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Przedsiębiorcy mogą wynajmo-
wać powierzchnię i korzystać  
z ulg w nowej hali magazynowo-
-produkcyjnej, wybudowanej 
przez Agencję Rozwoju Regio-
nalnego na terenach Katowickiej 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej 
w Częstochowie. 

Hala, wzniesiona kosztem 9 mln zł,  
to odpowiedź miasta na realne 
potrzeby zgłaszane przez często-
chowskich przedsiębiorców. Do-
skonale zlokalizowana - bardzo 
blisko budowanej obwodnicy 
autostrady A1 i 1,5 km od węzła 
tej obwodnicy - nowoczesna hala,  
o łącznej powierzchni ponad  
3 tys.m2, jest w pełni wyposażona 
w niezbędne instalacje.
Halę wybudowano na terenie Ka-
towickiej Specjalnej Strefy Ekono-
micznej, co wiąże się ze znacznymi 
ulgami – możliwością zaliczenia 

kosztów czynszu najmu w podsta-
wę zwolnienia z podatku dochodo-
wego aż do 2026 roku.
Chciałbym bardzo serdecznie podzię-
kować wszystkim tym, którzy uwierzy-
li w ten innowacyjny projekt – mówi 
prezydent Częstochowy Krzysztof 
Matyjaszczyk. - Jesteśmy pierwszym 
miastem, które uznało, że jeżeli chce 
kompleksowo odpowiadać na potrze-
by przedsiębiorców, musi tym, którzy 
tego oczekują, maksymalnie ułatwić 
i skrócić proces inwestycyjny. Teraz 
firma, która chce zainwestować, ma 
już gotową halę i przygotowaną po-
wierzchnię. Może wstawiać maszyny 
i szybko rozpoczynać produkcję lub 
inną działalność, korzystając przy tym 
ze strefowych ulg podatkowych.
Przedstawiciel Katowickiej Specjal-
nej Strefy Ekonomicznej Bartłomiej 
Leszczyński potwierdził, że projekt 
budowy hali produkcyjnej nie na 
potrzeby konkretnego inwestora, 

tylko pod wynajem dla zgłaszają-
cych się, kolejnych firm nie był do 
tej pory – na terenach KSSE – reali-
zowany.
Władze miasta mają nadzieję, że  
w ślad za miastem i miejską spółką 
pójdą inne podmioty, zapowiada-
jące podobne inwestycje na czę-
stochowskich terenach aktywności 

gospodarczej, jako odpowiedź na 
potrzeby rynku.
Inwestycja ARR służy oczywiście 
realizacji jednego ze strategicz-
nych miejskich celów – tworzeniu 
atrakcyjnych, coraz lepiej płatnych, 
stabilnych miejsc pracy. To jeden  
z elementów programu ,,Teraz lep-
sza praca”.

NOWA HALA W SPECJALNEJ STREFIE 

Inwestycje służące rekreacji, więcej środ-
ków na rozwój i utrzymanie zieleni miej-
skiej, szeroka oferta kulturalna w stulecie 
odzyskania niepodległości – to zapowiedzi 
prezydenta miasta związane z realizacją 
programu Przyjaznej Częstochowy, zapisa-
ne w projekcie przyszłorocznego budżetu.

Tworzeniu przyjaznego miasta służą oczy-
wiście różne zadania zapisywane corocznie  
w miejskim budżecie, ale zdaniem władz Czę-
stochowy – oprócz tworzenia strategicznych 
projektów infrastrukturalnych czy realizacji 
dużych przedsięwzięć społecznych – pora 
obecnie na położenie większego nacisku na 
jakość życia w przestrzeni miejskiej, przyjemne 
otoczenie i kreowanie dodatkowych atrakcji 
dla mieszkańców. Pod hasłem Przyjaznej Czę-
stochowy kryją się trzy priorytety: aktywnego, 
zielonego i kulturalnego miasta.

Chciałbym, aby Przyjazna Częstochowa była dla 
miasta drogowskazem na najbliższe lata – mówi 
prezydent Krzysztof Matyjaszczyk. – Tego 
zresztą chcą mieszkańcy, zgłaszając swoje po-
stulaty i pomysły w czasie spotkań i rozmów,  
a także kierując wnioski np. do Budżetu Oby-
watelskiego.
Oprócz realizacji zapowiadanych i przygoto-
wanych wcześniej inwestycji, takich jak rewi-
talizacja parku Lisiniec czy rozpoczęcie budo-
wy Parku Wodnego, a także kontynuacji m.in. 
programów budowy boisk czy modernizacji 
obiektów sportowo-rekreacyjnych (kryta pły-
walnia), miasto chciałoby w przyszłym roku np. 
rozszerzyć działania związane z miejską zielenią. 
Ma to być zarówno większa liczba nasadzeń 
drzew i kwiatów, budowa parkletów i małych 
zielonych miejsc odpoczynku w dzielnicach, jak 
i przeznaczenie stosownych środków na pielę-
gnację, utrzymanie i czystość terenów zielonych. 

W planach jest także realizacja pierwszego eta-
pu budowy Zielonej Promenady Śródmiejskiej.
Władze miasta chciałyby zrealizować też  
w 2018 r. pomysł zadaszenia sztucznego lodo-
wiska, tak aby wydłużyć sezon zimowy i uatrak-
cyjnić korzystanie z tego miejsca także przez 
resztę roku. W sferze oferty rozrywkowo-kul-
turalnej, oprócz organizacji wszystkich cyklicz-
nych festiwali oraz sezonowej „alejowej” akcji, 
miasto planuje m.in. dodatkowe świętowanie 
setnej rocznicy odzyskania niepodległości 
oraz organizację strefy kibica w czasie finałów 
piłkarskich mistrzostw świata. Te zamierzenia 
będą wspierać pomysły samych częstocho-
wian, zgłoszone w ramach Budżetu Obywatel-
skiego lub lokalnych inicjatyw mieszkańców. 
Są to często projekty służące aktywności, re-
kreacji, ekologii lub animacji kulturalnej, które 
wpisują się w priorytety budujące Przyjazną 
Częstochowę.

WIĘCEJ ZIELENI 
I MIEJSC AKTYWNEGO 

WYPOCZYNKU 

Wiceprezydent Miasta Częstochowy, Jarosław Marszałek; Prezydent Miasta Częstochowy, Krzysztof Matyjaszczyk; przedstawiciel 
Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Bartłomiej Leszczyński oraz Marcin Kozak, prezes ARR w Częstochowie



5 grudnia 2017 r. odbędzie się  finało-
we szkolenie w ramach projektu „Inter-
netowe Rewolucje Google”. Podczas 
spotkania doradcy opowiedzą mię-
dzy innymi o tym, jak dać się znaleźć  
w wyszukiwarce Google, skutecznie 
docierać zarówno do lokalnych spo-
łeczności, jak i do użytkowników za gra-
nicą, analizować dane oraz korzystać  
z kursu Internetowych Rewolucji onli-
ne. Szkolenie rozpoczyna się o g. 18.30 
w Częstochowskim Parku Przemysło-
wo-Technologicznym (ul. Wały Dwer-
nickiego 117/121)  

Decyzją Rady Nadzorczej Miejskiego 
Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego 
Mariusz Sikora został prezesem zarządu 
spółki. Od 2011 roku był on dyrektorem 
Miejskiego Zarządu Dróg i Transportu 
w Częstochowie. W 2016 roku Regio-
nalna Izba Gospodarcza w Katowicach 
nagrodziła Mariusza Sikorę Laurem 
Umiejętności i Kompetencji w kategorii 
lider społeczno-gospodarczy. Poprzed-
ni prezes MPK Roman Bolczyk odszedł 
na emeryturę.

Urząd Miasta Częstochowy otrzymał 
statuetkę „Łączy nas Jakość”, przyznaną 
przez Polskie Centrum Badań i Certy-
fikacji S.A. z okazji XXII Polskiego Dnia 
Jakości. Statuetki przyznawane są za 
promowanie międzynarodowych stan-
dardów jakości. Częstochowa została 
jedynym miastem i jednym z dwóch 
samorządów nagrodzonych w ten 
sposób (wyróżnienie otrzymał jeszcze 
Urząd Marszałkowski Województwa 
Mazowieckiego).

{ MIASTO }

04 GRUDZIEŃ 2017 www.cgk.czestochowa.pl 05GRUDZIEŃ 2017www.cgk.czestochowa.pl

W SKRÓCIE

{ MIASTO }

fot
. Łu

ka
sz 

Sta
ch

erc
za

k

W listopadzie trafiła się Częstochowie nagroda Eco-Miasto za miejską 
gospodarkę wodną. Konkurs organizowała Ambasada Francji oraz 
warszawskie centrum UNEP/Grid – jeden z ośrodków globalnej sie-
ci utworzonej przez Program Środowiskowy ONZ dla wzmocnienia 
efektywnego zarządzania zasobami środowiska. Doceniono nas za to, 
co robimy w kwestii oczyszczania ścieków komunalnych; uznanie zna-
lazły też nasze lokalne działania edukacyjne, jak zachęcanie do picia 
świetnej jakości wody z kranu – pochodzącej prosto ze skał wapien-
nych Jury – czy kampanie na rzecz rozsądnego wykorzystania wody. 
Częstochowa już po raz kolejny pokazała się w tym konkursie ze swojej  
eko strony – w 2013 roku dostaliśmy wyróżnienie za ekologiczne budow-
nictwo, a w 2015 – za politykę w obszarze efektywności energetycznej. 

Marzę, że Częstochowie przypadnie też kiedyś inny laur: za jakość 
powietrza. To musi być i niewątpliwie jest - jeden z naszych ekolo-
gicznych priorytetów. Nie uda się jednak tego osiągnąć bez samych 
mieszkańców – jakość tego, czym oddychamy, zależy przecież nie 
tylko od działań samorządu (m.in. termomodernizacje, transport ni-
skoemisyjny), ale też od tego, jak i czym na co dzień ogrzewamy swo-
je domy. Od dawna miasto zachęca do wymiany pieców na bardziej 
przyjazne środowisku – duże zainteresowanie miejskimi dotacjami 
na ten cel przesądziło w tym roku o decyzji, aby znacznie zwiększyć 
przeznaczone na nie środki. Równie istotne jest jednak to, co do pie-
ca wkładamy. Obowiązująca w województwie od września uchwała 
antysmogowa ogranicza stosowanie niektórych paliw – nie wolno 
spalać węgla brunatnego, wilgotnego drewna, flotu  czy mułu. Wie-
rzę, że częstochowianie – w dobrze pojętym interesie zdrowotnym 
(własnym i sąsiadów) - te zasady będą traktować poważnie. Sezon 
grzewczy już trwa. Tylko dzięki codziennym, dobrym praktykom 
tych, którzy pieców używają, uda się wspólnie jakość naszego powie-

trza poprawić. Niech atmosfery nadchodzących świąt Bożego Naro-
dzenia nie zepsuje nam powietrze ciężkie od dymu i pełne smogu 
z powodu złej jakości opału trafiającego do naszych pieców. Proszę, 
zadbajmy o to! 
 
W przyszłym roku podejmiemy za to kolejne starania o to, aby ,,zie-
lonych” stron Częstochowy przybywało – i to w najbardziej dosłow-
nym, widocznym dla oka sensie. W ramach ,,Zielonego Miasta” pla-
nujemy wykroczyć daleko poza zapewnienie odpowiednich środków 
na pielęgnację i utrzymanie istniejących terenów zielonych. Chcemy 
zwiększyć liczbę nowych nasadzeń drzew i kwiatów – będziemy mieli 
nowe łąki i kompozycje kwiatowe; w wielu miejscach pasy drogowe 
oddzielą od siebie kolorowe kwietne rabaty. Ruszy pierwszy etap 
budowy Zielonej Promenady Śródmiejskiej. W dzielnicach pojawią 
się zielone zakątki zachęcające do odpoczynku. Plac Biegańskiego 
wzbogaci się o nowy element – tzw. parklet, czyli zielony, zagospo-
darowany z myślą o pieszych i rowerzystach fragment przestrzeni, 
który – mam nadzieję – zachęci do odpoczynku miejscowych i tu-
rystów, stanie się jednym z łatwo rozpoznawalnych miejsc spotkań  
i integracji w ścisłym centrum. Zanim to jednak nastąpi, na placu Bie-
gańskiego już teraz – w oczekiwaniu na Boże Narodzenie – oprócz 
nowej świątecznej iluminacji i ozdób pojawi się żywa choinka. Niech 
tworzy w sercu miasta ciepły klimat, zachęca do wzajemnej przed-
świątecznej serdeczności i pamiątkowych zdjęć, ale też niech przy-
pomina, abyśmy o zielone oblicze Częstochowy dbali wspólnie przez 
cały rok. Także wtedy, gdy nad zielenią dominuje zimowa aura, a my 
dogrzewamy się na potęgę... sprawdzonym paliwem (mam nadzieję).            

