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BĘDZIE NOWA HUTA SZKŁA
Na terenie huty szkła Guardian oficjalnie 
zapowiedziano budowę drugiego zakładu 
w Częstochowie. Największa w historii fir-
my inwestycja da ponad 150 nowych miejsc 
pracy.

W konferencji zapowiadającej rozbudowę, 
oprócz członków zarządu firmy Guardian 
uczestniczyli m.in. konsul generalny USA  
w Krakowie Walter Braunohler, podsekretarz 
stanu w Ministerstwie Rozwoju Tadeusz Ko-
ściński, przedstawiciele władz województwa 
śląskiego, Częstochowy oraz Katowickiej 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Podczas spo-
tkania oficjalnie zapowiedziano inwestycję,  
o której pierwsze sygnały pojawiły się jeszcze 
w maju tego roku.
Decyzja o budowie drugiego zakładu w Często-
chowie nie była przypadkowa. Zapadła w odpo-
wiedzi na rosnący popyt szkła przetwarzanego. 
Guardian jest przekonany, że Częstochowa to 
idealna lokalizacja, która umożliwi lepsze za-
spokojenie potrzeb wszystkich klientów – mó-
wił plant manager częstochowskiego oddzia-

łu firmy Grzegorz Kuźnik.
Budowa nowego zakładu już się rozpoczę-
ła. Inwestycja powstaje w pobliżu istniejącej 
huty, na terenie objętym Katowicką Specjal-
ną Strefą Ekonomiczną. Całość ma być uru-
chomiona w trzecim kwartale 2019 roku. Po 
ukończeniu inwestycji Guardian uruchomi 
nowoczesną linię powlekania szkła, gwaran-
tującą produkcję na poziomie tysiąca ton 
dziennie. Dzięki temu konsorcjum umocni 
swoją pozycję wśród producentów szkła  
w Europie.
Kilka lat temu, kiedy okazało się, że w Często-
chowie nie ma wolnych terenów inwestycyj-
nych objętych statusem specjalnej strefy eko-
nomicznej, podjęliśmy szereg działań, aby takie 
tereny zostały stworzone. Obecnie są u nas dwie 
specjalne strefy ekonomiczne, a łączna wartość 
środków w nich zainwestowanych to ponad  
1,5 mld zł. Chcemy nadal inwestować w te tere-
ny, bo jak widać warto. Jako prezydent jestem 
dumny, że to właśnie nasze miasto zostało wy-
brane jako miejsce realizacji tej inwestycji, co 
wiąże się z możliwością zaoferowania jeszcze 

więcej dobrych miejsc pracy naszym miesz-
kańcom – podkreślił prezydent Częstochowy 
Krzysztof Matyjaszczyk.
Jak zaznacza zarząd spółki, głównym założe-
niem rozbudowy jest redukcja wpływu huty 
na środowisko naturalne. Piece do wytopu 
szkła mają być najbardziej energooszczędne 
ze wszystkich, jakimi dysponuje Guardian 
Glass. Firma zainstaluje także systemy kontroli 
ochrony środowiska. Guardian przewiduje 
ponadto zbudowanie odcinka torów kolejo-
wych przeznaczonych do dostawy surowców, 
co spowoduje ograniczenie negatywnego 
oddziaływania transportu na środowisko. 
Nowa linia wyeliminuje ponad 16 tysięcy 
przejazdów ciężarówek z piaskiem rocznie.
Powstała w 2002 roku w Częstochowie huta 
szkła Guardian jest obecnie jednym z najno-
wocześniejszych tego typu przedsiębiorstw 
na świecie. Zajmuje się produkcją szkła typu 
float (szkła bezbarwnego, budowlanego, 
szkła na kolektory słoneczne) oraz szkła po-
wlekanego, wykorzystywanego między inny-
mi w budownictwie energooszczędnym.

Zakończyła się rewitalizacja Placu Orląt 
Lwowskich na Rakowie. Finał prac remon-
towych, które kosztowały 1,3 mln zł, zbiegł 
się z zaplanowanym wcześniej piknikiem 
sąsiedzkim. 

Remont placu był kontynuacją wcześniej reali-
zowanej inwestycji, związanej z przebudową 
ulic Iłłakowiczówny i Witkiewicza. Roboty objęły 
między innymi wymianę nawierzchni, instala-

cję nowych ławek, masztów flagowych i koszy 
na śmieci, a także demontaż starej fontanny  
i budowę nowej (tworzy ją kilkanaście strumieni 
wodnych wydobywających się za pomocą in-
stalacji wbudowanej w podłoże).

Na terenie placu, którego centralnym punk-
tem jest pomnik Orląt Lwowskich, pojawiła się 
również nowa zieleń miejska – nasadzono ży-
wopłoty z irgi błyszczącej; od strony Alei Poko-

ju przy fontannie pojawiła się różana rabata,  
a w narożnikach placu prostokątne raba-
ty ze strzyżonej lawendy (w kolorze fioł-
kowym). Zmieniły się również ozdoby 
wokół pomnika, który został obsadzony 
różami. Po obu stronach placu oraz w po-
bliżu ławek wypoczynkowych na podwyż-
szonych rabatach nasadzono cisy oraz irgi  
w formie brył geometrycznych. Całość zyskała 
nowe oświetlenie oraz iluminację świetlną.  

ODMIENIONE OBLICZE PLACU 



Przy ulicy Sportowej utworzono  
10 dodatkowych miejsc w filii Żłobka 
Miejskiego. Wcześniej podobne po-
wstały na Tysiącleciu. Wszystko dzięki 
realizacji dwóch edycji programu „Ak-
tywni rodzice – szczęśliwe dzieci”, w ra-
mach którego zatrudniono także nianie 
do opieki nad dziećmi w domach. Re-
alizację obu edycji projektu umożliwiła 
dotacja unijna, przyznana dzięki stara-
niom Wydziału Funduszy Europejskich 
i Rozwoju Urzędu Miasta. 

Miejski monitoring w Częstochowie 
powiększył się o kolejnych 8 kamer. 
Nowe kamery zostały zainstalowane 
w rejonie przejścia podziemnego przy 
al. Wyzwolenia. Cztery z nich skie-
rowane są na sam tunel i przystan-
ki tramwajowe, a kolejne cztery na 
przystanki autobusowe przy al. Wy-
zwolenia i teren przy przejściu pod-
ziemnym. Częstochowski monitoring 
miejski funkcjonuje od 2009 roku. 
Początkowo kamer było 18 – obecnie 
jest ich 79. Tylko w 2015 roku, dzięki 
systemowi ujawniono 4430 zdarzeń, 
z których 3568 zakończyło się inter-
wencją strażników miejskich. Rok 
później było to 3648 zdarzeń (2952 
interwencji).

Przy Szkole Podstawowej nr 38 po-
wstał nowy plac rekreacji dla młodzie-
ży i seniorów. Inwestycję zrealizowano 
w ramach Budżetu Obywatelskiego. 
Plac przy ul. Sikorskiego wyposażono 
w urządzenia zabawowe - huśtaw-
kę typu „bocianie gniazdo”, ściankę 
wspinaczkową i zestaw do podciąga-
nia. Zainstalowano także urządzenia 
fitness – wahadło/twister i dwa orbi-
treki; ustawiono ławkę z oparciem, 
kosz na śmieci, tablicę informacyjną 
z regulaminem. Wykonano również 
bezpieczną nawierzchnię piaskową  
z obrzeżem oraz nawierzchnię z kru-
szywa pod urządzeniami fitness.

{ MIASTO }
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Obok działań miasta na rzecz lepszej komunikacji czy lepszej 
pracy, od dłuższego czasu pracujemy nad tym, aby Często-
chowa po prostu była miastem przyjaznym dla mieszkańców. 

Wiele już zostało zrobione, ale sporo jeszcze przed nami, zwłaszcza że 
„przyjazne miasto” to określenie dosyć pojemne, a każdy ma przecież 
prawo do swojej autorskiej wizji w tym zakresie. My wytyczyliśmy 
trzy priorytety działań: chcemy, żeby Częstochowa była coraz bar-
dziej aktywna, zielona i kulturalna.
Kierunek aktywny to m.in. nowe place zabaw i rekreacji ruchowej, 
boiska sportowe, modernizacja basenów, budowa parku wodnego 
(przypomnę, że umowa na projekt i wykonanie została podpisana 
w sierpniu br.), czy rewitalizacja Parku Wypoczynkowego Lisiniec. 
W końcu października podpisaliśmy umowę na realizację kolejnych 
prac w parku. Strefa Wypoczynku Adriatyk z pawilonem plażowym, 
rozbudowaną plażą, kładką nad kanałem, pomostami, wieżą dla ra-
towników, nową aranżacją zieleni i parkingami powstanie kosztem 
8,3 mln zł do połowy października przyszłego roku, ale pierwsze 
efekty powinny być widoczne już na początku letniego sezonu. Jeżeli 
chodzi o nowe boiska wielofunkcyjne w ostatnich kilku latach po-
wstało ich -  głównie przy szkołach – ponad 40, a placów rekreacji dla 
dorosłych i zabaw dla dzieci przybyło ponad 70, nie licząc tych, które 
powstały ze środków administracji osiedli mieszkaniowych. Taki „wy-
syp” miejsc służących aktywności to także efekt wyborów podjętych 
przez mieszkańców głosujących na zadania zgłoszone w ramach 
Budżetu Obywatelskiego. Czekamy właśnie na wyniki głosowania 
na projekty zgłoszone w tym roku, których realizacje będą cieszyć  
w przestrzeni miejskiej w roku przyszłym. 
Wśród pomysłów budżetowych i inicjatyw lokalnych częstochowian 
coraz więcej pojawia się także takich, które chcą wzbogacić miejską 
zieleń. To dobrze, bo straciliśmy trochę drzew w mieście, zarówno  

w wyniku nadmiernej liberalizacji prawa i intensywnych wycinek na 
działkach prywatnych, jak i w efekcie tegorocznych pogodowych 
anomalii. Niełatwo to uzupełnić, dlatego – oprócz planowania więk-
szej liczby miejskich nasadzeń i tworzenia małych osiedlowych skwe-
rów, zachęcam do włączenia się – właśnie teraz – do akcji jesiennego 
sadzenia drzewek w Częstochowie. Można je posadzić w miejscach 
wyznaczonych i przygotowanych przez Wydział Ochrony Środowi-
ska Urzędu Miasta w jedenastu lokalizacjach – w kilku dzielnicach. 
Są oczywiście określone wymogi stawiane drzewkom, w zakresie ich 
wielkości i gatunków planowanych do zasadzenia. O szczegółach 
akcji można poczytać w miejskim portalu, jeżeli planujemy sadzenie 
dobrze też skontaktować się wcześniej z referatem przyrody i utrzy-
mania zieleni. Kto nie zdąży do połowy listopada, kolejna szansa na 
własne drzewko na miejskiej działce będzie wczesną wiosnę – do  
15 kwietnia.
Jeszcze słowo o kulturze. Mam nadzieję, że częstochowska oferta 
ostatnich lat broni się dobrze, co nie znaczy, że nie myślimy o nowych 
inicjatywach i imprezach dla tych, którzy chcą z miejskiej kultury 
korzystać. Wystarczy zajrzeć do naszego miesięcznika (ponownie 
nagrodzonego), żeby przekonać się, że nie musimy mieć w tym za-
kresie kompleksów. Duża w tym zresztą zasługa ludzi, którzy te ofer-
tę kulturalną współtworzą – środowiska artystycznego, animatorów 
i wolontariuszy…
Chcę, by Częstochowa stała się miejscem coraz bardziej przyjaznym 
do życia. Kierunek Przyjazna Częstochowa powstał właśnie po to, 
by jak najlepiej odpowiedzieć na potrzeby mieszkańców i wspólnie  
z nimi je realizować.             

Krzysztof Matyjaszczyk
Prezydent Miasta Częstochowy

PYTAMY PREZYDENTA 

O „PRZYJAZNE” 
PRIORYTETY

STOP NIELEGALNEMU 
GRAFFITI
Czas powiedzieć „dość” wandalom i ich 
obraźliwym rysunkom na miejskich ele-
wacjach - to główne przesłanie nowej akcji 
edukacyjnej pod hasłem „Stop nielegal-
nemu graffiti”, prowadzonej przez Zakład 
Gospodarki Mieszkaniowej w Częstocho-
wie.  W ramach kampanii powstał między 
innymi spot filmowy z udziałem Tomasza 
Sętowskiego i uczniów Zespołu Szkół Pla-
stycznych. Wkrótce też powinny pojawić 
się nowe, artystyczne murale. 

Obraźliwe napisy i rysunki na murach nisz-
czą nie tylko pozytywny wizerunek miasta, 
ale są także problemem natury materialnej, 
bo ogromne koszty naprawy zniszczonych 
elewacji budynków ponoszą mieszkańcy,  
w tym przypadku lokatorzy miejskich zaso-
bów. Z uciążliwym zjawiskiem nielegalnego 
graffiti zmagają się zarządcy budynków i służ-
by miejskie. Niestety, często bezskutecznie. 
Stąd pomysł kolejnej akcji edukacyjnej dla lo-
katorów zasobów komunalnych i wszystkich 
mieszkańców miasta.
ZGM nie jest przeciwny graffiti, tylko chce, żeby 
było ono robione w sposób cywilizowany, pod 
nadzorem – mówi prezydent Krzysztof Maty-
jaszczyk. – Miasto jest otwarte dla różnych form 
sztuki. Liczymy, że takich momentów współpra-
cy różnych osób, grup, środowisk będzie w mie-
ście znacznie więcej.
Kampania „Stop nielegalnemu graffiti” ma 
zwrócić uwagę na ten ogromny i kosztowny 
problem. Zaczęliśmy od edukacji w placówkach 

oświatowych. Pismo z wytycznymi i prośbami 
o interwencję trafiło już do dyrektorów często-
chowskich szkół ponadgimnazjalnych. Problem 
nielegalnego graffiti poruszany jest w trakcie 
lekcji wychowawczych oraz podczas szkolnych 
wywiadówek z rodzicami uczniów. A to dopiero 
początek naszych edukacyjnych działań – opo-
wiada prezes ZGM „TBS” Paweł Konieczny.
W ramach akcji powstał też spot filmowy. 
Do udziału w nim zaangażowano Toma-
sza Sętowskiego, artystę znanego nie tylko  
w Polsce. Przekonuje on, że warto oddać 
mury artystom, nie wandalom. Sam Sętowski 
jest autorem wielu murali. Tylko w Częstocho-
wie, na Placu Biegańskiego, można podziwiać 
jego „Wieżę Babel”. Dzieło to zostało również 
utrwalone w spocie promocyjnym kampanii.
Do udziału w filmie ZGM TBS zaprosił też 
społeczność Zespołu Szkół Plastycznych  
w Częstochowie. W roku szkolnym 2017/2018 
w placówce ruszyła klasa o nowej specjal-
ności – mural. Nic więc dziwnego, że szkoła 
mówi stop nielegalnym rysunkom i napisom 
na elewacjach bloków. Zamiast obraźliwych 
malowideł na blokach proponuje prace au-
torstwa uczniów „Plastyka”. Dzieła zostaną wy-
konane w różnych technikach, między innymi 
w klasycznej. Na murach zasobu ZGM TBS po-
jawi się także oryginalna ceramika. Wszystko  
w ramach warsztatów ćwiczeniowych, które 
są częścią nowej podstawy programowej. 
Opiekunem grupy jest Cezary Stojek. ZGM 
przygotował 46 miejsc, gdzie młodzież będzie 
mogła popisać się swoim talentem.

Miesięcznik „Jasne, że Częstocho-
wa” już po raz trzeci w historii zo-
stał nagrodzony Kryształem PR  
w kategorii najlepsza gazeta/biule-
tyn miejski.

W konkursie, który jest rozstrzygany na 
corocznej ogólnopolskiej konferencji po-
święconej problematyce public relations 
w administracji, biorą udział jednostki 
samorządów terytorialnych, administracji 
państwowej oraz spółki samorządowe  
z całego kraju. Jego celem jest promowa-
nie i nagradzanie najbardziej wartościo-
wych inicjatyw, inspirujących do kreatyw-

nych działań, rozwiązań i ciekawych 
realizacji. W kategorii najlepsza gaze-
ta/biuletyn miejski oceniano: projekt  
i rozwiązania graficzne, tematykę, skład, 
rotację tekstów, ciągłość na przestrzeni 
lat oraz użyteczność dla mieszkańców. 
 
Częstochowa już po raz trzeci otrzy-
mała Grand Prix konkursu w kate-
gorii gazety miejskiej za miesięcznik 
„Jasne, że Częstochowa”. Wcześniej 
Kryształy PR miasto zdobywało  
w 2012 i 2014 r. , ma na koncie także 
wyróżnienie w ubiegłorocznej edy-
cji konkursu.

MAMY KOLEJNE GRAND PRIX 
Centrum Informatyczne - działające od 
lipca 2016 roku w strukturach ZF TRW 
– przeprowadza się w listopadzie wraz 
z Biurem Zakupów do nowoczesnego 
budynku przy ul. Racławickiej 40.

Centrum IT zatrudnia aktualnie 100 osób  
i aktualnie rekrutuje kolejnych 50. Infor-
matycy mogą znaleźć pracę w obszarze in-
frastruktury, SAPa, aplikacji inżynieryjnych 
czy MESa. Ciekawe projekty w międzyna-
rodowym środowisku i kontakt z nowymi 
technologiami znajdą tu zarówno admini-

stratorzy systemów, programiści, analitycy 
biznesowi czy menedżerowie projektów.
Ekspansja ZF to nie tylko rozwój Cen-
trum Informatycznego. Biuro Zakupów 
zatrudnia dziś ponad 70 osób. Centrum 
Inżynieryjne posiada w sumie ponad 500 
inżynierów, w tym również w biurze przy 
ul. Popiełuszki. Centrum Finansowe na 
początku grudnia przeniesie część załogi  
z ul. Legionów do nowej lokalizacji przy  
ul. Jagiellońskiej w związku z kolejnymi re-
krutacjami 100 osób. Same centra usługowe 
zatrudniają aktualnie ponad 1000 osób.

NOWE BIURO ZF TRW W CENTRUM MIASTA



Ponad pięćset kilometrów pokonali na ro-
werach uczestnicy sztafety „Waszymi Ocza-
mi Poznajemy Świat”. W akcji wzięły udział 
osoby niewidome, które wraz ze swoimi 
przewodnikami przejechały tandemami  
z Częstochowy na Hel. 

„Waszymi Oczami Poznajemy Świat” to inicjaty-
wa propagująca turystykę rowerową, kolarstwo, 

transport alternatywny, aktywność niewido-
mych i słabowidzących oraz wolontariat. Akcja 
rozpoczęła się w Częstochowie prezentacją 
techniki jazdy na tandemie - którą prowadził 
Dariusz Flak, złoty medalista Paraolimpiady 
w Pekinie ze startu wspólnego na tandemie  
z Andrzejem Zającem. Podobne pokazy miały 
miejsce również w innych miastach i zachęcały, 
by spróbować swoich sił jako przewodnik rowe-

rowy podczas jazdy z niewidomym na tande-
mie.
Organizatorzy akcji chcieliby też wesprzeć do-
posażanie pracowni tyfloinformatycznej dla 
dzieci niewidomych i słabowidzących ośrodka 
Polskiego Związku Niewidomych w Częstocho-
wie. Pracownia powstaje w ramach projektu 
Przedpokój Marzeń, Kampanii na Rzecz Pogod-
nego Dzieciństwa. Ma to być miejsce integracji 
rówieśniczej. Każdy ma inaczej rozwinięte zmy-
sły, a widoczny brak któregoś z nich nie może 
być przyczyną zepchnięcia na margines. Dla 
dzieci niewidomych i słabowidzących opano-
wanie programów komputerowych i swobod-
ny dostęp do nowych technologii to szansa  
w przyszłości na pracę i satysfakcjonujące życie.

{ SPORT }
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CZĘSTOCHOWA 
NA DRUGIM MIEJSCU 

Zakończyła się piąta edycja 
akcji Honorowy Dawca Energii 

Fortum. Biorący w niej udział 
częstochowianie przebyli 

łącznie 262 tys. kilometrów, 
dzięki czemu zajęli drugie 

miejsce i wywalczyli 20 tys. zł 
dla Fundacji Chrześcijańskiej 

„Adullam”.

HONOROWY DAWCA ENERGII FORTUM:

Tegoroczna edycja programu HDEF trwała 
od 22 kwietnia do 30 września. W tym czasie 
wzięło w nim udział ponad 600 częstochowian, 
którzy łącznie przebyli 262 tysiące kilometrów. 
Pozwoliło to na wytworzenie ponad 12 milio-
nów watogodzin energii i dało drugie miejsce  
w klasyfikacji miast. Spośród trzech dostęp-
nych dyscyplin, w Częstochowie najchętniej 
wybierano jazdę na rowerze.
W tym roku dla naszego miasta biegało, jeździło 
na rowerze i uprawiało nordic walking ponad 
100 osób więcej niż podczas poprzedniej edycji.  
W ostatecznej klasyfikacji tylko nieznacznie prze-
graliśmy z Zabrzem. To pokazuje, że zaintereso-
wanie akcją w Częstochowie rośnie, za co chciał-
bym podziękować wszystkim biorącym w niej 
udział – mówił podczas konferencji prasowej 
podsumowującej HDEF prezydent Częstocho-
wy Krzysztof Matyjaszczyk.
W akcji Honorowy Dawca Energii Fortum, jak 
co roku startowały miasta, na terenie których 
działa Fortum. Ostateczną rywalizację wygrało 
Zabrze, tuż za nim była Częstochowa, dalej By-
tom, Wrocław i Płock.
Dzięki zajęciu drugiego miejsca częstochowia-
nie wywalczyli 20 tys. zł, które trafią do Funda-
cji Chrześcijańskiej „Adullam”, wspomagającej 
osoby znajdujące się w kryzysie życiowym. 
Działalność fundacji opiera się między innymi 
na prowadzeniu stołówki charytatywnej, pla-
cówek dla bezdomnych mężczyzn, świetlicy 
dla dzieci i młodzieży, klubu dla osób starszych, 

punktu informacyjno-konsultacyjnego, czy 
punktu wydawania odzieży. Jako podmiot eko-
nomii społecznej fundacja prowadzi również 
działania na rzecz aktywizacji zawodowej i inte-
gracji społecznej.
Udział w programie przyniósł nam wyłącznie 
korzyści. Oprócz wsparcia finansowego, war-
tością jest dla nas poznanie wielu osób, które 
włączyły się w akcję, zacieśnienie współpracy  
z innymi organizacjami pozarządowymi, a tak-
że aktywizacja samych podopiecznych fundacji, 
którzy również zdobywali kilometry dla naszego 
miasta – podsumowała prezes Fundacji Chrze-

ścijańskiej „Adullam” Elżbieta Ferenc.
W pięciu dotychczasowych edycjach HDEF 
Częstochowa zajmowała kolejno: dwa razy 
pierwsze, dwa razy trzecie i raz drugie miejsce. 
Każdorazowe uczestnictwo w akcji wiązało się 
z wywalczeniem środków finansowych, któ-
re trafiły do organizacji zajmujących pomocą 
potrzebującym. Otrzymały je: Stowarzyszenie 
Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Czę-
stochowie (2013), Stowarzyszenie Yava (2014), 
Fundacja „Oczami Brata” (2015), Terenowy Ko-
mitetu Ochrony Praw Dziecka (2016), a w tym 
roku Fundacja Chrześcijańska „Adullam”.

