
„I tak cię kocham” - godz. 12.00 i 18.15
„Serce miłości” - godz. 15.00
„Dzikie róże” - godz. 16.30
„Party” - godz. 20.30
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, Aleja Najświętszej Maryi Panny 64
Spektakl teatralny:
„Efekt” - godz. 16.00
„Ostra jazda” - godz. 19.00
Teatr im. A. Mickiewicza, ul. Kilińskiego 15
Bilety: 30 – 40 zł
Koncert Noworoczny „Świat walca” - godz. 18.00
Wystąpią: Orkiestra Symfoniczna Filharmonii
Częstochowskiej, Katarzyna Dondalska – sopran,
Adam Klocek – dyrygent
Filharmonia Częstochowska, ul. Wilsona 16
Cena biletów: 95 zł (normalny), 80 zł (ulgowy), 60 zł (UTW)
Więcej s. 12
Spektakl muzyczny MOONLIGHT VEHICLE
godz. 18.00
Wystąpią: Tomasz Stockinger, Siggy Davis
Miejski Dom Kultury, ul. Łukasińskiego 50/68

08/01 poniedziałek
8 – 12 stycznia
„Muzyczny stek na dwudziesty pierwszy wiek”
Audycje umuzykalniające z cyklu Filharmonia Dzieciom
godz. 8.30, 9.30, 10.30, 11.30
Małgorzata Starczewska-Owczarek – prowadzenie
Filharmonia Częstochowska, ul. Wilsona 16
Bilety: grupy od 3 – 6 zł od osoby (w zależności od liczebności)
Katolicki Teatr Edukacji z Krakowa – spektakle dla szkół
Miejski Dom Kultury, ul. Łukasińskiego 50/68
Muzyczna Strefa Brzdąca - godz. 10.30
Cykliczne zajęcia umuzykalniające dla maluchów
od 1 do 3 roku życia
Pracownia Artystyczna Wielokropka, Aleja Niepodległości 41 a;
Zgłoszenia pod nr. tel. 696 810 315; koszt zajęć: 25 zł
Seans filmowy:
„Serce miłości” - godz. 15.00
„Dzikie róże” - godz. 16.30

„Serce miłości”
5,7,8 stycznia- godz. 15.00
9-10 stycznia – godz. 17.00
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”,
Aleja Najświętszej Maryi Panny 64
Polska, początek XXI wieku. Artystka wymykająca
się zaszufladkowaniu i eksperymentujący muzyk.
Dwójka outsiderów, których bardzo wiele ze sobą łączy.
Androgyniczni, szczupli, bez włosów, często ubrani
w identyczne uniseksy – wyglądają jak męska i żeńska
wersja tej samej osoby. Ich stan zakochania przypomina
perwersyjną wersję narcyzmu, bo, patrząc na kochanka,
patrzą na własne odbicie. W ich relacji miłość przenika
się ze sztuką. Intymnym wyznaniom i gestom nadana
zostaje artystyczna forma. I odwrotnie – sztuka jest ich
sposobem na życie emocjonalne. Żyją w stworzonym
przez siebie świecie, w którym mogą wszystko projektować i kontrolować. Wszystko, oprócz własnych emocji.
„Serce miłości” w reżyserii Łukasza Rondudy to
fascynujący portret jednej z najbardziej oryginalnych
par polskiej sceny artystycznej: performera Wojtka
Bąkowskiego oraz poetki i artystki Zuzanny Bartoszek.
Na ekranie, w wybitnych kreacjach aktorskich: Jacek
Poniedziałek i Justyna Wasilewska.
„Szopka Noworoczna” Zbisława Janikowskiego
godz. 18.00
Spotkanie Chóru Coralmente – godz. 19.00
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”,
ul. Dąbrowskiego 1
Spotkanie w Jurajskim Fotoklubie Częstochowa –
wręczenie nagrody Fotografa Roku – godz. 19.00
Fotografem Roku Jurajskiego Fotoklubu Częstochowa
została Janina Mazuś.
Regionalny Ośrodek Kultury,
ul. Ogińskiego 13 a

09/01 wtorek
Strefa Brzdąca - godz. 10.30
Cykliczne zajęcia plastyczno-sensoryczne dla maluchów
od 1 do 3 roku życia.
Pracownia Artystyczna Wielokropka, Aleja Niepodległości 41 a;
Zgłoszenia pod nr. tel. 696 810 315; koszt zajęć: 25 zł
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„Biblioteka Malucha”- godz. 11.00 – 12.00
Zajęcia dla dzieci w wieku 2–4 lata (które nie uczęszczają
do przedszkoli) i ich opiekunów
Biblioteka Publiczna, Oddział dla Dzieci i Młodzieży,
Aleja Kościuszki 4, tel. 34 360 61 09
Seans filmowy:
„Dzikie róże” - godz. 15.15
„Serce miłości” - godz. 17.00
„Party” - godz. 18.45
„I tak cię kocham” - godz. 20.15
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”,
Aleja Najświętszej Maryi Panny 64
Konsultacje specjalistyczne ECK
Socjoterapeuta, Oligofrenopedagog, Tyflopedagog,
Terapeuta specyficznych trudności w nauce języka
polskiego – godz. 15.00 – 16.00
Specjalista terapii Integracji Sensorycznej,
Oligofrenopedagog – godz. 16.00 – 17.00
Edukacyjne Centrum Konsultacji przy SOSW nr 1, ul. Legionów 58,
tel. 34 360 10 72
Mali Twórcy - godz. 16.00
Cykliczne zajęcia artystyczne dla dzieci w wieku 5-7 lat
Pracownia Artystyczna Wielokropka, Aleja Niepodległości 41a;
Zgłoszenia pod nr. tel. 696 810 315; koszt zajęć: 25 zł
Z archiwów PWSFTviT: 86. rocznica urodzin Henryka
Kluby – godz. 18.00
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1
Toastmasters - Klub Publicznego przemawiania
i przywództwa – godz. 18.00
Temat spotkania: Czy umiesz być dobrym dla siebie?
Techniczne Zakłady Naukowe, ul. Jasnogórska 84/90
Wstęp wolny

10/01 środa
Seans filmowy:
„Dzikie róże” - godz. 15.15
„Serce miłości” - godz. 17.00
„Party” - godz. 18.45
„I tak cię kocham” - godz. 20.15
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”,
Aleja Najświętszej Maryi Panny 64
„Klub Rękodzieła” – popołudniowe spotkania
dla dorosłych – godz. 15.30
Biblioteka Publiczna, Filia nr 9, ul. Nowowiejskiego 15,
tel. 34 360 61 14
„Każda środa jest nasza” - godz. 15.30 – 17.00
Zajęcia literacko-plastyczne dla dzieci w wieku 5-12 lat
Biblioteka Publiczna, Oddział dla Dzieci i Młodzieży,
Aleja Kościuszki 4, tel. 34 360 61 09
Spotkanie Klubu Literackiego „Złota Jesień” – godz. 16.00
Warsztaty tańca dawnego – godz. 20.00
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1
„Stolik pełen bajek” – godz. 16.00
Cykliczne spotkania o charakterze literacko-plastycznym
dla dzieci. Tym razem uczestnicy stworzą maski
karnawałowe.
Biblioteka Publiczna, Filia nr 10, ul. Michałowskiego 20,
tel. 34 322 31 04
Spotkanie Towarzystwa Genealogicznego Ziemi
Częstochowskiej - godz. 17.00
Wykład Wiesława Paszkowskiego z Ośrodka Dokumentacji
Dziejów Częstochowy - „Osobliwości genealogii żydowskiej”
Urząd Stanu Cywilnego, ul. Focha 19/21
Wstęp wolny
Spektakl teatralny: „Sprzedawcy gumek” - godz. 18.00
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Środa studencka
Teatr im. A. Mickiewicza, ul. Kilińskiego 15
Bilety: 20 zł
Tribute to Dirty Dancing - Music & Dance Show
godz. 19.00
Filharmonia Częstochowska, ul. Wilsona 16
Organizator: Sollus Sp. z o.o.
Cena biletów: od 79 zł do 109 zł (w zależności od miejsca)

Współorganizator: Stowarzyszenie Polsko – Włoskie „Due Terre”
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1

Koncert charytatywny Zespołu UNIWERSE
Fundacja „Walczę z SM”
Miejski Dom Kultury, ul. Łukasińskiego 50/68

„Spotkania z historią żydowską” – godz. 17.00
Spotkanie dotyczące częstochowskich nagrobków żydowskich.
Prowadzenie: Wiesław Paszkowski.
Biblioteka Publiczna, Filia nr 9, ul. Nowowiejskiego 15,
tel. 34 360 61 14

AZS Częstochowa – TSV Sanok – godz. 18.00
Hala Sportowa Częstochowa, ul. Żużlowa 4
Spektakl teatralny: „Historie łóżkowe” - godz. 19.00
Teatr im. A. Mickiewicza, ul. Kilińskiego 15
Bilety: 30 – 40 zł

Wernisaż wystawy malarstwa Piotra Naliwajki
„zaDADĘcie” - godz. 18.00
Ekspozycja wystawy do 18 lutego
Miejska Galeria Sztuki /Sala Gobelinowa/,
Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

The Best of KAYAH - godz. 19.00
Filharmonia Częstochowska, ul. Wilsona 16
Organizator: Agencja MANAGER
Bilety: od 80 zł do150 zł (w zależności od miejsca)
Więcej s. 8-9

Tribute to Dirty Dancing - Music & Dance Show
10 stycznia - godz. 19.00
Filharmonia Częstochowska, ul. Wilsona 16
Lato 1963 roku. Frances Houseman, zwana przez
znajomych Baby, jest pozytywnie nastawioną do życia
nastolatką, spędzającą wakacje z rodziną w letnim
ośrodku wypoczynkowym Kellerman’s. Pewnego
wieczoru poznaje tancerza Johnny’ego Castle, uzdolnionego i przystojnego instruktora tańca. W obliczu
niedyspozycji jego tancerki Penny, Baby przechodzi
intensywny kurs tańca i zastępuje ją na pokazie mambo
w hotelu. Wkrótce Baby i Johnny zakochują się w sobie,
lecz ich związek nie zostaje zaakceptowany przez ojca
dziewczyny, który podejrzewa chłopaka o nieślubne
dziecko. W ostatni dzień pobytu w ośrodku ojciec Baby
przypadkowo dowiaduje się, że Johnny jest niewinny…
Z okazji przypadającej w tym roku 30. rocznicy
premiery kultowego filmu „Dirty Dancing”, zapraszamy
na wielkie muzyczno-taneczne przedstawienie. Będzie
to wyjątkowa okazja, by usłyszeć na żywo wszystkie
utwory z filmu „Dirty Dancing”, w pełnych wersjach
i w wykonaniu zespołu doskonałych muzyków. Na
scenie zaś wystąpi 30 tancerzy ze studia Art of Move.
Bitwa Umysłów – interaktywny quiz – godz. 19.30
Carpe Diem Klub, Aleja Najświętszej Maryi Panny 29