Krzysztof Matyjaszczyk
Prezydent Miasta Częstochowy

PYTAMY PREZYDENTA 

...O ECO-MIASTO 
I MIASTO-EKO

ZAPŁAĆ W URZĘDZIE 
KARTĄ PŁATNICZĄ LUB TELEFONEM 

Agencja Fitch potwierdziła międzynarodowe 
długoterminowe ratingi Częstochowy na po-
ziomie „BBB+”, ze stabilną perspektywą. Ana-
litycy finansowi podkreślają, że taka ocena 
odzwierciedla dobre wyniki operacyjne oraz 
umiarkowane zadłużenie miasta, co przekła-
da się na korzystne wskaźniki obsługi i spłaty 
długu. Dalszej stabilności powinna sprzyjać 
kontynuacja dobrych praktyk w zarządzaniu 
finansami.

Fitch spodziewa się, że Częstochowa utrzyma 
dobre wyniki operacyjne w latach 2017-2019.  
W swoich prognozach zakłada, że nadwyżka ope-
racyjna będzie wynosić średnio 90 mln zł rocznie  
i stanowić około 8% dochodów operacyjnych 
(odpowiednio 90,8 mln zł oraz 8,2% w 2016 r.). 
Nadwyżka ta będzie 1,8-krotnie wyższa od kosz-
tów obsługi długu, które są szacowane na 50 mln 
zł rocznie, włączając w to odsetki i raty. Tym tren-
dom będzie sprzyjać dobre zarządzanie finanso-
we, w tym działania mające na celu racjonalizację 
wydatków, a także rosnące dochody podatkowe, 
w związku ze spodziewanym wzrostem gospo-
darczym. Dochody z podatków wzrosły o 3,5%  
w stosunku do analogicznego okresu roku po-
przedniego, głównie za sprawą podatku dochodo-
wego od osób fizycznych oraz od osób prawnych.
W końcówce roku Fitch spodziewa się szybsze-
go wzrostu wydatków operacyjnych z uwagi na 
rosnącą presję na wydatki, zwłaszcza w oświacie, 
w kontekście wprowadzonej przez Rząd reformy 
tego sektora. Zdaniem Fitch wzrosną także wydat-
ki majątkowe miasta. W rezultacie Fitch utrzymuje 
swoje prognozy w zakresie niewielkiego deficytu 
budżetowego miasta w 2017 r., tj. na poziomie 
15 mln zł lub 1% dochodów ogółem. Może on 

następnie wzrosnąć do 2% rocznie w latach 2018-
2019, ale pozostanie nadal niski w porównaniu 
do innych miast z grupy porównawczej, pomimo 
rozpoczęcia realizacji kolejnych projektów inwe-
stycyjnych współfinansowanych z budżetu UE.
Fitch prognozuje, że w latach 2017-2019 wy-
datki majątkowe Częstochowy wyniosą łącznie  
600 mln zł (średnio 200 mln zł rocznie). W około 
90% będą one finansowane z nadwyżki bieżącej 
oraz z dochodów majątkowych (głownie dotacji 
unijnych), a jedynie 10% będzie wymagało finan-
sowania z kredytu.
W ocenie Fitch zadłużenie Częstochowy jest 
umiarkowane, a jej zapotrzebowanie na nowy 
dług niższe niż w innych miastach z grupy porów-
nawczej. W związku z tym Fitch spodziewa się, że 
zadłużenie miasta pozostanie stabilne i będzie 
wynosiło ogółem około 40% rocznych dochodów 
bieżących, tj. będzie ono na poziomie zbliżonym 
do 2016 r. (41% - 452 mln zł). Długoterminowa 
pożyczka w kwocie do 250 mln zł z Europejskie-
go Banku Inwestycyjnego, z której Częstochowa 
planuje korzystać transzami w latach 2017-2021, 
powinna w pełni zabezpieczyć zapotrzebowanie 
miasta na kredyt w związku z realizacją inwestycji 
współfinansowanych z budżetu UE na lata 2014-
2020. Fitch spodziewa się, że dochody podatko-
we miasta będą rosły, czemu ma sprzyjać wzrost 
gospodarczy prognozowany przez Fitch na po-
ziomie 4% w 2017 r. oraz 3,2% rocznie w latach 
2018-2019.
Zdaniem Fitch wskaźniki ekonomiczne dla Czę-
stochowy - najsilniejszego ośrodka gospodarcze-
go w subregionie - są na poziomie zbliżonym do 
średniej krajowej, a położenie dwóch specjalnych 
stref ekonomicznych w obrębie miasta jest czyn-
nikiem wspierającym rozwój gospodarki lokalnej.

JESTEŚMY FINANSOWO
WIARYGODNI

W Urzędzie Miasta Częstochowy można płacić 
kartą płatniczą i za pośrednictwem telefonu. To 
odpowiedź na oczekiwania klientów.

Urząd Miasta Częstochowy uczestniczy w progra-
mie upowszechniania płatności bezgotówkowych 
w administracji publicznej przy użyciu terminali 
płatniczych POS oraz WebPOS Paybynet, umożli-
wiającym dokonywanie płatności za pomocą tele-
fonu komórkowego (smartfonu) bezpośrednio na 
stanowiskach w Wydziałach Urzędu Miasta.
Program jest prowadzony przez Ministerstwo 

Rozwoju we współpracy z Krajową Izbą Rozli-
czeniową S.A., która pełni rolę koordynatora Pro-
gramu oraz wspiera finansowo jego wdrożenie  
i funkcjonowanie.
Płatności mobilne zrealizują już klienci banku PKO 
Banku Polskiego S.A., ING Banku Śląskiego (z wy-
korzystaniem kodów BLIK) oraz Banku Pekao S.A. 
(dostawcy aplikacji PeoPay). Trwają rozmowy z ko-
lejnymi bankami, aby jak najszerzej udostępnić tę 
usługę klientom w urzędach.
Terminale działają przy ul. Śląskiej 11/13 (BOI),  
ul. Waszyngtona 5 oraz przy Alei Wolności 30.
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{ SPOŁECZNE }

ŚWIĘTYM
MIKOŁAJEM?

Grudzień to miesiąc obdarowywania się  
prezentami. Czas zakupowej gorączki, kiedy 
to spędzamy godziny na poszukiwaniach 
idealnych upominków dla najbliższych.  
Na całe szczęście w tym okresie nie zapo-
minamy też o innych. Bliskość Bożego Na-
rodzenia sprawia, że czujniej rozglądamy się 
wokół i reagujemy na potrzeby tych, którzy 
znaleźli się w trudniejszej sytuacji życiowej. 
Nie sposób wymienić tu wszystkich akcji 
charytatywnych, które odbywają się  
w grudniu, nawet tylko w naszym mieście. 
Okazji, żeby pomóc jest bez liku.  
My chcielibyśmy wspomnieć tutaj o dwóch 
wyjątkowych inicjatywach: „Akcja  
Gwiazdka” i „Szlachetna Paczka”.    

JAK ZOSTAĆ

„Akcja Gwiazdka” to grudniowe działania Sto-
warzyszenia Pedagogiki Alternatywnej, które 
na co dzień prowadzi Rakowski Klub Miesz-
kańca i znane jest również z organizacji „Kina 
na Trzepaku”. Od ośmiu lat, przed Bożym Naro-
dzeniem, dają oni szansę wszystkim chętnym, 
by wcielić się w Świętego Mikołaja. Pomysł jest 
bardzo prosty i przy tym efektywny. Co roku 
grupa dzieci, które nie zawsze znajdują pacz-
ki pod choinką, pisze listy z prośbą o prezent. 
Tym razem są to podopieczni Stowarzyszenia  
z dzielnicy Raków oraz dzieciaki z rodzin za-
stępczych, będących pod opieką Częstochow-
skiego Centrum Wsparcia Rodziny. 

Stowarzyszenie staje się w ten sposób powier-
nikiem i dystrybutorem dziecięcych marzeń. Te 
marzenia może spełnić każdy. Wystarczy zgło-
sić się telefonicznie (nr 508348610), mailowo 
(spa.czest@gmail.com) lub osobiście w Rakow-
skim Klubie Mieszkańca (Aleja Pokoju 13) i przy-
gotować paczkę w odpowiedzi na konkretny 
list. Marzenia czekają na Świętych Mikołajów 
już od 2 grudnia.

Do 20 grudnia wszystkie paczki zbierane są 
przez organizatorów i dzień przed Wigilią zo-
staną rozdane dzieciakom, podczas świątecz-

nego pikniku w dzielnicy Raków. Wydarzenie 
to zawsze planowane jest z dużym rozmachem 
i szybko zmienia się w festiwal niespodzianek  
i dziecięcej radości. Najmłodsi w oczekiwaniu na 
Mikołaja bawią się, ubierają choinkę, a on zjawia 
się z worem prezentów, zawsze we właściwym 
momencie. Kiedyś przyjechał wozem strażac-
kim, innym razem ochraniany przez policjan-
tów, jak będzie w tym roku, dopiero się okaże... 
 
Tegoroczna edycja jest już ósmą z kolei. Przez 
te wszystkie lata udało się dotrzeć z prezentami 
do przeszło 700 dzieciaków. W przygotowanie 
paczek włączają się zarówno osoby indywidu-
alne, firmy, jak i wspierający inicjatywę pracow-
nicy różnych instytucji w naszym mieście. Or-
ganizatorzy „Akcji Gwiazdka” mają nadzieję, że 
w tym roku również uda się wspólnymi siłami 
spełnić grubo ponad setkę dziecięcych marzeń. 

Z kolei „Szlachetna Paczka” to ogólnopol-
ska inicjatywa, która przez lata zdążyła na do-
bre zrosnąć się z naszym miastem. To akcja  
w ogromnym stopniu oparta na pracy wolon-
tariuszy. Ich zadaniem jest dotrzeć do osób  
w trudnej sytuacji życiowej i dopytać o  faktycz-
ne potrzeby. Na wsparcie mogą liczyć między 
innymi rodziny wielodzietne, niepełnosprawni, 

starsi, samotni, chorzy oraz ci, których dotknęło 
nieszczęśliwe zdarzenie losowe. 
Indywidualne podejście to klucz do skutecznej 
pomocy. Dzięki niemu darczyńca ma pewność, 
że jego wsparcie będzie dostosowane do kon-
kretnych potrzeb rodziny. Stworzona według 
takich wskazówek paczka, ma większą szansę 
coś faktycznie zmienić.  
Wszyscy, którzy chcieliby podarować komuś 
lepsze święta, mogą na stronie  www.szla-
chetnapaczka.pl odnaleźć bazę osób potrze-
bujących, włączonych do projektu. Tam za-
mieszczone są również ich krótkie historie oraz 
wskazówki, w jaki sposób stworzyć dla nich 
dedykowaną paczkę. 9-10 grudnia darczyń-
cy dostarczają podarunki do magazynu akcji,  
a stamtąd trafią one do potrzebujących.  
Istotą „Szlachetnej Paczki” jest taka pomoc, któ-
ra może stać się impulsem do zmian. Wsparcie, 
które inspiruje do samodzielnego radzenia 
sobie w życiu. Dlatego często kontakt z wo-
lontariuszem jest tu tak samo istotny jak sama 
paczka. 
Z roku na rok podobnych akcji w Częstochowie 
jest coraz więcej. Warto się w nie włączać i nie 
pozostawać obojętnym na potrzeby tych, któ-
rzy znaleźli się na życiowym zakręcie.  

af

ŚWIĄTECZNE 
GRANIE Z KUBĄ

Impreza pod hasłem: „Świąteczne granie z Kubą” odbędzie się 29 grudnia w 2017 r. w Hali Sportowej Częstochowa. 
Jej gospodarzem będzie Jakub Błaszczykowski, piłkarz reprezentacji Polski i drużyny WfL Wolsburg, który 

zaprosił swoich przyjaciół do wspólnej zabawy w szczytnym celu. Honorowy patronat nad wydarzeniem, organizowanym 
przez Fundację Ludzki Gest Jakuba Błaszczykowskiego, objął prezydent Częstochowy, Krzysztof Matyjaszczyk.