NOC WOJOWNIKÓW
To będzie jedna z najbardziej prestiżowych gal bokserskich organizowanych w ostatnich latach w naszym mieście. 
18 listopada, w Hali Sportowej Częstochowa, na imprezie sygnowanej przez dwie grupy promotorskie Tymex Boxing 
Promotion i MB Promotions,  były mistrz świata Tomasz Adamek zmierzy się z Kameruńczykiem Fredem Kassim. 

Jeśli „Góral” z Gilowic pokona niewygodnego rywala, może otrzymać kolejną szansę rywalizacji 
o tytuł czempiona globu w wadze ciężkiej.

Tego wieczora kibice z całą pewnością 
dopingować będą również Roberta 
„Araba” Parzęczewskiego. Częstocho-
wianin pokonuje w szybkim tempie 
kolejne szczeble zawodowej kariery  
i choć zdarzyła mu się jedna poraż-
ka, 17 pozostałych walk rozstrzygnął 
na swoją korzyść. Dla 24-latka batalia 
przed własną publicznością będzie tyl-
ko jednym z etapów przygotowań do 
kolejnych starć o tytuły w wadze pół-
ciężkiej. Przypomnijmy, że „Arab” ma 
już na koncie pas młodzieżowego mi-
strza świata organizacji WBO. Sięgnął 
po niego po wygranej w Częstochowie 
nad Gruzinem Zurą Mekereshvilim. 

Parzęczewski już trenuje przed kolej-
nym sprawdzianem, choć w pamięci 
ma dramatyczny pojedynek z  wrze-
śnia tego roku, gdy w podwarszaw-
skich Łomiankach pokonał przez 
nokaut techniczny (arbiter po ciosach 
częstochowianina odesłał rywala do 
narożnika) Czecha Tomasa Adamka.

Tamta walka to już historia – mówi 
Parzęczewski. – Ale bolesna, bo po 
zderzeniu głowami przez większą część 
potyczki biłem się na pięści z poważnym 
rozcięciem nad okiem. Dziś po rozcięciu 
i szyciu pozostała tylko blizna, która 
musi być leczona regularnym wciera-
niem maści. Treningi kontynuuję nor-
malnie, lecz musiałem na jakiś czas za-
przestać walk sparingowych. Robię za to 
inne ćwiczenia – wyjaśnia Parzęczewski.

Częstochowski mistrz na razie jeszcze 
nie wie, kto będzie jego rywalem. Po-
zostali uczestnicy w większości już ich 
poznali. W wadze półśredniej Łukasz 
Wierzbicki skrzyżuje rękawice z Micha-
łem Żeromińskim, w junior półśredniej 
Michał Leśniak powalczy z Kamilem 
Młodzińskim, natomiast w super śred-
niej Mateusz Rzadkosz przetestuje rin-
gowe umiejętności Tomasza Gromadz-
kiego. Galę w Częstochowie pokaże 
telewizja Polsat Sport. 

Andrzej Zaguła

WASZYMI OCZAMI 
POZNAJEMY ŚWIAT
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NOW Y
Do niedawna pojawiał się w Częstochowie gościnnie: gra Horacego w „Hamlecie” 

André Hübnera-Ochodlo. Akompaniował także podczas teatralnych koncertów, 
grając na harmonijce ustnej, ostatnio podczas wieczoru poetyckiego poświęconego 

Agnieszce Osieckiej. Od tego sezonu będzie go jednak zdecydowanie więcej. 
Poznajcie nowego aktora Teatru im. A. Mickiewicza - Adama Machalicę. W ZESPOLE

Magda Fijołek: Minęły dwa miesiące  
Pana pracy w Częstochowie. Jak się Pan tu 
odnajduje?
Adam Machalica: Coraz lepiej. Bardzo się cie-
szę, że dyrektor Dorosławski obdarzył mnie 
zaufaniem i zaproponował wejście do stałego 
zespołu Teatru im. Adama Mickiewicza. Tym 
bardziej, że Częstochowa spodobała mi się od  
pierwszego wejrzenia, czyli od czasu pracy nad 
premierą „Hamleta” w 2014 r. To miasto dało mi 
wówczas sporo oddechu po życiu studenc-
kim w Warszawie. Za każdym razem, kiedy tu 
przyjeżdżałem, mogłem się zatrzymać, znaleźć 
czas dla siebie. Teraz to się zmienia, Częstocho-
wa będzie zajmowała coraz więcej miejsca  
w moim życiu. Będzie drugim ważnym mia-
stem, zaraz po rodzinnym Poznaniu.

Ma Pan już tutaj swoje ulubione miejsca?
Bardzo lubię spacery. Uwielbiam ten sposób 
spędzania wolnego czasu. Lubię się wałęsać, 
zaglądać w różne miejsca, kontemplować. Te-
raz te spacery nabrały innego sensu - łączę je 
z poznawaniem miasta. Zaczynam też mieć 
tutaj swoje ulubione ścieżki i rytuały. Lubię 

{ TEATR }

zjeść śniadanie w III Alei, a potem przejść nią 
do pracy. 

Czyli jeśli spotkamy Pana na jakiejś ulicy,  
w odległej od teatru części miasta, nie  
musimy się martwić, że Pan się zgubił?
Absolutnie, po prostu będzie to mój czas dla 
siebie. 

„Stopklatka”, listopadowa premiera Teatru 
im. A. Mickiewicza, to drugie przedsta-
wienie, w którym będziemy Pana oglądać 
w Częstochowie. Rola-wyzwanie, gdyż 
spektakl ten to właściwie monodram, który 
zawsze jest testem umiejętności aktora.
To prawda, nieco mnie ta sytuacja stresuje, bo 
będzie to moja pierwsza główna rola na tej scenie  
i od razu monodram. To trochę taki skok na głębo-
ką wodę. Podoba mi się jednak tekst, nad którym 
pracujemy. Z biegiem prób nabiera coraz bardziej 
realnych kształtów i choć pozostaje wyzwaniem, 
to mnie nie przerasta. Dobrze się z tą rolą czuję.

A głównego bohatera Pan lubi?
Ja go bardzo lubię. W pewnym sensie jest bar-

dzo podobny do mnie. Ma swój świat, ale nie 
zamyka się w nim, raczej zaprasza do niego 
innych. Najbardziej jednak lubię jego poczucie 
humoru.

Spektakl skierowany jest przede wszystkim 
do młodego widza, jest też Pan jednym  
z najmłodszych aktorów w częstochow-
skim teatrze. Inaczej było w Szkole  
Teatralnej, tam był Pan wręcz seniorem...
Rzeczywiście, na studiowanie aktorstwa zdecy-
dowałem się dopiero w wieku 26 lat. Chociaż 
pewnego rodzaju presja, wynikająca z moich 
korzeni, pojawiała się już wcześniej. Nie była 
to jednak presja ze strony rodziny. Ani mama, 
ani tata - który jest aktorem Teatru Nowego  
w Poznaniu - nie namawiali mnie do tego. Ra-
czej dawali przestrzeń na odnalezienie własnej 
drogi. Studiowałem socjologię i jednocześnie 
zahaczyłem się do offowego teatru Korporacja 
Teatralna w Poznaniu. Sprawiało mi to frajdę, 
ale nie było najważniejsze.

Co zatem było najważniejsze?
W tamtym czasie muzyka. 

A nazwisko aktorskiego rodu potrafi ciążyć?
Kiedyś tak, teraz już nie. Najtrudniej było, 
kiedy dziadek grał w serialu „Złotopolscy”, 
wtedy byłem od razu stygmatyzowany.  
W związku z tym, wielu rzeczy nie mogłem 
robić. Co najzabawniejsze, nazwisko ni-
gdy nie pomagało mi w życiu teatralnym,  
a w Szkole Teatralnej wręcz utrudniało. Były 
oczekiwania, żebym grał jak Henryk Macha-
lica, a ja nie chcę nikogo naśladować. Chcę 
aktorsko być sobą. Nauczyłem się jednak 
nie brać swojego nazwiska na plecy, tylko 
na klatę.

Wróćmy do muzyki, bo jest Pan aktorem  
z pasją - gra Pan na harmonijce ustnej 
od wielu lat.
Co więcej, kiedyś była ona prawie całym 
moim światem. Szczególnie w wydaniu 
bluesowym. Teraz traktuję grę na harmo-
nijce bardziej hobbystycznie. Chciałbym to 
jednak odświeżyć. Może uda mi się pocho-
dzić w Częstochowie na jam sessions. Tym 
bardziej, że poznałem już kilku tutejszych 
muzyków.

STOPKLATKA
W Teatrze im. Adama Mickiewicza 

trwają przygotowania do najnowszej 
premiery. Tym razem będzie to spek-

takl przede wszystkim dla młodego 
widza. Nie oznacza to jednak taniej 
dydaktyki i moralizatorstwa. „Stop-

klatka” porusza trudne temat i robi to 
w absolutnej szczerości i uczciwości.

Przedstawienie opowiada historię chłopaka, 
który ulegając poważnemu wypadkowi, zosta-
je sparaliżowany i skazany na wózek inwalidzki. 
Nowa sytuacja wpływa na jego relacje z najbliż-
szymi. Matka staje się przede wszystkim opie-
kunką, a dziewczyna odwiedza go już tylko  
z litości. Kolejne sceny ukazują codzienne zma-
ganie się z chorobą, z uciekającymi spojrzenia-
mi napotkanych ludzi, brakiem zrozumienia  
i tęsknotą za życiem sprzed wypadku. Chłopak 
coraz mocniej zanurza się w świat swojej wła-
snej, nieograniczonej wyobraźni. Wtedy też 
okazuje się, że w życiu – w odróżnieniu od fil-
mu – nie można niczego zatrzymać w stopklat-
ce. Dla głównego bohatera jest nią moment 
wypadku, który na zawsze przewartościowuje 
jego życie. 

Spektakl został stworzony przez twórców mło-
dego pokolenia, którzy doskonale wiedzą, jak 
dotrzeć do widza poznającego dopiero magię 
teatru. Malina Prześluga, autorka sztuki, ma 

34 lata i napisała już kilkanaście dramatów dla 
dzieci i młodzieży. Jak sama przyznaje: Warto 
pisać specjalnie dla nich. Choć to bardzo trudny, 
zbuntowany odbiorca. Do teatru przychodzi 
„na lektury”, albo trafia na spektakl, w którym 
język jest oldschoolowy, czyli… taki sprzed 
dwóch miesięcy. Z kolei za reżyserię odpowia-
da Agnieszka Baranowska. Ta młoda artystka, 
wielokrotnie współpracowała z młodzieżą na 
warsztatach teatralnych i realizowała dla niej 
spektakle. Jak sama mówi: Prowadziłam zaję-
cia z młodzieżą, dlatego też zdaję sobie sprawę, 
jak trudno jest ją przekonać do siebie. Uważam, 
że młodych ludzi trzeba po prostu traktować se-
rio. Dlatego w tym spektaklu chciałabym szcze-
rze powiedzieć im, że nic nikomu nie muszą udo-
wadniać. Że przede wszystkim warto pozwolić 
sobie na bycie prawdziwym, bo to właśnie daje 
autentyczną siłę. Młodzi w obecnych czasach są 
ze wszech stron przekonywani, że o akceptację 
muszą walczyć. Ten spektakl ma im pokazać, że 
wcale tak nie jest.

„Stopklatka” to niemalże monodram, łączący 
w sobie różne formy teatru z teatrem formy 
włącznie. W głównej roli występuje Adam 
Machalica, nowy i najmłodszy członek często-
chowskiego zespołu aktorskiego. Bardzo lubię 
formę monodramu. Sama często w nich wystę-
puję. To duże wyzwanie dla aktora, bo przez cały 
czas musi utrzymywać skupienie widza na sobie, 
wykorzystując w tym celu maksimum warszta-
towych zdolności - mówi reżyserka przedsta-
wienia.
Twórcy spektaklu liczą na to, że trafi on nie 
tylko do młodych, ale też do ich rodziców. Na-
szym marzeniem jest, aby przychodzili na niego 
razem, a po nim mogli ze sobą porozmawiać  
i otworzyć się na siebie. Siłą teatru zawsze było to 
że daje możliwość wyjątkowego spotkania czło-
wieka z człowiekiem i przyjrzenia się sobie i ota-
czającej rzeczywistości z większym dystansem 
- dodaje Baranowska. 

Magda Fijołek
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Reżyserka: Agnieszka Baranowska, 
scenografka: Kamila Grzybowska- Sosnowska 
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Joanna Ambroz, czyli Joanna Lewandowska - projektantka graficzna, 
ilustratorka, z zamiłowania również introligatorka, absolwentka 

Zespołu Szkół Plastycznych im. Jacka Malczewskiego w Częstochowie, 
Stypendystka Prezydenta Miasta Częstochowy oraz Rektora 

ASP Katowice, obecnie studentka tejże uczelni. 
Właśnie Wydawnictwo BOSZ wydało jej książkę - „Cięcie. Włosy ludu 

polskiego”, której materiał pochodzi z dyplomu licencjackiego.

WŁOSY LUDU POLSKIEGO

Michał Wilk: Ilustratorka, projektantka 
graficzna, introligatorka, czy jeszcze ja-
kąś profesję możemy dołożyć do tego 
zestawu?

Joanna Ambroz: Sama o sobie myślę, że 
umiem myśleć i rysować. To najlepiej opi-
suje to, co robię. Oprócz samych kwestii 
wizualnych koordynuję swoje projekty, 
wykonuję do nich badania, tak jak to było 
w wypadku Cięcia.

A wszystko zaczęło się od...?

Chyba od rysunku kota z wieloma noga-
mi. Mój tata jest właścicielem tej wesołej 
twórczości. Trudno mówić o początkach. 
Dzieci rysują, ja rysowałam dużo. U mnie 
w domu było mnóstwo sztuki, mama ma-
lowała (kiedyś powiedziała mi, że nie mogę 
dotykać jej farb olejnych, bo są niemożliwe 
do zmycia, uwierzyłam), a siostra poszła do 
szkoły plastycznej.
Przeważnie wybierałam sobie zbyt ekscen-
tryczne tematy, jak dla przedszkolaka czy 
dziecka z podstawówki. W klasach począt-
kowych mieliśmy wyklejać ptaki z bibuły. 
Wykleiłam ptaka kiwi. Nikt nie zrozumiał. 
Od piątej klasy zaczęłam chodzić na zaję-
cia z rysunku do profesora Czarnockiego. 
Później zdałam do „Plastyka”, na tryb sze-
ścioletni. 

Dyplom licencjacki obroniłaś w 2016 
roku na ASP w Katowicach z oceną 
celującą. Do tego zostałaś za to uhono-
rowana medalem Rektora. Teraz „Cięcie. 
Włosy ludu polskiego” możemy kupić 
w księgarniach. Opowiedz o swojej 
książce.

Podstawowy opis mówi, że Cięcie jest 
książką na temat włosów w kulturze pol-
skiej, zajmującą się przyzwyczajeniami, 
wierzeniami i aspektami społecznymi  
w ich kontekście. Całość została napisana na 

{ KUŹNIA TALENTÓW }
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podstawie moich badań nad materiałami  
z XIX i XX wieku. Tekst opracował Paweł 
Ziegler. „Cięcie” jest publikacją wielowar-
stwową, jedną z warstw są informacje do-
tyczące polskiej wsi. Na przykład kiedyś 
dzieciom po urodzeniu, aż do pierwszych 
oznak samodzielności, nie myło się główki. 
Z tego powodu tworzyła się na niej skoru-
pa złożona z włosów, brudu i łoju. Nazy-
wano ją ciemieniuchą, która miała chronić 
nowego członka rodziny przed chorobami, 
jąkaniem i ogólnopojętą głupotą.

A co powiesz o ilustracjach, które tam 
obejrzymy?

Ilustracje są przedstawieniem człowieka  
w otoczeniu figur geometrycznych. Różo-
we abstrakcyjne formy są w książce syno-
nimem włosów. Tworząc ilustracje, inspi-
rowałam się dokonaniami Egona Schiele, 
przedstawiciela ekspresjonizmu wiedeń-
skiego oraz El Lissitzkim, związanym z kon-
struktywizmem. 

Wiem, że zaczęłaś studiować drugi kie-
runek studiów. Jakie w związku z tym 
masz plany na przyszłość?

Rozpoczęłam studia na kierunku Wzornic-
twa, kontynuując równocześnie studiowa-
nie Projektowania Graficznego na studiach 
magisterskich. Dla mnie jest to pójście  
o krok dalej w projektowaniu, rozwinięcie 
umiejętności, rozszerzenie spektrum sto-
sowanych mediów. Kiedy coś robię, nie 
kieruję się wyobrażeniem efektu – chcę 
rozwiązać konkretny problem, to on defi-
niuje formę.

Więcej informacji o Joannie Ambroz  
i jej dorobku można znaleźć na stronie:  
www.joannaambroz.pl

fot. ze zbiorów Joanny Ambroz

CIĘCIE



12 LISTOPAD 2017 www.cgk.czestochowa.pl 13LISTOPAD 2017www.cgk.czestochowa.pl

{ JUBILEUSZ } { WYSTAWA }

Niechęć

MGS to instytucja, która daje możliwość 
kontaktu z różnymi formami sztuki. Pre-
zentuje zarówno dorobek lokalnych 
środowisk artystycznych, jak i dzieła 
twórców, którzy należą już do kanonu 
współczesnej sztuki polskiej. Nie sposób 
wymienić tu wszystkich artystów prezen-
towanych przez czterdzieści lat istnienia 
galerii, ale warto wspomnieć choćby 
Władysława Hasiora, Tadeusza Kantora, 
Jerzego Nowosielskiego, Franciszka Sta-
rowieyskiego, Jana Lebensteina, Szymo-
na Wypycha, Jerzego Dudę Gracza, czy 
Edwarda Dwurnika. 

Aby przybliżyć historię galerii trzeba się-
gnąć do roku 1977, kiedy w Częstocho-
wie, wzorem innych miast wojewódz-
kich, powołano do życia Biuro Wystaw 
Artystycznych. Funkcję dyrektora pełnił 
wtedy Stanisław Banek, który stworzył 
i wykreował pierwszy szkielet progra-
mowy oraz główne założenia rozwoju 
tej nowo powstałej instytucji kultury.  
W 1989 roku powstał natomiast Ośrodek 
Kultury Filmowej – obecnie Kino Studyj-
ne OKF Iluzja. Rok później włączono go 
do struktur administracyjnych galerii  
i odtąd funkcjonuje jako równorzędny 
dział programowy.

Przez lata działalności Miejskiej Gale-
rii Sztuki kolejni dyrektorzy (Wojciech 
Skrodzki, Marian Panek, Czesław Tar-
czyński, Anna Paleczek-Szumlas), wraz  
z doskonale wykwalifikowanym zespo-
łem pracowników i kuratorów, wprowa-
dzali nowe punkty programowe, które 
do dziś są wizytówkami instytucji. 

Triennale Sztuki Sacrum, zainicjowane 
w 1991 roku, należy do najważniejszych 
wydarzeń kulturalnych w mieście. Przez 
dziewięć edycji zdołało wypracować 
miano imprezy prestiżowej, znanej i po-
ważanej w całej Polsce. Ideą Triennale 
jest łączenie współczesnej świadomości 
twórczej z wyrażeniem doświadczenia 
Sacrum, lecz każda jego odsłona odbywa 
się pod innym hasłem programowym. 
Do tej pory były to: „Człowiek – wiara” 
(1991r.), „Wiara – sztuka” (1994 r.), „Czło-
wiek – wiara – sztuka” (1997 r.), „Muzeum 
wyobraźni” (2000 r.), „Ku cywilizacji życia” 
(2003 r.), „Sztuka wobec zła” (2006 r.), 
„Dom – droga istnienia” (2009/10 r.), „Sa-
crum/Profanum” (2013 r.), „Wspólnota, 
Współczucie, Współczułość” (2016 r.).

Warto też wspomnieć o innych wy-
stawach problemowych, które śmiało 
poruszały tematy istotne dla ludzkiej 
egzystencji. W tej kategorii na długo  

w pamięci widzów zapisały się takie eks-
pozycje jak: „Refleksja o śmierci” (1997 r.), 
„Czy malarstwo może zbawić” (1997 r.), 
„Czas w fotografii, czas fotografii” (2002r.), 
„Żywoty zwierząt” (2006r.), „Dionizos – 
współczesna odsłona mitu” (2014/2017 r.).

Bardzo ważnym miejscem na mapie 
Częstochowy, odwiedzanym przez miło-
śników sztuki z całego świata, jest stała 
wystawa prac Zdzisława Beksińskiego. 
Zwyczajowo nosi ona nazwę Muzeum 
Beksińskiego. Dzięki uprzejmości kolek-
cjonerów Anny i Piotra Dmochowskich 
oraz wsparciu władz miasta, MGS od 
jedenastu lat ma możliwość prezentacji 
twórczości tego wybitnego artysty.

Galeria wspiera również wschodzące ta-
lenty artystyczne, organizując konkursy 
dedykowane młodym plastykom i foto-
grafikom (Konkurs na Obraz dla Młodych 
Malarzy im. M. Michalika,  Międzynaro-
dowy Salon Martwa Natura w Fotografii). 
Od kilku lat realizowany jest także Pro-
gram Promocji Młodych Antresola. 

MGS ściśle współpracuje ze środowiska-
mi artystycznymi miasta. Ze Związkiem 
Polskich Artystów Plastyków Okręgu 
Częstochowskiego od 40 lat tworzy wy-
stawy prac z Pleneru Jurajskiego. Prezen-
tuje osiągnięcia artystyczne i naukowe 
pracowników Wydziału Sztuki Akademii 
im. Jana Długosza w Częstochowie oraz 
dodatkowo wspiera i docenia talent stu-
dentów, organizując przegląd i obronę 
prac dyplomantów tejże uczelni. We 
współpracy z dyrekcją i kadrą nauczyciel-
ską Zespołu Szkół Plastycznych, pomaga 
rozwijać liczne zainteresowania sztuką 
wszechstronnie uzdolnionej młodzieży 
z tej szkoły. Zachęca najmłodszych oraz 
niezrzeszonych do zmierzenia się z rolą 
artysty, prezentując ich prace w Galerii 
Zwiastun. 