11/01 czwartek
Indywidualne konsultacje z zakresu odszkodowań z Andrzejem Szymańskim - Polski Instytut Odszkodowań
Klubokawiarnia Alternatywa 21, ul. Mielczarskiego 20;
Cały dzień - po wcześniejszym umówieniu się;
kontakt: a.szymanski@pio-odszkodowania.pl
Udział bezpłatny
WFS Częstochowa – śniadanie biznesowe – godz. 7.45
Arche Hotel Częstochowa, ul. Oleńki 20
Koszt: 35 zł – 45 zł
Seans filmowy:
„Dzikie róże” - godz. 15.15
„Serce miłości” - godz. 17.00
„Party” - godz. 18.45
„I tak cię kocham” - godz. 20.15
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”,
Aleja Najświętszej Maryi Panny 64
Spotkanie Towarzystwa Galeria Literacka – godz. 17.00
Spotkanie Klubu Miłośników Komiksu – godz. 18.00
Prowadzenie: Marcin Kozierkiewicz
Giacomo Casanova w Polsce. Polska w jego utworach
godz. 18.00

Wernisaż wystawy malarstwa Piotra Naliwajki
„zaDADĘcie”
11 stycznia - godz. 18.00
Miejska Galeria Sztuki /Sala Gobelinowa/,
Aleja Najświętszej Maryi Panny 64
Piotr Naliwajko urodził się w 1960 roku w Świętochłowicach. Jest absolwentem Akademii Sztuk Pięknych
w Krakowie, Wydziału Grafiki w Katowicach, gdzie
studiował w latach 1979-1984. Był uczniem Macieja
Bieniasza i Jerzego Dudy-Gracza. Od 1983 razem
z Leszkiem Żegalskim i Januszem Szpytem tworzy
nieformalną grupę malarską pod nazwą Tercet Nadęty,
czyli Całkiem Nowi Dzicy Normalni Dadaiści. W latach
80. malarze z Tercetu wygłaszali manifesty artystyczne,
znani byli z prowokacyjnych wystąpień wobec publiczności, krytyki i negacji tradycyjnej sztuki. Wspólnie
z Tercetem Nadętym, a po roku 1989 już indywidualnie,
artysta zorganizował ponad sto wystaw. Wielokrotnie
brał udział w wystawach zbiorowych w Polsce i za
granicą, m.in. w Ogólnopolskiej Wystawie Młodej
Plastyki „Arsenał ‚88” w Warszawie. Na International
Artexpo New York 2000 i 2001 oraz na International
Artexpo California 2000 wystawił duże indywidualne
prezentacje swoich obrazów.
Naliwajko maluje realistycznie, a jego prace w opinii
krytyków uchodzą za znakomite pod względem warsztatowym. Posługuje się bogatą metaforyką, pochodzącą
z rozmaitych epok i należącą do różnych tradycji,
w tym do tradycji artystycznej dadaizmu. Nie unika
ironii, kpiny, co powoduje, że jego twórczość określana
jest mianem prowokacyjnej i skandalizującej.
Pokaz zdjęć: „Szlakiem architektury drewnianej”
godz. 18.00
Urząd Stanu Cywilnego, ul. Focha 19/21 /Sala Błękitna/
Organizator: Stowarzyszenie SENIOR TUR
Wstęp wolny
„Nie tylko kobieta” - koncert Marty Honzatko
godz. 19.00
Teatr im. A. Mickiewicza, ul. Kilińskiego 15
Spektakl zamknięty

12/01 piątek

Wernisaż wystawy „Piękni malarze”
12 stycznia - godz. 18.00
Miejska Galeria Sztuki /Sala Śląska/,
Aleja Najświętszej Maryi Panny 64
Wystawa przygotowana na otwarcie nowej Galerii 12 w Cieszynie przez malarkę Agulę Swobodę i zestawiona na
nowo dla Miejskiej Galerii Sztuki w Częstochowie. Zamysłem kuratorki było pokazanie zarówno obrazów wybranej
grupy dobrych, dojrzałych malarzy (40+), jak i zarysowanie ich sylwetek - procesu twórczego, miejsc, w których
pracują i w których się odnajdują duchowo i cieleśnie. Autorka tekstu krytycznego o wystawie, Jolanta Ciesielska, tak
charakteryzuje ideę wystawy: „Kuratorkę interesuje szeroko pojęte piękno zaproszonych do projektu artystów, a także
prawda emanująca z ich obrazów. Piękno objawia się w nich, w harmonii barw, kształcie form, prawdzie towarzyszących emocji tworzenia, perfekcyjnym warsztacie i poziomie wykonania dzieł. Prawda podobnie jak piękno jest czymś
żywym i zmiennym”.
W wystawie uczestniczą: Robert Bubel, Kacper Dudek, Krzysztof Gruse, Jarosław Modzelewski, Wojciech Pietrasz, Artur
Przebindowski i Artur Trojanowski. Obok obrazów wystawę współtworzy też siedem projekcji filmowych - zapisów
rozmów przeprowadzonych przez kuratorkę z artystami w ich pracowniach. Wystawa w Częstochowie jest inauguracją
trasy „Pięknych malarzy” po ośrodkach sztuki w kraju.
„Gniew” - godz. 16.30
„Pasażer” - godz. 18.15
„Gra o wszystko” - godz. 20.15
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”,
Aleja Najświętszej Maryi Panny 64
„ Kreatywna biblioteka – Pastą malowane”
godz. 16.00 – 18.00
Warsztaty plastyczne dla dzieci w wieku 4-10 lat
Biblioteka Publiczna, Filia nr 14, ul. Norwida 17/21,
tel. 34 364 34 12
Koncert kolęd w wykonaniu uczniów Gimnazjum
w Opatowie – godz. 17.00
Klubokawiarnia Alternatywa 21, ul. Mielczarskiego 20
Wstęp wolny
Warsztaty tańca irlandzkiego, wstęp wolny – godz. 18.00
Wernisaż wystawy malarstwa Anity Grobelak
godz. 19.00
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1
Wernisaż wystawy „Piękni malarze” - godz. 18.00
Ekspozycja wystawy do 18 lutego
Miejska Galeria Sztuki /Sala Śląska/,
Aleja Najświętszej Maryi Panny 64
Dyskusyjny Klub Książki „Książkopolis” - godz. 18.30
Kawiarnia „Inny wymiar”, Aleja Najświętszej Maryi Panny 29
Więcej o klubie na stronie: www.facebook.com/Dyskusyjny-KlubKsiążki-Książkopolis-w-Częstochowie.
Spektakl teatralny: „Historie łóżkowe” - godz. 19.00
Teatr im. A. Mickiewicza, ul. Kilińskiego 15
Bilety: 30 – 40 zł

Seans filmowy:
„Cicha noc” - godz. 14.30

www.cgk.czestochowa.pl

www.cgk.czestochowa.pl

13/01 sobota
13 – 14 stycznia
Warsztaty z Gimnastyki Słowiańskiej dla kobiet
Prowadząca: Ewelina Horak
„Przestrzeń Serca”, ul. Kilińskiego 9/8;
zapisy: info@slovianka.opole.pl lub nr tel. 507 892 035
13 – 14 stycznia
Szkółka Łyżwiarska dla dzieci i dorosłych
godz. 8.00 i 9.00
Sztuczne Lodowisko, ul. Boya-Żeleńskiego 6/8
Organizator: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
Kiermasz „Czytanie na Bieganie” - godz. 10.00
Plac Biegańskiego
Seans filmowy:
„Cicha noc” - godz. 12.00
„Gra o wszystko” - godz. 14.15
„Rafael Santi. Książę sztuk” /Wielka sztuka na ekranie/
godz. 17.00
„Gniew” - godz. 18.45
„Pasażer” - godz. 20.30
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”,
Aleja Najświętszej Maryi Panny 64
JAZZtochowa: koncert Tubis Trio – godz. 18.00
Maciej Tubis – fortepian, Paweł Puszczało – kontrabas,
Przemysław Pacan – perkusja
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1
Bilety: 35 zł i 25 zł (ulgowy)
Więcej s. 8-9

Koncert Kamila Bednarka „Talizman”
13 stycznia - godz. 19.00
Klub Rura, Aleja Najświętszej Maryi Panny 38
Kamil Bednarek wraz z zespołem wyrusza w premierową trasę koncertową, promującą album „TALIZMAN”!
Artysta swoje pierwsze kroki muzyczne stawiał w formacji StarGuardMuffin. Od samego początku kapela
dużo koncertowała, brała udział w wielu festiwalach,
na których sięgała po liczne nagrody. W 2011 r. młodzi
muzycy wyruszyli w bardzo długą trasę koncertową
po całym kraju, a następnie spełnili swoje artystyczne
marzenie, jadąc do legendarnego studia Boba Marley’a Tuff Gong, w Kingston na Jamajce. W pierwszych
miesiącach 2012 roku działalność StarGuardMuffin
została bezterminowo zawieszona, natomiast Kamil
Bednarek wraz z nowym składem rozpoczął pracę
nad nową płytą formacji BEDNAREK. Krążek „Jestem”
pojawił się w sprzedaży w listopadzie, pochodzą
z niego takie utwory, jak: „Jestem sobą...”, „Think About
Tomorrow”, nastrojowa „Cisza”, czy własna wersja
starego przeboju Marka Grechuty „Dni, których nie
znamy”. W 2015 roku ukazała się druga studyjna płyta,
pod szyldem BEDNAREK, zatytułowana „Oddycham”
którego część materiału została zarejestrowana na
Jamajce. W styczniu 2017 roku pojawił się jego nowy
singiel – „Talizman”, który został nagrany z gościnnym
udziałem Matheo. W maju wydał utwór „Poczuj luz”,
który został drugim singlem zwiastującym nową płytę
artysty. To właśnie utwory z najnowszego krążka fani
zespołu usłyszą podczas koncertu w Częstochowie.