Fundacja Ludzki Gest działa na 
rzecz dzieci i młodzieży poprzez 
wspieranie ich rozwoju, ze szcze-
gólnym uwzględnieniem kultury 
fizycznej. Organizuje turnieje spor-
towe i koncerty charytatywne, 
zbierając w ten sposób fundusze 
na leczenie, rehabilitację, pomoc 
socjalną i rozwój talentów młodych 
ludzi. Sam Błaszczykowski unika 
rozgłosu związanego ze swoją dzia-
łalnością charytatywną, choć od lat 
mocno  angażuje się w pomoc naj-
bardziej potrzebującym .

Program tegorocznego „Świątecz-
nego grania z Kubą” ma być rów-
nie interesujący, jak przed rokiem.  
Impreza zostanie podzielona na 
dwa bloki. W pierwszym rozegrany 
zostanie turniej piłkarski z udziałem 
znanych sportowców, muzyków, 
aktorów, postaci radia i telewizji,  
a przede wszystkim artystów kaba-
retowych. Do Częstochowy przyja-
dą tak cenione przez publiczność 
kabarety jak: Nowaki, Kabaret 
Młodych Panów, Paranienormalni, 
czy Kabaret Skeczów Męczących. 
W drugim bloku na scenie pojawią 
się gwiazdy muzyczne wieczoru  
z Kubą.  Przed rokiem największą był 
popularny raper O.S.T.R., czyli Adam 
Ostrowski  – wyjaśnia nam Mag-

dalena Bekiersz z Fundacji Ludzki 
Gest Jakuba Błaszczykowskiego.

Przypomnijmy, że podczas po-
przedniego „Świątecznego gra-
nia z Kubą”, Jakub Błaszczykow-
ski został oficjalnie pasowany 
na Kawalera Orderu Uśmiechu.  
O odznaczenie piłkarza Orderem 
Uśmiechu wnioskowali między 
innymi pacjenci kliniki Transplan-
tacji Szpiku, Onkologii i Hema-
tologii Dziecięcej we Wrocławiu, 
wychowankowie Domu im. Janu-
sza Korczaka w Kłobucku, Placów-
ki Opiekuńczo-Wychowawczej  
w Krzepicach, Publicznego Domu 
Dziecka w Krasnym Polu oraz Pla-
cówki Interwencyjnej w Głubczy-
cach. 

Wszystkie najważniejsze informa-
cje, dotyczące tegorocznej impre-
zy w Częstochowie, na bieżąco 
publikowane są na internetowym 
profilu FB Fundacji Ludzki Gest. 
Tam też można nabyć kalendarz 
Fundacji na 2018 r. ze zdjęciami 
Jakuba Błaszczykowskiego i wła-
snoręcznym autografem piłkarza. 
Całkowity dochód ze sprzedaży zo-
stanie przekazany podopiecznym 
Fundacji Ludzki Gest.

Andrzej Zaguła
FUTSAL PL-GRUZJA A2.indd   2 15.11.2017   10:56
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{ IDĄ ŚWIĘTA }

ŚWIĄTECZNA 
    CZĘSTOCHOWA

W niedzielę, 3 grudnia, na Placu Biegańskiego rozbłyśnie świąteczna iluminacja. 
Premierze miejskich ozdób będą towarzyszyły plenerowe koncerty: duetu Igi Kozackiej 
i Kamili Dauksz oraz gwiazdy imprezy, czyli grupy SOUND`N`GRACE.

Sound’n’Grace nie jest klasycznym chórem go-
spel, zarówno pod względem repertuaru, jak  
i wizerunku scenicznego. Grupa godzi koncer-
towanie w przestrzeniach sakralnych z żywioło-
wymi występami na scenach modnych klubów 
jazzowych (Akwarium Jazzarium, Tygmont, Hy-
brydy), rockowych (Hard Rock Café), centrów 
artystycznych (Fabryka Trzciny, Teatr Praga) 
oraz  prestiżowych teatrów (Teatr Capitol, Teatr 
Kwadrat, Teatr Polski). Wśród solistów, którzy 
pracowali, bądź nadal pracują z chórem, znaj-
dują się laureaci „Opolskich Debiutów”, „Szan-
sy na Sukces”, „Twojej Drogi do Gwiazd” oraz 
„Konkursu Piosenki im. Agnieszki Osieckiej”. 
Ponadto grupa została doceniona przez takie 
gwiazdy polskiej sceny jazzowej i r’n’b, jak: Do-
rota Miśkiewicz, Natalia Niemen, Mieczysław 
Szcześniak, Life New M czy NuSoulCity. Mu-

zyczne korzenie SOUND’N’GRACE to contem-
porary(nowoczesny) gospel. Zespół porusza się 
w nurcie łączącym ze sobą elementy funk, soul, 
jazz, groove oraz r’n’b. Miesza, przeplata, czer-
pie, łączy, eksperymentuje. Ale przede wszyst-
kim zwraca uwagę na wysoki poziom muzycz-
ny oraz jakość aranżacji i wykonań. 
Tego dnia na scenie pojawi się również gość 
specjalny - Święty Mikołaj, który wraz z Prezy-
dentem Miasta dokona uroczystego włączenia 
miejskiej iluminacji. Plac i Ratusz zmienią swój 
wygląd. Centralnym punktem świątecznej de-
koracji miasta będzie oczywiście okazała cho-
inka. Częstochowa należy do nielicznych miast 
w Polsce, które w swoich dekoracjach uwzględ-
niają żywą choinkę. Dodatkowo dwa inne bo-
żonarodzeniowe drzewka pojawią się na Placu 
Orląt Lwowskich (Raków) i na Starym Rynku.  

Z kolei firma Jawo rozświetli swoimi ozdobami 
fontannę „Dziewczynka z gołębiami” w III Alei 
Najświętszej Maryi Panny. 
Iluminacje w okresie bożonarodzeniowym to 
już tradycja, do której wszyscy zdążyli się przy-
wiązać. Co więcej, w ubiegłych dwóch latach 
Częstochowie udało się zdobyć tytuł świetlnej 
stolicy województwa śląskiego, w interneto-
wym konkursie „Świeć się z Energą”.  6 grudnia 
rusza kolejna edycja tej rywalizacji i miasto 
znów będzie liczyć na  głosy swoich mieszkań-
ców. 
Warto też wspomnieć, że podczas imprezy  
3 grudnia na Placu Biegańskiego stanie świą-
teczna fotobudka, a najmłodsi będą  mieli szan-
sę zbudować, ze specjalnych klocków, sanie Mi-
kołaja, rozbić lodowy skarb, ozdabiać pierniki 
świąteczne oraz bawić się w balonowe ZOO.  af

Częstochowska Organizacja Turystyczna za-
prasza na XI edycję częstochowskich Targów 
Bożonarodzeniowych. Od 16 do 21 grudnia  
w pasażu III Alei Najświętszej Maryi Panny 
funkcjonować będą stoiska z produktami świą-
tecznymi i regionalnymi. Tradycyjnie będzie 
to doskonała okazja, by zakupić smakołyki do 
bożonarodzeniowego menu oraz znaleźć wy-
jątkowe prezenty pod choinkę.   
Dodatkowo 17 grudnia na Placu Biegańskiego 

stanie scena, na której ze świątecznymi koncer-
tami wystąpią: grupa „The White Tea” (g. 16.20) 
oraz Zespół Folklorystyczny Ziemi Lelowskiej 
(g. 17.00). Pojawi się na niej również Szymon 
Szlendak ze swoim gwiazdkowym pokazem 
kulinarnym (g. 14.00), aukcja bombek (g. 15.45)  
oraz dziecięco-młodzieżowe kolędowanie 
(g.11.00-13.45). Wtedy poznamy również lau-
reatów konkursów na najpiękniejszą choinkę 
bożonarodzeniową i witrynę świąteczną.  

Tego samego dnia, w okolicach IV LO im.  
H. Sienkiewicza, grasować będzie Gwiazdko-
wa Ekipa Świetnego Mikołaja. Od 12.00 do 
16.00 wciągnie ona do zabawy najmłodszych 
mieszkańców Częstochowy. W programie 
wspólnych harców między innymi: gwiazdko-
we konkursy, elfie bańki, warsztaty taneczne, 
malowanie włosów świecącymi lakierami UV, 
świąteczne karaoke czy Mikołajkowy Festiwal 
Kolorów.      

Gwiazdą sylwestrowej zabawy w Częstocho-
wie będzie zespół Piersi, który powstał na fali 
popularności punkrocka w 1984 roku. Przez 
prawie 30 lat. charyzmatycznym liderem grupy 
był Paweł Kukiz. Z nim w składzie zespół nagrał 
sześć albumów studyjnych i wdarł się na listy 
przebojów takimi hitami jak: „Miła”, „My są już 
Amerykany”, „Zośka”, „Całuj Mnie”, „O, Hela!!!”, 
„Maryna”. Ówczesną twórczość zespołu charak-
teryzowały prześmiewcze teksty, poruszające 

kwestie społeczne, kulturalne  
i polityczne w Polsce.  
W styczniu 2013 roku Paweł 
Kukiz zrezygnował ze współ-
pracy z zespołem Piersi. Muzy-
cy nie złożyli jednak broni i po-
stanowili kontynuować swoją 
artystyczną działalność. Zro-
dził się pomysł, aby nagrać 
płytę „Piersi i Przyjaciele 2”. Do 
współpracy zespół zaprosił 
znakomitych gości: Łukasza 
i Pawła Golców, Jacka „Dżej 
Dżeja” Jędrzejaka (Big-Cyc, 
Czarno-Czarni), Andrzeja Nowaka (TSA, Złe 
Psy), Tomka „Lipę” Lipnickiego (Illusion, Lipali), 
zespół Trebunie-Tutki,  Rafała „Jeziora” Jezier-
skiego (współzałożyciela grupy Piersi) oraz Ada-
ma „Asana” Asanova (Haratacze), który decyzją 

muzyków, został nowym
wokalistą zespołu. Album okazał się najwięk-
szym komercyjnym sukcesem w historii grupy  
i pokrył się platyną. Promował go wielki prze-
bój “Bałkanica”. 

GWIAZDKOWA   
ALEJA

  NOC
SYLWESTROWA
Tegoroczny sylwester na Placu 
Biegańskiego zapowiada się bardzo 
gorąco. Rok 2018 będziemy witać 
z towarzyszeniem DJ Dzikera, cover-
-bandu Boney M i Abba Show 
oraz zespołu Piersi. Nie zabraknie 
również tradycyjnego pokazu 
pirotechnicznego.     
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KAMELEON
Antoni Rot, 

aktor Teatru im. Adama Mickiewicza, 
ma na swoim koncie dorobek trzydziestu lat na scenie i niemal sto ról. 
Są wśród nich zarówno te pierwszoplanowe, jak i błyskotliwe epizody. 

Był Doktorem Kwiecistym w „Mieście Szklanych Słoni”, 
Ojcem (Sakramencki Kazek, król rock’n’ rolla) w „Roszpunce” 

i Poloniuszem w „Hamlecie”.  
26 listopada aktor obchodził jubileusz pracy artystycznej.

Magda Fijołek: 30-lecie pracy artystycznej 
to piękny jubileusz. Czy, jak w piosence, te 
30 lat minęło jak jeden dzień?

Antoni Rot: Nie - tak jest tylko w piosence. 
Czas pędzi z wiekiem coraz szybciej. Myślę, 
że to, co mnie wydarzyło się w ciągu tych 30 
lat, mogłoby się zmieścić w kilku życiorysach 
osób, żyjących zwykłym, tuzinkowym życiem. 
Ról na moim koncie uzbierało się około setki, 
dni zatem było o wiele więcej. 

Publiczność częstochowska doskonale Cię 
zna, Twoje umiejętności aktorskie można 
oglądać w wielu spektaklach teatralnych, 
zarówno w rolach drugoplanowych,  
jak i głównych.
To zapewne „wielość twarzy”, jakie mam, spra-
wia, że jestem obsadzany w bardzo różnych 
rolach - także tych muzycznych. Ostatnio mam 
przyjemność grać główną rolę w „Mieście szkla-
nych słoni”. Ale bardzo lubię też te mniejsze. 
Wolę zabłysnąć w roli pobocznej, bo zwykle 
są gęste i zostają mocniej w pamięci widzów. 
Epizody wydają mi się smaczniejsze. 