Przez wszystkie te lata o kierunku roz-
woju Miejskiej Galerii Sztuki oraz Ośrod-
ka Kultury Filmowej decydowali przede 
wszystkim pracujący tu ludzie. Zawsze 
był to zespół specjalistów o wybitnych 
kompetencjach, którzy swoją pracą przy-
czyniali i przyczyniają się do upowszech-
niania kultury oraz budowania więzi  
z jej odbiorcami. Dlatego jubileusz gale-
rii to przede wszystkim ich święto i to im 
należą się podziękowania za olbrzymie 
zaangażowanie.  

Anna Paleczek-Szumlas
Dyrektor Miejskiej Galerii Sztuki w Częstochowie

JEDNYM OKIEM DARIUSZ DĄBROWSKI

Charakterystyczny kompleks budynków, 
mieszczący się pod adresem Aleja Najświętszej 

Maryi Panny 64, jest doskonale znany 
mieszkańcom miasta. Budowany w latach 

70. XX w., zaprojektowany przez znakomitego, 
częstochowskiego architekta Włodzimierza 

Ściegiennego, jest pięknym przykładem archi-
tektury powojennego modernizmu. 

Jednak obiekt ten wpisał się w przestrzeń 
naszego miasta nie tylko ze względu na 

unikatowość swojej bryły, ale przede wszystkim 
jako miejsce spotkań ze sztuką. Przestrzeń, 

w której odbywa się nieustanny dialog 
pomiędzy twórcą, dziełem i odbiorcą. To tutaj 

swoją siedzibę ma Miejska Galeria Sztuki.

MGS
40LAT



14 LISTOPAD 2017 www.cgk.czestochowa.pl 15LISTOPAD 2017www.cgk.czestochowa.pl

„40 przebojów” to ambitny i eklektyczny 
muzycznie eksperyment. Czterdzieści mini 
piosenek, do których muzykę napisał Olaf 
Deriglasoff, głosu i frazy muzycznej udzielił 
Arkadiusz Jakubik, a wszystko do tekstów 
autorstwa Krzysztofa Vargi i Marcina Świe-
tlickiego. Warto pojawić się 4 listopada  
w Klubie Muzyczna Meta, by przekonać się, 
jak brzmią one na żywo.
   
Projekt duetu Jakubik&Deriglasoff inspirowa-
ny jest poszukiwaniami takich twórców jak 
John Cage czy John Zorn. To oryginalna pro-

pozycja, jakiej na polskim rynku muzycznym 
jeszcze nie było. Eksperyment, w którym panu-
je absolutny, muzyczny eklektyzm. Estetycznie 
jest to podróż od cyber punka, przez elektro 
pop, disco techno, aż po hardcore.  Przy czym 
każda z kompozycji trwa niewiele dłużej niż 
minutę, niektóre wręcz po dwadzieścia parę 
sekund. To pomysł, który ma pokazać, jak zmie-
niła się percepcja ludzi. Jak zmieniło się słucha-
nie muzyki, oglądanie filmów czy odbiór sztuki 
współczesnej. W końcu dzisiaj wszystko dzieje 
się szybciej, mocniej, krócej - bo odbiorcy po-
trzeba coraz więcej bodźców na sekundę. 

Wszystkie czterdzieści utworów skomponował 
Olaf Deriglasoff, weteran polskiej sceny, który 
współtworzył takie projekty, jak Dzieci Kapi-
tana Klossa, Apteka, Homo Twist oraz regular-
nie współpracował z Kazikiem Staszewskim  
i Tymonem Tymańskim. Na wokalu zaś można 
usłyszeć Arka Jakubika, lidera formacji Dr Misio, 
ale przede wszystkim niezwykle popularne-
go aktora, reżysera i scenarzystę. Ich wspólne 
występy to zawsze zdecydowanie coś więcej 
niż tylko zwykły koncert. Częstochowska pu-
bliczność powinna przygotować się na jedyny  
w swoim rodzaju muzyczny performance.      

{ MUZYKA } { SPEKTAKL}

TENNAGE LOVE 
ALTERNATIVE

Z urodzinami grupy związana jest trasa kon-
certowa, która objęła już Wyspy Brytyjskie,  
a w maju występ na Polsat SuperHit Festiwal 
2017 w Sopocie. W trasie muzycy grają swoje 
super hity, ale przede wszystkim utwory z naj-
nowszego krążka, zatytułowanego po prostu 
„T.Love”. Muniek śpiewa na nim o tym, co aktu-
alne: podziale naszego społeczeństwa, terro-
ryzmie w Europie, zwielokrotnianym strachu 
przed uchodźcami, o wszystkich naszych fo-
biach i zagrożeniach. 

Album - jak mówi Muniek - ostro buja muzą 
opartą na dobrych melodiach i gitarowych rif-
fach… To swoisty soul-punk, tzn. skrzyżowanie 
czarnej tradycji Motown, czy Stax, z białym roc-
k’n’rollem.

T. Love odgraża się, że jubileuszowa trasa jest 
ostatnią przed dłuższą przerwą w działalno-
ści tej legendarnej grupy. Dwadzieścia płyt,  
w tym jedenaście albumów studyjnych,  
w większości pokrytych złotem (7 + 2 platyno-
we), a na nich piosenki, bez których nie moż-
na wyobrazić sobie polskiego rocka. Do tego 
Muniek, który w świecie masowej wyobraźni 
stał się idolem, ale w wypracowanej przez sie-
bie pozycji dystansu wobec blichtru. 

„King” z 1992 roku, „Prymityw” z 1994 roku, 
„Old is Gold” z 2012 roku, „Al Capone” z 1996 
roku oraz „I Hate Rock’n’Roll” z 2006 roku –  

Muniek, na scenie Polsat SuperHit Festiwal 2017  
w Sopocie, wymieniał jednym tchem najważ-
niejsze albumy zespołu. Przypominał oczywi-
ście, jak w Częstochowie w stanie wojennym, 
podczas śnieżnej zimy roku 1982, narodził się 
jego pierwszy skład T.Love Alternative. Kon-
cert rozpoczął też ogólnopolski hit „IV Liceum 
Ogólnokształcące”, świadectwo żywych sen-
tymentów Zygmunta Staszczyka do rodzin-
nego miasta i macierzystej szkoły.

Dziesięć lat temu, przy okazji 25-lecia T. Love, 
telewizja ogłosiła konkurs na wymyślenie naj-
bardziej niezwykłych okoliczności dla koncer-
tu jubilatów, który zostanie nagrany w formie 
teledysku. Uczennice IV LO: Agnieszka Rak 
i Ola Wodo postanowiły zaprosić zespół na 
szkolny basen. Ich pomysł wygrał, nagranie 
się odbyło. Zostałyśmy zaproszone do hote-
lu na imprezę w przeddzień zdjęć - opowiada 
Agnieszka. - Miałyśmy po 18 lat, a wszyscy trak-
towali nas jak sobie równych. Muniek był jak ko-
lega z „Sienkiewicza”. Spotkał się też z naszą kla-
są, opowiadał, jak chciano go relegować z IV LO. 
Później niby jubileuszowy epizod się skończył, 
ale on pamiętał o nas. Zapraszał na koncerty. 
Kiedy byłam w Warszawie na premierze płyty 
Habakuk z piosenkami Kaczmarskiego, Muniek 
rozmawiał ze mną, jakbyśmy widzieli się wczo-
raj, opowiadał o rodzinie. Wspominaliśmy, że 
już drugi raz takiego pomysłu na jubileusz miał 
nie będzie.

Również Dariusz Zając, członek historycznego 
składu T.Love Alternative, zapewnia o niega-
snącej przyjaźni łączącej muzyków. Zażyłość 
dało się odczuć w  2015 roku, kiedy podczas 
Nocy Kulturalnej weterani spotkali się z czę-
stochowianami tuż po pożegnalnym koncer-
cie w Teatrze From Poland. Wspominali wtedy 
początki pod nazwą Tennage Love Alternative.

Najpierw zespół miał byt stolikowy – jak 
zresztą wiele teoretycznych składów często-
chowskich. Potencjalni muzycy spotykali się 
w kawiarni MPiK-u i dyskutowali o czekającej 
ich wielkości. Grać zaczęli na prowizorycz-
nych instrumentach (perkusja z pudełek)  
w mieszkaniu Zająca (tylko on miał przygo-
towanie muzyczne i fabryczne „klawisze”)  
w styczniu 1982 roku. Debiutowali na swoim 
balu maturalnym. Potem zostali zaprosze-
ni do Liceum im. Traugutta. Był szał z ma-
chaniem marynarkami i wyłączenie światła 
przez ciało pedagogiczne. Aż trudno uwie-
rzyć, że ten sam skład: Muniek Staszczyk, 
Dariusz Zając, Janusz Knorowski, Jacek Wu-
decki, rok później stanął na scenie Remontu, 
a na festiwalu MalRock w Malborku zakwa-
lifikował się do Jarocina. A na kolejnej edy-
cji tego kultowego festiwalu wystąpili już  
w charakterze gwiazdy! I poleciało…

Tadeusz Piersiak

Muniek Staszczyk powraca 
do Częstochowy, żeby świętować 
z nami 35-lecie T. Love. Koncert 

odbędzie się w Pubie Stacherczak 
4 listopada. Będzie to też okazja 

do złożenia życzeń urodzinowych 
liderowi, który dzień później 

skończy 54 lata.
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RAZ, DWA, TRZY - MŁYNARSKI
W tym miesiącu wyjątkowa 

gratka czeka wszystkich fanów 
kapeli RAZ DWA TRZY 

oraz Wojciecha Młynarskiego. 
12 listopada w Teatrze 

im. Adama Mickiewicza będzie 
można usłyszeć, jak zespół 
Adama Nowaka mierzy się 

z wybitną twórczością legen- 
darnego tekściarza i poety.   

10 czerwca 2017 roku mija 10 lat od nagrania 
przez zespół RAZ DWA TRZY kultowego al-
bumu „RAZ, DWA, TRZY – MŁYNARSKI”. Płyta, 
która powstała we współpracy z Wojciechem 
Młynarskim, zyskała ogromne uznanie wśród 
publiczności, miano podwójnej platyny oraz 
otrzymał nagrodę Fryderyka 2008 w kategorii 

Album Roku Pop. Utwory Młynarskiego, mię-
dzy innymi „Przetrwamy”, „Piosenka starych 
kochanków”, „Jesteśmy na wczasach”, „Jesz-
cze w zielone gramy”, obleczone zostały tu  
w nową oprawę muzyczną i zróżnicowane 
aranżacje. Grupa postawiła na akustyczne, fol-
kujące brzmienie z elementami bossa novy, 
jazzu, country i piosenki kabaretowej. Melodie 
wydają się być  podobne do tych u Młynarskie-
go, a jednak pobrzmiewa w nich klimat charak-
terystyczny dla autorskich kompozycji Nowaka. 
Zespół RAZ DWA TRZY od 2007 do 2010 roku 
zagrał z tym materiałem kilkaset świetnie 
przyjętych koncertów w Polsce i poza grani-
cami kraju. Dla upamiętnienia Mistrza Wojcie-
cha, jak i z okazji jubileuszu nagrania płyty, ze-
spół chce przypomnieć publiczności piosenki 
Wojciecha Młynarskiego w trakcie wyjątko-
wego cyklu koncertów. Dlatego 12 listopada  
w częstochowskim teatrze zapowiada się wy-
jątkowy wieczór. Nie można tego przegapić.

PRZEBOJE 
JAKUBIKA  

I DERIGLASOFFA



{ ROZMOWA }

Magda Fijołek: Kasiu, jak to się stało, że tra-
fiłaś do programu?
Katarzyna Bochenkiewicz: Moje koleżanki  
z liceum, znalazły w Internecie ogłoszenie o ca-
stingu  i zaczęły mnie namawiać na udział. Wy-
słałam wówczas swoje zgłoszenie, ale pierwsza 
odpowiedź była negatywna. Jakież było moje 
zdziwienie, kiedy po miesiącu producenci pro-
gramu odezwali się do mnie ponownie i zapro-
sili na przesłuchanie do Warszawy.

Skąd to przekonanie koleżanek, że ten pro-
gram nie może obyć się bez Ciebie?
Od dziecka lubię artystyczne klimaty. Lubię 
robić zdjęcia innym, ale też od jakiegoś czasu 
biorę udział w sesjach fotograficznych jako wi-
zażystka. Właśnie podczas nich zdarzało się, że 
fotograf zapraszał mnie na plan zdjęciowy jako 
modelkę. Później opowiadałam koleżankom  
o tych przygodach z modelingiem, więc kiedy 
tylko zauważyły ogłoszenie, pomyślały o mnie.

Jak wyglądał casting?
Najpierw odbył się pre-casting, na którym byli 
producenci i reżyserzy. Po kilku tygodniach 
zaproszono mnie już na właściwe przesłucha-
nie. Podczas niego chciano się przekonać, czy 
proporcjonalnie wyglądam, jak się zachowuję, 
jak się poruszam i jak wychodzę na zdjęciach. 
Następnie wszystkie uczestniczki castingu po-
dzielono na grupy i przydzielono zadanie pozo-
wania z modelem. Podczas tej sesji wypadłam 
najlepiej z całej grupy i trafiłam do programu.

Znalazłaś się w grupie nieznanych sobie 
dziewczyn, które na dodatek rywalizują ze 
sobą o zwycięstwo w programie. Jak to wy-

gląda od środka, trzymacie się razem, czy 
też każda z Was skupia się na sobie?
No cóż, wychodzi na to, że więksi są dla siebie 
milsi, niż ci, którzy mają mniej centymetrów  
w obwodzie. Łączą nas wspólne doświadczenia, 
czasami przykre, a to powoduje, że jesteśmy 
bardziej wrażliwi na drugiego człowieka. Dlate-
go, choć to zabrzmi banalnie, na planie progra-
mu bardzo się wspieramy i pomagamy sobie 
wzajemnie. Stanowimy taką wesołą kompanię.

A jury?
Tu role się podzieliły. Emil Biliński jest z nami 
bardzo blisko i wkłada dużo serca w naucze-
nie nas, jak układać dłonie, jak pozować, żeby 
sylwetka dobrze wyglądała. Z kolei pani Ewa 
Minge to autorytet bez dwóch zdań - chłodny 
dystans połączony z matczyną troską. Jest też 
Ewa Zakrzewska, modelka plus size, której rady 
są nieocenione. No i jest jeszcze Rafał Maślak, 
który namawia nas do różnych aktywności fi-
zycznych, co nie zawsze przyjmujemy z entu-
zjazmem.

Czemu? Czyżby modelka plus size nie mo-
głaby być jednocześnie fit?
Jest tu pewien zgrzyt. Bo jeśli za bardzo weź-
miemy do serca wszystkie rady Rafała dotyczą-
ce zdrowego odżywiania i treningów, to wtedy 
staniemy się modelkami „0 size”, a nam nie o to 
chodzi. Ja lubię sobie pojeść i nie lubię się przy 
tym ograniczać. Jednocześnie ćwiczę, ale nie 
do takiego stopnia, w którym pozbyłabym się 
swoich kilogramów. 

Czyli lubisz siebie?
Tak, w pełni akceptuję siebie taką, jaką je-

stem, chociaż nie zawsze tak było. W rodzinie 
nigdy nie odczuwałam, że jest ze mną coś nie 
tak. Moi rodzice, brat i siostra, są podobnie jak 
ja wysokimi ludźmi z większą ilością kilogra-
mów. Natomiast to, jak wyglądam - jestem 
wysoka, przy kości i mam rude włosy - trud-
ne było do zaakceptowania przez moich ró-
wieśników w szkole podstawowej. Wtedy mi 
dokuczano, naśmiewano się i bywało ciężko. 
Wsparcie zawsze otrzymywałam od mojej 
rodziny. Sama sobie z kolei narzuciłam, żeby 
starać się w każdej okoliczności zachowy-
wać wobec ludzi miło, aby oni przekonali się 
sami o mojej wartości, a nie oceniali mnie po 
wyglądzie. To sprawiło, że mam sporo znajo-
mych.

A co uważasz o tworzącym się właśnie tren-
dzie na modelki plus size?
Jestem jak najbardziej za. Myślę, że zarówno 
pulchniejsze dziewczyny, jak i te szczupłe, są 
w modelingu potrzebne. Na pewno nie wcho-
dzimy sobie w drogę. Ten sam projekt ubrania 
inaczej będzie się prezentował na osobie „plus 
size”, a inaczej na „0 size”.

Życzymy Ci oczywiście sukcesu w pro-
gramie, a Ty chciałabyś coś powiedzieć 
dziewczynom, które noszą rozmiary od 42  
w górę?
W przyszłości chciałabym być trenerem moty-
wacyjnym. Będę wtedy przedstawiać swoją hi-
storię jako dowód na to, że bycie gabarytowo 
większą od innych, nie oznacza, że trzeba się 
chować i odmawiać sobie jakichkolwiek przy-
jemności z życia. Nikt nie może nikomu czegoś 
narzucać, a szczególnie wzorców wyglądu.

CZĘSTOCHOWIANKA
SUPERMODELKĄ 

PLUS SIZE
Takiego programu jeszcze 

w polskiej telewizji nie było. 
„Supermodelka Plus size” od miesiąca 
emitowany jest na Polsacie, w każdą 
środę o g. 20.40. Wśród uczestniczek 

znalazła się częstochowianka, 
20-letnia Katarzyna Bochenkiewicz. 

O tym, czy uda się jej wygrać, 
przekonacie się jeszcze 

w listopadzie.BALETNICE 
NA NOWYCH TORACH

Rozświetlony budynek dworca PKP 
w Częstochowie. Schody ruchome na drugie 

piętro – powyżej  poziomu kasowego. 
Na szklanej ścianie wielki napis: „Społeczna 

Szkoła Baletowa”. Kilka razy w tygodniu spotyka 
się tutaj 250 tancerzy. Gwoli prawdy przede 

wszystkim tancerki, bo chłopców jest w tym 
gronie zaledwie kilku. Wcześniej ćwiczyli w Domu 

Księcia, gdzie przez kilkanaście lat siedziba 
szkoły mieściła się w dawnym kasynie oficerskim, 

przyklejonym do budynku mieszkalnego. Teraz 
przyszedł czas na zmiany.

Dyrektorka Urszula Brylewska przyjmuje nas w nowej siedzi-
bie rozpromieniona. – Tak dobrych warunków szkoła, a nawet 
Ognisko Baletowe jeszcze w swojej historii nie miały – mówi  
z uśmiechem. – Co prawda wcześniej mieliśmy ogólnie więcej me-
trów kwadratowych powierzchni, ale w to wchodziła wielka scena  
i zaplecze, w którym pracownię zrobił sobie zaprzyjaźniony duet 
twórczy MONSTFUR. 400 metrów, które mamy na dworcu, wystar-
cza nam całkowicie. Mamy dwie małe sale baletowe i jedną dużą.

W tej dużej (ogromnej!) sali właśnie przygotowuje się do zajęć 
najstarsza grupa. To dojrzałe już  panie,  głównie byłe uczennice 
szkoły, które taniec traktują obecnie rekreacyjnie, bo nie chcą 
z tą sztuką zrywać kontaktu. Urszula Brylewska z uśmiechem 
oprowadza nas po rozległej siedzibie. Zapewnia, że jeszcze 
pracują nad dostosowaniem przestrzeni. Planują, za zgodą PKP, 
odciąć ścianką  kawałek korytarza, żeby dzieci przechodzące do 
małej salki baletowej nie wychodziły poza obręb szkoły.

Administracja kolejowa była i jest nam ogromnie życzliwa oraz cier-
pliwa wobec naszych potrzeb - mówi dyrektorka. – Wielkie podzię-
kowania dla Agaty Ruszczyk z PKP S.A. z Katowic i Jacka Wójcika  
z Częstochowy. Oczywiście muszę podkreślić również zaanga-
żowanie rodziców uczennic. Szczególnie Andrzeja Bajora, który 
dał nam do przeprowadzki samochód na dwa dni oraz pięciu  
pracowników.

Rozświetlone korytarze nowej siedziby kontrastują ze wspo-
mnieniami z Domu Księcia: wyjściem na ciemną ulicę Curie-Skło-
dowskiej, specyficznymi zapachami wiekowych pomieszczeń. 
Tymczasem dworzec i jego teren są w centrum komunikacyj-
nym miasta, oświetlone i nadzorowane przez SOK.

Wynajem kosztuje nas nieco drożej - dodaje Urszula Brylewska – 
ale w czynszu jest ogrzewanie, tu nie trzeba też płacić za awaryjne 
naprawy. Dzięki temu ogólny koszt wyrównuje się, a warunki w no-
wej siedzibie są o niebo lepsze.

Społeczne Ognisko Baletowe powstało we wrześniu 1958 r.  
z inicjatywy aktora częstochowskiego Teatru im. A. Mickiewicza 
Adama Nowakiewicza i jego żony Jadwigi Nowakiewicz. Pierw-
szy popis baletnic nie odbył się w filharmonii, ani innym podob-
nie reprezentacyjnym miejscu, lecz w  sali Ogniska. Wzięło w nim 
udział około 70 uczennic. Do filharmonii koncert wprowadziła 
dopiero w latach 80. ówczesna szefowa ogniska, Anna Lecho-
wicz. Kontynuowała tę tradycję Ewa Mrzygłód, aż do tragicz-
nej śmierci w 1994 roku. Po niej ten obowiązek przejęła - wraz  
z ogniskiem – Urszula Brylewska.  Planowała objąć fotel dyrek-
tora tylko na rok, bo miała wystarczająco dużo zajęć w Zespole 
Pieśni i Tańca „Śląsk”. Rok minął, ona została i za chwilę święto-
wać będzie 25-lecie dyrektorowania.

Od 1992 roku Społeczne Ognisko Baletowe działa pod patro-
natem Towarzystwa Upowszechniania Sztuki Baletowej TER- 
PSYCHORA. Społeczna Szkoła Baletowa powstała w 2000 r. już  
w Domu Księcia. Przez chwilę Brylewska prowadziła tam rów-
nież Studium Baletowe, którego studentki odnosiły ogólnopol-
skie sukcesy. Ognisko rezydowało uprzednio w Willi Generała 
przy Alei Wolności, a jeszcze wcześniej w sali Młodzieżowego 
Domu Kultury, kiedy ten był przy ul. Pułaskiego (gdzie dziś pięk-
ną siedzibę ma Zespół Szkół Plastycznych). 

Tadeusz Piersiak

{ TANIEC }

fot
. Ł

uk
as

z K
ole

wi
ńs

ki

16 LISTOPAD 2017 www.cgk.czestochowa.pl 17LISTOPAD 2017www.cgk.czestochowa.pl



{ FESTIWAL }

18 LISTOPAD 2017 19LISTOPAD 2017www.cgk.czestochowa.pl

JUBILEUSZ 
CZTERDZIEŚCI DWA DWIEŚCIE

To będzie już dziesiąta edycja festiwalu „42-200 Monodram”. 
Tym razem przybierze on skondensowaną formułę weekendowego święta teatru 

i po raz pierwszy nie będzie miał charakteru konkursu. Nie zmieni się jednak wysoki poziom 
przedstawień i spora dawka wzruszeń, którą publiczności zapewnią zaproszeni artyści. 