14/01 niedziela
Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
Plac Biegańskiego
XXIV edycja LIGI FUTSALU o Puchar Prezydenta
Miasta Częstochowy
Hala Sportowa Częstochowa, ul. Żużlowa 4
Organizatorzy: Miasto Częstochowa, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Częstochowie oraz Hala Sportowa Częstochowa Sp. z o.o.
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Temat spotkania: Miejsca dla nas wyjątkowe
Techniczne Zakłady Naukowe, ul. Jasnogórska 84/90
Wstęp wolny

„Każda środa jest nasza” - godz. 15.30 – 17.00
Zajęcia literacko-plastyczne dla dzieci w wieku 5-12 lat
Biblioteka Publiczna, Oddział dla Dzieci i Młodzieży,
Aleja Kościuszki 4, tel. 34 360 61 09
Spotkanie Klubu Literackiego „Złota Jesień” – godz. 16.00
Promocja tomu poezji Barbary Strzelbickiej „Mój
pierwszy język” oraz 44 numeru częstochowskiego
magazynu literackiego „GALERIA” - godz. 18.00
Warsztaty tańca dawnego – godz. 20.00
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1
Akademicki Koncert Kameralny - godz. 18.50
Wystawa: Beata Bebel, Instytut Sztuk Pięknych AJD
Wykład: „Mała forma liryczna” prof. dr hab. Elżbieta Hurnik,
Instytut Filologii Polskiej AJD
Koncert: Kupiński Guitar duo: Ewa Jabłczyńska, Dariusz
Kupiński - gitary; w programie: Gershwin, de Falla i inni
Filharmonia Częstochowska, ul. Wilsona 16
Cena biletów: 15 zł (normalny), 12 zł (ulgowy)

18/01 czwartek
„Rafael Santi. Książę sztuk” /Wielka sztuka na
ekranie/
13 i 14 stycznia – godz.17.00
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”,
Aleja Najświętszej Maryi Panny 64
Rafael to najmłodszy z trzech genialnych artystów
włoskiego renesansu – obok Michała Anioła i Leonarda
da Vinci. Inspirującą podróż rozpoczynamy w Urbino,
miejscu jego urodzenia. Podążając drogą artysty,
ruszamy do Florencji, zatrzymujemy się w Rzymie
i Watykanie. Podziwiamy rozkwit jego twórczości, a wywiady i pełne pasji komentarze oraz szerokie spojrzenie
na dzieła (dwadzieścia lokalizacji, siedemdziesiąt prac
- w tym ponad trzydzieści samego Rafaela) wzbogacają
naszą wizytę.
„Czytanie na Bieganie” gra z WOŚP
Podczas 26. finału przyjdźcie, upolujcie dla siebie książkę,
film, płytę i inne gadżety.
Plac Biegańskiego
Seans filmowy:
„Cicha noc” - godz. 12.00
„Gra o wszystko” - godz. 14.15
„Rafael Santi. Książę sztuk” /Wielka sztuka na ekranie/
godz. 17.00
„Gniew” - godz. 18.45
„Pasażer” - godz. 20.30
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”,
Aleja Najświętszej Maryi Panny 64
Spektakl teatralny: „Kometa nad Doliną Muminków”
godz. 17.00
Rodzinny spektakl karnawałowy
Teatr im. A. Mickiewicza, ul. Kilińskiego 15
Bilety: 20 – 25 zł
„Podnieś rękę Boże Dziecię, błogosław Ojczyznę miłą”
godz. 17.00
Wieczór wspólnego śpiewania kolęd tradycyjnych i ocalonych od zapomnienia kolęd patriotycznych: legionowych,
harcerskich, partyzanckich, kresowych, kolęd Orląt
Lwowskich i Powstańców Warszawskich, kolęd niemieckich
i sowieckich więzień, kolęd stanu wojennego
Kościół pw. Św. Maksymiliana, ul. Starzyńskiego
Organizator: ks. Gabriel Maciejewski i artysta malarz
Aleksander Markowski, tel. 34 322 05 29
Wstęp wolny; śpiewniki w cenie 20 zł
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W krainie operetki i musicalu
14 stycznia - godz. 17.00
Filharmonia Częstochowska, ul. Wilsona 16
Cena biletów: 100 zł (parter), 90 zł (balkon)
W grudniu 2009 roku Teatr Narodowy Operetki Kijowskiej obchodził swoje 75. urodziny i otrzymał status Opery
Narodowej. Na scenie Operetki Kijowskiej z powodzeniem wystawiane są klasyczne operetki, musicale współczesne
i klasyczne, różne programy koncertowe (pokazy, koncerty, orkiestra symfoniczna, opera i balet) oraz wdrażanych jest
wiele eksperymentów twórczych. Podczas trasy koncertowej „Gali operetkowo- musicalowej”, którą będziemy mieli
okazję gościć w Częstochowie, zobaczymy najlepszych wykonawców: solistów, muzyków, tancerzy baletowych oraz
chórzystów - łącznie ponad 50 osobowy skład artystyczny. W programie koncertu nie zabraknie znanych i lubianych arii
operowych i operetkowych oraz tradycyjnych pieśni narodowych Ukrainy. Publiczność bawić będzie również repertuar
musicalowy wzbogacony cudownymi strojami oraz tańcem baletu.

W krainie operetki i musicalu - godz. 17.00
Wystąpią: Artyści Teatru Narodowego Operetki Kijowskiej
Filharmonia Częstochowska, ul. Wilsona 16
Organizator: Agencja BRUSSA
Cena biletów: 100 zł (parter), 90 zł (balkon)

15/01 poniedziałek
Muzyczna Strefa Brzdąca - godz. 10.30
Cykliczne zajęcia umuzykalniające dla maluchów od 1 do 3 roku życia.
Pracownia Artystyczna Wielokropka, Aleja Niepodległości 41 a;
Zgłoszenia pod nr. tel. 696 810 315; koszt zajęć: 25 zł
Seans filmowy:
„Cicha noc” - godz. 14.30
„Gniew” - godz. 16.30
„Pasażer” - godz. 18.15
„Gra o wszystko” - godz. 20.15
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, Aleja Najświętszej Maryi Panny 64
Spotkanie Chóru Coralmente – godz. 19.00
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1

16/01 wtorek
„Bezpieczne ferie” – prelekcja dla dzieci z klas III i IV
szkoły podstawowej – godz. 9.30
Prowadzenie: policjantka Beata Witos
Biblioteka Publiczna, Filia nr 10, ul. Michałowskiego 20,
tel. 34 322 31 04
Spektakl teatralny: „Kometa nad Doliną Muminków”
godz. 10.00
Teatr im. A. Mickiewicza, ul. Kilińskiego 15
Bilety: 20 zł

Strefa Brzdąca - godz. 10.30
Cykliczne zajęcia plastyczno-sensoryczne dla maluchów
od 1 do 3 roku życia.
Pracownia Artystyczna Wielokropka, Aleja Niepodległości 41 a;
Zgłoszenia pod nr. tel. 696 810 315; koszt zajęć: 25 zł
Seans filmowy:
„Cicha noc” - godz. 14.30
„Gniew” - godz. 16.30
„Pasażer” - godz. 18.15
„Gra o wszystko” - godz. 20.15
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”,
Aleja Najświętszej Maryi Panny 64
Konsultacje specjalistyczne ECK Oligofrenopedagog,
Tyflopedagog Terapeuta specyficznych trudności
w nauce matematyki i fizyki – godz. 15.00 – 16.00
Specjalista terapii patologii zachowań, Oligofrenopedagog, Tyflopedagog, Terapeuta specyficznych trudności
w nauce języka polskiego– godz. 16.00 – 17.00
Edukacyjne Centrum Konsultacji przy SOSW nr 1, ul. Legionów 58,
tel. 34 360 10 72
Mali Twórcy - godz. 16.00
Cykliczne zajęcia artystyczne dla dzieci w wieku 5-7 lat
Pracownia Artystyczna Wielokropka, Aleja Niepodległości 41a;
Zgłoszenia pod nr. tel. 696 810 315; koszt zajęć: 25 zł
„Spotkanie z Operą” Mirona Pietrasa – godz. 17.00
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1
Pokaz zdjęć pod tytułem: „Indonezja” – godz. 18.00
Prowadząca: Ewa Ćwiklińska
Urząd Stanu Cywilnego, ul. Focha 19/21
Organizator: Klub Górski Oddziału Miejskiego PTTK
Wstęp wolny
Toastmasters - Klub Publicznego przemawiania
i przywództwa – godz. 18.00

www.cgk.czestochowa.pl

Teatr Narodowy z Wrocławia – spektakle dla szkół
Miejski Dom Kultury, ul. Łukasińskiego 50/68

„Cicha noc”
12, 15-18 grudnia - godz. 14.30
13 - 14 grudnia – godz. 12.00
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”,
Aleja Najświętszej Maryi Panny 64
Adam (Dawid Ogrodnik), na co dzień pracujący za
granicą, w Wigilię Bożego Narodzenia odwiedza
swój rodzinny dom na polskiej prowincji. Z początku
ukrywa prawdziwy powód tej nieoczekiwanej wizyty,
ale wkrótce zaczyna wprowadzać kolejnych krewnych
w swoje plany.
Szczególną rolę do odegrania w intrydze ma jego ojciec
(Arkadiusz Jakubik), brat (Tomasz Ziętek), z którym
Adam jest w konflikcie oraz siostra (Maria Dębska)
z mężem (Tomasz Schuchardt). Sytuacja komplikuje
się jeszcze bardziej, gdy świąteczny gość oznajmia, że
zostanie ojcem. Wtedy, zgodnie z polską tradycją, na
stole pojawia się alkohol. Nikt z rodziny nie spodziewa
się, jak wielki wpływ na życie ich wszystkich będą
miały dalsze wydarzenia tej wigilijnej nocy.

17/01 środa
Seans filmowy:
„Cicha noc” - godz. 14.30
„Gniew” - godz. 16.30
„Pasażer” - godz. 18.15
„Gra o wszystko” - godz. 20.15
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”,
Aleja Najświętszej Maryi Panny 64
„Portret Babci i Dziadka” – zajęcia plastyczne dla
dzieci – godz. 15.00
Biblioteka Publiczna, Filia nr 21, ul. Orzechowa 14, tel. 34 360 71 95
17 - 19 stycznia
„Robimy laurki dla dziadków” - zajęcia dla dzieci
godz. 15.00 – 17.00
Biblioteka Publiczna, Filia nr 2, ul. Orlik-Rückemanna 35/37,
tel. 34 360 14 54
„Klub Rękodzieła” – popołudniowe spotkania
dla dorosłych – godz. 15.30
Biblioteka Publiczna, Filia nr 9, ul. Nowowiejskiego 15,
tel. 34 360 61 14

www.cgk.czestochowa.pl

Warsztaty dziennikarskie – godz. 10.00 – 15.00
Prowadząca: Agata Wierny;
szczegóły: www.rok.czestochowa.pl
Regionalny Ośrodek Kultury, ul. Ogińskiego 13 a
Koszt uczestnictwa: 140 zł od osoby