A nie masz ochoty podźwignąć jakiegoś 
monodramu?
Zagrałem dwa: „Pamiętnik wariata” i „Czołem 
wbijając gwoździe w podłogę”. Ale rzeczywi-
ście nabieram ochoty na kolejny. W tyle głowy 
siedzi „Naprawiacz świata” Thomasa Bernhar-
da, ale to pomysł, który wciąż dojrzewa. 

Odnoszę wrażenie, że bardzo dużo wagi 
przywiązujesz do współpracy z ludźmi.
Bo spotkania z ludźmi są dla mnie niezwykle 
istotne. Kiedyś, zapytany na spotkaniu mojej 
klasy z liceum, co jest najważniejsze dla mnie 
w zawodzie aktora, bez namysłu odpowiedzia-
łem, że możliwość współpracy ze wspaniałymi 
ludźmi. I nadal tę odpowiedź podtrzymuję. 
Każde takie spotkanie w teatrze przynosi ba-
gaż doświadczeń, podsyca wyobraźnię, wraż-
liwość, pasję. Dla mnie nie tyle liczy się mate-
riał, który realizujemy, ile właśnie spotkania  
z ludźmi. Gdy zaczynam z kimś współpraco-
wać zawodowo, zwracam szczególnie uwagę 
na to co mówi na początku pierwszej próby, 
bo to jest zwykle jego credo. To są zawsze dla 
mnie takie świąteczne chwile.

Które twoje spotkania ostatnio  
były najciekawsze?
Z całą pewnością współpraca z Andrzejem 
Bartnikowskim. Praca z nim bywa czasami 
ciężka, ale idealnie pomaga dojrzeć do roli. 
Andrzej ma cierpliwość, umie patrzeć, słuchać 
i wyciągać wnioski. Uwielbiałem też precyzję 
Antoniego Libery, z którym spotkałem się przy 
realizacji „Czekając na Godota”. Kto może znać 
Becketta lepiej? Przecież on poznał Mistrza 
osobiście i widział go w trakcie pracy. Zresztą 

z Panem Antonim mocno zaprzyjaźniliśmy się 
podczas przygotowań tamtego spektaklu. Je-
śli chodzi o komedię, to uwielbiam spotkania 
z Jurkiem Bończakiem. Przyznam się, że cza-
sami udawałem, że nie wiem, o co mu chodzi, 
kiedy dawał jakieś sugestie. Udawałem po to, 
by nauczył mnie na próbach czegoś nowego. 
Żeby zdradził coś ze swojego warsztatu. Za-
prezentował, jak coś ma być zagrane. Jego to 
może nawet i denerwowało, bo musiał wejść 
na scenę z widowni i pokazać - ale dzięki temu 
ja mogłem od niego coś wyrwać. Taki aktorski 
fortel. Co materiał, to nowy człowiek, nowa 
jakość, nowy świat teatru. Zawsze dzięki ta-
kim spotkaniom nakłada się na siebie nową 
teatralną warstwę. Tylko w ten sposób aktor 
może się rozwijać.

A przepoczwarzanie się na scenie trzy 
razy w jednym przedstawieniu, mówię  
o „Historiach łóżkowych”, sprawia frajdę?
Ja lubię postaciować. Tam trzeba błyskawicz-
nie przejść z jednej roli w drugą. Uwielbiam 
ten moment, kiedy mam myśleć nie jak ja, tyl-
ko jak postać ze sztuki. Kiedy na kilkadziesiąt, 
kilkanaście minut jestem innym człowiekiem 
w sobie. Miałem kiedyś taką myśl, że może ten 
czas spędzony w innej postaci, nie zalicza się 
do mojego życiorysu i może dzięki temu będę 
troszkę dłużej żył.

Czyli nadajesz się na kameleona?
Tak. Świetne określenie.

A jakie role, które grałeś,  są dla Ciebie  
najważniejsze? 
Jest ich już chyba z kilkanaście. Każda stano-

wiła jakiś punkt zwrotny w moim aktorskim 
życiorysie. Pierwszą z nich była rola Lefranc’a 
w „Ścisłym nadzorze” Geneta - młodego mor-
dercy w celi więziennej.

Czyli wyzwania?
Tak, przekraczanie swoich własnych ograni-
czeń i odkrywanie w sobie nowych pokładów 
jest bardzo pociągające.

Czy ty urodziłeś się aktorem, czy też  
dojrzewałeś do tej myśli?
Zdecydowanie dojrzewałem. Ktoś mi powie-
dział, żebym spróbował swoich sił w szkole 
teatralnej, a ponieważ nie miałem innych 
pomysłów, poszedłem za tym głosem. A po-
tem zadziałała ambicja, bo nie dostałem się 

za pierwszym razem i po prostu zachowałem 
się jak byk. Nastawiłem rogi, rozpędziłem się  
i zdobyłem to, czego pragnąłem.

A kiedy poczułeś, że jesteś  
we właściwym miejscu?
Na pierwszym roku studiów, kiedy poczułem 
totalną akceptację pedagogów i to również 
tych z uznanymi nazwiskami. 

Te nazwiska to?
Ewa Mirowska, Bogusław Sochnacki, Bro-
nisław Wrocławski, Jan Machulski, Jadwiga 
Chojnacka, Józef Para, Jan Zdrojewski... Fan-
tastyczne było to, że wielu z nich traktowało 
nas jak partnerów. To było bardzo nobilitujące 
i motywujące. 

Dziękuję bardzo za rozmowę.  
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{ KONCERT }

N atalia Przybysz lubi szperać w historii polskiej  
i światowej muzyki, by w ramach takich arty-
stycznych podróży wykuwać swoje własne 

brzmienie i własny głos. Dzięki temu każde jej muzyczne 
wcielenie jest na tyle charakterystyczne, że nie ma wąt-
pliwości, że to właśnie jej autorski projekt. Tak też jest  
w przypadku dwóch pierwszych krążków Przybysz: „Maup-
ka comes home” oraz „Gram duszy”. Producentem obu albu-
mów jest Envee, znany z kolektywu „Niewinni Czarodzieje”  
(w przypadku drugiej płyty działał razem z Jurkiem Zagór-
skim i Dominikiem Trębskim), a autorką wszystkich tekstów 
Natalia. Wspólnie stworzyli materiał, na którym elektronika 
flirtuje z klasycznym soulem, funkiem, afro bitem czy jazzem.

W 2012 r. Przybysz wystąpiła z projektem Kozmic Blues na 
Festiwalu Woodstock z okazji 50- lecia debiutu artystyczne-
go Janis Joplin. Po znakomitym odbiorze, artystka wyruszy-
ła w trasę koncertową, która również okazała się sukcesem. 
Owocem tych doświadczeń jest albumu „Kozmic Blues: 
Tribute To Janis Joplin”. To osobisty hołd Natalii dla legen-
darnej artystki. Nie starała się ona tutaj „przeskoczyć” orygi-
nalnego wykonania, nie próbowała naśladować swej idolki, 
nie udziwniła nic, nie oddaliła się za bardzo od pierwowzo-
ru. Dzięki temu całość wyszła bardzo naturalnie, a płyta od-
słania soulowe, funkowe i bluesowe korzenie Joplin. 

Prawdziwy przełom w karierze Natalii Przybysz przyszedł 
wraz z wydaniem albumu „Prąd”. Utwory „Miód”, „Nie 
będę twoją laleczką” oraz „Nazywam się niebo” z miejsca 
stały się przebojami i szturmem zdobyły anteny rozgłośni 
radiowych, a trasa koncertowa promująca to wydawnic-
two, okazała się olbrzymim frekwencyjnym sukcesem. Na 
swoim czwartym krążku wokalistka postawiła na bardzo 
osobiste, miejscami lekko buntownicze teksty. Całość spię-
ta jest charakterystycznym wokalem, który brzmi świado-
mie, dojrzale, a co najważniejsze, niezwykle emocjonalnie. 
Muzycznie album zabiera nas w lata 60. i 70. ubiegłego 
wieku, jednak warstwa liryczna jest bardzo współczesna. 
Pulę ośmiu autorskich kompozycji uzupełniają tu dwa 
covery: „Do Kogo Idziesz?” Miry Kubasińskiej oraz „Kwiaty 
Ojczyste” z repertuaru Czesława Niemena.

Po sukcesie „Prądu” i licznych koncertach klubowych pro-
mujących krążek oraz występach na festiwalach, artystka 
zniknęła na chwilę, aby zaskoczyć fanów nową odsłoną 
- jako wokalistka zespołu Shy Albatross. Bardzo klima-
tyczne, nieco bluesowe i owiane nutą tajemnicy kompo-
zycje z debiutanckiej płyty „Woman Blue”, wzbudziły duże 
zainteresowanie publiczności. Ideą powstania albumu 
był dramat i nadzieja kobiet przybywających do Ameryki  
z własnej woli lub jako niewolnice. Teksty opowiadały o per-
spektywie kobiet, często postawionych w skrajnych sytu-
acjach. Tak więc obok lamentów, pieśni głodu i beznadziei, 
na płycie można usłyszeć teksty o kobietach gangsterach 
czy nawet - obdarzonych paranormalnymi zdolnościami. 

Najnowsza płyta „Światło nocne” ponownie osadzona 
jest w brzmieniach soulu i r’n’b, chociaż słychać więcej 
rockowej energii. Ten album jest na wskroś kobiecy, bez 
kompleksów i bez zamiatania pod dywan trudnych te-
matów. Minęły dopiero dwa miesiące od jego premiery,  
a już słychać głosy, że zdecydowanie potwierdza on pozy-
cję Natalii Przybysz jako jednej z najciekawszych i najbar-
dziej twórczych muzycznych osobowości w kraju. Dlatego 
zdecydowanie warto pojawić się 2 grudnia w Klubie Rura 
i osobiście zmierzyć się z muzycznym żywiołem artystki. 
Dać się uwieść jej wyjątkowemu wokalowi i scenicznej 
charyzmie.     

oprac. af

ŚWIATŁO
Natalia Przybysz to jedna z najbardziej 

charyzmatycznych polskich artystek. 
Karierę  zaczęła, wraz z siostrą, Pauliną, 

w projekcie Sistars - twórczo bawiąc 
się muzyką soul i r’n’b. Od 2006 roku 

wokalistka występuje solowo, a na 
szczyty popularności udało jej się 

wspiąć trzy lata temu wraz  
z nagraniem płyty „Prąd”. Krążek 

zyskał ogromny rozgłos, pokrył się pla-
tyną, a artystce przyniósł wiele nagród, 

w tym dwa Fryderyki.  
Nie dziwi więc, że apetyty fanów 

były bardzo rozbudzone i wszyscy 
wyglądali nowej płyty. Album „Światło 

Nocne” ukazał się we wrześniu  
bieżącego roku i zebrał wyśmienite 

recenzje zarówno u krytyków, jak  
i publiczności. Już 2 grudnia w Klubie 
Rura będzie można przekonać się, jak 

ten materiał brzmi na żywo.

NOCNE

GRUDNIOWY

JAZZ
JAZZtochowa  - kroczący 

festiwal jazzowy organizowany 
przez Ośrodek Promocji Kultury 

„Gaude Mater”-  zaprasza na czwartą 
już w tym sezonie odsłonę. 8 grudnia 
w sali przy ul. Dąbrowskiego 1 zagra 

Coherence Quartet, a wraz z nimi 
Aga Derlak i Arek Skolik.

W tym roku organizatorzy festiwalu JAZZto-
chowa postawili na promocję różnych mu-
zyków, temperamentów i pokoleń. We wrze-
śniu w składzie „Tribute to Miles Orchestra”, 
świętującym 30-lecie, zagrał trzydziestoparo-
letni Cyprian Baszyński. W listopadzie scena 
należała do Marka Pospieszalskiego i Maksa 
Muchy. Natomiast w grudniu usłyszymy Łu-
kasza Kluczniaka (saksofon)  i Marcina Lam-
cha (kontrabas) - założycieli i liderów formacji 
Coherence Quartet. O popularności tego pro-
jektu świadczą zarówno doskonałe recenzje 
płyty „Coherence”, jak i reakcje publiczności 
na  koncertach. Podczas ubiegłorocznej Nocy 
Kulturalnej na ich późnym występie, w sali 
kameralnej Filharmonii Częstochowskiej, za-
brakło miejsc.