W sobotę, 25 listopada, Scena TfP należeć będzie 
do pań. Jagoda Rall, pokaże monodram „Kali-
na” (godz.18.00), według piosenek Jeremiego 
Przybory oraz filmów z udziałem Kaliny Jędrusik. 
Spektakl to niezwykle pogodna, ale przy tym nie 
pozbawiona refleksji, opowieść o wielkiej damie 
sceny, filmu, estrady i kabaretu. Młoda aktorka 
na scenie mierzy się z legendarnym seksapilem 
i wdziękiem Kaliny oraz tysiącami plotek, jakie 
krążyły na jej temat. Udaje jej się przy tym znako-
micie uchwycić napięcie, w którym żyła Jędrusik, 
ciągle balansująca między uwielbieniem fanów, 
a rozczarowaniami w życiu osobistym.         

Agnieszka Baranowska bywa ostatnio  
w Częstochowie dość często, bo właśnie przy-
gotowuje spektakl „Stopklatka” w Teatrze im. 
Adama Mickiewicza. Jednak na scenie TfP da 
się poznać nie tylko jako reżyserka, ale również 
jako aktorka. Jej monodram „Orlando” (godz. 
20.00) to historia Heli von Helutki - garderobia-
nej, która zaczytując się w Harlequinach, posta-
nawia znaleźć idealną miłość. Jednak relacje 
mężczyzn i kobiet, wymyślane przez Helutkę,  
z każdą chwilą coraz bardziej wymykają się spod 
kontroli i powoli kompromitują w jej oczach 

ideę jakichkolwiek związków. Przedstawienie 
w plastyczny sposób ukazuje dwoistość ludz-
kiej natury - jej ciągłego dążenia do bycia kimś 
innym, lepszym, pragnienie doskonałej miłości, 
doskonałego mężczyzny, doskonałej kobiety. 
„Orlando” ośmiesza stereotypy dotyczące ko-
biet i mężczyzn, kpi z ról przypisywanych i na-
rzucanych obu płciom. Bezwzględnie obnaża 
ludzkie wątpliwości wobec jednoznaczności 
bycia tylko kobietą lub tylko mężczyzną. Za 
ten monodram Baranowska otrzymała wiele 
nagród i wyróżnień na festiwalach teatralnych. 

Dla równowagi w niedzielę 26 listopada swo-
je monodramy pokażą dwaj mężczyźni. Oba 
przedstawienia będą przy tym bezpośrednio 
inspirowane literacko. Spektakl „Ptaki spadają”  
Adama Łoniewskiego (godz.18.00), powstał 
na podstawie opowiadania Czarka Repalewi-
cza. Ta z pozoru prosta historia o trudnościach 
ze zrobieniem monodramu szybko przeradza 
się w niezwykłą podróż pełną odniesień i na-
wiązań do współczesnej kultury. Wyjątkowo in-
tymna opowieść o poszukiwaniu samego siebie  
w świecie terapii, sposobów samodoskonalenia 
i rozlicznych metod na osiągniecie „sukcesu” jest 

w gruncie rzeczy gorzką opowieścią o próbie 
ocalenia siebie i swojej odmienności w coraz 
bardziej unifikującym się świecie. Dzięki temu 
ponad godzinny spektakl to fuzja emocji, tańca, 
pantomimy, muzyki i tekstów, które na prze-
mian wzruszają i bawią do łez.

Z kolei monodram „Ja Ediczka” Michała Ka-
sprzaka (godz. 20.00) oparty jest na powieści 
Eduarda Limonowa, pod tym samym tytułem. 
Pisarz ten, w drugiej połowie lat siedemdzie-
siątych, znalazł się w Stanach Zjednoczonych 
jako rosyjski emigrant. Gorzkie, bolesne rozcza-
rowania tym, co zobaczył i przeżył w Nowym 
Jorku zawarł w swojej prozie. Michał Kasprzak 
bardzo starannie i z wielką autentycznością 
wciela się na scenie w postać Eduarda Limo-
nowa. Przekonująco pokazuje desperację czło-
wieka wrzuconego w wielokulturowy tygiel 
stolicy świata. Mimo komediowych tekstów  
i zabawnych zagrywek scenicznych, jest to nie-
wątpliwie obraz człowieka tragicznego, niepo-
trafiącego się odnaleźć w nowej sytuacji. 
Wstęp na wszystkie spektakle w ramach festi-
walu jest wolny.  

oprac. af na podstawie mat. pras. organizatora

CZYTAJ PL, 
CZYLI 
WIRTUALNA 
WYPOŻYCZALNIA
Już 2 listopada w całej Polsce pojawi się siedem tysięcy darmowych 
wypożyczalni e-booków. Będzie je można znaleźć między innymi 
na przystankach autobusowych, w restauracjach i w szkołach. 
Częstochowa już po raz drugi weźmie udział w tej akcji. 

Aby skorzystać z darmowych wypożyczalni  
e-booków i audiobooków, należy pobrać aplika-
cję Woblink ze sklepu App Store lub Google Play 
i przejść do zakładki Czytaj PL. Wystarczy jeden 
kod. Do całej kolekcji każdy może też zaprosić aż 
5 znajomych. 

Na plakatach promujących akcję udostępnio-
ne zostaną kody QR do 12 bestsellerów, w tym 
5 absolutnych nowości z 2017 roku. Wśród tych 
tytułów każdy znajdzie coś dla siebie. W kategorii 
kryminał do wirtualnej wypożyczalni trafi szwedz-
ka „Księżniczka z lodu” Camilli Läckberg, której 
powieści przetłumaczone zostały na ponad 40 ję-
zyków w 60 krajach. Miłośnicy książek przygodo-
wych będą mieli okazję przeczytać między innymi 
głośną powieść „Shantaram” Gregory’ego Davida 
Robertsa, opowiadającą historię legendarnego 
zbiega ukrywającego się w Indiach. Natomiast 
Peter Wohlleben w „Sekretnym życiu drzew” od-
słoni przed czytelnikami wszystkie zdumiewające 
tajemnice lasu. Do wypożyczenia będą również 
nagrodzona Nagrodą Zajdla powieść Krzysztofa 
Piskorskiego „Czterdzieści i cztery”, reportaż Filipa 
Springera „Miasto Archipelag. Polska mniejszych 
miast”, a także  „#WstydźSię!” Jona Ronsona i „Koro-
na śniegu i krwi” Elżbiety Cherezińskiej. 

W tym roku do organizowanej z inicjatywy Instytu-
tu Książki, pilotażowej odsłony akcji “upoluj swoją 
książkę” zgłosiło się aż 1000 szkół ponadpodsta-
wowych z całego kraju. Umożliwi ona wypożycze-
nie książki na 5 minutowej przerwie wprost z kory-
tarza. Wystarczy smartfon i aplikacja. Na uczniów 
czekają również konkursy z atrakcyjnymi nagro-
dami. Dodatkowo w 200 restauracjach w ramach 

akcji „Czytaj PL na przystawkę” goście wypożyczą 
książki, nie odchodząc od stolika, dzięki specjal-
nym nakładkom na menu. 

Czytaj PL to jedna z  największych na świecie akcji 
promujących czytelnictwo i jedyna taka w Polsce. 
Organizowana jest już po raz piąty przez Krakow-
skie Biuro Festiwalowe, operatora programu Kra-
ków Miasto Literatury UNESCO oraz platformę 
e-bookową Woblink. Jest obecna w blisko 500 
miastach i mniejszych miejscowościach na terenie 
całego kraju. Podczas tegorocznej edycji po raz 
pierwszy w akcji weźmie udział 9 miast zagranicz-
nych m.in.: Dublin, Lwów, Norwich, Nottingham, 
Praga i Reykjavik – Miasta Literatury UNESCO. 

Akcja  trwa od 2 do 30 listopada. Lokalizator dar-
mowych wypożyczalni e-booków można znaleźć 
na stronie www.czytajPL.pl

oprac. af na podstawie mat. pras. organizatora

Lista dostępnych książek:
1. Wojciech Drewniak „Historia bez cenzury 2”
2. Krzysztof Piskorski „Czterdzieści i cztery”
3. Gregory David Roberts „Shantaram”
4. Filip Springer „Miasto Archipelag. Polska mniejszych 
miast”
5. Anna Kamińska „Wanda”
6. Jakub Małecki „Ślady”
7. Dan Ariely „Szczera prawda o nieuczciwości”
8. Elżbieta Cherezińska „Korona śniegu i krwi”
9. Camilla Lackberg „Księżniczka z lodu”
10. Peter Wohlleben „Sekretne życie drzew”
11. Jon Ronson „#WstydźSię!”
12. Marek Kamiński „Marek i czaszka jaguara”

„KALINA”

„ORLANDO”

„PTAKI SPADAJĄ”

„JA EDICZKA”
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PODRÓŻE Z LIDIĄ POSPIESZALSKĄ
Lidia Pospieszalska - częstochowska wokalistka, 
kompozytorka, aranżer. Ma na swoim koncie 
dwie solowe płyty z własnymi kompozycjami: 
„Inaije” (2007) i „Podróże na chmurze” (październik 
2017); koprodukcję wraz z mężem Marcinem 
Pospieszalskim płyty „Wilczy ślad”; utwory 
napisane dla innych wykonawców (Deus Meus, 
New Life M, Zakopower); udział w koncertach TV 
(„Muzyka źródeł”, „Nieśmiertelni”, koncerty papieskie, 
koncerty Jednego Serca Jednego Ducha, „Kolędy 
Pospieszalskich”). Na najnowszej płycie towarzyszy 
jej spora rzesza muzyków, wśród nich stały skład 
zespołu: Marcin Pospieszalski, Łukasz Kluczniak, 
Zuzia Tomaszewska, Tomasz Basiuk, Kamil Cudzich.

DR: Płyta „Podróże na chmurze” ukazała 
się w październiku 2017 roku nakładem 
wydawnictwa MTJ. Zapowiadałaś ją jed-
nak w radiowej Trójce już trzy lata wcze-
śniej. Co spowodowało aż taką zwłokę?
Lidia Pospieszalska: W tym czasie zaczęła 
się budowa naszego domu i zaangażo-
wałam się w ten proces dość mocno. Po 
pierwsze, bo mnie to pasjonuje, po drugie, 
gdyż miałam dość ograniczone zaufanie 
do wykonawców. Aby zmniejszyć stres bu-
dowlany, zaczęłam sama szukać ekip, prze-
glądać fora budowlane, zdobywać na ten 
temat wiedzę i być zawsze obecną, gdy na 
budowie coś się dzieje. Większość fachow-
ców wspominam dość dobrze, czasami 
nawet pracowałam razem z jakąś ekipą.  
Na przykład wymurowałam kilka me-
trów ściany domu z wapienia jurajskie-
go (śmiech).  Druga przyczyna to fakt, 
że brakowało mi kilku tekstów. Sama 
ich nie piszę, a niektóre utwory to kla-
syczne piosenki, które potrzebują słów. 

Twoja pierwsza płyta również powstawa-
ła dość długo…

Mam w domu producenta, który jest 
wiecznie zajęty. A ponieważ doświad-
czenie Marcina jest bezcenne, więc cze-
kam na swoją kolej (śmiech). Obecnie 

pogodzenie jego projektów muzycznych  
z moim dodatkowym zaangażowaniem się 
w budowę domu jest niezwykle  trudne, 
a są płyty (poza moimi solowymi), które 
producencko robimy razem. Ostatnio więc 
Marcin kupił mi profesjonalny program dla 
realizatorów dźwięku i powiedział, żebym 
edycją poszczególnych śladów zajęła się 
sama. Nie musi już ślęczeć godzinami przy 
komputerze, mając za sobą z tyłu głowy 
podpowiadacza. Przychodzi i sprawdza, czy 
jest dobrze i czasami coś doda od siebie. To 
znacznie przyspiesza cały proces.

Na nowym krążku pojawia się wiele 
wątków związanych z naturą, które rów-
nież charakteryzują Twoje spojrzenie na 
świat. Dokonałaś oczywistego doboru 
tekstów, które wyrażają Ciebie.

Tak, niewątpliwie jest to  płyta przyrodnicza 
(śmiech). Większość tekstów to wiersze Grze-
gorza Żaka, do których powstała muzyka.  
A to o górach, a to o akacji…

… chmurach. Ciszy deszczu, drzewach…

…i o miłości – na przykład  w piosence 
„Akacjowe czary”.  Powstała ona w bardzo 
szczególny sposób. Któregoś czerwcowe-
go poranka napisałam maila do Grzegorza 

o tym, że właśnie przy moim oknie kwitnie 
akacja i że jej zapach jest dla mnie czymś 
najbardziej czarownym. On nazajutrz 
przysyła gotowy tekst, a kolejnego  dnia 
ja komponuję do niego muzykę i nagry-
wam większość śladów instrumentów, 
które znalazły się na płycie. Tej akacji już 
nie ma, bo została ścięta, ale została po 
niej piosenka, której była inspiracją. Z kolei 
„Szarość a radość” to zachwyt nad szarością 
pojawiającą się, gdy nie ma już bieli zimy, 
tylko brudny śnieg. I nie ma nic, co zapo-
wiadałoby wiosnę. „Wiosna  się skrada nie-
śmiało, zima zaś sprawdza dokładnie, czy 
czegoś nie zapomniała, a wokół tak szaro 
i ładnie”. Uwielbiam ten czas przedwiośnia. 
„Muzyka ciszy” to też niesamowity poetyc-
ki tekst o miłości: „Dzisiaj Ci z gór świeżą 
ciszę ślę, szarych cieni tupot stóp…”. Wy-
korzystałam również bardzo dowcipny  
i pouczający wiersz Shakespeare’a  „Piosen-
ka przedrzeźniona”, w tłumaczeniu Stanisła-
wa Barańczaka. Człowiek pełen animuszu 
chce rzucić wszystko, co go dręczy, w czym 
jest, gdzie mieszka – i pójść wędrować  
w świat, gdzie jedyną przeszkodą jest zima, 
wiatr i ulewa. Są jeszcze dwa teksty Roberta 
Cudzicha. Jeden o egzystencji - „Czikiczika” -  
o tym, że marnością jest pogoń za blichtrem 
tego świata, uleganie reklamie. I drugi, „Mo-
dlitwa form”, który napisał trochę o mnie, 

bo wie, jak potrafię  zachwycać się pięknem 
tego, co stworzył  Bóg, ale też człowiek, np. 
poprzez architekturę. Wykorzystałam rów-
nież tekst biblijny z Księgi Koheleta „Wszyst-
ko ma swój czas...” I  kolejny piękny wiersz  
o miłości pt: „Ty” Janusza Różewicza, naj-
mniej znanego z braci Różewiczów, zamor-
dowanego przez Gestapo w czasie wojny.

Sporo śpiewasz o zakochaniu. Na dru-
giej płycie – to zakochanie tym razem 
w mieście Wrocław. W niektórych utwo-
rach słyszę też motywy muzyczne koja-
rzące się z innymi miastami – Paryżem, 
Krakowem, Nowym Jorkiem.

Motywy muzyczne - tak, inspiracji jest sporo. 
Zawsze słuchałam muzyki bardzo różnorod-
nej: jazzu, muzyki rockowej, bluesa, reggae, 
muzyki symfonicznej, etnicznej całego świa-
ta, ale też sporo polskiej muzyki tradycyjnej. 
Miałam okazję uczyć się gry na bębenku ra-
domskim u mistrzów takich jak Jan Gaca i Jó-
zef Tarnowski. Każdy gatunek niesie ze sobą 
jakiś świat, który mnie bardzo pociąga. 

Tę różnorodność gatunków muzycznych 
również słychać na płycie. Na przykład je-
den z utworów jest przyprawiony rapem. 
Kto wykonuje ten motyw?

To raper,  który mieszka w Holandii, ale po-
chodzi z Jamajki – Andy Ninvalle. Marcin 

poznał go podczas koncertów z Michałem 
Urbaniakiem i zaprosił  na nagrania. Bardzo 
zdolny i miły człowiek. Wcześniej – na demo 
– Marcin rapował i niektórym bardzo się to 
podobało, mnie również.

Często improwizujesz niby-tekst...
Utwory, które nie mają tekstu, a mają 
charakter bardziej wokalizowy, wbrew 
pozorom niosą treść, ponieważ zawierają 
emocje, które coś tam wyrażają i – mam na-
dzieję – poruszają wyobraźnię słuchające-
go. To jest taka pozostałość po moim dzie-
ciństwie. Kiedy docierała do mnie muzyka  
z różnych stron świata, próbowałam naśla-
dować język francuski, angielski, portugal-
ski itp. 

Abstrakcyjne wokalizy to znak rozpo-
znawczy muzyków z kręgu Tie Break’u...

Widocznie robili to samo (śmiech). Moje 
pokolenie w szkole podstawowej uczyło 
się tylko języka rosyjskiego, a reszta ję-
zyków była dla nas czymś tajemniczym.  
W muzyce jazzowej - zwłaszcza instru-
mentalnej, której bardzo intensywnie słu-
chałam w liceum, a później na studiach 
wokalnych w Katowicach - odnalazłam ten 
sposób traktowania głosu, czyli śpiewanie 
sylabami, które nie niosą konkretnej tre-
ści. Jest mi to bardzo bliskie, bo daje dużo 
wolności. W przypadku tekstu, trzeba go 

zapamiętać (śmiech). Poza tym – słowa cza-
sem bardzo „niosą”, a czasami ograniczają. 
Mnie udało się na płycie zaśpiewać do kilku 
świetnych tekstów, które wciągają w cieka-
wą rzeczywistość i dają radość wyrażania 
ich muzycznie.

Kto jest autorem okładki płyty „Podróże 
na chmurze”?
To bardzo sympatyczny projekt Kasi Rol-
bieckiej. Zarówno Kasia, jak i ja bardzo lu-
bimy polski plakat i estetykę „Przekroju”. I to 
jest ten klimat.

Z pozoru jesteś kruchą istotą. Co daje Ci 
napęd i siły do takiej ilości działań, jak 
śpiewanie, tworzenie utworów, projek-
towanie elementów domu, opieka nad 
ogrodem?
Ten przerażający upływ czasu i świadomość 
tego, ile jest do zrobienia, żeby spełnić ma-
rzenia, które same się nie spełnią. Akurat 
bardzo lubię robić te rzeczy. Zajmowanie się 
ogrodem - chociaż jest to ciężka i syzyfowa 
praca, która nigdy się nie kończy - pozwala 
oglądać chwilowe efekty, gdy coś rośnie,  
a potem rozkwita. Jest to też powrót do 
dzieciństwa spędzonego w przepięknym 
ogrodzie mojej babci. Te marzenia bardzo 
długo tkwiły we mnie niespełnione, a ra-
dość z ich realizacji motywuje mnie do takiej 
pracy.

Rozmawiała D.R.

{ MUYZKA }

fot. Adam Markowski



{ SPACER Z JULKIEM }

W październiku 2017 r. minęło 100 lat od momentu zburzenia 
w Częstochowie pomnika cara Aleksandra II. Wzniesiony 
przez Rosjan w 1899 roku pod Jasną Górą, w miejscu licznych 
pielgrzymek, był dla świadomej opinii publicznej wyrazem 
upokorzenia społeczeństwa polskiego. 

Stojący pod szczytem Jasnej Góry posąg 
Aleksandra II miał przypominać pielgrzy-
mującej ludności wiejskiej, komu powinna 
okazywać swą wdzięczność; car pełnił rolę 
„dobroczyńcy” polskich chłopów, obdaro-
wanych przez niego aktem uwłaszczenio-
wym. Monument wysławiający Aleksandra 
II jako szermierza postępu społecznego,  
w rzeczywistości służył jako jeszcze jedno 
narzędzie rusyfikacji kraju. 
Podczas wydarzeń rewolucyjnych lat 
1904–1907 podejmowano próby znisz-
czenia pomnika. Pierwsza i najważniejsza 
miała miejsce w końcu 1904 r. Wówczas to 
Częstochowski Komitet Robotniczy Polskiej 
Partii Socjalistycznej podjął decyzję o wysa-
dzeniu pomnika. Zniszczenia mieli dokonać 
członkowie Koła Bojowego PPS z Rakowa: 
Wincenty Makowski „Dawid”, Kazimierz 
Dąbkowski „Cygan”, Leon Ogłaza „Szwa-
gier” i Jan Szafrański „Edward”. Zachowała 
się relacja o przebiegu akcji. Wieczorem,  
25 XII 1904 r. bojowcy, zaopatrzeni w 16–ki-
logramowy ładunek wybuchowy przygoto-
wany w laboratorium Huty „Częstochowa” 
B. Hantkego, udali się pod Jasną Górę. Po 
sforsowaniu balustrady otaczającej pomnik 
sterroryzowali wartownika i próbowali 
umocować ładunek do nóg posągu. Gdy 
to się nie udało, dowódca akcji, Makowski 
nakazał pozostałym odwrót, a sam odpalił 
ładunek u podstawy pomnika. Siła wybu-
chu była tak ogromna, że na ulicy 7 Kamie-
nic wyleciały szyby z okien. Pomnik, mimo 
uszkodzeń, przetrwał. 
W czasie I wojny światowej, 20 IV 1917 r., 

do Rady Miasta zgłoszony został wniosek 
mieszkańców Częstochowy o natychmia-
stowe usunięcie pomnika. Zobligowana 
tym Rada oficjalnie zwróciła się do gene-
rał-gubernatora warszawskiego Hansa von 
Beselera o zezwolenie na rozebranie monu-
mentu. W końcu września tegoż roku zgoda 
taka została udzielona. Ponieważ 15 X 1917 r. 
Jasna Góra miała być świadkiem uroczy-
stości związanych z setną rocznicą śmierci 
Tadeusza Kościuszki, Komitet Obchodu Ko-
ściuszkowskiego powołał komisję obywa-
telską, która miała zająć się sprawą usunięcia 
pomnika. Z rozbiórką należało zdążyć przed 
zaplanowanymi uroczystościami. Sprawy 
potoczyły się szybko: 5 października komi-
sja (wraz z inżynierem delegowanym przez 
władze niemieckie) oglądała pomnik, 8 paź-
dziernika zaczęto budować rusztowania,  
a 11 października przystąpiono do demon-
tażu. Spiżowemu carowi założono łańcuch 
na szyję i podniesiono z granitowego co-
kołu. Kiedy figura już zawisła w powietrzu, 
ktoś z widzów krzyknął: „car wieszatiel 
powieszony!”. Słowa te wzbudziły aplauz 
wśród licznie zgromadzonych częstocho-
wian, żywo komentujących likwidację po-
mnika. Postać cara składała się z 6 części 
połączonych nitami, co ułatwiło jej roze-
branie. W pracach tych uczestniczył między 
innymi majster kowalski Walenty Kosmala, 
który w 1889 r. ustawiał posąg na cokole. 
Wykonano wiele fotografii pomnika: przed, 
w trakcie i po demontażu. Brąz z carskiego 
pomnika przepadł w hutach niemieckich. 
Podczas uroczystości kościuszkowskich, jesz-

ROK 1917
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cze na starym cokole, stała drewniana figura 
Matki Boskiej, dłuta Józefa Proszowskiego. 
Dopiero na przełomie czerwca i lipca 1921 r. ro-
zebrano balustradę otaczającą pomnik, usu-
nięto cokół z czarnego granitu oraz zerwano 
podstawę cokołu składającą się z potężnych 
bloków czerwonego granitu fińskiego. Ka-
mienne bryły przesunięto pod parki podja-
snogórskie. Od roku 1927 granit ten zaczęto 
wykorzystywać przy wyposażeniu wnętrza 
kościoła katedralnego Św. Rodziny. Do 1939 r. 
wykonano z niego balustrady przed ołtarzem 
głównym i czterema bocznymi. Po okupacji 
niemieckiej resztę granitu przeciągnięto trak-
torami pod katedrę. Pocięty na części kamień 
posłużył do wykonania ambony, pary kropiel-
nic, blokowych mens ołtarzy bocznych, a tak-
że grobowca dla zmarłego w 1951 r. biskupa 
częstochowskiego Teodora Kubiny. Owalne 
zwieńczenie cokołu, na którym bezpośrednio 
spoczywała figura cara, w drugiej połowie lat 
20 zostało przetransportowane pod budynek 
obserwatorium astronomicznego w Parku im. 
Staszica. Pod kierunkiem dyrektora obserwa-
torium, ks. Bonawentury Metlera pracownicy 
zakładu rzeźbiarsko-kamieniarskiego Józefa 
Billewicza wykonali z niego zegar słoneczny. 
Resztę pokruszonego granitu wykorzystano 
podczas budowy kortów tenisowych Klubu 
Ogólnosportowego „Victoria” w Parku 3 Maja.