Spektakl teatralny: „Hamlet” - godz. 11.00
Teatr im. A. Mickiewicza, ul. Kilińskiego 15
Bilety: 20 zł
Seans filmowy:
„Cicha noc” - godz. 14.30
„Gniew” - godz. 16.30
„Pasażer” - godz. 18.15
„Gra o wszystko” - godz. 20.15
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”,
Aleja Najświętszej Maryi Panny 64
Spotkanie Towarzystwa Galeria Literacka – godz. 17.00
Spotkanie Miłośników Komiksu – godz. 18.00
Prowadzenie: Marcin Kozierkiewicz
Winylowe i Muzyczne Delicje Zbigniewa Burdy
godz. 18.00
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1
Wernisaż wystawy plakatu i projektów okładek płyt
muzycznych Rosława Szaybo „Piękno użyteczne”
godz. 18.00
Ekspozycja wystawy do 18 lutego
Miejska Galeria Sztuki /Sala Poplenerowa/,
Aleja Najświętszej Maryi Panny 64
Więcej s. 16-17
Wernisaż wystawy fotografii Marka Karewicza
godz. 18.00
Miejska Galeria Sztuki /Galeria Antresola/,
Aleja Najświętszej Maryi Panny 64
Spotkanie z Piotrem Cieślakiem - młodym
częstochowskim filmowcem – godz. 18.00
Klubokawiarnia Alternatywa 21, ul. Mielczarskiego 20
Wstęp wolny

19/01 piątek
Spektakl teatralny:
„Hamlet” - godz. 11.00
„Pierwszy raz” - godz. 19.00
Teatr im. A. Mickiewicza, ul. Kilińskiego 15
Bilety: 20 zł, 25 – 30 zł

Wernisaż wystawy fotografii Marka Karewicza
18 stycznia – godz. 18.00
Miejska Galeria Sztuki /Galeria Antresola/,
Aleja Najświętszej Maryi Panny 64
Marek Karewicz to jeden z najlepszych polskich fotografików muzycznych, autor kilkuset tysięcy zdjęć i ponad
stu okładek płyt. Najpopularniejszy fotograf bigbitu,
choć – jak sam wspomina – jego sercu zawsze bliższy
był jazz. W latach 60. i 70. brał udział w wielu trasach
koncertowych zespołów bigbitowych, poznając polski
rynek muzyczny od podszewki. Fotografował najsłynniejszych polskich muzyków, od Krzysztofa Komedy po
Ewę Demarczyk i Czesława Niemena. Robił też zdjęcia
najważniejszym gwiazdom zagranicznym, które grały wtedy w Polsce: Milesowi Davisowi, Dave’owi Brubeckowi,
Cliffowi Richardowi, Ericowi Burdonowi z The Animals
czy zespołowi The Rolling Stones. Niezależnie od swojej
pasji fotograficznej Karewicz pracował jako dziennikarz
muzyczny, radiowy i telewizyjny oraz prezenter dyskotek
i animator jazzu. Projektował też okładki do setek płyt.
Nagradzany i odznaczany wielokrotnie jako fotografik
i dziennikarz muzyczny w ogólnopolskich i międzynarodowych konkursach i plebiscytach (m.in. dwukrotny laureat
Oscara Jazzowego). Posiada honorowy tytuł „La FIAP”
przyznawany przez Międzynarodową Federację Sztuki
Fotograficznej.

Seans filmowy:
„Młynarski. Piosenka finałowa” - godz. 14.15
„Gra o wszystko” - godz. 16.00
„Atak paniki” - godz. 18.30
„Pasażer” - godz. 20.30
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”,
Aleja Najświętszej Maryi Panny 64
„Portret Babci i Dziadka” – zajęcia plastyczne
dla dzieci – godz. 15.00
Biblioteka Publiczna, Filia nr 21, ul. Orzechowa 14, tel. 34 360 71 95
„Kreatywna biblioteka – prezent dla Babci i Dziadka”
godz. 16.00 – 18.00
Warsztaty plastyczne skierowane do dzieci w wieku 4-10 lat
Biblioteka Publiczna, Filia nr 14, ul. Norwida 17/21,
tel. 34 364 34 12
Warsztaty tańca irlandzkiego – godz. 18.00
Koncert Iwony Chołuj z zespołem – godz. 19.00
Bilety: 20 zł
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1
Koncert karnawałowy - godz. 19.00
Wystąpią: Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Częstochowskiej, Anna Jurksztowicz – vocal, Krzesimir Dębski – dyrygent; w programie: kompozycje Krzesimira Dębskiego
Filharmonia Częstochowska, ul. Wilsona 16
Cena biletów: 40 zł (normalny), 35 zł (ulgowy), 25 zł (UTW)
Koncert: Inkwizycja Punk – godz. 20.00
Klub Muzyczna Meta, ul. Jasnogórska 13
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20/01 sobota
Jurajski Jarmark Staroci - godz. 6.00 - 16.00
Rynek Wieluński
Organizator: FUK „Jarmark” Eugeniusz Chrzan, tel. 600 071 518
Szkółka Łyżwiarska dla dzieci i dorosłych
godz. 8.00 i 9.00
Sztuczne Lodowisko, ul. Boya-Żeleńskiego 6/8
Organizator: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
Kiermasz „Czytanie na Bieganie” - godz. 10.00
Plac Biegańskiego
III Śląski Przegląd Chórów Uniwersytetów Trzeciego Wieku
Miejski Dom Kultury, ul. Łukasińskiego 50/68
Seans filmowy:
„Coco” /Młody iluzjonista/ - godz. 11.00
„Młynarski. Piosenka finałowa” - godz. 14.15
„Gra o wszystko” - godz. 16.00
„Atak paniki” - godz. 18.30
„Pasażer” - godz. 20.30
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”,
Aleja Najświętszej Maryi Panny 64
Spotkanie pt: „Jestem...” dla osób z zaburzeniami
odżywiania – godz. 11.00 – 14.00
„Przestrzeń Serca”, ul. Kilińskiego 9/8;
zapisy: info@slovianka.opole.pl lub nr tel. 507 892 035
Koszt zajęć: 40 zł
Spektakl teatralny:
„Pierwszy raz” - godz. 16.00
„Przyjazne dusze” - godz. 19.00
Teatr im. A. Mickiewicza, ul. Kilińskiego 15
Bilety: 25 - 30 zł, 30 – 40 zł

21/01 niedziela
Szkółka Łyżwiarska dla dzieci i dorosłych
godz. 8.00 i 9.00
Sztuczne Lodowisko, ul. Boya-Żeleńskiego 6/8
Organizator: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
Kiermasz „Czytanie na Bieganie” - godz. 10.00
Plac Biegańskiego
„Melomania” Częstochowska Giełda Muzyczna
godz. 10.00
Regionalne Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych
„Konduktorownia”, ul. Piłsudskiego 34/36
Seans filmowy:
„Coco” /Młody iluzjonista/ - godz. 11.00
„Młynarski. Piosenka finałowa” - godz. 14.15
„Gra o wszystko” - godz. 16.00
„Atak paniki” - godz. 18.30
„Pasażer” - godz. 20.30
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”,
Aleja Najświętszej Maryi Panny 64
Niedzielny Poranek z Muzyką „Opowieści ciotki
Polifonii - tajemnica starej skrzyni” - godz. 11.00
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1
Bilety: 5 zł
XXI Jurajski Przegląd Grup Kolędniczych „HERODY
2018” w Niegowie – godz. 12.30
Podczas przeglądu zaprezentują się grupy kolędnicze
i ostatkowe z regionu.
godz. 12.30 – spod Krakowskiego Banku Spółdzielczego
wyruszy barwny korowód kolędniczy
godz 13.00 - przesłuchania w siedzibie Regionalnego
Ośrodka Kultury w Częstochowie
Regulamin i karta zgłoszenia na: www.rok.czestochowa.pl
Wstęp wolny
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MADAGASKAR - musicalowa przygoda
21 stycznia - godz. 16.00
Filharmonia Częstochowska, ul. Wilsona 16
Bilety: 100 zł (dorosły), 85 zł (dziecko)
Roztańczony musical dla dzieci i rodzin. Spektakl powstał na podstawie pełnometrażowego filmu animowanego
z 2005 roku – wielkiego hitu wytwórni DreamWorks, który doczekał się już dwóch kontynuacji. Premiera czwartej
części została zaplanowana na 2018 rok. Lew Alex, żyrafa Melman, zebra Marty i hipopotamica Gloria mają dość życia
w zamknięciu. Pewnego dnia Marty, zafascynowany snującymi skomplikowane plany ucieczki pingwinami, wspólnie
ze swoimi kompanami postanawia uciec z nowojorskiego zoo. Uciekinierzy zostają złapani, ale za karę władze ogrodu
zoologicznego postanawiają wysłać ich do Afryki. Pośrodku oceanu klatki wypadają za burtę pokładu, a zwierzęta
lądują na egzotycznej wyspie, gdzie rządzi Król Julian i jego zwariowana ferajna.
Poznańską wersję musicalu wyreżyserował Jerzy Jan Połoński („Doktor Dolittle”, „Przygody Pszczółki Mai”, „Muminki”),
który z sukcesami realizuje spektakle dla dzieci w całej Polsce. Choreografię przygotowała Paulina Andrzejewska
(„Jekyll&Hyde”, „Evita”, „Jesus Christ Superstar”, „Aladyn jr”, „Przygody pszczółki Mai”), a kostiumy i scenografię
Marika Wojciechowska („Karnawał zwierząt”, „Kajtuś czarodziej”, „Bleee…”). Autorami muzyki są George Noriega i Joel
Someillan, zdobywcy nagrody Grammy, a libretta Kevin Del Aguila. Publiczności zostają zaprezentowane takie hity, jak
„I like to move it”, „Wild and free” czy „Best friends” w polskim przekładzie przygotowanym specjalnie na zamówienie
Teatru Muzycznego w Poznaniu.