Graliśmy wtedy w naszym stałym składzie, 
z pianistą Robertem Jarmużkiem i perkusi-
stą Grzegorzem Masłowskim – mówi Łukasz 
Kluczniak. – Z nimi też pracujemy nad kolejną 
płytą Coherence Quartet. Wiele z tych nowych,  
już zarejestrowanych w studio, utworów zapre-
zentujemy w ramach festiwalu JAZZtochowa. 
Tym razem zaprosiliśmy do współpracy jednak 
innych partnerów. Nie mówię nowych, bo prze-
cież Arek Skolik zaczynał z nami przed ośmio-
ma laty. 
Dodajmy tutaj, że wystąpi z nimi również Aga 
Derlak, która ze swoim triem zdobyła Fryde-
ryka 2016 w kategorii Fonograficzny Debiut 
Roku. 
Dla nas ten koncert będzie wielką przygodą – 
śmieje się lider kwartetu. – To Marcin poznał 

gdzieś Agę i zaproponował jej współpracę. Jako 
skład koncertowy nigdy jeszcze z nią nie grali-
śmy. Jesteśmy nawet przed pierwszymi próba-
mi do występu. Lubimy jednak takie wyzwania 
i muzykę prawdziwie improwizowaną, opartą 
głównie na interakcjach między instrumenta-
listami. Nawet kompozycje już zarejestrowane 
na płycie brzmią u nas różnie w zależności od 
temperatury koncertu, odbioru publiczności.
Koncert w sali OPK będzie miał na pewno 
swój wymiar sentymentalny. Dwadzieścia  
(a może dwadzieścia jeden) lat temu w ka-
wiarni na dole,  wtedy był to Klub Wiedeń-
ski, odbył się debiutancki koncert zespołu  
o nazwie Jazz Weather Quartet, złożonego  
z uczniów Liceum Muzycznego. Obok Klucz-
niaka i Lamcha zagrali Michał Walczak i Prze-

mek Pacan (który wystąpi w ramach JAZZto-
chowa w styczniu z Tubis Trio).  Zespół grał 
ze sobą przez kilka lat, jednak z czasem coraz 
rzadziej koncertował i drogi muzyków osta-
tecznie się rozeszły.
Ale nie moje i Marcina – dodaje Kluczniak. – 
Uświadomiłem sobie właśnie, że my mamy 
nieprzerwane dwadzieścia lat współpracy. 
Zmieniały się składy, a my się w nich wciąż spo-
tykaliśmy, np. występując razem z Januszem 
Yaniną Iwańskim. Oczywiście mamy też nie-
zależne ścieżki. Marcin gra ze Staszkiem Soyką  
i Antoniną Krzysztoń, ja z Lidką Pospieszalską  
i Marcinem w ich projektach. Ale oczywi-
ście na pierwszym miejscu jest nasz wspólny  
Coherence.

Tadeusz Piersiak
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{ LOKALNE GRANIE }

Jak sami o sobie mówią, są grupą podróżników. 
Każde z nich z całkiem sporym bagażem muzycznych doświadczeń. 

Z tych przeżyć Agata, Dominik, Kuba, Nikodem, Wojtek i Piotr tworzą zupełnie 
nowe brzmienia - łącząc rap, elektronikę, soul i jazz. Ciasto, z którego 

lepią swoje kompozycje, nazwali TRIP.
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Magda Fijołek: Co to jest za projekt, 
skąd nazwa?

Dominik „Kari” Karoń: To muzyczna po-
dróż, pełna zadziwiających inspiracji. Wę-
drówka zbudowana na doświadczeniach 
muzyków, z którymi współpracuję. Zaska-
kująca, bo lubimy różne gatunki i klimaty 
muzyczne. Idealną nazwą, pod którą można 
zmieścić te różnorodne zainteresowania, 
wydało nam się właśnie TRIP. Oto przecież 
chodzi w muzyce, aby się nie zamykać na 
inne brzmienia i bezustannie rozwijać.

Co to za gatunki?

Rap, który wprowadzam ja, Agata daje od 
siebie soul, a pozostali dorzucają jazz, rock  
i szczyptę elektroniki. Chcemy tej mieszance 
nadać dużo świeżości. Każde z nas ma jakąś 
wizję, przynosi ją na próby i działamy.

Kto zatem tworzy zespół?

Jestem ja i Agata Kapalska (wokal), Kuba 
Będkowski (piano), Nikodem Gosławski (gi-
tara), Wojtek Pachuta (bas) i Piotr Suchecki 
(perkusja). Są to profesjonalni muzycy sesyj-
ni, którzy wcześniej grali w zespołach Sami, 
Forsal, Nefre, ale także z Martą Bijan.

Jak to się stało, że dobraliście się 
w zespół?

Z Agatą współpracujemy już od jakiegoś 
czasu. Z pozostałymi poznaliśmy się przez 
znajomych, na jam session. Mamy to samo 
wyczucie, podobne myślenie. Świetnie się 
dogadujemy i nawzajem motywujemy do 
działania. Chcemy, aby ten projekt zaistniał 
na serio, dlatego staramy się  tworzyć go 
profesjonalnie, zarówno od strony marketin-
gowej, jak i muzycznej. Tu przydaje się wiel-
kie doświadczenie chłopaków z zespołu. Nie 
chcemy grać tylko dla siebie. Tworzymy do-
bry i oszlifowany produkt artystyczny, który 

ma szansę zainteresować ludzi i wypłynąć 
na szerokie wody.  

W zespole panuje demokracja?

Tak, ale to wcale nie jest łatwe. Zespół two-
rzy sześć osób i choć mamy podobne gu-
sta muzyczne, to wcale nie oznacza, że się 
we wszystkim zgadzamy. Ścieramy się, ale 
zawsze udaje nam się spotkać w punkcie,  
w którym osiągamy kompromis. 

W październiku wrzuciliście do sieci swoje 
dwa kawałki: „Przerwa” i „Smak młodości”...

Te dwa utwory, to efekt naszej rocznej pracy 
na próbach. Włożyliśmy w nie dużo serdu-
cha i mamy nadzieję, że ludzie to zauważą 
i docenią. 

Wygląda na to, że wszystko 
macie zaplanowane…

Nie chcemy działać spontanicznie i w cha-
osie. Wiemy, w którym kierunku zmierzamy, 
dlatego najpierw chcieliśmy się wzajemnie 
poczuć, a potem stopniowo wychodzić do 
ludzi z naszą muzyką i koncertami. Spraw-
dzić efekty naszej pracy. Wkrótce wypuści-
my do Internetu nasz kolejny numer i nie 
przestajemy pracować nad następnymi. 
Całą naszą twórczość można znaleźć na 
profilach TRIP’u na Facebooku, Instagramie 
i Sound Cloudzie.

Co macie dalej w planach?

Wydanie epki i regularne koncertowanie. 
W styczniu wybieramy się na Festiwal Aku-
styczeń do Szczecina, gdzie będziemy grali 
obok Pauliny Przybysz, Tymona Tymańskie-
go i Lipali. To kawałek drogi, ale uwielbiamy 
takie sytuacje. Dalekie podróże, by spotkać 
nowych ludzi. To właśnie jest TRIP.

Pozostaje nam życzyć wam powodzenia!
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Okazja, by wcielić tę ideę 
w życie, nadarzyła się dwa 
lata temu podczas Festi-
walu Dekonstrukcji Słowa 
„Czytaj!”. Adam i Szymon 
zaproponowali wtedy, 
żeby spojrzeć na szkicow-
niki jako na swoiste książki 
(forma fizyczna jest bardzo 
podobna), na szkice zaś 
jako na język, w którym 
artyści opowiadają swoje 
historie. Język potoczny, 
techniczny - jeszcze bez 
tych wszystkich  upiększeń 
i zdobień, które dominują 
cały przekaz, gdy mamy do 
czynienia ze skończonym 
dziełem. Prawdopodobnie 
dzięki temu opowiadane 
historie są bardziej szczere 
i spontaniczne. Pierwsza 
edycja akcji odbyła się  
w częstochowskiej biblio-
tece i organizatorzy namó-
wili do pokazania swoich 
szkicowników kilkunastu 

znajomych twórców z ca-
łego kraju. 

Prowadzenie szkicownika 
to twórczy punkt wyjścia 
dla wielu artystów. Zazwy-

czaj jednak ma on bardzo 
intymny charakter. Kilku 
znajomych twórców nie 
zdecydowało się na udział 
w naszym projekcie wła-
śnie dlatego, że uznali, iż  

w swoich szkicach porusza-
ją zbyt osobiste tematy. Nie 
chcieli się aż tak odsłaniać 
– mówi Adam Rokowski. 
– Naszym zdaniem jednak 
warto zaglądać w ten spo-

sób artystom przez ramię. 
Czytanie szkicowników, 
pozwala uchwycić dzieło 
w procesie stawania się. To 
trochę taka zabawa z cza-
sem, bo mamy wgląd w ob-

razy, których jeszcze nie ma, 
które dopiero powstaną.       

Pomysł spodobał się za-
równo uczestnikom jak  
i odwiedzającym czytelnie, 
w związku z tym szybko 
postanowiono powtórzyć 
tę inicjatywę – tym razem 
w Krakowie. Wielkim wspar-
ciem okazał się być tutaj 
Mateusz Grymek, który na 
co dzień opiekuje się In-
terdyscyplinarnym Kołem 
Artystyczno-Naukowym 
ASP Kraków. Dzięki jego 
zaangażowaniu swoje szki-
cowniki pokazali kolejni 
artyści (wśród nich między 
innymi Rektor ASP). Formu-
ła prostego eksponowania 
szkiców szybko jednak 
okazała się zbyt wąska dla 
pomysłodawców czytelni  
i kolejne odsłony akcji były 
systematycznie rozwijane. 
Jadąc do Opola, Rzeszowa, 

{ SZTUKA}
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Lublina czy Zakopanego 
zaproszeni artyści mieli za 
zadanie stworzyć dedyko-
wane specjalnie tej okazji 
szkicowniki. Często miały 
być to notatki graficzne  
z podróży, próba arty-
stycznego odnalezienia się  
w zupełnie nowym miej-
scu. Przy okazji zaczęło się 
też testowanie pojemności 
pojęcia „szkicownik” przez 
uczestników zabawy, nie-
którzy zaczęli na przykład 
eksperymentować z video-
-szkicownikami.   

Czytelnia Szkicowników 
ma charakter nieformalny 
i otwarty na eksperyment. 
Traktujemy ją jako wciąż 
zmieniający się projekt 
artystyczny – tłumaczy 
Rokowski. – Cieszymy się, 
że skład uczestników za 

każdym razem jest trochę 
inny. Staramy się, żeby  
w każdej odsłonie Czytelni 
wzięli udział artyści z Czę-
stochowy oraz lokalni twór-
cy z miasta, które akurat 
nas gości. Przy tym nie jest 
tu najważniejszy dorobek 
artystyczny uczestników. 
Fajnie, że spotykają się  

u nas artyści uznani, cza-
sem nawet klasycy polskiej 
sztuki współczesnej, ze stu-
dentami i uczniami.    

W tym roku dwie odsło-
ny Czytelni miały bardzo 
mocno literacki kontekst. 
W Opolu artyści tworzyli 
szkice na żywo, interpretu-
jące wiersze lokalnych po-
etów. Ta edycja odbywała 
się pod hasłem „Mgła wy-
chodzi z szafy” i zorganizo-
wała ją Miejska Biblioteka 
Publiczna w Opolu. Z kolei 
w Lublinie przewodnikiem 
wszystkich uczestników ak-
cji był „Poemat o mieście 
Lublinie” Józefa Czechowi-
cza. Szkicujący, spacerując 
po mieście, według wska-
zówek wieszcza sprzed po-
nad 80 lat,  zderzali ze sobą 
przeszłość i teraźniejszość 

Lublina, poezję i sztuki pla-
styczne. Szkicowniki, które 
wtedy powstały, były eks-
ponowane w formie ulicz-
nej czytelni podczas te-
gorocznej lubelskiej Nocy 
Kultury i cieszyły się dużą 
popularnością. 