Juliusz Sętowski

ZBURZENIE 
POMNIKA CARA
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02/11  czwartek

„Łagodna”
3-8 listopada, godz. 16:00 
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, 
Aleja Najświętszej Maryi Panny 64
Film, inspirowany opowiadaniem Dostojewskiego. 
Portret skorumpowanej na wszystkich poziomach in-
stytucjonalnych i moralnych Rosji ogląda się z rosnącą 
mieszaniną fascynacji i przerażenia.
W głąb dantejskiego leja schodzimy razem z bezimien-
ną kobietą, która próbuje odszukać skazanego na wie-
loletnie więzienie męża. Wysyła mu paczkę z jedzeniem, 
lecz przesyłka wraca do nadawcy. Kobieta zaczyna 
więc pukać od drzwi do drzwi i zadawać niewygodne 
pytania. Najpierw na poczcie, czyli w pierwszym kręgu 
piekła, gdzie karze się przede wszystkim niecierpliwych  
i butnych. Później, w więziennym „miasteczku”, gdzie 
mordercy, gwałciciele, ale też wrogowie państwa  
i więźniowie polityczni tworzą hermetyczny mikroświat. 
Wreszcie, w urzędzie zajmującym się beznadziejną wal-
ką o prawa człowieka. Zstępując coraz niżej, naraża się 
coraz bardziej, a zderzenie z sięgającym nieba murem 
biurokracji prowadzi do oczywistej konkluzji: komuś 
bardzo zależy, aby ukryć prawdę o małżonku.

Seans filmowy:
„Dwie korony” - godz. 14.30
„Powiernik królowej” - godz. 16.30
„Ach śpij kochanie” - godz. 18.15
„Borg/Mc Enroe – godz. 20.30
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, 
Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

Spektakl teatralny:
Wykład dla słuchaczy Uniwersytetu III Wieku AJD 
godz. 16.30
„Wesołe miasteczko” - spektakl zamknięty 
godz. 18.00
Teatr im. A. Mickiewicza, ul. Kilińskiego 15

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

Spotkanie z Anetą Zalejską oraz Maciejem „Świętym” 
Jankowskim, czyli o muzyce w naszym mieście  
godz. 18.00
Klubokawiarnia Alternatywa 21, ul. Mielczarskiego 20

JASNE, ZE WYDARZENIA LISTOPADA

Zaduszki Jazzowe - Koncert Five O’ Clock Orchestra  
godz. 19.00
Gość specjalny - Teofil Lisiecki (kontrabas)
Klub Five O’Clock, ul. Wilsona 16
Organizator: Polskie Stowarzyszenie Jazzu Tradycyjnego
Bilety: 25zł, dla członków PSJT 15zł.

03/11  piątek
Seans filmowy:
„Maudie” - godz. 13.45
„Łagodna” - godz. 16.00
„Po tamtej stronie” - godz. 18.30
„Ach śpij kochanie” - godz. 20.30
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, 
Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

„Kreatywna biblioteka – puchar” - 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

Accantus Symfonicznie - godz. 18.00
Filharmonia Częstochowska, ul. Wilsona 16
Organizator: IVA-ART. Sp. z o. o. 
Bilety: 110 zł

Warsztaty tańca irlandzkiego – godz. 18.00  
„Czarny koń, ogromny księżyc” – poezja Federica Garcii 
Lorki w recitalu Zdzisława „Altany” Sierpińskiego – 
godz. 18.00 /bilety: 15 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

Pierwszy Piątek Miesiąca - Karaoke w Lucky Saloon 
godz. 20.00
Prowadzi DJ Porsche
Pub Lucky Saloon, Biznes Centrum - Wały Dwernickiego 11 /wejście 
- Brama Aleja Najświętszej Maryi Panny 16/ Rezerwacje: 
tel. 505 029 432 lub fb.com/luckysaloon

Koncert post-rockowych formacji UNDERFATE i SIGNAL 
FROM EUROPA – godz. 20.00
Scena Teatr from Poland, Aleja Najświętszej Maryi Panny 2

04/11  sobota
Wycieczka turystyki kwalifikowanej 
godz. 7.30 – 19.00
Trasa: Przeł. Przegibek – Przeł. między Gaikami i Groniczka-
mi – schr. Hrobacza Łąka – Żarnówka Duża (Porąbka)
Organizator: Regionalny Oddział PTTK, Aleja Najświętszej Maryi 
Panny 39/41, tel. 34 324 21 20 w godz. 13.30 – 18.00

BiegamBoLubię – godz. 9.30
Bezpłatne treningi dla amatorów z instruktorami lekkoatletyki
Miejski Stadion Lekkoatletyczny, ul. Dąbrowskiego 58/64
Organizator: MOSiR, tel. 34 372 07 83

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

Warsztaty tańca irlandzkiego z zespołem 
Irish Steps – godz. 11.30
FORMA Fitness Klub, ul. Sosabowskiego 21
Wstęp wolny

Seans filmowy:
„Maudie” - godz. 13.45
„Łagodna” - godz. 16.00
„Po tamtej stronie” - godz. 18.30
„Ach śpij kochanie” - godz. 20.30
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, 
Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

Raków Częstochowa – Górnik Łęczna – godz. 14.00
Miejski Stadion Piłkarski „Raków”, ul. Limanowskiego 82
 
Aktywna sobota - wspólna gimnastyka – godz. 16.00 
Ćwiczenia dla początkujących, bez ograniczeń wiekowych, 
niezależnie od pogody 
Miejsce: CKS „Budowlani”, ul. Dąbrowskiego 58/64
Organizator: Klub Wellness Częstochowa, tel. 609 864 489

AZS Częstochowa – AZS AGH Kraków
Hala Sportowa Częstochowa, ul. Żużlowa 4

Spektakl „Edukacja Rity” - godz. 19.00
Wystąpią: Katarzyna Ucherska, Piotr Fronczewski
Filharmonia Częstochowska, ul. Wilsona 16
Organizator: Agencja ADRIA
Bilety: 60-110 zł 

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

Koncert zespołu T.LOVE - godz. 20.00 
Support: Kwartyrnik
Pub Stacherczak, Aleja Kościuszki 1 
Bilety: 50 zł w przedsprzedaży, dostępne w Pubie Stacherczak,  
w Sweet Home Cafe, ul. Waszyngtona 18 oraz na www.goingapp.pl; 
w dniu koncertu: 60 zł

„Jakubik & Deriglasoff - 40 przebojów” - godz. 20.00
Klub Muzyczna Meta, ul. Jasnogórska 13

TeCHNo HOURS edit 004 - godz. 21.00
Scena Teatr from Poland, Aleja Najświętszej Maryi Panny 2

05/11  niedziela
Kiermasz „Czytanie na Bieganie” - godz. 10.00
Plac Biegańskiego

Seans filmowy:
„Maudie” - godz. 14.00
„Po tamtej stronie” - godz. 16.15
National Theatre Live: Rosencrantz i Guildenstern nie 
żyją /z Danielem Radcliffem/ - godz. 18.30
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

Koncert Sylwii Grzeszczak - godz. 19.00
Filharmonia Częstochowska, ul. Wilsona 16
Organizator: Firma Manager
Bilety: 80-150 zł 

Spektakl teatralny: „Siostrunie” - godz. 19.00
Teatr Lubuski, Zielona Góra
Teatr im. A. Mickiewicza, ul. Kilińskiego 15
Bilety: 30-50 zł

06/11  poniedziałek
Teatr Narodowy z Wrocławia – spektakle dla szkół
Miejski Dom Kultury, ul. Łukasińskiego 50/68

6 - 10 listopada
„Dzień postaci z bajek” 
Zajęcia literacko-plastyczne dla przedszkoli oraz klas I-III
Biblioteka Publiczna, Filia nr 2, ul. Orlik-Rückemanna 35/37, 
tel. 34 360 14 54

Seans filmowy:
„Maudie” - godz. 13.45
„Łagodna” - godz. 16.00
„Po tamtej stronie”- godz. 18.30
„Ach śpij kochanie” - godz. 20.30
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

Otwarcie wystawy „Malarstwo Krzysztofa Mazonia” 
godz. 17.00  
W ramach projektu „Częstochowscy artyści – plastycy”
Miejski Dom Kultury, ul. Łukasińskiego 50/68

Warsztaty bębniarskie Piotra „Jacksona” Wolskiego 
godz. 17.00  
Jam Session – godz. 20.00
Klub Muzyczna Meta, ul. Jasnogórska 13

DŻEM - koncert charytatywny - godz. 18.00
Filharmonia Częstochowska, ul. Wilsona 16
Organizator: Fundacja „Primo Diagnosis”
Bilety: 100 zł (parter), 80 zł (balkon)

Z cyklu „Zbisław Janikowski rozmawia z ...” - spotkanie 
z przedstawicielami Chóru Męskiego „Pochodnia” 
godz. 18.00

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

Seans filmowy: „Mężczyzna imieniem Ove ” 
godz. 18.00
DKF „Rumcajs”, Aleja Armii Krajowej 23/25

„Joga dla kobiet” – godz. 18.00
Biblioteka Publiczna, Filia nr 9, ul. Nowowiejskiego15, 
tel. 34 360 61 14

07/11  wtorek
Spektakl teatralny: „Gałganiarz i patyczek” 
godz. 10.00
Teatr im. A. Mickiewicza, ul. Kilińskiego 15
Bilety: 18 zł

Seans filmowy:
„Maudie” - godz. 13.45
„Łagodna” - godz. 16.00
„Po tamtej stronie” - godz. 18.30
„Ach śpij kochanie” - godz. 20.30
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, Oligofrenopeda-
gog, 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

„Spotkanie z Operą” Mirona Pietrasa – godz. 17.00
Wernisaż wystawy malarstwa Ewy Powroźnik 
godz. 19.00
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1

Toastmasters – Klub publicznego przemawiania i przy-
wództwa: „Filmy, które pobudziły Twoją wyobraźnię” 
godz. 17.45 
Restauracja Benedykt, ul. Szymanowskiego 1 

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

Alosza Awdiejew z zespołem - Koncert Jubileuszowy 
godz. 19.00

Filharmonia Częstochowska, ul. Wilsona 16
Organizator: Grupa Seraf Art & Marketing
Bilety: 80 zł,100 zł 

Pokaz filmu dokumentalnego w ramach KineDok: 
„Koniec Świata” - godz. 19.30
Pub Szuflada, Aleja Kościuszki 18
Wstęp wolny

08/11  środa
Indywidualne konsultacje z zakresu odszkodowań  
z Andrzejem Szymańskim - Polski Instytut Odszkodowań 
Klubokawiarnia Alternatywa 21, ul. Mielczarskiego 20 
Cały dzień - po wcześniejszym umówieniu się; kontakt:  
a.szymanski@pio-odszkodowania.pl  . Udział bezpłatny

Spektakl teatralny: „Pyza na polskich dróżkach” 
godz. 10.00
Teatr Zagłębia, Sosnowiec
Teatr im. A. Mickiewicza, ul. Kilińskiego 15
Bilety: 20 zł

Seans filmowy:
„Maudie” - godz. 13.45
„Łagodna” - godz. 16.00
„Po tamtej stronie” - godz. 18.30
„Ach śpij kochanie” - 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
Promocja tomiku wierszy Artura Gielezego pt. „M...” 
godz. 17.00
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
Biblioteka Publiczna, Filia nr 10, ul. Michałowskiego 20, 
tel. 34 322 31 04

Koncert Sylwii Grzeszczak 
5 listopada - godz. 19.00
Filharmonia Częstochowska, ul. Wilsona 16
Bilety: 80-150 zł 

Sylwia Grzeszczak - wokalistka, kompozytorka, autorka 
tekstów. Słynąca z niezwykłego głosu oraz umiejętności 
gry na pianinie, których połączenie z wielką gracją i nie-
bywałą łatwością przekuwa w kolejne hity. Artystka od lat 

utrzymuje się na szczytach list przebojów największych 
stacji radiowych w Polsce, jej albumy rozeszły się w ponad 
ćwierćmilionowym nakładzie, a single w samym serwisie 
YouTube zanotowały ponad 300 milionów wyświetleń! 
Po ubiegłorocznym sukcesie najnowszego albumu Syl-
wii Grzeszczak „Tamta Dziewczyna”, artystka wyruszyła  
w trasę koncertową po największych scenach w Polsce.  
W ramach tej trasy nie mogło zabraknąć również występu 
w Częstochowie. 

Pokaz filmu dokumentalnego w ramach KineDok: „Ko-
niec Świata” 
7 listopada, godz. 19.30
Pub Szuflada, Aleja Kościuszki 18

Grudniowa noc w jednym z dużych miast. Według ka-
lendarza Majów to dziś ma nastąpić koniec świata. 

Wsłuchujemy się w rozmowy ludzi – w radio, w którym 
prowadzący zadaje pytania o ich własny koniec świata,  
w dyspozytorni pogotowia ratunkowego i taksówce. Tytu-
łowy koniec świata w filmie Moniki Pawluczuk jest pre-
tekstem do zanurzenia się w kilku intymnych historiach, 
opowiedzenia o sprawach tragicznych, bolesnych, a cza-
sem też zabawnych.
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„Witamina D3 – czy tylko dla kości. Część II” 
godz. 17.00
Spotkanie dotyczące zdrowego stylu życia, odżywiania, 
diety i typowania metabolicznego  
Biblioteka Publiczna, 
Aleja Najświętszej Maryi Panny 22, 
tel. 34 360 56 28

Spotkanie Towarzystwa Genealogicznego Ziemi 
Częstochowskiej - godz. 17.00
Wykład dr. Adama A. Pszczółkowskiego – prezesa Warszaw-
skiego Oddziału Szlachty Polskiej pt. „Szlachta Wielkiego 
Xięstwa Litewskiego w II połowie XVIII w. Liczebność – 
rozrodzenie - nazwiska”
Urząd Stanu Cywilnego, ul. Focha 19/21
Wstęp wolny

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

09/11  czwartek
Teatr Współczesny z Krakowa – spektakle dla szkół
Miejski Dom Kultury, ul. Łukasińskiego 50/68

Konferencja „Wolontariat, to jest to!” 
godz. 10.00-13.00
Współorganizator: Fundacja Oczami Brata
Urząd Miasta Częstochowy, 
ul. Śląska 11/13 /sala sesyjna/  

Spektakl teatralny:
„Pyza na polskich dróżkach” - godz. 9.00 i 11.30
„Stopklatka” - godz. 16.00 /premiera szkolna/
Teatr im. A. Mickiewicza, ul. Kilińskiego 15
Bilety: 20 zł

Otwarcie wystawy „Józef Piłsudski Życie-Śmierć-Kult. 
Wystawa zbiorów Mariusza Kolmasiaka” 
godz. 11.00
Muzeum Częstochowskie – Ratusz,  
Aleja Najświętszej Maryi Panny 45

Seans filmowy:
„Maudie” - godz. 13.45
„Łagodna” - godz. 16.00
„Po tamtej stronie” - godz. 18.30
„Ach śpij kochanie” - godz. 20.30
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, 
Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

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

„Spotkania z historią żydowską” – godz. 17.00
Spotkanie dotyczące żydowskich warsztatów kamieniar-
skich w Częstochowie. 
Prowadzenie: Wiesław Paszkowski 
Biblioteka Publiczna, Filia nr 9, ul. Nowowiejskiego 15 
tel. 34 360 61 14

Wernisaż wystawy „Pożyczone” Karoliny M. Kowalskiej 
godz. 18.00
Filharmonia Częstochowska, ul. Wilsona 16 /Foyer/

Wernisaż wystawy polskiej fotografii prasowej 
„GRAND PRESS PHOTO” – godz. 18.00
Ekspozycja wystawy do 24 listopada 
Dom Handlowy SCHOTT, Parking Podziemny, 
Aleja Kościuszki 1  

10/11  piątek

„Beksińscy. Album wideofoniczny”
10 listopada, godz. 15.50 
11 listopada, godz. 19.00
12 listopada, godz. 20.30
13 listopada, godz. 15.30 i 18.30
14 i 15 listopada, godz. 17.00 i 20.30
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, 
Aleja Najświętszej Maryi Panny 64
Historia wybitnego polskiego malarza - Zdzisława 
Beksińskiego i jego skomplikowanej relacji z synem 
Tomkiem - niezwykle popularnym dziennikarzem 
muzycznym, cierpiącym na depresję i podejmującym 
wielokrotnie próby samobójcze. Wstrząsający, doku-
mentalny dramat rodzinny precyzyjnie zrekonstruowa-
ny na podstawie prywatnych, nigdy wcześniej w takiej 
formie niepublikowanych, dźwiękowych, filmowych  
i fotograficznych materiałów z archiwum Beksińskich. 
Scenariusz oparty na bestsellerowej biografii Magdale-
ny Grzebałkowskiej pt. „Beksińscy. Portret podwójny”. 

Seans filmowy:
„Beksińscy. Album wideofoniczny” - godz. 15.30
XVII konkurs „Częstochowa w kadrze 2017” - pokazy 
filmów konkursowych – godz. 17.00
„Droga ku szczęściu” - godz. 19.00 /po filmie spotkanie 
z twórcami, wstęp wolny/
„Pewnego razu w listopadzie” - godz. 20.45
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

„Kreatywna biblioteka – ekologiczny pojazd” 
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

Warsztaty dla dorosłych z Natalią Talarek-Oswald 
godz. 16.00
Podczas zajęć uczestnicy będą zdobić bawełniane torby. 
Warsztaty dofinansowane z Budżetu Obywatelskiego.
Biblioteka Publiczna, Filia nr 15, ul. Okulickiego 63, tel. 34 322 76 19

Recepta na zdrowy kręgosłup – godz. 17.00
Wykład, bezpłatny trening i zapisy do nowej grupy  
gimnastyki „Zdrowy kręgosłup“
Akademia Zdrowia „Natura”, ul. Czecha 21, tel. 662 435 004

Projekcja filmu „Fuocoammare. Ogień na morzu”
godz. 18.00 
Współorganizator: Stowarzyszeniem  
Polsko-Włoskim Due Terre

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

8. Debiuty from Poland - godz. 18.00
Zagrają: Fulgur, The Bells, Infearnite, May B Mad, Nihil Novi, 
Wombat, Doom Wings, Knysi, Morski, AmigosUnited. 
Impreza dofinansowana ze środków CARA 
Scena Teatr from Poland, Aleja Najświętszej Maryi Panny 2
Bilety: 5 zł 

Dyskusyjny Klub Książki „Książkopolis” - godz. 18.30
Kawiarnia „Inny wymiar”, Aleja Najświętszej Maryi Panny 29 
Więcej o klubie na stronie: www.facebook.com/Dyskusyjny-Klub-
Książki-Książkopolis-w-Częstochowie. 