MADAGASKAR - musicalowa przygoda - godz. 16.00
Wystąpią: Artyści Teatru Muzycznego w Poznaniu
Filharmonia Częstochowska, ul. Wilsona 16
Bilety: 100 zł (dorosły), 85 zł (dziecko)
Spektakl teatralny: „Przyjazne dusze” - godz. 19.00
Teatr im. A. Mickiewicza, ul. Kilińskiego 15
Bilety: 30 – 40 zł
Koncert: KAT&Roman Kostrzewski – godz. 19.00
Klub Muzyczna Meta, ul. Jasnogórska 13

22/01 poniedziałek
Muzyczna Strefa Brzdąca - godz. 10.30
Cykliczne zajęcia umuzykalniające dla maluchów od 1 do 3
roku życia.
Pracownia Artystyczna Wielokropka, Aleja Niepodległości 41a;
Zgłoszenia pod nr tel. 696 810 315; koszt zajęć: 25 zł
Seans filmowy:
„Młynarski. Piosenka finałowa” - godz. 14.15
„Gra o wszystko” - godz. 16.00
„Atak paniki” - godz. 18.30
„Pasażer” - godz. 20.30
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, Aleja Najświętszej Maryi Panny 64
Maryla Rodowicz Diva Tour - godz. 19.00
Z gościnnym udziałem Łukasza i Pawła Golców

Filharmonia Częstochowska, ul. Wilsona 16
Organizator: Agencja Muzyczna Union
Cena biletów: od 105 zł do 170 zł (w zależności od miejsca)
Spotkanie Chóru Coralmente – godz. 19.00
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1

23/01 wtorek
„Bezpieczne ferie” – prelekcja dla dzieci
z klas III i IV szkoły podstawowej – godz. 9.30
Prowadzenie: policjantka Beata Witos
Biblioteka Publiczna, Filia nr 10, ul. Michałowskiego 20,
tel. 34 322 31 04
Teatr Muzyczny Forte z Wrocławia – spektakle dla szkół
Miejski Dom Kultury, ul. Łukasińskiego 50/68
Strefa Brzdąca - godz. 10.30
Cykliczne zajęcia plastyczno-sensoryczne dla maluchów
od 1 do 3 roku życia.
Pracownia Artystyczna Wielokropka, Aleja Niepodległości 41 a;
Zgłoszenia pod nr. tel. 696 810 315; koszt zajęć: 25 zł
„Biblioteka Malucha”- godz. 11.00 – 12.00
Zajęcia dla dzieci w wieku 2–4 lata (które nie uczęszczają
do przedszkoli) i ich opiekunów
Biblioteka Publiczna, Oddział dla Dzieci i Młodzieży,
Aleja Kościuszki 4, tel. 34 360 61 09

www.cgk.czestochowa.pl

Maryla Rodowicz Diva Tour
22 stycznia - godz. 19.00
Filharmonia Częstochowska, ul. Wilsona 16
Cena biletów: od 105 zł do 170 zł (w zależności od miejsca)
Maryla Rodowicz to prawdziwa Diva polskiej sceny muzycznej, o niesłabnącej od dekad popularności i silnej pozycji
na rynku koncertowym. Jej przeboje łączą pokolenia Polaków i niezmiennie zdobywają ich serca swoją ponadczasowością – kto bowiem nie zna takich utworów, jak „Sing-Sing”, „Remedium” czy „Małgośka”. Występy Maryli Rodowicz od
lat zachwycają publiczność swoją niepowtarzalną atmosferą, zjawiskową scenografią i bliskim kontaktem z artystką.
Maryla Rodowicz to artystka prawdziwa: twórcza, spełniona, ciągle zaskakująca, która swoją twórczością zmienia
rzeczywistość na lepszą.
Rodowicz w ramach trasy DIVA Tour obchodzi 50-lecie pracy na scenie i koncertuje od września 2017 r. do końca stycznia 2018 r. Podczas występów artystki publiczność ma okazję usłyszeć największe przeboje oraz utwory z najnowszej
płyty „Ach świecie”. Dodatkową atrakcją trasy jest występ gościnny innych znanych artystów polskiej sceny muzycznej.
W Częstochowie u boku królowej polskiej piosenki wystąpią Łukasz i Paweł Golec z GOLEC UORKIESTRA.

Seans filmowy:
„Najlepszy” /Kino Seniora/ - godz. 12.00
„Młynarski. Piosenka finałowa” - godz. 14.15
„Gra o wszystko” - godz. 16.00
„Atak paniki” - godz. 18.30
„Pasażer” - godz. 20.30
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, Aleja Najświętszej Maryi Panny 64
Konsultacje specjalistyczne ECK
Oligofrenopedagog – godz. 15.00 – 16.00
Socjoterapeuta, Oligofrenopedagog, Specjalista
w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju, rewalidacji i terapii pedagogicznej dziecka ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi– godz. 16.00 – 17.00
Edukacyjne Centrum Konsultacji przy SOSW nr 1, ul. Legionów 58,
tel. 34 360 10 72
Mali Twórcy - godz. 16.00
Cykliczne zajęcia artystyczne dla dzieci w wieku 5-7 lat
Pracownia Artystyczna Wielokropka, Aleja Niepodległości 41a;
Zgłoszenia pod nr. tel. 696 810 315; koszt zajęć: 25 zł
Otwarcie Poplenerowej Wystawy Malarstwa
„EGER – Węgry 2017” - godz. 17.00
Galeria ART-FOTO Regionalnego Ośrodka Kultury,
ul. Ogińskiego 13 a
Toastmasters - Klub Publicznego przemawiania
i przywództwa – godz. 18.00
Temat spotkania: Mam pasję, a ty?
Techniczne Zakłady Naukowe, ul. Jasnogórska 84/90
Wstęp wolny

24/01 środa
24 - 25 stycznia
Klub Kubusia Puchatka – prezentacje
Miejski Dom Kultury, ul. Łukasińskiego 50/68

www.cgk.czestochowa.pl

Spektakl teatralny:
„Roszpunka” - godz. 10.00
„Proca” - godz. 18.00 /środa studencka/
Teatr im. A. Mickiewicza, ul. Kilińskiego 15
Bilety: 20 zł
„Akademia w Bibliotece - Twierdza jasnogórska
w epoce saskiej i stanisławowskiej” – godz. 10.00
Prowadzący: dr hab. Maciej Trąbski z Instytutu Historii
Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.
Biblioteka Publiczna, Aleja Najświętszej Maryi Panny 22,
tel. 34 360 56 28
Seans filmowy:
„Młynarski. Piosenka finałowa” - godz. 14.15
„Gra o wszystko” - godz. 16.00
„Atak paniki” - godz. 18.30
„Pasażer” - godz. 20.30
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”,
Aleja Najświętszej Maryi Panny 64
„Klub Rękodzieła” – popołudniowe spotkania
dla dorosłych – godz. 15.30
Biblioteka Publiczna, Filia nr 9, ul. Nowowiejskiego 15,
tel. 34 360 61 14
„Każda środa jest nasza” - godz. 15.30 – 17.00
Zajęcia literacko-plastyczne dla dzieci w wieku 5-12 lat
Biblioteka Publiczna, Oddział dla Dzieci i Młodzieży,
Aleja Kościuszki 4, tel. 34 360 61 09
Spotkanie Klubu Literackiego „Złota Jesień”
godz. 16.00
Gawędy Andrzeja Kalinina, prowadzenie
prof. Elżbieta Hurnik – godz. 18.00
Warsztaty tańca dawnego – godz. 20.00
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1
Bitwa Umysłów – interaktywny quiz – godz. 19.30
Carpe Diem Klub, Aleja Najświętszej Maryi Panny 29

„Młynarski. Piosenka finałowa”
19-25 stycznia - godz. 14.15
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”,
Aleja Najświętszej Maryi Panny 64
Film dokumentalny „Młynarski. Piosenka finałowa” to
przede wszystkim bardzo osobisty, szczery, ostatni wywiad z bohaterem. Film dopełnia ponad 30 wypowiedzi
jego najbliższych przyjaciół, między innymi: Janusza
Gajosa, Janusza Głowackiego, Jerzego Derfla, Janusza
Senta, Włodzimierza Korcza, Ewy Bem, Janusza Stokłosy, Ireny Santor, Michała Bajora, Magdy Zawadzkiej,
Krystyny Jandy, rodziny i tych, którzy z nim tworzyli
i dla których tworzył. Te niezwykle uczciwe, bez cenzury, opowieści o Wojtku zbudowały portret niezwykłego
artysty, ale też człowieka z wyraźnym pęknięciem,
zmagającego się z ludzkimi słabościami.

25/01 czwartek
Indywidualne konsultacje z zakresu odszkodowań
z Andrzejem Szymańskim - Polski Instytut
Odszkodowań
Klubokawiarnia Alternatywa 21, ul. Mielczarskiego 20;
Cały dzień - po wcześniejszym umówieniu się;
kontakt: a.szymanski@pio-odszkodowania.pl
Udział bezpłatny
Koncerty edukacyjne z cyklu FEEL HARMONY
- poczuj klimat! „Elementy dzieła muzycznego”
godz. 9.00, 10.45
Wystąpią: Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Częstochowskiej, Chór Filharmonii Częstochowskiej Collegium Cantorum, Małgorzata Jeruzal – przygotowanie i prowadzenie
Filharmonia Częstochowska, ul. Wilsona 16
Cena biletów: 14 zł (uczeń), 1 zł (opieka)
Spektakl teatralny: „Jaś i Małgosia” - godz. 10.00
Teatr im. A. Mickiewicza, ul. Kilińskiego 15
Bilety: 20 zł
Wystawa Joanny Lewandowskiej – godz. 12.00
/Galeria „Wejściówka” – Cafe Skrzynka/
Spotkanie Towarzystwa Galeria Literacka – godz. 17.00
Koncert z cyklu Classic Tea – godz. 18.00
Spotkanie Miłośników Komiksu – godz. 18.00
Prowadzenie: Marcin Kozierkiewicz
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1
Seans filmowy:
„Młynarski. Piosenka finałowa” - godz. 14.15
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JASNE, ZE WYDARZENIA STYCZNIA
„Gra o wszystko” - godz. 16.00
„Atak paniki” - godz. 18.30
„Pasażer” - godz. 20.30
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”,
Aleja Najświętszej Maryi Panny 64
Wykład prof. Janusza Szopy „Sztuka Życia. Stres pod
kontrolą” - godz. 18.00
Współorganizator: Rotary Club Częstochowa
Muzeum Częstochowskie – Ratusz,
Aleja Najświętszej Maryi Panny 45
Koncert Quebonafide - godz. 18.00
Klub Rura, Aleja Najświętszej Maryi Panny 38
Więcej s. 12

26/01 piątek
Seans filmowy:
„Narzeczony na niby” - godz. 14.15
„Paddington 2” - godz. 16.15
„Dusza i ciało” - godz. 18.15
„Atak paniki” - godz. 20.30
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”,
Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

Warsztaty tańca irlandzkiego – godz. 18.00
Flamenco Ensemble - projekt muzyczno-choreograficzny
godz. 19.00
Anita Sułkowska – fortepian, Gabriela Baran – skrzypce,
Michał Koziński – wiolonczela, Kamil Dmochowski – akordeon, Ireneusz Folusz – cajón, Agnieszka Malicka - taniec
flamenco
Bilety: 38 zł
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1

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

27/01 sobota

Spotkanie z twórczością Irit Amiel – godz. 18.00
Organizator: Teatr im. A. Mickiewicza, Współorganizator: Scena TfP
Scena Teatr from Poland, Aleja Najświętszej Maryi Panny 2
Więcej s.19
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Ratusz
„Szafa historyczna” – uczestnicy zajęć zgłębią wiedzę o rycerzach i ekwipunku rycerskim, a także będą mieli możliwość
przymierzenia repliki zbroi rycerskiej, stroju mieszczańskiego,
kobiecego i dziewczęcego z epoki średniowiecza