Jak widać, projekt cały czas 
się rozwija. W najbliższym 
czasie Czytelnię Szkicowni-
ków będzie można zobaczyć 
ponownie w galerii Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Opo-
lu, też weźmie ona udział  
w akcji „Świat w Obrazie - 
Andrew Wyeth 1917 – 2017” 
na ASP w Krakowie. Orga-
nizatorzy zapowiadają też, 
że nie zapominają o Czę-
stochowie i niedługo będą 
również działać w rodzimym 
mieście.   

af

JEDNYM OKIEM DARIUSZ DĄBROWSKI

„Czytelnia Szkicowników” to projekt dwóch 
częstochowskich artystów Adama Rokowskiego 
i Szymona Wiatra. Pomysł pojawił się 
spontanicznie, podczas rozmów o roli 
szkicowania w  pracy twórczej. Podręczne 
szkicowniki towarzyszą im właściwie cały 
czas i są swoistymi graficznymi pamiętnikami, 
które zazwyczaj pozostają w ukryciu. 
Częstochowscy twórcy postanowili tę 
sytuację odwrócić i wydobyć na światło 
dzienne wszystkie te intymne obserwacje 
i przemyślenia, zapisane w formie graficznej.

ULOTNA 
SZTUKA 

CZYTANIA 
SZKICÓW
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POMIĘDZY
ZBRODNIAMI

Adam Regiewicz to literaturoznawca, 
a także z zamiłowania filmoznawca i antropolog. 

Obecnie pracuje jako profesor w Akademii 
im. Jana Długosza w Częstochowie. 
Jest autorem i redaktorem wielu książek 
naukowych. W tym roku zadebiutował 
również jako pisarz - nakładem 
wydawnictwa Silesia 
Progress ukazała się 
jego powieść „Kamienica 
przy Antycznej”.

Michał Wilk: Łatwiej pisać krymina-
ły, czy jednak o kryminałach?
Adam Regiewicz: Zdecydowanie  
o kryminałach. Chociażby dlatego, że 
jako literaturoznawca mam do tego 
narzędzia. Czym innym jest pewna 
zdolność, którą trzeba mieć do kon-
struowania fabuły, świata przedstawio-
nego, a czym innym jest praca anali-
tyczna. To tak naprawdę dwie różne 
rzeczy.

„Kamienica przy Antycznej” 
to powieściowy debiut, ale to 
wcale nie taka nowa książka…
Tak. Przeleżała dwanaście lat w mojej 
szufladzie. Nie miałem potrzeby, by ją 
opublikować. Namówili mnie trochę 
koledzy z Instytutu Filologii Polskiej, 
którzy czytali rękopis i przekonali mnie, 
że warto. Nie ukrywam jednak, że pu-
blikując miałem ukrytą inną intencję. 
Otóż, interesowałaby mnie sytuacja, 
w której studenci wzięliby mój tekst  
i podjęli się takiej filologicznej lektury. 
Wówczas moglibyśmy skonfrontować 
założenia autora z momentem inter-
pretacji czy odczytania. Ten ekspery-
ment pozwoliłby przekonać się, czy 
jesteśmy w stanie zrozumieć intencję 
autora. Przyznaję też, że opublikowa-
nie tego kryminału było próbą - przy-
najmniej dla mnie - uwiarygodnienia 

tego, co robię. Zajmuję się kryminałem 
naukowo, chciałem więc pokazać, że 
znam konstrukcję kryminału i wiem, jak 
się go pisze. Aczkolwiek, żeby kryminał 
stał się dobrym tekstem, nie wystarczy 
znajomość prawideł. Nawet wybitni 
pisarze, zajmujący się literaturą, nie ra-
dzili sobie z konwencjami popularny-
mi. Jak pisał niegdyś Rafał Ziemkiewicz  
o literaturze popularnej, ratlerek to nie 
jest niewyrośnięty doberman.

Ale to nie ostatnie Pana 
beletrystyczne słowo?
(śmiech) Tego nie wiem, aczkolwiek 
mam pewien pomysł. Nie wiem, czy mi 
się uda. To, że teraz mocno wszedłem 
w narrację naukową, trochę mnie dy-
stansuje do literatury - ona jest zupeł-
nie inna. Jeślibym się skusił, to również 
byłaby to powieść kryminalna, tyle 
że osadzona w świecie akademickim,  
w którym paradoksalnie nie ma trupa. 
Intryga byłaby zbudowana bardziej 
wokół postaci, która po prostu znika  
i do końca nie wiemy, co się z nią stało. 
A wszystko byłoby pretekstem do opi-
sania świata akademickiego. Myślę, że 
w tej tematyce jest pewna przestrzeń 
do zagospodarowania. Poza poje-
dynczymi przykładami, np. Jarosława 
Klejnockiego, nie powstała jeszcze po-
wieść akademicka. Sądzę, że byłoby 

ciekawie spojrzeć na środowisko uni-
wersyteckie z perspektywy kryminału.

W „Kamienicy przy Antycznej”,  
poza mieszaniem się wielu  
elementów i zjawisk, istotna jest 
także przestrzeń, rzeczywistość - 
czy też właściwie, jak sugeruje poin-
ta książki - jej przeżywanie i odbiór. 
Zapytam więc o umiejętność rozróż-
nienia tego, co prawdziwe od tego, 
co nieprawdziwe. Jak to wygląda 
dziś z perspektywy medioznawcy, 
antropologa?
Z tym problemem borykamy się i bę-
dziemy borykać coraz bardziej. Tego 
też dotyka moja powieść. Dla mnie 
trop medioznawczy jest kluczem za-
równo do tej książki, jak i do rzeczy-
wistości, nieważne jaką przyjmiemy 
perspektywę interpretacyjną: czy post-
prawdy, czy symularkum, o którym 
pisał Baudrillard już w latach 70. Żyje-
my w sytuacji zawieszenia pomiędzy 
rzeczywistością a przedstawieniem. 
I to widać w różnych przestrzeniach 
naszego życia, chociażby w kwestii 
tożsamości. Ten sam problem doty-
ka również codzienności. Wydajemy 
e-pieniądze, kupujemy e-produkty. 
Potrafimy więcej inwestować w świat 
wirtualny niż w ten rzeczywisty. To wi-
dać po naszych zachowaniach, np. po 

tym, że nie ruszamy się nigdzie bez 
komórki, musimy być ciągle w sieci.  
W momencie, w którym ktoś nas tego 
pozbawia, zaczynamy odczuwać pe-
wien dyskomfort, niepokój, że utracili-
śmy nagle jakiś rodzaj zabezpieczenia. 
Nawet jeżeli stoimy twardo na nogach, 
tak naprawdę mentalnie jesteśmy  
w świecie wirtualnym.

Można więc powiedzieć, że współ-
cześnie to kryminał jest niejako 
barometrem współczesnych 
przemian i nastrojów?
Taką tezę stawiam w książce „Pomię-
dzy zbrodniami”, poświęconej temu 
gatunkowi od strony naukowej. 
Analizuję tam kryminał jako pewną 
narrację społeczną, ponieważ dzisiaj, 
kiedy czytamy powieść kryminalną, 
widzimy napięcia społeczne, zjawiska 
kulturowe, nie tylko to, że ktoś kogoś 
zabił i sposób, w jaki się to odkrywa. 
Najbardziej interesującą jest właśnie 
warstwa codzienności, codzienne 
rytuały, praktyki. Chociaż, kiedy przyj-
rzymy się temu, jak jest konstruowa-
ne zagadnienie zbrodni, okaże się, 
że większość kryminałów nie mówi 
o tym, że była ona konsekwencją ja-
kiegoś atawizmu czy emocji, tylko 
opowiada o konkretnie zaplanowa-
nej zemście. To znaczy, że żyjemy dziś 
w społeczeństwie, które ma problem  

z przebaczeniem. I to nie dotyczy tylko 
kryminału polskiego. Dziewięćdzie-
siąt procent kryminałów skandynaw-
skich skupionych jest na problemie 
nienawiści. Zbrodnia nawet po 30 la-
tach próbuje zrekompensować straty  
z powodu jakiegoś wydarzenia. I to jest 
problem bardzo niepokojący, bo cała 
dyskusja o przebaczeniu, pamięci i tak 
dalej, okazuje się w Polsce może zupeł-
nie nieadekwatna do tego, co społe-
czeństwo tak naprawdę czuje. Wydaje 
mi się, że chociażby ze względu na to 
poradzenie sobie z przeszłością, która 
jest motorem napędowym większo-
ści zbrodni, powinniśmy się przyjrzeć 
jeszcze raz tym historiom i zastanowić 
się, co zrobiliśmy nie tak, w jaki sposób 
prowadzić narrację pamięci, aby ona 
faktycznie była narracją przebaczenia, 
a nie podsycaniem krzywd.

Zatem to sprawia, że tak chętnie 
sięgamy po kryminały?
Myślę, że jest kilka powodów. Po 
pierwsze, oczywiście dlatego, że po-
wieść kryminalna - chociaż przeszła 
ogromną ewolucję i widać pewien 
progres - jest literaturą popularną  
i ma spełniać nasze oczekiwania roz-
rywkowe. Czytamy po to, żeby trochę 
odpocząć. Po drugie, chodzi o pewien 
obraz społeczeństwa. Wydaje mi się, 
że kryminały dziś lepiej tłumaczą świat 

niż jakikolwiek inny gatunek. Kryminał 
nie boi się dotykać tematów trudnych, 
chociażby dlatego, że może je łatwo 
spolaryzować w kategoriach binar-
nych: dobro - zło, mimo że kryminały 
coraz częściej porzucają tę kategorię, 
bo nie da się ustawić czarno-białego 
podziału na zbrodnię i odkupienie. Po 
trzecie, taka jest tendencja literatury. 
Większość z ostatnio docenianych 
książek z tak zwanej literatury pięk-
nej ma strukturę kryminalną, czy też 
sama narracja ma formę dochodze-
nia, śledztwa. Kryminał jest bardzo 
ciekawą konwencją, z którą można 
się bawić. Do tego gatunek krymina-
łu poczynił wielkie postępy i przestał 
być uważany za gatunek, którego się 
trochę wstydzimy. Otóż okazuje się, 
że literaturoznawcy nie tylko bada-
ją kryminały, ale też je piszą. I tu nie 
chodzi tylko o mnie. Myślę o krytyku 
literackim, Jarosławie Klejnockim, 
poecie, Marcinie Świetlickim, myślę 
też o profesorze Krzysztofie Zajasie, 
o antropologu, profesorze Mariuszu 
Czubaju czy filologu klasycznym, 
Marku Krajewskim. Moglibyśmy tu-
taj przywołać jeszcze szereg nazwisk 
osób, które są związane ze światem 
akademickim i wcale nie wstydzą się 
tego, że sięgają po gatunek powie-
ści kryminalnej. Sądzę, że to jest też 
przyszłość kryminału.
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{ PROMOCJA }

MA NOWE LOGO

Zmiana logo to doskonała okazja, by 
zadać sobie pytanie, jak w prosty spo-
sób uchwycić specyfikę Częstochowy. 
Jak obrazowo pokazać wszystko to, co 
w niej najlepsze. My postanowiliśmy 
wykorzystać fakt, że nie każde miasto 
może pochwalić się tym, że jego nazwa 
ma ukryte znaczenie. Weszliśmy w se-
mantyczną grę, opartą na rozdzieleniu 
dwóch słów „często” i „chowa”. Prosty 
graficzny zabieg polegający na ukry-
ciu/przecięciu drugiego wyrazu buduje 
znaczenia, w myśl których Częstocho-
wa ukrywa coś, co zdecydowanie 
warto odkryć. W ten sposób chcemy 
zachęcić, by zarówno mieszkańcy, jak 
i turyści czy pielgrzymi, na własną rękę 
odkrywali to, co my, w nowej kampanii 
promującej miasto, schowaliśmy. 

Jesteśmy przekonani, że miejskie atrak-
cje najlepiej poznać na własne oczy. 
Tego doświadczenia nie zastąpią nawet 
najbardziej doskonałe foldery reklamo-
we czy internetowe wideoprzewodniki, 
dlatego postanowiliśmy usunąć różne 
obiekty z tradycyjnych zdjęć promo-
cyjnych i w ten sposób zachęcić do od-
krywania Częstochowy. W końcu nie od 
dziś wiadomo, że to, co zakryte, budzi 
największą ciekawość. Na tym pomy-
śle zbudowany jest tegoroczny kalen-
darz miejski, folder z serią nowych, pa-
miątkowych pocztówek, a także pakiet 
promocyjnych gadżetów.            