Uroczysty Koncert z okazji Narodowego Święta 
Niepodległości - godz. 19.00
Wystąpią: Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Częstochow-
skiej, Piotr Kosiński – fortepian, Justyna Maj – dyrygent; 
W programie: Michał Kleofas Ogiński - Polonez a-moll „Po-
żegnanie Ojczyzny”, Franciszek Liszt - Polonez E-dur nr 2, 
Fryderyk Chopin - Koncert fortepianowy e-moll nr 1 op. 11.
Filharmonia Częstochowska, ul. Wilsona 16
Organizatorzy: Urząd Miasta Częstochowy, Filharmonia Często-
chowska 
Bilety: 18 zł

Spektakl teatralny: „Stopklatka” - godz. 19.00 
/Premiera/
Teatr im. A. Mickiewicza, ul. Kilińskiego 15
Bilety: 30 zł

„AlcoholicA” - godz. 20.00
Klub Muzyczna Meta, ul. Jasnogórska 13

11/11  sobota
BiegamBoLubię – godz. 9.30
Bezpłatne treningi dla amatorów z instruktorami lekkoatletyki
Miejski Stadion Lekkoatletyczny, ul. Dąbrowskiego 58/64
Organizator: MOSiR, tel. 34 372 07 83

Otwarcie wystawy pt. „Medalierskie rozmowy z Janem 
Pawłem II” - godz. 10.00
Muzeum Monet i Medali Jana Pawła II, ul. Jagiellońska 67/71, 
tel. 34 365 19 82
Organizator: Polskie Stowarzyszenie Sztuki Medalierskiej przy 
Muzeum Monet i Medali Jana Pawła II w Częstochowie

Warsztaty tańca irlandzkiego z zespołem Irish Steps 
godz. 11.30
FORMA Fitness Klub, ul. Sosabowskiego 21
Wstęp wolny

Spektakl „Ostra jazda” - godz. 16.00
Wystąpią: Julia Kamińska, Katarzyna Żak, Mirosław Baka, 
Jan Jankowski, Przemysław Sadowski
Filharmonia Częstochowska, ul. Wilsona 16
Organizator: Agencja ADRIA
Cena biletów: 55 - 95 zł 

Seans filmowy:
XVII konkurs „Częstochowa w kadrze 2017” - spotkanie 
z jury i pokazy filmów konkursowych – godz. 16.30
„Beksińscy. Album wideofoniczny” - godz. 19.00
„Pewnego razu w listopadzie” - godz. 20.45
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, 
Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

Spektakl teatralny:
„Stopklatka” - godz. 18.00 /Premiera nauczycielska/
„Pod niebem tego miasta” - koncert specjalny 
godz. 20.00
Teatr im. A. Mickiewicza, ul. Kilińskiego 15
Bilety: 20 zł/ 30 – 40 zł

Spektakl satyryczny pt. „Wiech - Koń by się uśmiał” 
godz. 18.00 

Wystąpią: Eugeniusz Ślusarski oraz Wojtek Kowalski 
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1
Bilety: 15 zł

Koncert zespołu Deathinition w ramach 
OFFLINE TOUR 2 – godz. 20.00
Scena Teatr from Poland, Aleja Najświętszej Maryi Panny 2
Bilety: 15 zł (w przedsprzedaż), 20 zł (w dniu koncertu)

12/11  niedziela
do 12 listopada
Waldemar J. Marszałek „Byle bez opadów” malarstwo, 
rysunek, grafika /Sala Śląska/ 
Jarosław Modzelewski „Gdzie ja jestem?” malarstwo 
/Sala Poplenerowa, Gobelinowa/
Piotr Siudeja „Cięcia, beton, czerń” malarstwo /Galeria 
Promocji Młodych Antresola/
Miejska Galeria Sztuki, Aleja Najświętszej Maryi Panny 64 

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

Seans filmowy:
XVII konkurs „Częstochowa w kadrze 2017” 
Finał konkursu – godz. 17.00
„Beksińscy. Album wideofoniczny” - godz. 20.30
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, 
Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

Od czego zacząć odchudzanie? – godz. 17.00
Porady dietetyka, zapisy do Klubu Puszystych i grupy 
wsparcia dla odchudzających się
Akademia Zdrowia „Natura”, ul. Czecha 21, tel. 662 435 004
Wstęp wolny

Koncert Michała Bajora - godz. 18.00
Filharmonia Częstochowska, ul. Wilsona 16
Organizator: Agencja Idea Art
Bilety: 70 -100 zł 

Koncert Michała Bajora 
12 listopada, godz. 18.00
Filharmonia Częstochowska, ul. Wilsona 16
Bilety: 70 -100 zł 
„Od Kofty... do Korcza” to najnowsza płyta w dorobku 
Michała Bajora. Album podsumowuje kilkadziesiąt lat 
przygody aktora z piosenką. To dwudziesta pozycja  
w jego dorobku nagraniowym. Na repertuar jubileuszo-
wego zestawu złożą się najważniejsze utwory w muzycz-
nym życiu wybitnego wokalisty – te, o których wydanie 
od lat proszą fani, i do których jednocześnie on sam 
ma szczególny sentyment. Nagrane i zaaranżowane na 
nowo, przefiltrowane przez jego dzisiejszą dojrzałość, 
wrażliwość oraz świadomość emocjonalną i interpreta-
cyjną, mogą z powodzeniem stanowić rodzaj klamry dla 
artystycznej drogi Bajora. Koncert w Filharmonii Często-
chowskiej będzie prezentował właśnie ten materiał.  

JAZZtochowa: Marek Pospieszalski Quartet - „Marek Po-
spieszalski gra piosenki, które śpiewał Frank Sinatra” 
godz. 18.00 
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1
Bilety: 25 i 35 zł 

JAZZtochowa: Marek Pospieszalski Quartet - „Marek 
Pospieszalski gra piosenki, które śpiewał Frank Si-
natra” 
12 listopada, godz. 18.00 
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1
Bilety: 25 i 35 zł
Nie miała amerykańska kultura postaci, która aż w ta-
kim stopniu byłaby jej uosobieniem, jak Frank Sinatra. 
Człowiek będący nikim staje się najpotężniejszym gło-
sem wszechczasów. Jego kariera rodzi się równolegle  
z popkulturą. Życiorys barwny, niejednoznaczny, którym 
można byłoby obdzielić niejeden scenariusz filmowy...
Po wielu latach zbierania doświadczeń i inspiracji  
u innych muzyków, Marek Pospieszalski prezentuje 
autorski projekt. Własny obraz muzyki, która czerpie  
z całego dobrodziejstwa jazzu i muzyki improwizo-
wanej, ale i wszelkich innych kreatywnych gatunków. 
Przede wszystkim jest w nim duża doza zespołowego 
grania, które objawia się m.in. przez grę fakturami oraz 
wielopłaszczyznowym prowadzeniem narracji. Melo-
dyczna baza zderza się tu z sonorystyką, to wszystko bez 
mrugania okiem i chowania się za maską kabaretu. Jest 
to muzyka szczera, intensywna, odważna i poważna. Do 
zespołu Pospieszalski zaprosił swojego muzycznego 
„brata” Maksa Muchę który jest jednym z najbardziej 
rozchwytywanych basistów młodego pokolenia w kraju, 
oraz czołówkę młodych muzyków z berlińskiej sceny, 
pianistę Eliasa Stemesedera oraz perkusistę Maxa An-
drzejewskiego. 

Koncert: Raz, Dwa, Trzy – Młynarski – godz. 19.00
Teatr im. A. Mickiewicza, ul. Kilińskiego 15
Bilety: 70–90 zł

Over the Under -100% TOUR- 100 koncertów w 100 
dni – godz. 19.00
Zagrają zespoły Doom Wings i Snowblind 
Scena Teatr from Poland, Aleja Najświętszej Maryi Panny 2

13/11  poniedziałek
13 – 17 listopada
„Instrumenty Świata” audycje umuzykalniające z cyklu 
Filharmonia Dzieciom - godz. 8.30, 9.30, 10.30, 11.30
Prowadzenie: Małgorzata Starczewska-Owczarek 
Sala kameralna Filharmonii Częstochowskiej, ul. Wilsona 16
Biletów: w zależności od liczebności grupy 3–6 zł 

Seans filmowy:
XVII konkurs „Częstochowa w kadrze 2017” - pokazy 

nagrodzonych filmów – godz. 17.00
„Beksińscy. Album wideofoniczny” 
godz. 15.30 i 18.30
„Pewnego razu w listopadzie” - godz. 20.30
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, 
Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

„Muzyka, którą lubię – Maria Koterbska” 
godz. 17.00
Biblioteka Publiczna, Filia Muzyczna, Aleja Niepodległości 41, 
tel. 34 363 39 37

Z cyklu spotkania z.... - godz. 17.00
Spotkanie z technikiem dentystycznym  
Magdą Sierzputowską
Stowarzyszenie Aktywny Senior, 
ul. Michałowskiego 17
Wstęp wolny

Warsztaty bębniarskie Piotra „Jacksona” Wolskiego 
godz. 17.00  
Jam Session – godz. 20.00
Klub Muzyczna Meta, ul. Jasnogórska 13

Spotkanie filmowe z cyklu „Z archiwów PWSFTiT” 
godz. 18.00 
Prowadzenie: Witold Szymczyk
Spotkanie Chóru Coralmente – godz. 19.00
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, 
ul. Dąbrowskiego 1

Seans filmowy: „Królowa Hiszpanii” 
godz. 18.00
DKF „Rumcajs”, Aleja Armii Krajowej 23/25

„Joga dla kobiet” – godz. 18.00
Biblioteka Publiczna, Filia nr 9, 
ul. Nowowiejskiego 15, tel. 34 360 61 14

14/11  wtorek
Spektakl teatralny: „Stopklatka” - godz. 10.00
Teatr im. A. Mickiewicza, ul. Kilińskiego 15
Bilety: 20 zł

„Biblioteka Malucha” - godz. 11.00 – 12.00 
Zajęcia dla dzieci w wieku 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

Konsultacje specjalistyczne ECK
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

Seans filmowy:
„Pewnego razu w listopadzie” - godz. 15.15 i 18.30
„Beksińscy. Album wideofoniczny” 
godz. 17.00 i 20.30
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, 
Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

Otwarcie Dorocznej Wystawy Stowarzyszenia  
Plastyków im. J. Dudy-Gracza w Częstochowie 
godz. 17.00
Muzeum Częstochowskie - Pawilon Wystawowy w Parku im. S. Staszica

„Spotkanie z Operą” Mirona Pietrasa – godz. 17.00
Toastmasters – Klub publicznego przemawiania  
i przywództwa: „Networking - jak się za to zabrać  
i po co?” - godz. 17.45
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, 
ul. Dąbrowskiego 1



30 LISTOPAD 2017 www.cgk.czestochowa.pl 31LISTOPAD 2017www.cgk.czestochowa.pl

JASNE, ZE WYDARZENIA LISTOPADA

15/11  środa
Spektakl teatralny:
„Roszpunka” - godz. 10.00
„Efekt” - godz. 18.00 /środa studencka/
Teatr im. A. Mickiewicza, ul. Kilińskiego 15
Bilety: 20 zł i 25 zł

Seans filmowy:
Kino Seniora: „Powiernik królowej” - godz. 12.00
„Pewnego razu w listopadzie” - godz. 15.15 i 18.30
„Beksińscy. Album wideofoniczny” 
godz. 17.00 i 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
Promocja książki Marka Monikowskiego  
pt. „Prześmiewnik” - godz. 18.00
Warsztaty tańca dawnego – godz. 20.00 
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1

15 - 16 listopada
„Przygoda z papierową wikliną” - godz. 16.00 – 18.00
Warsztaty tworzenia ozdób świątecznych z Małgorzatą 
Neteczą dla młodzieży i dorosłych 
Biblioteka Publiczna, Filia nr 8, ul. Księżycowa 2, tel. 34 361 43 27

„Meta-morfozy” Koncert kameralny - godz. 19.00
Wystąpią: Mihi Kim – flet, Teresa Czekaj – fortepian
W programie: Ludwig van Beethoven - Wariacje op. 107  
nr 7 „Schöne Minka”, Sergiusz Prokofiew - Sonata na flet  
i fortepian op. 94, Karol Szymanowski - Pieśń Roksany  
z opery „Król Roger”, Alexandre Tansman - Sonatina na flet 
i fortepian, Régis Campo - Steamy Punk na flet solo,  
Tadeusz Szeligowski  - Sonata na flet i fortepian.
Filharmonia Częstochowska, ul. Wilsona 16
Bilety: 35 zł (normalny), 30 zł (ulgowy), 18 zł (UTW)

16/11  czwartek
Spektakl teatralny: „Roszpunka” - godz. 10.00
Teatr im. A. Mickiewicza, ul. Kilińskiego 15
Bilety: 20 zł

Seans filmowy:
„Pewnego razu w listopadzie” - godz. 15.15 i 18.30
„Beksińscy. Album wideofoniczny” 
godz. 17.00 i 20.30
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, 
Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

Uroczystość wręczenia nagród laureatom oraz występ 
laureatów Regionalnego Konkursu Poezji Śpiewanej  
dla młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjal-
nych – godz. 16.00
Miejsce: Regionalny Ośrodek Kultury, ul. Ogińskiego 13 a
Wstęp wolny

Spotkanie Towarzystwa Galeria Literacka – godz. 17.00
Spotkanie Klubu 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

Koncert Teresy Werner – godz. 18.00
Klub Politechnik, Aleja Armii Krajowej 23/25
Bilety: w przedsprzedaży 50 zł, w dniu koncertu 60 zł

Pokaz zdjęć Ewy Kuzior-Odulińskiej „Letnie imprezy  
w Olsztynie k/Częstochowy” - godz. 18.30
Urząd Stanu Cywilnego, ul. Focha 19/21 /Sala Błękitna/
Organizator: SENIOR TUR; /spotkania członków SENIOR TUR  
w każdy czwartek w USC o godz. 18.30/

„Hot Tamales Trio” - godz. 19.00
Klub Muzyczna Meta, ul. Jasnogórska 13

„Hot Tamales Trio” 
16 listopada, godz. 19.00
Klub Muzyczna Meta, ul. Jasnogórska 13
Już podczas pierwszego koncertu w styczniu 2015 
roku zespół zachwycił publikę i zyskał wiernych fanów.  
W tak krótkim czasie Tamale stali się jedną z najchętniej 
słuchanych i najbardziej docenianych formacji młodego 
brzmienia akustycznego w Polsce. Błyskawicznie stali 
się ulubieńcami publiczności takich festiwali, jak Rawa 
Blues, Jesień z Bluesem, Bluesroads czy Solo Życia.  
Po półtorarocznej działalności wydali swoją debiu-
tancką, w całości autorską płytę, która prezentowana 
była w wielu audycjach radiowych, m. in. Programie 
III Polskiego Radia w audycji Piotra Barona. Mając za 
sobą liczne nagrody, zarówno indywidualne jak i ze-
społowe, prezentują autorskie spojrzenie na blues, jazz 
czy gospel. Jednocześnie starają się nie wpaść w żadną  
z tych szuflad, chwytając za serce pięknymi piosenkami 
i ujmującą liryką, znajdując w swojej muzyce czas na 
wiele rodzajów emocji.

17/11  piątek
 
„Zdrowa, piękna jesień” - bezpłatne analizy  
składu ciała 
Klub Wellness, Aleja Najświętszej Maryi Panny 3,  
rejestracja: 609 864 495; ilość miejsc ograniczona

Spektakl teatralny: „Hamlet” - godz. 11.00 i 18.00
Teatr im. A. Mickiewicza, ul. Kilińskiego 15
Bilety: 20 zł/ 30 – 40 zł

Seans filmowy:
„Najlepszy” - godz. 14.30 i 20.30
„Człowiek z magicznym pudełkiem” - godz. 16.30
„Manifesto” - godz. 18.30
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, 
Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

„Kreatywna biblioteka – sowy” - 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

38. Ogólnopolski Konkurs Poetycki  
im. H. Poświatowskiej
Wernisaż prac inspirowanych postacią Haliny Poświa-
towskiej - Grupa Artystyczna „Werniks” – godz. 17.00 
/ekspozycja prac do 5 grudnia/
Spotkanie z jurorami Konkursu Poetyckiego (Elżbieta 
Wojnarowska, Janusz Drzewucki, Paweł Majerski) 
godz. 18.00
Koncert „Siedmiościan” Marcina Świetlickiego  

z zespołem – godz. 19.00
Galeria ART-FOTO Regionalnego Ośrodka Kultury, 
ul. Ogińskiego 13a
Wstęp wolny

Z cyklu spotkania z.... - godz. 17.00
Spotkanie ze studentką kosmetologii Magdą Burzyńską.
Stowarzyszenie Aktywny Senior, ul. Michałowskiego 17
Wstęp wolny

„Conradowskim gościńcem przygód” - spotkanie 
upamiętniające 160. rocznicę urodzin Józefa Conrada 
Korzeniowskiego – godz. 17.00 
Prowadząca: Elżbieta Gumuła z Oddziału Miejskiego PTTK 
Miejsce: Urząd Stanu Cywilnego, ul. Focha 19/21 /sala błękitna/ 
Wstęp wolny

Kabaret ANI MRU MRU „Ostatnie takie trio” 
godz. 17.30
Klub Politechnik, Aleja Armii Krajowej 23/25
Bilety: 65 zł

Otwarcie wystawy XII edycji konkursu fotograficznego 
„Klimaty Częstochowy” - godz. 18.00
Muzeum Częstochowskie – Ratusz, 
Aleja Najświętszej Maryi Panny 45

Warsztaty tańca irlandzkiego – godz. 18.00 
Wernisaż wystawy malarstwa Antoniny Janus 
„Człowiek i rzeczy” - godz. 19.00
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1

Recepta na zdrowie - godz. 18.30   
Wykład, bezpłatny trening i zapisy do nowej grupy gimna-
styki relaksacyjno-zdrowotnej Tai Chi oraz do innych grup 
gimnastyki zdrowotnej
Akademia Zdrowia „Natura”, ul. Czecha 21, tel. 662 435 004

Koncert w ramach projektu „Zamówienia 
kompozytorskie” - godz. 19.00
Wystąpią: Orkiestra Filharmonii Częstochowskiej, Agata 
Kielar-Długosz – flet, Łukasz Długosz – flet, Adam Klocek 
– dyrygent; 
W programie: Marcin Błażewicz – Koncert podwójny na 
dwa flety i orkiestrę smyczkową
Filharmonia Częstochowska, ul. Wilsona 16
Cena biletów: 35 zł (normalny), 30 zł (ulgowy), 18 zł (UTW)

„Ted Nemeth” – godz. 20.00
Klub Muzyczna Meta, ul. Jasnogórska 13

18/11  sobota
Międzynarodowy Dzień Wcześniaka
W programie wykłady, bezpłatne konsultacje, zajęcia  
z muzykoterapii, testy uwagi słuchowej 
Centrum Diagnostyki i Terapii In Corpore, Aleja Pokoju 44
Zapisy pod nr. tel.:  608 371 277, 664 858 278

XXI Rajd Parasolowy
Miejsce: Witkowice
Organizator: Regionalny Oddział PTTK, tel. 34 324 21 20 
/w godz.13.30 – 18.00/ oraz SKKT PTTK przy ZS w Witkowicach

18-19 listopada 
Festiwal Designu „Warsztat” - godz. 10.00 - 18.00  
Impreza łączy w sobie konkurs, warsztaty i Expo  
Więcej szczegółów pod adresem: warsztat.neo-spiro.pl
NEO SPIRO Factory, ul. Gminna 40 a, 42-221 Częstochowa  

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

BiegamBoLubię – godz. 9.30
Bezpłatne treningi dla amatorów z instruktorami  
lekkoatletyki

Miejski Stadion Lekkoatletyczny, ul. Dąbrowskiego 58/64
Organizator: MOSiR, tel. 34 372 07 83

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

38. Ogólnopolski Konkurs Poetycki  
im. H. Poświatowskiej
Warsztaty literackie prowadzone przez Elżbietę  
Wojnarowską – godz. 10.30 – 12.00
Miejsce: Regionalny Ośrodek Kultury, ul. Ogińskiego 13 a
Wstęp wolny
Wręczenie nagród laureatom Konkursu Poetyckiego 
oraz program artystyczny w wykonaniu aktorów często-
chowskiego Teatru – godz. 16.00
Miejsce: Teatr im. A. Mickiewicza, ul. Kilińskiego 15
Wstęp na zaproszenia

Spektakl „Skok w bok” 
18 listopada, godz. 16.00, 19.30
Filharmonia Częstochowska, ul. Wilsona 16 
Bilety: 50-110 zł 
Dwie pary z długoletnim stażem planują kolejne wspól-
ne wakacje. Ta sama willa, te same atrakcje i oczywiście 
partner także ten sam. Aby więc tym razem urlop nie był 
nudny, mężowie postanawiają urozmaicić sobie letni 
wypoczynek i namówić żony do spędzenia wakacji od-
dzielnie. Tylko jakich argumentów powinni użyć, by chy-
try plan się ziścił? Ich obawy są jednak przedwczesne. 
Szybko okazuje się, że pań wcale nie trzeba do tego po-
mysłu przekonywać... Jak zamierzają ten urlop spędzić 
mężowie? A w jaki sposób będą wypoczywać ich mał-
żonki? I na koniec - najważniejsze pytanie! Dlaczego wy-
bór miejsca docelowego ma aż tak ogromne znaczenie? 
Komedia „Skok w bok”, autorstwa Donalda Churchilla  
i Petera Yeldhama, wystawiana była z dużym powodze-
niem na londyńskim West Endzie. Ogromną popular-
nością cieszyła się także we Francji, w Niemczech oraz  
w RPA. Teraz pora na Polskę! 

Seans filmowy:
Młody Iluzjonista: „Villads” - godz. 11.00
„Manifesto” - godz. 14.30
„Najlepszy” - godz. 16.15
Met Opera Live in HD: Anioł zagłady – godz. 18.55
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

Warsztaty tańca irlandzkiego z zespołem  
Irish Steps – godz. 11.30
FORMA Fitness Klub, ul. Sosabowskiego 21
Wstęp wolny

18 - 26 listopada
„Tydzień Edukacji Globalnej” - godz. 12.00 – 14.00
Zajęcia dla seniorów łączące doskonalenie kompetencji 
komputerowych z poznawaniem reguł globalnego świata.
Biblioteka Publiczna, Filia nr 13, ul. Mireckiego 28, 
tel. 34 323 29 44

Spektakl „Skok w bok” - godz. 16.00, 19.30
Filharmonia Częstochowska, ul. Wilsona 16 
Organizator: Agencja NOVAKKA
Bilety: 50-110 zł 

Aktywna sobota - wspólna gimnastyka – godz. 16.00 
Ćwiczenia dla początkujących, bez ograniczeń wiekowych, 
niezależnie od pogody 
Miejsce: CKS „Budowlani”, ul. Dąbrowskiego 58/64
Organizator: Klub Wellness Częstochowa, tel. 609 864 489

69. spotkanie z cyklu z „Janem Pawłem II ku przyszło-
ści”: gość Paweł Woldan - scenarzysta i reżyser filmowy 
godz. 18.00
Muzeum Monet i Medali Jana Pawła II, ul. Jagiellońska 67/71, 
tel. 34 365 19 82
Wstęp wolny

Koncert U STUDNI - godz. 18.00
Klub Politechnik, Aleja Armii Krajowej 23/25
Bilety: w przedsprzedaży 40 zł, w dniu koncertu 50 zł

Noc Wojowników: Adamek vs. Kassi 
godz. 18.00
Hala Sportowa Częstochowa, ul. Żużlowa 4

Koncert zespołu „Jary Oddział Zamknięty” 
godz. 19.00
Miejski Dom Kultury, ul. Łukasińskiego 50/68

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

Koncert MIKSER – godz. 20.00
Restauracja Klimaty, ul. Wieluńska 6
Bilety: 25 zł  

„Dormant Dissident - Thief of Time - 
Sulfuric Knightmares Tour part 2” – godz. 20.00
Klub Muzyczna Meta, ul. Jasnogórska 13
 
Koncert zespołu SALK – godz. 21.00 
Cafe Belg, Aleja Najświętszej Maryi Panny 32
Bilety: 20 zł

19/11  niedziela
do 19 listopada
„Obrazy wg Mistrzów”
Wystawa prac dzieci i młodzieży z Pracowni Czerwone 
Jabłuszko w Częstochowie 
Miejska Galeria Sztuki, 
Aleja Najświętszej Maryi Panny 64, 
/Galeria Zielony Ołówek/

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:
Młody Iluzjonista: „Villads” - godz. 11.00
„Najlepszy” - godz. 14.30 i 20.30
„Człowiek z magicznym pudełkiem” - godz. 16.30
„Manifesto” - godz. 18.30

Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, 
Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

Pilates rehabilitacyjny - godz. 17.00   
Bezpłatny trening i zapisy do nowej grupy gimnastyki 
Pilates rehabilitacyjny
Akademia Zdrowia „Natura”, ul. Czecha 21, tel. 662 435 004
Wstęp wolny

Koncert zespołu SALK 
18 listopada, godz. 21.00 
Cafe Belg, Aleja Najświętszej Maryi Panny 32
SALK to elektroniczna ryba głębinowa, stworzona przez 
trzech muzyków i poetę. Zespół powstał pod koniec 
2015 roku w Krakowie i w piątym miesiącu swojego 
istnienia dołączył do szeregów warszawskiej wytwór-
ni NEXTPOP. SALK wierzy w równość muzyki i słowa,  
a także w to, że polska piosenka to wciąż dobra piosen-
ka. W roku 2016 zespół zagrał dziesiątki koncertów, do 
których unikalne wizualizacje tworzy polska artystka, 
Dorota Tylka. Album ,,Matronika” został świetnie przyję-
ty przez fanów, a koncert promujący album na festiwalu 
ENEA Spring Break był frekwencyjnym sukcesem. 
W 2017 roku SALK wystąpił na Open’er Festivalu, OFF 
Festivalu, zagrał także trzy koncerty na Islandii (m.in. 
w legendarnym Kex Hostelu). Do ich ważniejszych osią-
gnięć artystycznych zaliczyć można również wygraną 
w konkursie Skoda Auto Muzyka, występ na Soundrive 
Festival, oraz udział w 16. Festiwalu Filmu Niemego  
w Krakowie, gdzie na żywo tworzyli muzykę do horroru 
,,Upadek Domu Usherów”.