27 - 28 stycznia
Szkółka Łyżwiarska dla dzieci i dorosłych
godz. 8.00 i 9.00
Sztuczne Lodowisko, ul. Boya-Żeleńskiego 6/8
Organizator: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Celuloidowa historia Częstochowy: Filmy z archiwum
Aeroklubu Częstochowskiego – godz. 18.00
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1

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

29 stycznia – 9 lutego
Ferie w Muzeum
Konieczna wcześniejsza rezerwacja!
Szczegóły pod nr. tel. 504 757 502 i 504 757 598
(Multicentrum ZODIAK)
i na www.muzeumczestochowa.pl,
www.multicentrum.muzeumczestochowa.pl

Koncert zespołu Wowa – godz. 21.00
Klub Muzyczna Meta, ul. Jasnogórska 13

Seans filmowy:
„Dusza i ciało” - godz. 12.00
„Atak paniki” - godz. 14.15
„Paddington 2” - godz. 16.30
„Tosca” /transmisja z Metropolitan Opera w Nowym
Jorku/ - godz. 18.55
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”,
Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

Spektakl teatralny: „Wesołe miasteczko” - godz. 19.00
Teatr im. A. Mickiewicza, ul. Kilińskiego 15
Bilety: 30 – 40 zł
Koncert Quebonafide - godz. 19.30
Klub Rura, Aleja Najświętszej Maryi Panny 38
Więcej s. 12

28/01 niedziela
XXIV edycja LIGI FUTSALU o Puchar Prezydenta
Miasta Częstochowy
Hala Sportowa Częstochowa, ul. Żużlowa 4
Organizatorzy: Miasto Częstochowa, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Częstochowie oraz Hala Sportowa Częstochowa Sp. z o.o.
Kiermasz „Czytanie na Bieganie” - godz. 10.00
Plac Biegańskiego
Giełda ryb, roślin i ptaków egzotycznych
godz. 10.00 – 13.30
VI LO im. J. Dąbrowskiego, ul. Łukasińskiego 40

Seans filmowy:
„Narzeczony na niby” - godz. 14.15
„Paddington 2” - godz. 16.15
„Dusza i ciało” - godz. 18.15
„Atak paniki” - godz. 20.30
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”,
Aleja Najświętszej Maryi Panny 64
Pokaz filmu „ Biegański – drogi ku szczęściu”
godz. 19.00
Reż. Artur Broncel
Spotkanie Chóru Coralmente – godz. 19.00
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1

„Szybkie Randki” +50 – godz. 18.00
Restauracja Pecorino, Stary Rynek 22;
Zapisy i informacje pod nr. tel. 607 343 962

Kiermasz „Czytanie na Bieganie” - godz. 10.00
Plac Biegańskiego

„Paddington 2”
26, 28-31 stycznia - godz. 16.15
27 stycznia – godz. 16.30
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”,
Aleja Najświętszej Maryi Panny 64
Druga część szalonych i zabawnych przygód uroczego
misia, którego pokochały dzieciaki i dorośli na
całym świecie. Tym razem rezolutny niedźwiadek
o nienagannych manierach i skłonności do wpadania
w tarapaty trafi w złe towarzystwo. Pomyłkowo
osadzony w areszcie wśród zepsutych do szpiku kości
typów spod ciemnej gwiazdy, naiwny Paddington zrobi
wszystko, by sprowadzić ich na dobrą drogę. A że siłę
przekonywania ma wielką, rzecz może się udać. Każdy
przecież chętnie przyjmie pomocną łapę, nawet jeśli
jest nieco lepka od marmolady. Szczególnie jeśli
futrzasty zada swe fundamentalne pytanie: Misia
w sercu nie masz?!

Seans filmowy:
„Narzeczony na niby” - godz. 12.00 i 14.15
„Paddington 2” - godz. 16.15
„Dusza i ciało” - godz. 18.15
„Atak paniki” - godz. 20.30
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

Muzeum Górnictwa Rud Żelaza
„Historia górnictwa rud żelaza” – zwiedzanie podziemnych korytarzy z przewodnikiem
„Dusza i ciało”
26, 28-31 stycznia – godz. 18.15
27 stycznia - godz. 14.15
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”,
Aleja Najświętszej Maryi Panny 64
Złoty Niedźwiedź na Berlinale 2017, Europejska
Nagroda Filmowa dla najlepszej aktorki 2017 roku
dla Alexandry Borbély. Oryginalna historia miłosna,
która urzeka subtelnością, humorem i niezwykłym
podejściem do tematu alienacji. Mária jest młodą
dziewczyną, obdarzoną genialną pamięcią, skrytą i bardzo zamkniętą w sobie. Z rosnącą fascynacją obserwuje
ją Endre, dyrektor finansowy firmy, w której oboje
pracują. Dwoje bohaterów łączy uczucie, którego nie
potrafią wyrazić w świecie rzeczywistym. Uda im się
to dopiero w snach, gdzie spotkają się pod postaciami
łani i jelenia.
Koncert kolęd – Zespół ENEJ – godz. 18.00
Miejski Dom Kultury, ul. Łukasińskiego 50/68
Bilety: 50 zł /przedsprzedaż/, 60 zł /w dniu koncertu/
Spektakl teatralny: „Kredyt” - godz. 19.00
Teatr im. A. Mickiewicza, ul. Kilińskiego 15
Bilety: 30 – 40 zł

29/01 poniedziałek
do 29 stycznia
Klaudia Olczyk, Paulina Tomczyk „Odmienne spojrzenia” /fotografia/
Miejska Galeria Sztuki /Galeria Zwiastun/,
Aleja Najświętszej Maryi Panny 64
„Quilling dla dzieci” - warsztaty dla dzieci
godz. 10.00 – 12.00
Biblioteka Publiczna, Filia nr 15, ul. Okulickiego 63,
tel. 34 322 76 19
29 - 31 stycznia
„Ferie w bibliotece” - zajęcia rytmiczno-ruchowe,
gry, kalambury i zagadki – godz. 12.00 – 17.00
Biblioteka Publiczna, Filia nr 21, ul. Orzechowa 14, tel. 34 360 71 95

www.cgk.czestochowa.pl

Teatr im. A. Mickiewicza, ul. Kilińskiego 15
Bilety: 15 zł

Biblioteka Publiczna, Filia nr 2, ul. Orlik-Rückemanna 35/37,
tel. 34 360 14 54

„Ferie w mieście – Malowane na szkle”
godz. 10.00 – 11.30
Warsztaty plastyczne dla dzieci w wieku 4-10 lat
Biblioteka Publiczna, Filia nr 14, ul. Norwida 17/21,
tel. 34 364 34 12

„Bałwanki w technice kolażu” - zajęcia literacko-plastyczne dla dzieci i ich opiekunów
godz. 12.00 – 17.00
Biblioteka Publiczna, Filia nr 21, ul. Orzechowa 14, tel. 34 360 71 95

„Decoupage na słoiku” – zajęcia literacko-plastyczne
dla dzieci i ich opiekunów – godz. 12.00 – 17.00
Biblioteka Publiczna, Filia nr 21, ul. Orzechowa 14, tel. 34 360 71 95
30 - 31 stycznia
„Ferie w bibliotece” - godz. 12.00 – 16.00
Biblioteka Publiczna, Filia nr 1, Aleja Niepodległości 11,
tel. 34 363 64 44
„Ferie w bibliotece – Akademia bibuły”
godz. 13.00 – 14.00
Zajęcia plastyczne dla dzieci w wieku 6-10 lat
Biblioteka Publiczna, Filia nr 18, ul. Nadrzeczna 46/48,
tel. 34 360 61 10
Toastmasters - Klub Publicznego przemawiania
i przywództwa – godz. 18.00
Temat spotkania: Mój głos - moja moc
Techniczne Zakłady Naukowe, ul. Jasnogórska 84/90
Wstęp wolny

„Ferie w bibliotece - Makramowe bransoletki”
godz. 13.00
Zajęcia dla dzieci od lat 10 i młodzieży.
Prowadząca: Marianna Wróź.
Biblioteka Publiczna, Filia nr 6, ul. Orkana 56 A, tel. 34 363 93 32
„Ferie w bibliotece – Kolorowa bibuła zachęca
do zabawy” – godz. 13.00 – 14.00
Zajęcia plastyczne dla dzieci w wieku 6-10 lat
Biblioteka Publiczna, Filia nr 16, ul. Krakowska 46/50,
tel. 34 360 61 12
Seans filmowy:
„Narzeczony na niby” - godz. 14.15
„Paddington 2” - godz. 16.15
„Dusza i ciało” - godz. 18.15
„Atak paniki” - godz. 20.30
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

Rezerwat Archeologiczny, ul. Łukasińskiego 20
„Biżuteria pradziejowa” – lekcja o biżuterii wzbogacona
o zajęcia warsztatowe polegające na wykonywaniu koralików
(paciorków) z modeliny na wzór szklanych paciorków mozaikowych lub naszyjników z glinianych elementów
Galeria Dobrej Sztuki, Aleja Najświętszej Maryi Panny 47
„W jakim nastroju jest... obraz?” – uczestnicy zwiedzą
wystawę stałą „Sztuka polska XIX i XX wieku”, pod kątem
nastroju obecnego w dziele malarskim
Kamienica Mieszczańska. Muzeum Żydów Częstochowian,
ul. Katedralna 8
„Językowe mecyje” – podczas zajęć uczestnicy zapoznają
się z podstawami języka hebrajskiego
„Święta i tradycje żydowskie” – lekcja wprowadzająca
w świat bogatej i ciekawej tradycji żydowskiej
„Najpiękniejsze owady świata” – lekcja prowadzona
w oparciu o kolekcję owadów egzotycznych
„Ciekawostki z życia owadów” – lekcja prowadzona
w oparciu o kolekcję owadów ze zbiorów przyrodniczych
Ferie w Multicentrum „Zodiak”
Warsztaty będą miały charakter artystyczny, oraz naukowo-techniczny. Mogą wziąć w nich udział zarówno grupy
zorganizowane, jak i osoby indywidualne w wieku 6–11 lat.
Koszt uczestnictwa: 5 zł ( Multicentrum ZODIAK: 5 zł od uczestnika w grupie, 8 zł od uczestnika indywidualnie; Muzeum
Górnictwa Rud Żelaza: 4 zł)

30/01 wtorek

„Coco”
20- 21 stycznia - godz. 11.00
30 stycznia – godz. 10.00
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”,
Aleja Najświętszej Maryi Panny 64
Mały Miguel, zafascynowany grą na gitarze, marzy
o tym, by pójść w ślady swojego muzycznego idola,
Ernesto de la Cruz. Chłopiec - wbrew rodzinnemu
zakazowi - za wszelką cenę chce rozwijać swój talent.
W tajemniczych okolicznościach trafia do niezwykłej
Krainy Zmarłych, gdzie na swej drodze spotka uroczego
oszusta Hektora i z nim odkryje historię swojej rodziny.
To wspaniała opowieść o tym, że nawet w drodze na
szczyt warto czasem przystanąć i spojrzeć za siebie.
Może się okazać, że pamięć o minionych pokoleniach
wcale nie jest balastem. Zaś ambicja - źródłem siły.