Takich zabaw słowem jest w naszej 
kampanii jeszcze więcej. Potraktowa-
ny dosłownie zwrot „często chowa”, 
gdzie podmiot i dopełnienie pozosta-
ją w domyśle („Miasto często chowa 
swoje skarby”), przetłumaczyliśmy na 
kilkadziesiąt języków obcych. Z jednej 
strony ma to podkreślić literalne od-
czytywanie nazwy, a z drugiej pokazuje 

Częstochowę jako miasto otwarte  
i różnorodne. W końcu żyje u nas wie-
lu przedstawicieli innych krajów i kul-
tur, których dodatkowo zaprosiliśmy, 
by stali się głównymi bohaterami kli-
pu reklamującego nową identyfikację 
wizualną miasta. Egzotyka niektórych 
przekładów to także forma zachęty, by 
nasze miasto odkrywali również turyści  
z najdalszych stron świata. 

W nowym logo nie ma bezpośrednich 
odniesień do herbu miejskiego, który 
wkrótce będzie poddany korekcie he-
raldycznej. Wykorzystuje ono natomiast 
barwy flagi miejskiej (biały, żółty, 
niebieski), widoczne w kolorowych re-
alizacjach jako końcówka litery Ę. Sam 
znak diakrytyczny (tzw. ogonek) przy-
pomina wskaźnik skierowany do góry, 
symbolizując wzrost i rozwój.  

Autorem całej koncepcji promocyj-
nej miasta, opartej na podziale nazwy 
na dwa słowa „często” i „chowa” oraz 
projektu logo i oprawy wizualnej jest 
Adam Markowski, projektant od pra-
wie trzynastu lat pracujący w Wydzia-
le Kultury, Promocji i Sportu Urzędu 
Miasta Częstochowy. Konsultantem 
procesu przygotowania i wdrożenia 
koncepcji jest Andrzej-Ludwik Włosz-
czyński, grafik, projektant, autor książ-
ki „Po co Ci logo?”, współautor książki 
„Wizerunek miasta. Co, jak, dlaczego” 
oraz twórca „projektu Orli Dom”.           

Nowe logo Częstochowy ma intrygo-
wać, inspirować i zastąpić jakiekolwiek 
hasła czy slogany. To wyzwanie rzucone 
wszystkim chętnym, którzy gotowi są 
aktywnie poznawać nasze miasto. Chce-
my zachęcić, żeby samemu poczuć 
dreszcz emocji podczas odkrywania 
lokalnych skarbów. 

Zmiana logo miasta to zawsze wielkie wyzwanie – szczególnie dziś,  
kiedy warstwa graficzna stanowi fundament wszelkiego komunikowania się. 

W świecie zdominowanym przez szybko zmieniające się obrazki, to właśnie dobra 
i spójna  identyfikacja wizualna często decyduje o tym, czy  mamy szansę 

przebić się w natłoku innych informacji, zostać zauważonym  
w tłumie. Nie chodzi tu tylko o aspekt promocyjny – obecnie wielu specjalistów 

uważa, że dobre logo to podstawa budowania tożsamości i marki miasta.
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Bitwa Umysłów to turniej, w którym o wygranej decyduje nie tylko wiedza, ale też refleks, zdolności 
koncentracji i logicznego myślenia. Taka propozycja umysłowej gimnastyki pojawiła się 

w Częstochowie kilka lat temu i wciąż poszerza się grono jej miłośników.  
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NAJWAŻNIEJSZA

Bitwa Umysłów to cykliczny i popularny  
w mieście quiz interaktywny. Pierwsza edycja 
odbyła się w klubie Carpe Diem w październi-
ku 2015 roku. Idea jest bardzo prosta: chodzi  
o to, by spotkać się w miłym towarzystwie  
i wziąć udział w rywalizacji, opartej na sile nie 
tyle mięśni, ile mózgu. Pomysł tak skonstruowa-
nej rozgrywki szybko spodobał się częstocho-
wianom i spotyka się z rosnącą popularnością. 
Teraz rozgrywki odbywają się co dwa tygodnie 
i potrafią zgromadzić nawet kilkadziesiąt osób.
Pomysł wpadł mi do głowy tak po prostu. Oglą-
dając teleturnieje w telewizji, lubimy odpowia-
dać na pytania i wydaje nam się to takie ba-
nalne. A przecież w rzeczywistości, pod presją,  
kluczowa jest chociażby trema. Postanowiłem 
więc przenieść tę zabawę do świata realnego  

i w ten sposób większą liczbę osób skonfrontować 
z turniejowym wyzwaniem - tłumaczy Kamil No-
wakowski, pomysłodawca i organizator Bitwy.
W rozgrywce może wziąć udział maksymalnie 
15 drużyn (optymalna liczba osób w druży-
nie to 5-6). Całość składa się z 9 rund. Pytania  
w Bitwie Umysłów są wyświetlane na ekranie, 
a uczestnicy udzielają odpowiedzi przy użyciu 
specjalnych pilotów. Punkty w poszczególnych 
rundach zdobywamy, wykazując się wieloma 
zdolnościami i umiejętnościami. Nie wystarczy 
tylko wiedza książkowa, trzeba też mieć refleks 
i umiejętnie kojarzyć pewne fakty. A to dlatego, 
że pytania, na które możemy trafić, obejmują 
szeroki zakres wiedzy, zaczynając od tej ogól-
nej, przez dziedziny ścisłe, humanistyczne, ar-
tystyczne, a na sporcie kończąc. Również spo-

soby, w jakie możemy zdobywać zwycięskie 
punkty są różnorodne. Pojawiają się pytania 
testowe, rebusy, kalambury, czy nawet odpo-
wiednik konkursu „Jaka to melodia?”. 
Aby wziąć udział, wystarczy przyjść i się zgłosić. 
Rejestracja uczestników (odważni mogą zagrać 
też w pojedynkę) odbywa się przed rozgrywką 
w wyznaczonym do tego czasie. Przy zgłosze-
niu obowiązuje wpisowe w wysokości 10 zło-
tych od drużyny. Za to na zwycięzców, poza 
palmą pierwszeństwa, czekają także atrakcyjne 
nagrody. Najbliższa okazja, by spróbować swo-
ich sił, już 6 i 20 grudnia, oczywiście w klubie 
Carpe Diem. Start o godz. 19.30. Więcej infor-
macji można znaleźć w naszym kalendarium  
i zaglądając na profil FB Bitwy Umysłów.

Michał Wilk

L JAK 50
„L-LIVE” to trasa koncertowa, 

w ramach której Grzegorz 
Turnau obchodzi swoje pięć- 

dziesiąte urodziny. 
Krakowski pianista,  

kompozytor, wokalista,  
aranżer i poeta, promuje  

w ten sposób również swoją  
najnowszą płytę „L”. Album  
ten zbiera niepublikowane  
wcześniej utwory z całego  
okresu twórczości artysty, 
w tym chociażby nagrany 

bez przygotowania duet 
ze Zbigniewem Wodeckim.

Grzegorz Turnau to muzyk któ-
ry z wielkimi sukcesami konty-
nuuje tradycję krakowskiej pio-
senki literackiej, krocząc śladem 
Jana Kantego Pawluśkiewicza 
i Marka Grechuty. Jego kariera 
zaczęła się w 1984 r. w krakow-
skim Klubie Zaścianek od prze-
glądu  piosenki „Śpiewać każdy 
może” i prowadziła przez XX 
Festiwal Piosenki Studenckiej, 
Piwnicę Pod Baranami, aż po 
salony polskiego show-biznesu 
muzycznego. Jego pierwsza 
płyta „Naprawdę nie dzieje się 
nic” ukazała się w 1991 roku 
i popularność zawdzięczała 
przede wszystkim utworowi 
tytułowemu. Dwa lata później 
pojawił się drugi album artysty 
„Pod światło” z olbrzymim prze-

bojem „Cichosza”. Trzeci studyj-
ny album Grzegorza Turnaua 
„To tu, to tam” ukazał się w roku 
1995, a jego nakład przekroczył 
200 tysięcy egzemplarzy. Sam 
krążek został wyróżniony nagro-
dą Fryderyka, podobnie jak wo-
kalista. Na tej płycie znalazły się 
między innymi przeboje „Mie-
dzy ciszą a ciszą” i „Bracka”. W 
sumie artysta ma już na koncie 
piętnaście albumów, niezliczoną 
liczbę koncertów i prestiżowych 
nagród. Znany jest również jako 
twórca muzyki filmowej i do 
przedstawień teatralnych.  
Już 2 grudnia w Filharmonii 
Częstochowskiej będzie moż-
na usłyszeć Grzegorza Turnaua 
z zespołem w jubileuszowym 
muzycznym spektaklu „L-LIVE”.  

WIELKI
TEATR
W MAŁYM 

KINIE

Royal National Theatre w Londy-
nie (Królewski Teatr Narodowy) 
jest kulturalną wizytówką Wielkiej 
Brytanii. Jako scena narodo-
wa ma w swoim repertuarze 
rodzimą klasykę (zwłaszcza 
dzieła Shakespeare’a), ale tak-
że arcydzieła z całego świata 
i dramaty współczesne. Do 
tej pory zespół przygotował 
ponad osiemset premier.  
W jednym sezonie daje on 
ponad tysiąc przedstawień 
dla ponad pół miliona wi-
dzów (nie licząc tych, którzy 
zasiadają w salach kinowych). 
Pierwsza transmisja przedstawie-
nia z cyklu „National Theatre Live” 
(„NT Live”) miała miejsce 25 czerw-
ca 2009 roku: pokazano wtedy „Fe-
drę”, klasycystyczną tragedię Jeana 
Racine’a. Choć transmisja „Fedry” 

– w jakości obrazu High Definition 
(HD) i dźwięku Dolby Digital Surro-
und – stanowiła pewnego rodzaju 

nowość (do tej pory swoje spekta-
kle transmitowały jedynie teatry 
operowe, a nie dramatyczne), zgro-
madziła przed ekranami kin ponad 
50.000 widzów. Dziś przedstawie-
nia brytyjskiej sceny narodowej 

transmitowane i retransmitowane 
są do kilkuset miast świata, od ubie-
głego roku także do Częstochowy. 
Na popularność cyklu z pewnością 
wpływa fakt, że w obsadzie lon-
dyńskich przedstawień znalazły się 
prawdziwe gwiazdy nie tylko te-
atru, ale również światowego kina. 
Między innymi Helen Mirren, Ralph 
Fiennes, Tom Hiddleston, Benedict 
Cumberbatch, Jonny Lee Miller, 
Mark Strong, James Franco.
Najbliższe przedstawienie Natio-
nale Theatre już 10 grudnia. Będzie 

to „Kto się boi Virginii Wolf?”. 
Imelda Staunton (znana  
z filmów „Gypsy”, „Vera Dra-
ke” i „Harry Potter”), Conleth 
Hill („Gra o tron”, „Producen-
ci”), Luke Treadaway („Cie-
kawy przypadek psa nocą”)  
i Imogen Poots („Jane Eyre”) 
kreują niesamowity kwartet 
w nowej inscenizacji kulto-
wej sztuki Edwarda Albee, 
wyreżyserowanej przez Ja-
mesa Macdonalda. Realizacja 

spektaklu odbyła się w Teatrze im. 
Harolda Pintera w Londynie. 
Następny w programie jest „Wieczór 
trzech króli” - 6 stycznia 2018 r. To 
jedna z najpopularniejszych kome-
dii Szekspira, zbudowanej na typo-

wym qui pro quo. Reżyser, Simon 
Godwin, wykreował ten żywiołowy 
i radosny spektakl głównie dla Tam-
sin Greig („Drugi hotel Merigold”, „Ta-
mara i mężczyźni”, „Pamiętnik Anny 
Frank”). Obok niej zgromadzono 
równie gwiazdorską obsadę: Da-
niel Rigby, Tamara Lawrence, Doon 
Mackichan i Daniel Ezra („Zaginiony”, 
„Undercover”). 
Na koniec w maju - 13 i 20 -  prawdzi-
wa uczta! Dwa niedzielne wieczory 
warto zarezerwować na „Anioły  
w Ameryce”. Londyński National 
Theatre po raz pierwszy pokazał 
„Anioły w Ameryce”  w 1992 r., wte-
dy to widzowie mogli zobaczyć 
część pierwszą tego spektaklu 
„Millennium nadchodzi”, a po roku 
premierę miała część druga – „Pie-
restrojka”. W 1998 roku narodo-
wa scena Wielkiej Brytanii uznała 
„Anioły w Ameryce” za jedną z dzie-
sięciu najlepszych sztuk teatralnych 
XX wieku. Nową inscenizację sztuki 
Kushnera, którą zobaczymy w OKF, 
wyreżyserowała Marianne Elliott. 
Obok Andrew Garfielda w obsa-
dzie znaleźli się: Denise Gough, Na-
than Lane, James McArdle (znany 
ze „Star Wars: Przebudzenie mocy”) 
i Russell Tovey. 