Koncert IRA - godz. 18.00
Filharmonia Częstochowska, ul. Wilsona 16
Organizator: Agencja BRUSSA
Bilety: 95 zł (parter), 85 zł (balkon)

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

20/11  poniedziałek
20 – 29 listopada
„Światowy Dzień Pluszowego Misia”
Warsztaty dla zorganizowanych grup dzieci w wieku 6-9 lat
Multicentrum ZODIAK w Parku im. S. Staszica, tel. 504 757 598; 
szczegółowe informacje na stronie:  
www.multicentrum.muzeumczestochowa.pl
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Seans filmowy:
„Najlepszy” - godz. 14.30 i 20.30
„Człowiek z magicznym pudełkiem” - godz. 16.30
„Manifesto” - godz. 18.30
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, 
Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

Warsztaty bębniarskie Piotra „Jacksona” Wolskiego 
godz. 17.00  
Jam Session – godz. 20.00
Klub Muzyczna Meta, ul. Jasnogórska 13

Seans filmowy: „Dwie kobiety” - godz. 18.00
DKF Rumcajs, Aleja Armii Krajowej 23/25

„Joga dla kobiet” – godz. 18.00
Biblioteka Publiczna, Filia nr 9, ul. Nowowiejskiego 15, 
tel. 34 360 61 14

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

21/11  wtorek
Teatr Narodowy z Wrocławia – spektakle dla szkół
Miejski Dom Kultury, ul. Łukasińskiego 50/68

Spektakl teatralny: „Kometa nad Doliną Muminków” 
godz. 10.00

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

W samo południe z muzyką country”  
Mirosława Desperaka - godz. 12.00
Toastmasters – Klub publicznego przemawiania  
i przywództwa: „Branding - Twoja marka w świecie” 
godz. 17.45 
Promocja książki Przemysława Witkowskiego 
pt. „Chwała supermanom” - godz. 19.00 
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1

Seans filmowy:
„Najlepszy” - godz. 14.30 i 20.30
„Człowiek z magicznym pudełkiem” - godz. 16.30
„Manifesto” - godz. 18.30
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, 
Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

Konsultacje specjalistyczne ECK
Tyflopedagog, Socjoterapeuta, Oligofrenopedagog 
godz. 15.00 – 16.00
Oligofrenopedagog, Terapeuta specyficznych trudności 
w nauce geografii – godz. 16.00 – 17.00
Edukacyjne Centrum Konsultacji przy SOSW nr 1, ul. Legionów 58, 
tel. 34 360 10 72

„Wykonanie kartki bożonarodzeniowej” – godz. 16.00
Spotkanie dla seniorów  poprowadzi plastyk Elżbieta 
Ledecka
Biblioteka Publiczna, Filia nr 10, ul. Michałowskiego 20, 
tel. 34 322 31 04
 

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

Pokaz zdjęć „Maroko - śladami Rajdu Paryż-Dakar” 
Prelegent: Wojciech Kuźniak  – godz. 18.00
Urząd Stanu Cywilnego, ul. Focha 19/21
Organizator: Klub Górski PTTK
Wstęp wolny

Zespół „Śląsk” i Przyjaciele Koncert Galowy z okazji 
Jubileuszu 65-lecia Zespołu Śląsk – godz. 19.00
wystąpią: Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława 
Hadyny, Słowacki Artystyczny Zespół Ludowy „Sluk”
Filharmonia Częstochowska, ul. Wilsona 16
Bilety: 50 zł (normalny), 40 zł (ulgowy), 30 zł (UTW)

Koncert „Cherry Skolik Project” - godz. 19.00
Muzeum Monet i Medali Jana Pawła II, ul. Jagiellońska 67/71
Bilety: 50 zł /do nabycia w Muzeum; możliwość rezerwacji  
pod nr tel. 34 365 19 82

Koncert Chóru Aleksandrowa – godz. 19.00
Hala Sportowa Częstochowa, ul. Żużlowa 4

22/11  środa
Indywidualne konsultacje z zakresu odszkodowań  
z Andrzejem Szymańskim - Polski Instytut Odszkodowań 
Klubokawiarnia Alternatywa 21, ul. Mielczarskiego 20 
Cały dzień - po wcześniejszym umówieniu się; 
kontakt: a.szymanski@pio-odszkodowania.pl 
Udział bezpłatny

Spektakl teatralny:
„Kometa nad Doliną Muminków” - godz. 10.00
„Proca” - godz. 18.00 /środa studencka/
Teatr im. A. Mickiewicza, ul. Kilińskiego 15
Bilety: 20 zł

Seans filmowy:
„Najlepszy” - godz. 14.30 i 20.30
„Człowiek z magicznym pudełkiem” - godz. 16.30
„Manifesto” - godz. 18.30
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, 
Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

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

„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
Promocja książki porucznika harcmistrza Edwarda  
Szostaka pt. „Odeszli na wieczną wartę” - godz. 18.00
Warsztaty tańca dawnego – godz. 20.00 
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1

22 - 23 listopada
„Przygoda z papierową wikliną” - godz. 16.00 – 18.00
Warsztaty tworzenia ozdób świątecznych z Małgorzatą 
Neteczą dla młodzieży i dorosłych 
Biblioteka Publiczna, Filia nr 8, ul. Księżycowa 2, tel. 34 361 43 27

Akademicki Koncert Kameralny - godz. 18.50 
Wystawa: Mateusz Pawełczyk, Instytut Sztuk Pięknych AJD
Wykład: „Czy są nam potrzebni marni poeci?” dr hab. 
Agnieszka Czajkowska, prof. AJD, Instytut Filologii Polskiej AJD
Koncert: Donaldas Račys - fortepian, Akademia Muzyczna, 

Uniwersytet Witolda Wielkiego w Kownie, Litwa;  
w programie: Scarlatti, R.Schumann, I.Albéniz
Sala kameralna Filharmonia Częstochowska, ul. Wilsona 16
Bilety: 15 zł (normalny), 12 zł (ulgowy)

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

23/11  czwartek
Seans filmowy:
„Najlepszy” - godz. 14.30 i 20.30
„Człowiek z magicznym pudełkiem” - godz. 16.30
„Manifesto” - godz. 18.30
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, 
Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

Koncert dla Uniwersytetów Trzeciego Wieku 
„Rytmy i kolory” - godz. 17.00
Wystąpią: Percussion and Pianos Ensemble 
Prowadzenie koncertu: Beata Młynarczyk  
Filharmonia Częstochowska, ul. Wilsona 16
Cena biletu: 18 zł (UTW)

Spotkanie Towarzystwa Galeria Literacka – godz. 17.00
Spotkanie Klubu Miłośników Komiksu – godz. 18.00 
Prowadzenie Marcin Kozierkiewicz
Warsztaty z Tomaszem Tomaszewskim  – godz. 18.00
Współorganizator: Fundacja Festiwal Sztuki Fotoreportażu
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, 
ul. Dąbrowskiego 1

Wernisaż wystawy „Terytoria pamięci” - godz. 18.00

Wystawa tematyczna przygotowana  
przez prof. Ewę Zawadzką wraz z grupą jej wychowanków.
Miejska Galeria Sztuki, 
Aleja Najświętszej Maryi Panny  64

24/11  piątek
Seans filmowy:
„Cicha noc” - godz. 14.00 i 20.30
„Tom of  Finland” - godz. 16.00
„Najlepszy” - godz. 18.15
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, 
Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

„Kreatywna biblioteka – moja osada” 
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

„Każde moje obrazowanie wizją to metafora”. 
Wystawa twórczość Bogumiły Malec – godz. 17.00
Muzeum Częstochowskie - Galeria Dobrej Sztuki,  
Aleja Najświętszej Maryi Panny 47

Z cyklu spotkania z.... - godz. 17.00
Spotkanie z plastykiem Magdą Nowak.
Stowarzyszenie Aktywny Senior, ul. Michałowskiego 17
Wstęp wolny

Projekcja filmu „Klatki” - godz. 18.00
Współorganizator: Fundacja „Otwarte Klatki”
Warsztaty tańca irlandzkiego – godz. 18.00 

Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1

Wernisaż wystawy fotografii Tomasza Tomaszewskiego 
„To, co trwałe… Górale, tradycja, wiara” 
godz. 18.00 
Wystawa będzie eksponowana do 31 grudnia.
Miejska Galeria Sztuki, Aleja Najświętszej Maryi Panny 64 /Sala 
Gobelinowa/

Spotkanie z Rafałem Podrazą – poetą, dziennikarzem, 
badaczem losów Kossaków – godz. 18.00
Spotkanie dofinansowane ze środków Budżetu Obywatelskiego.
Biblioteka Publiczna, Filia nr 9, ul. Nowowiejskiego 15, 
tel. 34 360 61 14

Częstochowska Masa Krytyczna – godz. 18.00
Start: Plac Biegańskiego

Marek Piekarczyk Akustycznie – godz. 18.00
Klub Politechnik, Aleja Armii Krajowej 23/25
Bilety: w przedsprzedaży 40 zł, w dniu koncertu 50 zł

Koncert symfoniczny - godz. 19.00
Wystąpią: Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Częstochow-
skiej, Robert Kwiatkowski – skrzypce, Krzysztof Karpeta 
– wiolonczela, Jose Gallardo – fortepian, Andrzej Kosendiak 
– dyrygent; 
W programie: L. van Beethoven – Koncert potrójny C-dur 
op. 56, F. Mendelssohn – Symfonia A-dur „Włoska”  
op. 90 nr 4.
Filharmonia Częstochowska, ul. Wilsona 16
Bilety: 35 zł (normalny), 30 zł (ulgowy), 18 zł (UTW)

Koncert IRA 
19 listopada, godz. 18.00
Filharmonia Częstochowska, ul. Wilsona 16
Bilety: 95 zł (parter), 85 zł (balkon)
IRA to jeden z najważniejszych zespołów polskiego 
rocka. Każda płyta grupy sprzedała się w wielu tysią-
cach egzemplarzy, zdobywając serca zarówno fanów 
mocniejszych brzmień, jak i wielbicieli rockowych 
ballad. IRA powstała w 1987 roku w Radomiu, a już 
rok później zadebiutowała na Krajowym Festiwalu 
Piosenki Polskiej w Opolu. Pierwsza płyta zespołu, 
„IRA”, ukazała się w 1989 roku. Wydana w roku 1991 
płyta „Mój dom”, a następnie „1993” i koncertowa 
„Live” odniosły niebywały sukces, zapewniając gru-
pie awans do czołówki polskich zespołów rockowych.  
W drugiej połowie lat 90. zespół zmienił swoje ob-
licze, sięgając na płycie „Znamię” po nieco cięższe 
brzmienia. W 1996 roku, po wydaniu płyty „Ogrody”, 
z zespołu odszedł gitarzysta i założyciel Kuba Płucisz, 
a kilka miesięcy później IRA zawiesiła działalność.  
Po 7 latach przerwy grupa powróciła na scenę i ruszyła 
w trasę koncertową pod hasłem: „IRA – Wracamy!” - 
która gromadząc rzesze fanów, utwierdziła muzyków  
o słuszności tej decyzji.

„Człowiek z magicznym pudełkiem” 
17-22 listopada, godz. 16.30
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, 
Aleja Najświętszej Maryi Panny 64
Warszawa, rok 2030. Wydawać by się mogło, że dla 
Adama (Piotr Polak) lepsze jutro było… wczoraj. 
Dotknięty zanikiem pamięci bohater musi zacząć 
wszystko od nowa. Przeprowadza się i rozpoczyna 
pracę w potężnej korporacji. Poznaje w niej atrakcyj-
ną Gorię (Olga Bołądź), którą jest totalnie oczarowa-
ny. Początkowo dziewczyna opiera się jego zalotom, 
uparcie twierdząc, że nie jest w jej typie. Gdy jednak 
romans nabiera rumieńców, chłopak dokonuje nie-
bywałego odkrycia. W swoim nowym mieszkaniu 
znajduje stare radio, które nadaje audycje z lat 50. 
Okazuje się, że odbiornik emituje również fale umożli-
wiające teleportację. Podczas jednej z podróży Adam 
„utyka” w 1952 roku. Zaniepokojona nieobecnością 
ukochanego Goria podejmuje się fascynującej, ale  
i niebezpiecznej misji sprowadzenia go z powrotem. 

Wernisaż wystawy fotografii Tomasza Tomaszewskie-
go „To, co trwałe… Górale, tradycja, wiara” 
24 listopada, godz. 18.00 
Miejska Galeria Sztuki, Aleja Najświętszej Maryi Panny 64 /Sala 
Gobelinowa/
Tomasz Tomaszewski zajmuje się fotografią prasową, pu-
blikuje swoje zdjęcia w najważniejszych pismach polskich 
i wielu zagranicznych, jak m.in: „Stern”, „Paris Match”, 
„New York Times”, „Time”, „Die Zeit”, „Elle”. Od dwudzie-
stu ośmiu lat współpracuje z magazynem „National Geo-
graphic”. Jest laureatem polskich oraz międzynarodowych 
nagród fotograficznych. Posiada stopień doktora Akade-
mii Sztuk Pięknych w Warszawie. Uczy fotografii w Polsce, 
USA, Niemczech i we Włoszech. Autor wielu wystaw indy-
widualnych w kraju i na świecie.

Na wystawę „To, co trwałe… Górale, tradycja, wiara” skła-
da się 57 fotografii jego autorstwa wraz z opisami, które 
przygotował Grzegorza Kapla. Praca nad tematem trwała 
blisko dwa lata - fotograf zajmował się dokumentowaniem 
codzienności i życia mieszkańców Bukowiny Tatrzańskiej. 
Efekt tych starań możemy zobaczyć na wystawie oraz  
w towarzyszącym jej albumie. Autor zabiera nas do 
niewielkiej podhalańskiej wsi położonej kilkanaście ki-
lometrów od Zakopanego. Jest to jednocześnie podróż  
w przestrzeń symboliczną dla całego Podhala. Fotografie 
Tomasza Tomaszewskiego obrazują fenomen góralszczy-
zny jako zjawiska tożsamościowego – w znaczeniu na-
rodowym, społecznym, kulturowym. Podczas wernisażu 
autor zaprezentuje  rozszerzony zestaw zdjęć w formie 
pokazu komputerowego wraz z autorskim wkładem.

„Moskwa” 
24 listopada, godz. 20.00
Klub Muzyczna Meta, ul. Jasnogórska 13
Moskwa to jeden z najbardziej oryginalnych i chary-
zmatycznych zespołów polskiej sceny punk, legenda 
rodzimego undergroundu. Skład powstał w 1983 r. 
w Łodzi, a już rok później został jednym z laureatów 
Festiwalu w Jarocinie i rozpoczęła się jego wielka 
kariera. Pierwszy (najbardziej „moskiewski”) skład 
tworzyli: Paweł ‘Guma’ Gumola – wokal, gitara, autor 
znacznej części tekstów i kompozycji (ex – TNT, Bad 
Blood, Detonator), Piotr ‘Rogoz’ Rogoziński – bas, wo-
kal (ex – Latające Żyrafy), Tomasz ‘Pałker’ Gron – per-
kusja (ex – Logos, R.A.P. – Rezerwowa Armia Pracy, 
Parlament). Do początku lat 90. Moskwa nagrywa trzy 
albumy długogrające „Nigdy!”, „Moskwa”, „Życie nie-
zwykłe” dzięki którym staje się jednym z najpopular-
niejszych polskich zespołów punkrockowych. Jednak 
w 1991 r. kapela zawiesza działalność na dziesięć lat. 
Na początku XXI w. Moskwa wraca do scenę i do regu-
larnego koncertowania. Obecnie zespół tworzą Guma, 
basista Kamil Rogiński (będący jednocześnie trzonem 
folkowego projektu R.U.T.A.), a na bębnach gra Radek 
Jarzyna.
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Spektakl teatralny: „Ostra jazda” - godz. 19.00
Teatr im. A. Mickiewicza, ul. Kilińskiego 15
Bilety: 30 – 40 zł

Finał VIII Free Art Fest from Poland - godz. 19.00
Zagrają: Menhor (Częstochowa), Coast Patrol (Rydułtowy, 
Goleszów), Sza! (Poznań), Vermis, (Łódź, Prabuty, Zamość, 
Skarżysko Kamienna, Bilbao).
Impreza dofinansowana przez Urząd Miasta Częstochowa
Scena Teatr from Poland, Aleja Najświętszej Maryi Panny 2
Wstęp wolny.

Koncert Krzysztofa Ścierańskiego – godz. 20.00
Restauracja Klimaty, ul. Wieluńska 6

„Moskwa” – godz. 20.00
Klub Muzyczna Meta, ul. Jasnogórska 13

25/11  sobota
BiegamBoLubię – godz. 9.30
Bezpłatne treningi dla amatorów z instruktorami lekkoatletyki.
Miejski Stadion Lekkoatletyczny, ul. Dąbrowskiego 58/64
Organizator: MOSiR, tel. 34 372 07 83

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

do 25 listopada
Termin zgłoszeń na XXIV Międzynarodowy Festiwal 
Kolęd i Pastorałek w Będzinie im. Księdza Kazimierza 
Szwarlika
Przesłuchania eliminacyjne w Regionalnym Ośrodku Kultury  
w Częstochowie odbędą się 12-13 grudnia w godz. 11.00-17.00. 
Regionalny Ośrodek Kultury, ul. Ogińskiego 13 a

Warsztaty tańca irlandzkiego z zespołem Irish Steps 
godz. 11.30
FORMA Fitness Klub, ul. Sosabowskiego 21
Wstęp wolny

Seans filmowy:
„Tom of  Finland” - godz. 14.30
Wielka sztuka na ekranie: Hockney. Pejzaże,  
portrety i martwe natury – godz. 17.00
„Najlepszy” - godz. 18.45
„Cicha noc” - godz. 20.45
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”,  
Aleja Najświętszej Maryi Panny 64
 
Aktywna sobota - wspólna gimnastyka – godz. 16.00 
Ćwiczenia dla początkujących, bez ograniczeń wiekowych, 
niezależnie od pogody 
Miejsce: CKS „Budowlani”, ul. Dąbrowskiego 58/64
Organizator: Klub Wellness Częstochowa, tel. 609 864 489

Kabaret SMILE - godz. 17.00
Filharmonia Częstochowska, ul. Wilsona 16
Organizator: PHU LUX
Cena biletów: 60-90 zł 

AZS Częstochowa – KS Lechia Tomaszów Mazowiecki
Hala Sportowa Częstochowa, ul. Żużlowa 4

Święto Kina Domowego – godz. 18.00
Współorganizator: Studio Filmowe Kas-Film
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1

Koncert wychowanków Szkoły Śpiewu AMR  
pt. „Piosenka pozytywnie zakręcona” - godz. 18.00
Muzeum Monet i Medali Jana Pawła II, ul. Jagiellońska 67/71,  
tel. 34 365 19 82
Wstęp wolny

Koncert zespołu MILSEN
Miejski Dom Kultury, ul. Łukasińskiego 50/68

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

25 - 26 listopada
10. edycja 42-200 MONODRAM  
Scena Teatr from Poland, Aleja Najświętszej Maryi Panny 2
Szczegóły s. 18

26/11  niedziela
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

Niedzielny Poranek z Muzyką „Opowieści ciotki  
Polifonii – straszna historia” - godz. 11.00
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1
Bilety: 5 zł

Raków Częstochowa – Puszcza Niepołomice 
godz. 13.00
Miejski Stadion Piłkarski „Raków”, ul. Limanowskiego 82

Seans filmowy:
„Tom of  Finland” - godz. 14.30
Wielka sztuka na ekranie: Hockney. Pejzaże, 
portrety i martwe natury – godz. 17.00
„Najlepszy” - godz. 18.45
„Cicha noc” - godz. 20.45
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”,  
Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

Spektakl „Pozytywni” - godz. 16.00
Wystąpią m.in.: Magdalena Boczarska/Grażyna Wolszczak, 
Olga Bołądź, Janusz Chabior, Łukasz Simlat
Filharmonia Częstochowska, ul. Wilsona 16
Organizator: Agencja Artystyczna CERTUS
Bilety: 40 zł-110 zł 

Super żywność dla zdrowia - wykład – godz. 17.00
Akademia Zdrowia „Natura”, ul. Czecha 21, tel. 662 435 004
Wstęp wolny

Spektakl teatralny: „Miasto szklanych słoni” 
godz. 19.00
Teatr im. A. Mickiewicza, ul. Kilińskiego 15
Bilety: 30 – 40 zł

27/11  poniedziałek
Seans filmowy:
„Cicha noc”- godz. 14.00 i 20.30
„Tom of  Finland”- godz. 16.00
„Najlepszy”- godz. 18.15
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, 
Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

Z cyklu spotkania z.... - godz. 17.00
Spotkanie z fizjoterapeutą Marią Polańską, autorką książki 
„Gimnastykę korekcyjną można polubić”.
Stowarzyszenie Aktywny Senior, ul. Michałowskiego 17
Wstęp wolny

Warsztaty bębniarskie Piotra „Jacksona” Wolskiego 
godz. 17.00  
Jam Session – godz. 20.00
Klub Muzyczna Meta, ul. Jasnogórska 13

Seans filmowy: „50 wiosen Aurory” - godz. 18.00
DKF „Rumcajs”, Aleja Armii Krajowej 23/25

VIII Edycja Konkursu Wokalnego „Śpiewobranie” 
godz. 18.00
Przesłuchania finałowe wraz z galą i wręczeniem nagród.
Regionalny Ośrodek Kultury, ul. Ogińskiego 13 a