Seans filmowy:
„Coco” /Ferie z filmem/ - godz. 10.00
„Narzeczony na niby” - godz. 14.15
„Paddington 2” - godz. 16.15
„Dusza i ciało” - godz. 18.15
„Atak paniki” - godz. 20.30
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”,
Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

31/01 środa

Spektakl teatralny: „Jaś i Małgosia” - godz. 10.00
Ferie w mieście!

„Weneckie maski karnawałowe” – godz. 10.00 – 13.00
Zajęcia plastyczne dla dzieci od lat 7 do 12

www.cgk.czestochowa.pl

„Atak paniki”
19-25 stycznia - godz. 18.30
26, 28-31 stycznia – godz. 20.30
27 stycznia - godz. 12.00
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”,
Aleja Najświętszej Maryi Panny 64
Brawurowa komedia, w której nic nie jest tym, czym się
wydaje, a codzienność zamienia się w czyste wariactwo. Wielowątkowa opowieść, w której zwykli ludzie
wpadają w wir nieoczekiwanych zdarzeń, co radykalnie
odmienia ich życie. Atrakcyjna autorka kryminałów na
randce spotyka swojego byłego. Wracające z wakacji
małżeństwo wybiera najgorsze miejsca w samolocie.
Nastolatek po raz pierwszy pali trawkę i przeżywa
totalny odlot. Młoda dziewczyna ryzykuje, że koleżanki
zdemaskują ją jako gwiazdę porno. Panna młoda
z pomocą psiego psychologa rodzi na własnym weselu,
a w tym czasie kelner próbuje uratować planetę.
„Klub Rękodzieła” – popołudniowe spotkania
dla dorosłych – godz. 15.30
Biblioteka Publiczna, Filia nr 9, ul. Nowowiejskiego 15,
tel. 34 360 61 14
Spotkanie Klubu Literackiego „Złota Jesień”
godz. 16.00
Warsztaty tańca dawnego – godz. 20.00
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”,
ul. Dąbrowskiego 1
Spotkanie autorskie z Konradem Wilkiem
godz. 17.00 – 20.00
Kawiarnia Dwa Koty, Aleja Najświętszej Maryi Panny 43;
informacje pod nr. tel. 507 892 035
Wstęp wolny
Spektakl teatralny: „Mayday” - godz. 18.00
20 lat na scenie!
Teatr im. A. Mickiewicza, ul. Kilińskiego 15
Bilety: 30 – 40 zł
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BIBLIOTEKA PUBLICZNA
IM. DR. WŁ. BIEGAŃSKIEGO
PROPOZYCJE ZAJĘĆ BIBLIOTECZNYCH I SPOTKAŃ
„Bohater miesiąca Kogutek Ziutek” – zajęcia
literackie dla przedszkolaków i uczniów klas I-III szkół
podstawowych
Filia nr 2, ul. Orlik-Rückemanna 35/37, tel. 34 360 14 54
„Poznajemy bibliotekę” - lekcje biblioteczne dla przedszkolaków oraz uczniów klas I-III szkół podstawowych
„Poranki z bajką w przedszkolu” - głośne czytanie
przedszkolakom wybranych książek lub przedstawienie
Kamishibai
Filia nr 3, ul. Ułańska 1, tel. 34 369 70 72
„Dzień Babci, Dzień Dziadka” - zajęcia literacko-plastyczne dla dzieci w wieku 6-12 lat; „Czytamy przedszkolakom” - spotkania czytelnicze dla przedszkoli
i kl. 0 w każdy wtorek i czwartek miesiąca
„Ferie w bibliotece” - zajęcia plastyczne dla dzieci we
wtorki i czwartki. W czasie zajęć uczestnicy wykonają
maski karnawałowe
Filia nr 4, ul. Św. Barbary 32, tel. 34 360 61 15
„Kolędowanie w bibliotece” – zajęcia dla dzieci
„Prezent dla babci i dziadka” – zajęcia plastyczne
dla dzieci
Filia nr 5, ul. Krasińskiego 4, tel. 34 367 11 59
„Leśne opowieści” - czytanie przedszkolakom połączone z zabawami ruchowymi, kalamburami i rozwiązywaniem zagadek
Filia nr 6, ul. Orkana 56 A, tel. 34 363 93 32
„Lekcje biblioteczne” - lekcje dla przedszkolaków oraz
uczniów klas I-III szkół podstawowych, podczas których
uczestnicy zapoznawani są z prawami i obowiązkami
czytelnika, sposobem wyszukiwania książek, czy korzystania z katalogu
„Teatrzyk Kamishibai” - zajęcia literackie dla dzieci
Filia nr 8, ul. Księżycowa 2, tel. 34 361 43 27
„Spotkanie z biblioteką” , „Poznajemy katalogi
biblioteczne” – lekcje biblioteczne dla uczniów szkół
podstawowych, podczas których uczestnicy będą poznawać zasady korzystania z biblioteki
„Czytajmy razem – Przedszkolaki w Bibliotece” zajęcia liteackie dla przedszkolaków, podczas których
uczestnicy będą poznawać literaturę dziecięcą.
Filia nr 13, ul. Mireckiego 28, tel. 34 323 29 44
„Lekcja na zamówienie” - lekcje przeprowadzane
w poniedziałek w godz. 9.00-12.00, temat lekcji nauczyciel z przedszkola lub szkoły uzgadnia telefonicznie
z bibliotekarzem
„Wycieczka do biblioteki” - propozycja dla przedszkolaków i uczniów szkól podstawowych, którzy podczas
odwiedzin biblioteki poznają zasady jej funkcjonowania
„Bajka na telefon” – możliwość zaproszenia bibliotekarza do przedszkola w celu przeczytania bajki oraz
przeprowadzenia zajęć literacko-plastycznych
lub literacko-ruchowych
Oddział dla Dzieci i Młodzieży, Aleja Kościuszki 4,
tel. 34 360 61 09
EDUKACJA GLOBALNA W BIBLIOTECE
„Podróże z Zogiem”, „Tosia odkrywa czekoladę”
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– warsztaty dla dzieci w wieku 5-7 lat
„Milla i woda”, „Rówieśnicy z Globalnego Południa” –
warsztaty dla dzieci w wieku 8-9 lat
„Kto na nas pracuje?”, „Dziel się sprawiedliwie” –
warsztaty dla dzieci w wieku 10-12 lat
„Świat jest mały”, „Powiedz mi ile jesz, a powiem Ci
skąd jesteś” – warsztaty dla młodzieży w wieku 12-14 lat
„Świat na sprzedaż”, „Jemy, a kto płaci?” – warsztaty
dla młodzieży w wieku 14-17lat
„Globalna sieć powiązań”, „Prawa Człowieka”, „Spotkajmy się na szlaku – odpowiedzialna turystyka”,
„Czy pokój jest dobrem luksusowym?” – warsztaty
dla młodzieży w wieku 16-19 lat
Filia nr 13, ul. Mireckiego 28, tel. 34 323 29 44
BIBLIOTEKA DLA SENIORÓW
„Podstawy obsługi komputera dla seniorów” - zajęcia
dla seniorów z podstaw obsługi komputera i korzystania
z Internetu
Filia nr 3, ul. Ułańska 1, tel. 34 369 70 72
„Internet? Prosta sprawa!” - indywidualne zajęcia dla
osób zainteresowanych zdobyciem wiedzy z zakresu
obsługi komputera i Internetu
Filia nr 7, Aleja Pokoju 15/17, tel. 34 323 66 39
„Latarnik w bibliotece” - zajęcia komputerowe dla seniorów od wtorku do piątku w godzinach 12.00 - 14.00
Filia nr 13, ul. Mireckiego 28, tel. 34 323 29 44
„Komputeromania” - warsztaty komputerowe, szczególnie dla osób w wieku 50+ (patronat „Latarników Polski
Cyfrowej”)
Filia Muzyczna, Aleja Niepodległości 41, tel. 34 363 39 37
KONKURSY
„Aforyzmy świata” - internetowy konkurs poświęcony
popularnym aforyzmom. Co drugi miesiąc na stronie:
www.biblioteka.czest.pl opublikowana zostanie zagadka.
Odpowiedzi będzie można przesyłać na adres mailowy:
filia13@biblioteka.czest.pl. Wśród prawidłowych odpowiedzi rozlosowane zostaną nagrody książkowe.
Filia nr 13, ul. Mireckiego 28, tel. 34 323 29 44
WYSTAWY
Wystawa malarstwa Agnieszki Osadnik
Filia nr 6, ul. Orkana 56 A
„Ścieżki i drogi malarstwa i przyjaźni” - wystawa
obrazów olejnych Teresy Malczewskiej i Anny Polańskiej
Filia nr 10, ul. Michałowskiego 20
„Północ-Południe” - wystawa fotograficzna
Stowarzyszenia SeniorTur
Filia nr 14, ul. Norwida 17/21

MIEJSKI DOM KULTURY
EDUKACJA KULTURALNA
Dzieci i młodzież:
- edukacja muzyczna
* zajęcia wokalne
* nauka gry na gitarze
* nauka gry na pianinie
* nauka gry na keyboardzie
* nauka gry na akordeonie
* zajęcia muzyczne
- edukacja plastyczna
* zajęcia plastyczne
- edukacja teatralna

* zajęcia teatralne
- edukacja taneczna
* zajęcia choreograficzne
- inne:
* zajęcia modelarskie
* zajęcia ceramiczne
* zajęcia fotograficzne
Dorośli:
* zajęcia kroju i szycia
* zajęcia ceramiczne
* gimnastyka relaksacyjna - joga
* zajęcia fotograficzne
* zajęcia modelarskie
* zajęcia teatralne
Działalność rekreacyjna
* aqua – aerobik dla dorosłych
* gimnastyka korekcyjna dla dzieci
* kursy pływania

MIEJSKI OŚRODEK
SPORTU I REKREACJI
Sztuczne Lodowisko ul. Boya-Żeleńskiego 6/8
Wszelkie informacje na temat funkcjonowania lodowiska, w tym:
godziny otwarcia, cennik, zasady naliczania opłat itp. znajdują się
na www.mosir.pl. nr tel. 34 360 60 65 lub 603 267 090.

MUZEUM CZĘSTOCHOWSKIE
RATUSZ
Aleja Najświętszej Maryi Panny 45
Wystawy stałe:
„Dzieje miasta Częstochowy” - stała wystawa
historyczna
„Spacer po dawnej i współczesnej Częstochowie”
stare i nowe fotografie miasta na wieży ratuszowej
„Kweclich, Sętowski, Michalik, Stępniak, Bulik...”
kolekcja obrazów współczesnych malarzy częstochowskich
„Częstochowianie. Mieszkańcy miasta na fotografii
w latach 1845–1918”
Wystawy czasowe:
„Gabinet wybitnych częstochowian. Recepta na szczęście doktora Mieczysława Wyględowskiego”
„Józef Piłsudski Życie-Śmierć-Kult”
wystawa zbiorów Mariusza Kolmasiaka
„Klimaty Częstochowy” – wystawa laureatów 12. edycji
konkursu fotograficznego
GALERIA DOBREJ SZTUKI
Aleja Najświętszej Maryi Panny 47

Miejska Ślizgawka Miejskie Korty Tenisowe przy ul. 3 Maja 1.
Ślizgawka udostępniona będzie mieszkańcom w pierwszej
połowie grudnia. Czynna codziennie w godz. 10.00 – 20.00.
Korzystanie ze ślizgawki oraz szatni tradycyjnie bezpłatne.
Na miejscu czynna będzie wypożyczalnia łyżew w cenie 5 zł
za godzinę od pary łyżew. Nr. Tel. 605 475 548.

Wystawa stała:
„Sztuka Polska XIX i XX wieku”

Oferta odpłatnych zajęć dla Seniorów 60+:
Zajęcia „Gimnastyka w wodzie”
wtorki – godz. 14.00
piątki – godz. 13.00
Zajęcia prowadzone przez instruktorów w dniach
funkcjonowania pływalni
Miejsce: Pływalnia Kryta Sienkiewicz, Al. NMP 56
(wejście od ul. Racławickiej)

PAWILON WYSTAWOWY W PARKU IM. S. STASZICA

Oferta bezpłatnych zajęć dla Seniorów 60+:
każdy wtorek
Zajęcia ruchowe na bieżni i w siłowni
godz. 12.00 – 13.30
Miejsce: Miejski Stadion Lekkoatletyczny, ul. Dąbrowskiego 58/64
każda środa
Zajęcia z tenisa stołowego – godz. 10.00 – 11.30
Miejsce: Sala Sportowa „Częstochowianka”, ul. Rejtana 7c
każdy czwartek
Ćwiczenia ogólnorozwojowe pod okiem instruktorów
godz. 9.30 i 10.30
Miejsce: Hala „Polonia”, ul. Dekabrystów 43
Zajęcia w ramach akcji Aktywny Senior po świąteczno-noworocznej przerwie wznowione zostaną od 9 stycznia!

ZAGRODA WŁOŚCIAŃSKA
ul. 7 Kamienic 4
Wystawy czasowe:
„W domu tkaczki” – wystawa etnograficzna o charakterze edukacyjnym ze zbiorów własnych

środa – piątek
Amatorska Liga Siatkówki sezon 2017/2018
Wiecej na stronie www.amatorska.info
Hala Sportowa Częstochowa, ul. Żużlowa 4
/środy i czwartki o godz. 18.30 – 22.00/
Sala Sportowa „Częstochowianka”, ul. Rejtana 7c
/piątki o godz. 18.00 – 22.00/
7, 14, 21 stycznia (niedziela)
Liga 40-latków w piłce siatkowej – godz. 9.00
Więcej na stronie www.mosir.pl
Sala Sportowa „Częstochowianka”, ul. Rejtana 7c

www.cgk.czestochowa.pl

Wystawy czasowe:
„Każde moje obrazowanie wizją to metafora”
Twórczość Bogumiły Malec

„Róża Konstancina – Monika Żeromska – córka, malarka, podróżniczka”
XXXVI Doroczna Wystawa Stowarzyszenia Plastyków
im. J. Dudy-Gracza w Częstochowie

MUZEUM GÓRNICTWA RUD ŻELAZA
W PARKU IM. S. STASZICA
Stała wystawa poświęcona historii górnictwa rud żelaza
w regionie częstochowskim
KAMIENICA MIESZCZAŃSKA, MUZEUM ŻYDÓW
CZĘSTOCHOWIAN
ul. Katedralna 8
„Żydzi częstochowianie”
REZERWAT ARCHEOLOGICZNY
ul. Łukasińskiego 20
Wystawy stałe:
„Z mroku dziejów. Kultura łużycka” – wystawa
archeologiczna
Cmentarzysko kultury łużyckiej in situ
DOM POEZJI, MUZEUM HALINY POŚWIATOWSKIEJ
ul. Jasnogórska 23
Wystawa stała poświęcona życiu i twórczości poetki

www.cgk.czestochowa.pl

Godziny otwarcia Muzeum
Wystawy w Ratuszu, Galerii Dobrej Sztuki, Pawilonach Wystawowych w Parku im. S. Staszica
czynne w okresie zimowym (październik - maj)
wtorek, czwartek, piątek: 9.00-15.30, środa: 11.00-17.30
sobota, niedziela: 11.00-18.00
Kamienica Mieszczańska. Muzeum Żydów Częstochowian,
ul. Katedralna 8
czynne w okresie zimowym (październik - maj)
wtorek, czwartek, piątek: 9.00-15.30, środa: 11.00-17.30
sobota, niedziela: 11.00-18.00 – wystawa czynna tylko w każdą
pierwszą sobotę i niedzielę miesiąca; poniedziałek: nieczynne
Dom Poezji – Muzeum Haliny Poświatowskiej, ul. Jasnogórska 23
Od 1 listopada 2017 r. do 15 stycznia 2018 r. obiekt można
zwiedzać po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym
pod nr. tel. 504 757 814, 504 757 391. Czas oczekiwania
na pracownika Działu Obsługi – do 15 minut.
Rezerwat Archeologiczny, ul. Łukasińskiego 20
czynne w okresie zimowym (październik - maj)
wtorek, czwartek, piątek: 9.00-15.30, środa: 11.00-17.30
sobota, niedziela: 11.00-18.00 – wystawa czynna tylko w każdą
trzecią sobotę i niedzielę miesiąca;
poniedziałek: nieczynne

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 przygotowywana z okazji
jubileuszu 25-lecia powstania NSZZ „Solidarność”
„Ojczyzno ma - Polskie drogi do wolności” - to mundury, militaria, ordery, odznaczenia, dokumenty, pamiątki
żołnierzy polskich walczących na wszystkich frontach
II wojny światowej
SALA O. KORDECKIEGO
Obraz „Polonia” Antoniego Tańskiego - przedstawia
około 200 wybitnych Polaków, reprezentujących polską
kulturę, naukę, wojsko i politykę. Dzieło powstałe w latach
1929-1938, obrazuje blisko tysiąc lat polskiej historii,
począwszy od dynastii Piastów.
„Ave Maria” - cykl obrazów prof. Stanisława Słoniny
- motywem przewodnim jest sylwetka Matki Boskiej
Częstochowskiej.
SKARBIEC
Wystawa stała - prezentuje wota przekazywane dla Matki
Bożej Jasnogórskiej w ciągu stuleci przez wszystkie stany
narodu polskiego.
MUZEUM 600-LECIA
Wystawa stała - Eksponaty w Muzeum 600-lecia ukazują
sześćsetletnią obecność Zakonu Paulinów na Jasnej Górze.
Epitafium Smoleńskie - poświęcone ofiarom tragedii
smoleńskiej 10 kwietnia 2010 r.

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

KSIĄŻKA

FILM

Szczepan
Twardoch,
„Ballada
o pewnej
panience”
Zbiór opowiadań to świetne rozwiązanie
dla ludzi takich jak ja, czytających krótkodystansowców. Każda historia w tym
tomie jest bardzo wciągająca i ukazuje
mistrzowski warsztat autora. Bardzo cieszę
się, że pojawiają się tu klimaty znane z jego
większych dzieł, chociażby „Morfiny”. Mam
wrażenie, że Twardoch tworzył te opowiadania, bawiąc się formą podczas codziennych ćwiczeń, twórczych wprawek - co
jest bardzo inspirujące. Ballada o pewnej
panience” potwierdza status autora jako
literackiej gwiazdy.

Paolo
Giovanese
„Dobrze się
kłamie w miłym
towarzystwie”
Zasiadłam ostatnio przypadkiem do tej
włoskiej komedii, mając nadzieję na beztroską rozrywkę, zupełnie nie nastawiając
się na jakiś „ciężki” temat. Mimo monotonnej, wydawać by się mogło, formuły (akcja
toczy się głównie przy stole), fabuła rozwija
się bardzo dynamicznie. Wszystko za sprawą, niewinnego na pozór, wszechobecnego dzisiaj urządzenia. Gorąco polecam
ten film uwadze wszystkim zabieganym
z telefonami w rękach. Bez względu na to
czy mają coś do ukrycia, czy też nie.

PŁYTA
Common
„Black
America
Again”
Wybranie tylko jednej płyty do polecenia było dla mnie najtrudniejszym
zadaniem. Jest tyle ważnej muzyki, tyle
świetnych nowych propozycji. Wybrałam najbliższy mi w tym momencie
album „Black America Again”. Jak można się łatwo domyślić, to płyta mocno
zaangażowana, pełna dosadnych
tekstów, masy cudownych dźwięków
i wspaniałych gości (np. Robert Glasper
czy Stevie Wonder). Można wsłuchiwać
się w teksty albo po prostu delektować
wielowarstwowym brzmieniem
i w nieskończoność zapętlać „Letter To
The Free” czy „Little Chicago boy”.
Mnie, wiolonczelistkę grającą raczej Bacha, bardzo ta płyta porusza. Sprawdźcie, jak będzie u Was!

HISTORIA JEDNEJ FOTOGRAFII
Justyna Janus
Bohaterkami fotografii
są aktywne członkinie
Koła Gospodyń Wiejskich
w Kopalni.
Założycielki zespołu
„Barbórki” realizują się
na wielu polach gotują, tańczą i śpiewają.
Ich talent i niesamowita
energia zaprowadziły je
na niejedną scenę. Wystąpiły
m. in. z „Jeziorem łabędzi”
w Mam Talent, z „Bałkanicą”
w programie śniadaniowym
w TVN, odwiedziły również
show Szymona Majewskiego
i „Kawę czy herbatę”. Na zdjęciu
przyłapałam je pomiędzy tańcem
brzucha a oczekiwaniem
na występ Kankana podczas
Dni Blachowni w 2015 r.
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XXVI FINAŁ
WIELKIEJ ORKIESTRY
ŚWIĄTECZNEJ POMOCY
W CZĘSTOCHOWIE
14 stycznia, Plac Biegańskiego

godz. 10.00 - start licytacji ze sceny
godz. 13.00 - start koncertów
godz. 20.00 - światełko do nieba
Zagrają:

DOOM WINGS
BLACK PEARLS
LOKA
REDLIN 5
JAMAL