„Joga dla kobiet” – godz. 18.00
Biblioteka Publiczna, Filia nr 9, ul. Nowowiejskiego 15, 
tel. 34 360 61 14

Paweł Domagała Tour 2 - godz. 19.00
Filharmonia Częstochowska, ul. Wilsona 16
Organizator: Good Taste Production
Cena biletów: 69 zł, 89 zł, 99 zł 

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

28/11  wtorek
„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:
„Cicha noc”- godz. 14.00 i 20.30
„Tom of  Finland” - godz. 16.00
„Najlepszy”- godz. 18.15
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, 
Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

Konsultacje specjalistyczne ECK
Socjoterapeuta, Oligofrenopedagog, Specjalista  
w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju, rewa-
lidacji i terapii pedagogicznej dziecka ze specjalnymi 
potrzebami edukacyjnymi – godz. 15.00 – 16.00
Specjalista w zakresie resocjalizacji i trudnych zacho-
wań, Oligofrenopedagog, Socjoterapeuta 
godz. 16.00 – 17.00
Edukacyjne Centrum Konsultacji przy SOSW nr 1, ul. Legionów 58, 
tel. 34 360 10 72

Toastmasters – Klub publicznego przemawiania i przy-
wództwa: „Sukcesu można się nauczyć” - godz. 17.45 
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1

29/11  środa
Spektakl teatralny:
„Stopklatka” - godz. 11.00
„Przyjazne dusze” - godz. 19.00
Teatr im. A. Mickiewicza, ul. Kilińskiego 15
Bilety: 20 zł/ 30 – 40 zł

Seans filmowy:
„Najlepszy” - godz. 14.00
„Cicha noc” - 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

„Wróżby andrzejkowe”– zabawy andrzejkowe 
dla dzieci – godz. 15.30
Biblioteka Publiczna, Filia nr 21, ul. Orzechowa 14, 
tel. 34 360 71 95

Spotkanie Klubu Literackiego „Złota Jesień” 
godz. 16.00
Promocja książki „Częstochowa 1826-1914” 
godz. 18.00
Praca zbiorowa pod red. dra Ryszarda Stefaniaka 
(wspólnie z Zespołem Szkół Technicznych w Częstochowie).
Warsztaty tańca dawnego – godz. 20.00
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1
 
Jubileusz 40-lecia istnienia Miejskiej Galerii Sztuki  
w Częstochowie – godz. 17.00 
Uroczyste spotkanie przyjaciół Galerii z okazji jej 40-lecia.  
W programie m.in. koncert oraz okolicznościowa wystawa 
prac artystycznych z kolekcji Miejskiej Galerii Sztuki.
Miejska Galeria Sztuki, Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

30/11  czwartek
do 30 listopada
Termin zgłoszeń na III Wojewódzki Konkurs  
Filmowy „Video, ergo sum - Widzę, więc jestem” 
Organizator: Regionalny Ośrodek Kultury, ul. Ogińskiego 13 a
Szczegóły na stronie: www.rok.czestochowa.pl

Koncerty edukacyjne z cyklu FEEL HARMONY - poczuj 
klimat! „Alicja w krainie czarów”, „Obrazy do muzyki 
polskiej” – godz. 9.00, 10.45
Wystąpią: Społeczna Szkoła Baletowa i Społeczne  
Ognisko Baletowe w Częstochowie; 
Urszula Brylewska – przygotowanie

Filharmonia Częstochowska, ul. Wilsona 16
Cena biletów: 14 zł (uczeń), 1 zł (opieka)

Spektakl teatralny:
„Stopklatka” - godz. 11.00
„Przyjazne dusze” - godz. 19.00 /Andrzejki w Teatrze/
Teatr im. A. Mickiewicza, ul. Kilińskiego 15
Bilety: 20 zł/ 40–50 zł

Udostępnienie wystawy malarstwa Emilii Dudziec 
godz. 12.00 
Galeria „Wejściówka”, ul. Racławicka 6 a /redakcja Gazety 
Wyborczej/

Seans filmowy:
„Cicha noc” - godz. 14.00
„Tom of  Finland” - godz. 16.00
„Gorzkie żniwa” - godz. 18.15
„Najlepszy” - godz. 20.30
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

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

Koncert „Bal u Posejdona” – godz. 19.00
Recital Adrianny Noszczyk złożony z najpiękniejszych 
piosenek z repertuaru Anny German
Filharmonia Częstochowska, ul. Wilsona 16 
Bilety: 20 zł (normalny), 15 zł (ulgowy)

Koncert Harpiano Show – godz. 19.00
Klub Five O’Clock, ul. Wilsona 16
Bilety: 25zł, dla członków PSJT 15zł.

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

„50 wiosen Aurory” 
27 listopada, godz. 18.00
DKF „Rumcajs”, Aleja Armii Krajowej 23/25
Przebojowa francuska komedia o tym, że nigdy nie 
jest za późno, by zacząć wszystko od nowa. Aurora ma 
50 lat. Niedawno rozstała się z mężem, a teraz straciła 
pracę i dowiedziała się, że będzie babcią. Kobieta czuje 
się powoli spychana na margines społeczeństwa, ale 
kiedy przypadkowo wpada na swoją wielką miłość  
z dawnych lat, postanawia zawalczyć o szczęście. Czy 
właśnie teraz nadszedł czas, aby zacząć wszystko od 
nowa? 
We Francji film obejrzało ponad pół miliona widzów. 
Obraz został także doceniony w Polsce. W głosowaniu 
publiczności festiwalu Transatlantyk zdobył nagrodę 
dystrybucyjną Transatlantyk Distribution Award i tym 
samym został uznany za najlepszy film tegorocznego 
festiwalu.

„Przyjazne dusze”
29-30 listopada, godz. 19.00
Teatr im. A. Mickiewicza, ul. Kilińskiego 15
Bilety: 20 zł/ 30 – 40 zł
„Przyjazne dusze” to pełna ciepła, mądrości i humoru hi-
storia opowiadająca o tym, jak świat materialny przenika 
się z duchowym, miłość jest wielowymiarowa, a każdy 
człowiek ma swojego Anioła Stróża...
Akcja sztuki rozgrywa się w domu, który należał niegdyś 
do autora popularnych kryminałów – Jacka Camerona 
oraz jego żony Suzie. Małżeństwo zginęło tragicznie pod-

czas pobytu we Włoszech. Po śmierci wracają „na swoje 
włości” jako... para duchów. Sytuację komplikuje przy-
bycie nowych lokatorów. Dom zostaje bowiem wynajęty 
młodemu małżeństwu, które spodziewa się dziecka. A to 
z kolei powoduje lawinę zabawnych, podszytych czarnym 
humorem sytuacji i nieuchronnie prowadzi do konfronta-
cji mieszkających w jednym domu par.
Jak zmieni się życie bohaterów zamieszkujących dom  
w którym straszy? Czy duchy będą w stanie zaakceptować 
intruzów? O tym można się przekonać przychodząc na 
jedyny w swoim rodzaju teatralny seans spirytystyczny!
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„Tom of Finland” 
24, 27, 28 i 30 listopada, godz. 16.00
25, 26 listopada, godz. 14.30
OKF „Iluzja”, Aleja Najświętszej Maryi Panny 64
Filmowa biografia jednej z najważniejszych postaci 
kultury gejowskiej XX wieku. Fiński rysownik, Touko 
Laaksonen, wraca z frontu II wojny światowej do ro-
dzimych Helsinek. W tym czasie Finlandia, jak i wiele 
innych europejskich krajów, ogarnięta jest falą homo-
fobii i represji wobec gejów. Nie mogąc realizować 
swoich pragnień, Touko szuka wolności w sztuce. 



znaleźć na stronie www.mosir.pl
Miejski Stadion Piłkarski „Raków”, ul. Limanowskiego 83

środa – piątek
Amatorska Liga Siatkówki sezon 2017/2018
Od drugiej połowy września trwają rozgrywki Amatorskiej 
Ligi Siatkówki. Wszystko na temat rozgrywek można 
znaleźć 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/
soboty, niedziele
Liga 40-latków w piłce siatkowej – godz. 9.00 
Dokładny terminarz ligi dostępny na www.mosir.pl 
Sala Sportowa „Częstochowianka”, ul. Rejtana 7 c

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:
V Międzynarodowy Salon Fotografii Artystycznej 
Lekarzy „PhotoArtMedica” 

„Gabinet wybitnych częstochowian. Recepta na szczę-
ście dr. Mieczysława Wyględowskiego” 

od 9 listopada
„Józef Piłsudski Życie-Śmierć-Kult. Wystawa zbiorów 
Mariusza Kolmasiaka” 

od 17 listopada
Wystawa 12. edycji konkursu fotograficznego 
„Klimaty Częstochowy”

GALERIA DOBREJ SZTUKI
Aleja Najświętszej Maryi Panny 47

Wystawa stała:                                                                                                                                  
„Sztuka Polska XIX i XX wieku”

Wystawy czasowe:
„Bezsenność przestrzeni” –  wystawa malarstwa Janu-
sza Rafała Głowackiego
Założeniem ekspozycji jest prezentacja najnowszego i nie-
znanego fragmentu twórczości częstochowskiego malarza, 
ukazująca prace tworzone w stylistyce nieprzedstawiają-
cej, wpisującej się w nurt abstrakcji geometrycznej.

od 24 listopada
„Każde moje obrazowanie wizją to metafora”. Twór-
czość Bogumiły Malec 

PAWILON WYSTAWOWY W PARKU IM. S. STASZICA

„Wielkie królestwa chrześcijańskie w Nubii” – wysta-
wa przygotowana przez Muzeum Częstochowskie  

BIBLIOTEKA PUBLICZNA 
IM. DR. WŁ. BIEGAŃSKIEGO
PROPOZYCJE ZAJĘĆ BIBLIOTECZNYCH I SPOTKAŃ

„Popołudnia w bibliotece” – godz. 16.00 – 18.00; 
„Wierszykarnia” – spotkania literackie dla przedszkoli 
oraz klas I-III 
Biblioteka Publiczna, Filia nr 2, ul. Orlik-Rückemanna 35/37, 
tel. 34 360 14 54

„Poznajemy bibliotekę” - lekcje biblioteczne dla przed-
szkolaków oraz uczniów klas I-III szkół podstawowych 
„Poranki z bajką w przedszkolu” - głośne czytanie 
przedszkolakom wybranych książek lub przedstawienie 
Kamishibai 
Biblioteka Publiczna, Filia nr 3, ul. Ułańska 1, tel. 34 369 70 72

„Dzień Pluszowego Misia” - zajęcia plastyczne  
dla dzieci w wieku 7-9 lat
„Dzień postaci z bajek” - zajęcia plastyczne dla dzieci 
w wieku 3-6 lat
Biblioteka Publiczna, Filia nr 4. ul. Św. Barbary 32, 
tel. 34 360 61 15

„Święto Niepodległości” – zajęcia literacko-plastyczne, 
w czasie których dzieci wykonają kokardy narodowe 
„Dzień Kolejarza” – zajęcia literacko-plastyczne,  
w czasie których dzieci wysłuchają fragmentów literatury 
dziecięcej, a następnie wykonają prace plastyczne
Biblioteka Publiczna, Filia nr 5, ul. Krasińskiego 4, 
tel. 34 367 11 59

„Lekcje biblioteczne” - lekcje dla przedszkolaków oraz 
uczniów klas I-III szkół podstawowych, podczas których 
dzieci poznają zasady korzystania z biblioteki 
„Teatrzyk Kamishibai” - zajęcia literackie dla dzieci
Biblioteka Publiczna, 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 uczniowie poznają 
zasady korzystania z biblioteki
„Czytajmy razem – Przedszkolaki w Bibliotece”  
– zajęcia literackie dla przedszkolaków
Biblioteka Publiczna, Filia nr 13, ul. Mireckiego 28, 
tel. 34 323 29 44

„Z muzyką dookoła świata” - cykl audycji muzycznych 
dla dzieci w wieku 5-10 lat 
Biblioteka Publiczna, Filia Muzyczna, Aleja Niepodległości 41, 
tel. 34 363 39 37

„Lekcja na zamówienie” - lekcje przeprowadzane w po-
niedziałek w godz. 9.00-12.00,  temat lekcji nauczyciel 
z przedszkola lub szkoły uzgadnia telefonicznie z biblio-
tekarzem, co najmniej dwa tygodnie przed planowanym 
spotkaniem
„Wycieczka do biblioteki” - propozycja dla przedszko-
laków i uczniów szkól podstawowych, którzy podczas 
odwiedzin biblioteki poznają zasady jej funkcjonowania
„Bajka na telefon” – możliwość zaproszenia biblio-
tekarza  do przedszkola w celu przeczytania bajki oraz 
przeprowadzenia zajęć literacko-plastycznych lub 
literacko- ruchowych
Biblioteka Publiczna, Oddział dla Dzieci i Młodzieży, 
Aleja Kościuszki 4, tel. 34 360 61 09

EDUKACJA GLOBALNA W BIBLIOTECE

„Podróże z Zogiem”, „Tosia odkrywa czekoladę” 
– warsztaty  dla dzieci w wieku od 5 do 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 od lat 12 do 14 
„Świat na sprzedaż”, „Jemy, a kto płaci?” – warsztaty 
dla młodzieży od lat 14 do 17
„Globalna sieć powiązań”, „Prawa Człowieka” – warsz-
taty dla młodzieży od lat 16 do 19 
Biblioteka Publiczna, Filia nr 13, ul. Mireckiego 28, 
tel. 34 323 29 44

Zajęcia dla uczniów kl. I - III: „Czy prąd bierze się  
z gniazdka”, ‚’Wodne rozrachunki”, „Zaplątani  
w globalne sieci”
Zajęcia dla uczniów kl. IV - VI: „Międzynarodowe przy-
smaki”, „Gorzko-słodki smak czekolady”, „Mój dzień 
- globalne zależności” 
Biblioteka Publiczna, Oddział dla Dzieci i Młodzieży, 
Aleja Kościuszki 4, tel. 34 360 61 09

BIBLIOTEKA DLA SENIORÓW

„Podstawy obsługi komputera dla seniorów” - zajęcia 
dla seniorów z podstaw obsługi komputera i korzystania 
z Internetu
Biblioteka Publiczna, 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. 
Biblioteka Publiczna, Filia nr 7, Aleja Pokoju 15/17, 
tel. 34 323 66 39
Konsultacje komputerowe dla seniorów –  zajęcia 
odbywają się w czwartki o godzinie 16.00 i 17.00 
Biblioteka Publiczna, Filia nr 10, ul. Michałowskiego 20,  
tel. 34 322 31 04
„Latarnik w bibliotece” - zajęcia komputerowe dla senio-
rów, od wtorku do piątku w godzinach 12.00 - 14.00
Biblioteka Publiczna, Filia nr 13, ul. Mireckiego 28, 
tel. 34 323 29 44
„Komputeromania” - warsztaty komputerowe, szczegól-
nie dla osób w wieku 50+(patronat „Latarników Polski 
Cyfrowej”) 
Biblioteka Publiczna, Filia Muzyczna, 
Aleja Niepodległości 41, tel. 34 363 39 37

KONKURSY

„Biblioteka – sto lat!” - internetowy konkurs poświęcony 
historii Biblioteki Publicznej w Częstochowie. Co drugi 
miesiąc, na stronie: www.biblioteka.czest.pl  opublikowa-
na będzie zagadka wraz z naprowadzającymi „multime-
dialnymi śladami”. Odpowiedzi będzie można przesyłać 
na adres mailowy filii: filia13@biblioteka.czest.pl. Wśród 
prawidłowych odpowiedzi zostaną wylosowane nagrody 
książkowe.  
Biblioteka Publiczna, Filia nr 13, ul. Mireckiego 28, 
tel. 34 323 29 44

WYSTAWY

Wystawa malarstwa Ewy Machnik  
Filia nr 1, Aleja Niepodległości 11
Wystawa przypominająca postać W. Biegańskiego  
z okazji obchodów 100-lecia istnienia Biblioteki 
Publicznej – materiały pochodzące z prywatnej kolekcji 
państwa Małek 
Filia nr 6, ul. Orkana 56 a
„Mikrokosmos” - wystawa fotografii Marka Nowaka 
Filia nr 10, ul. Michałowskiego 20
„Skansen wsi polskiej” - wystawa fotograficzna 
Stowarzyszenia SeniorTur 
Filia nr 14, ul. Norwida 17/21

„Piękno naszej ziemi” - wystawa rysunków Stefana 
Gadziny 
Filia nr 20, ul. Gombrowicza 15

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
Oferta odpłatnych zajęć dla Seniorów 60+:
Zajęcia „Gimnastyka w wodzie” 
wtorki – godz. 14.00
piątki – godz. 13.00
Zajęcia prowadzone przez instruktorów w dniach funkcjo-
nowania pływalni
Miejsce: Pływalnia Kryta Sienkiewicz, 
Aleja Najświętszej Maryi Panny 56 (wejście od ul. Racławickiej)

Oferta bezpłatnych zajęć dla Seniorów 60+:
każdy wtorek
Zajęcia ruchowe na bieżni i w siłowni – godz. 12.00 
– 13.30
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 7 c 
każdy czwartek
Ćwiczenia ogólnorozwojowe pod okiem instruktorów 
– godz. 9.30 i 10.30
Miejsce: Hala „Polonia”, ul. Dekabrystów 43
Zajęcia nie odbywają się w dni wolne od pracy.
poniedziałek - piątek
Amatorska Liga Piłki Nożnej sezon 2017/2018 
godz. 19.45 – 22.00
Od drugiej połowy września trwają rozgrywki Amatorskiej 
Ligi Piłki Nożnej. Wszystko na temat rozgrywek można 

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. Kordeckie-
go 2, tel. +48/34 365 38 88, www.jasnagora.pl  

WAŻNIEJSZE
DANE TELEADRESOWEi Muzeum Archeologiczne w Poznaniu

„Róża Konstancina – Monika Żeromska – córka, 
malarka, podróżniczka” 

„Color settings” – wystawa prac Stefana Parucha 
w ramach Festiwalu Dekonstrukcji Słowa „Czytaj” 

od 14 listopada
Doroczna Wystawa Stowarzyszenia Plastyków 
im. J. Dudy-Gracza w Częstochowie 

ZAGRODA WŁOŚCIAŃSKA
ul. 7 Kamienic 4
Wystawy czasowe:
„W domu tkaczki” – wystawa etnograficzna o charak-
terze edukacyjnym ze zbiorów własnych. Na wystawie 
zaprezentowano poszczególne etapy wykonywania 
tkanin samodziałowych oraz narzędzia do obróbki wici 
i włókna.

MUZEUM GÓRNICTWA RUD ŻELAZA 
W PARKU IM. S. STASZICA

Stała wystawa poświęcona historii górnictwa rud żelaza 
w regionie częstochowskim

KAMIENICA MIESZCZAŃSKA, UL. KATEDRALNA 8

Muzeum Żydów Częstochowian
Ośrodek Dokumentacji Dziejów Częstochowy

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

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
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 
drugą sobotę i niedzielę miesiąca;
poniedziałek: nieczynne

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
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PAULINA PALUCH, TANCERKA, CHOREOGRAFKA, WŁAŚCICIELKA STUDIA TAŃCA NINDEI 

{ Z INNEJ PÓŁKI }

HISTORIA JEDNEJ FOTOGRAFII

Łukasz Stacherczak
Jak się okazuje, czasami nie trzeba „błądzić” 

po lasach (nie trzeba nawet opuszczać 
miasta), żeby obcować z dziką przyrodą. 

Tak było 18 października tego roku, kiedy, 
idąc chodnikiem obok Skweru Solidarności, 
zauważyłem coś „sowopodobnego” na po-
bliskim pomniku. Kiedy podszedłem bliżej, 
okazało się, że to coś rusza głową, nie ucie-
ka i gapi się na mnie. Może to okrutne, ale 
pierwsze, co zrobiłem, to obfotografowałem 

ptaka, po czym w te pędy pobiegłem  
do leśnika miejskiego. Okazało się, że to nie 

żadna sowa, tylko krogulec,  
najprawdopodobniej ranny. Fachowcy  
szybko zabrali krogulca do schroniska  
dla zwierząt, gdzie został nakarmiony  

i zbadany przez weterynarza (ptak miał 
uraz skrzydła). Ostatecznie drapieżnik trafił 
do leśnego schroniska dla dzikich zwierząt  

w Mikołowie, gdzie dochodzi do siebie. 

  KSIĄŻKA  

Joanna Bator
„Rok królika”

Kolejna niesamowi-
ta powieść Joanny 

Bator. Pełna groteski, mrocznych postaci 
i niepowtarzalnego klimatu. Pisarka opo-
wiada historię Julii Mrok, znanej autorki 
romansów, która postanawia zmienić 
swą tożsamość i rozpocząć nowe życie 
w Ząbkowicach Śląskich (czyli przedwo-
jennym miasteczku o nieprzypadkowej 
nazwie Frankenstein). Niezwykłe perypetie 
głównej bohaterki zostają osadzone  
w mistrzowsko stworzonym, małomia-
steczkowym świecie - pełnym szaleństwa 
i wariackich osobliwości. Znakomity język 
Bator, czarny humor i szeroko pojęta „dziw-
ność”, tworzy idealną pozycję na jesienno-
-zimowe wieczory.

  FILM  

Paolo 
Sorrentino 
„Młodość”

Ten film to 
arcydzieło wspaniałego artysty-reżysera. 
Opowiada o młodości, przemijaniu, śmierci 
oraz o wartości życia. Główny bohater – 
Fred jest znanym emerytowanym kompo-
zytorem i dyrygentem, który odpoczywa 
w szwajcarskim kurorcie, wraz ze swym 
przyjacielem, reżyserem Mickiem. Ich roz-
ważania o życiu mieszają się z rozmowami 
na tematy całkowicie przyziemne. Dyskutu-
ją o niedogodnościach starości oraz dzielą 
się obserwacjami współczesnego świata, 
przez „starcze okulary”.  Doskonale oddane 
kontrasty pomiędzy bohaterami, świetne 
dialogi i monologi przyprawiają o dreszcze 
wzruszenia, a  magiczne sceny, z mistrzow-
ską oprawą muzyczną, wprawiają w stan 
uniesienia. Estetyczną przyjemność można 
tu czerpać z każdego najmniejszego ujęcia. 

  PŁYTA  
 
Sigur Ros 
„Untitled”

Dzieło, które 
jest moim 

osobistym katalizatorem, potęgującym 
piękno świata. Cała płyta to współcze-
sny psalm, wywołujący we mnie we-
wnętrzne katharsis. Najlepiej słuchać 
tego albumu na łonie przyrody,  
w otoczeniu zapierających dech  
w piersiach widoków - wyjątkowo 
pogłębia to wspaniałe doświadczenie. 
Jeśli muzyka może być modlitwą, to 
jest to moja osobista msza, która towa-
rzyszy mi nieprzerwanie od lat.
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