Magda Fijołek

Jesteście teatromanami? 
Marzyliście o obejrzeniu spektaklu  
z repertuaru jednego z londyńskich teatrów? 
Możecie to marzenie spełniać w Kinie 
Studyjnym OKF „Iluzja”. Kino już drugi sezon 
kontynuuje cykl „National Theatre Live”. 
W jeden niedzielny wieczór, niemal w każdym 
miesiącu, sala kinowa zamienia się w kapsułę, 
która przenosi nas wprost na londyńską scenę 
teatralną. A to wszystko tylko za jedyne 30 zł.

„ANIOŁY W AMERYCE”

„KTO SIĘ BOI VIRGINII WOOLF?”



{ SPACER Z JULKIEM }

W roku 1917 ulica Teatralna zmieniła nazwę, 
przemianowano ją na ulicę Tadeusza Kościuszki. 

Wydarzenie to, mające charakter uroczystości  
patriotycznej, zostało upamiętnione kamienną  

tablicą wmurowaną w ścianę jednej z kamienic. 

W roku 1917 Częstochowa, za zgodą władz 
niemieckich, szykowała się do uroczystych ob-
chodów setnej rocznicy śmierci Tadeusza Ko-
ściuszki, przywódcy powstania narodowego  
w 1794 roku. W początkach września roku 1917 
powołano komitet obchodów oraz komisje: fi-
nansową, artystyczną, odczytową, redakcyjno-
-prasową, gospodarczą i pochodową. W pracę 
w komitecie zaangażowali się znani obywatele 
Częstochowy, m.in. inżynier Bronisław Hłasko 
(był zastępcą nadburmistrza miasta i przewod-
niczącym komitetu) oraz lekarze: Józef Marczew-
ski, Kazimierz Okuszko, Stanisław Nowak. Dzien-
nik „Goniec Częstochowski” gorąco zachęcał 
mieszkańców miasta do udziału w obchodach. 
Ważny akcent uroczystości miał miejsce  
26 września: przemianowano wówczas ulicę 
Teatralną (ciągnącą się od ul. Jasnogórskiej aż 
do obecnego ronda Mickiewicza) na ulicę imie-
nia Tadeusza Kościuszki (w 1932 r. część ulicy 
Kościuszki otrzymała nazwę aleja Wolności). 
Podczas tego wydarzenia dokonano wmuro-
wania pamiątkowej tablicy w ścianę domu To-

warzystwa Pożyczkowo-Oszczędnościowego 
(na rogu ul. Kościuszki i II Alei 24). Secesyjny  
w formie napis na płycie z piaskowca wykonał 
znany miejscowy rzeźbiarz Władysław Rudlic-
ki. Inskrypcja głosiła: „ulica Tadeusza Kościuszki 
15.10.A.D.MCMXVII”. W ceremonii uczestniczył 
nadburmistrz miasta Częstochowy doktor Jó-
zef Marczewski. Na tablicy zawieszono okolicz-
nościowy wieniec. 
12 października, z inicjatywy Komitetu Obcho-
dów Kościuszkowskich, dokonano również 
rozbiórki pomnika cara Aleksandra II, który stał 
od 1889 r. pod Jasną Górą. Dwa dni później, od 
godziny 8.30 rano, osiemdziesiąt jeden kwe-
starek sprzedawało na ulicach Częstochowy 
pamiątkowe znaczki. Dochód z ich sprzeda-
ży przeznaczono na cele narodowe. W dniu  
14 października, jak podawał „Goniec Często-
chowski”, w różnych miejscach odbywały się 
odczyty (cieszyły się dużą frekwencją), a w Ale-
jach rozpoczęto też dekorowanie emblemata-
mi narodowymi i portretami naczelnika okien 
wystawowych sklepów, instytucji oraz okien  

i balkonów prywatnych mieszkań. 
W stulecie śmierci Kościuszki, 15 października 
1917 r., Częstochowa była świadkiem bodajże 
największego od obchodów 125. rocznicy Kon-
stytucji 3 Maja w 1916 r. pochodu patriotyczne-
go. W związku z dużą liczbą zainteresowanych 
uczestnictwem w pochodzie, Komitet Kościusz-
kowski (z siedzibą przy II Alei 39) wystosował 
apel, by wszystkie szkoły, towarzystwa, instytu-
cje i cechy zgłosiły wcześniej ilość uczestników. 
Przemarsz Alejami, jak podawał „Goniec Czę-
stochowski”, trwał dwie godziny. Towarzyszył 
mu hejnał grany z wieży jasnogórskiej na cztery 
strony świata. W czasie nabożeństwa przed 
szczytem jasnogórskim ks. Marian Fulman, 
znany działacz społeczny i honorowy prezes 
Komitetu Obchodów Kościuszkowskich, przed-
stawił działalność Kościuszki – bohatera walk  
o niepodległość Polski i Stanów Zjednoczonych, 
rzecznika reform społecznych. Uroczyste nabo-
żeństwa odbyły się również w kościele ewange-
licko-augsburskim i w starej synagodze.

Juliusz Sętowski

STO LAT TEMU 
NA ULICY 
KOŚCIUSZKI
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01/12   piątek
1 - 15 grudnia
Warsztaty świąteczne                                                                                                               
Zajęcia dla dzieci. Tworzenie ozdób i kartek świątecznych 
oraz konstrukcji z klocków K’nex.
Szczegółowe informacje na stronie: 
www.multicentrum.muzeumczestochowa.pl; tel. 504 757 598 
Muzeum Częstochowskie, Multicentrum „Zodiak” w Parku im. S. Staszica

Filmowe Mikołajki z niespodziankami: 
„Kumple z dżungli” - godz. 13.30, 17.00
„Mikołaj w każdym z nas” - godz. 15.30
Seans filmowy:
„Cicha Noc” – godz. 18.45
„Listy do M 3” – godz. 20.40
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, 
Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

Koncert Percival Schuttenbach w ramach trasy 
„Dziki Tur”
1 grudnia – godz.19.00
Scena Teatr from Poland, Aleja Najświętszej Maryi Panny 2
Bilety: 35-45 zł (przedsprzedaż biletów w Carpe Diem Klub, 
Aleja Najświętszej Maryi Panny 29) 
Percival Schuttenbach to jedna z najlepszych  
folk-metalowych grup w Polsce. Powstała w 1999 roku,  
a jej członkowie pochodzą z Lubina i Legnicy. Ogromne 
doświadczenie sceniczne, wyjątkowe scenografie, świa-
tła, udźwiękowienie, stroje i charakteryzacje - to ich znak 
rozpoznawczy. Mają na koncie wiele osiągnięć, w tym 
koncerty w krajach całej Europy, nagrody na festiwalach 
folkowych, a także diamentową płytę za współautorstwo 
muzyki do projektu „Równonoc”- spektakularnego 
połączenia hip-hopu ze słowiańskim folkiem. Zespół 
współtworzył również, w swojej medievalnej odsłonie, 
soundtrack do kultowej gry „Wiedźmin 3”. 
Percival swoją muzyką, na którą składają się utwory 
ludowe, a także kompozycje zespołu, przekazuje klimat  
i atmosferę wczesnego średniowiecza. Przenosi słucha-
cza w świat naszych przodków. Grupa zagrała ponad  
tysiąc koncertów na wszelkiego rodzaju festiwalach, 
turniejach i inscenizacjach historycznych. W swojej 
twórczości  opiera się na dostępnych źródłach i radach 
fachowców - historyków i archeologów. Zespół używa 
instrumentów będących rekonstrukcją lub repliką instru-
mentów historycznych, natomiast w wersji tekstowej 
opiera się na zachowanych słowiańskich pieśniach, 
poezji rodzimowierczej, podaniach, legendach i bajkach.

„Kreatywna biblioteka – quillingowe magnesy” 
godz. 16.00 – 18.00
Warsztaty plastyczne dla dzieci w wieku 4-10 lat

JASNE, ZE WYDARZENIA GRUDNIA

Biblioteka Publiczna, Filia nr 14, ul. Norwida 17/21, 
tel. 34 364 34 12

Aukcja i koncert charytatywny „Serce dla Traugutta”
Miejski Dom Kultury, ul. Łukasińskiego 50/68

Warsztaty tańca irlandzkiego – godz. 18.00
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1
 
Wernisaż wystawy Marii Teresy Stapel „Emanacje 
Doktora Władysława Biegańskiego” – godz. 18.00
Ekspozycja wystawy do 17 grudnia
Miejska Galeria Sztuki /Galeria Zwiastun/, 
Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

Koncert French Jazz Project - godz. 19.00
Słodko Gorzki Dom Kawiarniano-Barowy, 
Aleja Najświętszej Maryi Panny 64/78

Piotr Nalepa Breakout Tour Symfonicznie – godz. 19.00
Koncert pamięci Miry Kubasińskiej i Tadeusza Nalepy
Wystąpią: Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Częstochow-
skiej, Piotr Nalepa – gitara, Robert Lubera - gitara, śpiew, 
Żaneta Lubera – śpiew, Wojtek Famielec - gitara basowa, 
Michał Jurkiewicz - organy Hammonda, aranżacje, Józef 
Rusinowski – perkusja, Adam Klocek – dyrygent, 
Piotr Metz - prowadzenie koncertu; w programie piosenki 
zespołu Breakout
Filharmonia Częstochowska, ul. Wilsona 16
Bilety: 80 zł (normalny), 70 zł (ulgowy), 60 zł (UTW)

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

Koncert Percival Schuttenbach w ramach trasy 
„Dziki Tur”- godz. 19.00  
Scena Teatr from Poland, Aleja Najświętszej Maryi Panny 2
Bilety: 35-45 zł (przedsprzedaż biletów w Carpe Diem Klub, 
Aleja Najświętszej Maryi Panny 29) 

Pierwszy Piątek Miesiąca - Andrzejkowe 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

02/12   sobota
XXIII Andrzejkowo – Mikołajkowa - Impreza 
na Orientację „AMInO 2017”
Miejsce: Konopiska
Organizator: Regionalny Oddział PTTK, Aleja Najświętszej Maryi 
Panny  39/41, tel. 34 324 21 20 w godz. 13.30 – 18.00 oraz SKKT 
PTTK „Azymut” przy IX LO im. C. K. Norwida

2 - 10 grudnia
Sekrety Świętego Mikołaja – godz. 10.00 – 20.00
Świąteczna zabawa dla dzieci i dorosłych połączona 
z rozwiązywaniem zagadek w escape room’ie
Galeria Jurajska, Aleja Wojska Polskiego 207

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

Spektakl teatralny: „Gałganiarz i Patyczek” 
/Mikołajki w Teatrze/- godz. 10.30 i 18.00
Teatr im. A. Mickiewicza, ul. Kilińskiego 15
Bilety: 28 zł

Filmowe Mikołajki z niespodziankami: 
„Kumple z dżungli” - godz. 11.00
„My Little Pony” - godz. 13.00
„Zimowe przygody Jill i Joy” - godz. 15.00
Seans filmowy:
Wielka sztuka na ekranie: „Piekło” Botticellego 
godz. 17.00
„Cicha Noc” – godz. 18.45

„Listy do M 3” – godz. 20.40
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, 
Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

Częstochowa Futsal Cup – godz. 13.00
Halowy turniej piłki nożnej dla jednostek organizacyjnych 
Gminy Miasta Częstochowa
Hala „Polonia”, ul. Dekabrystów 43
Organizator: MOSiR, tel. 34 372 26 33

Spotkanie ze Świętym Mikołajem 
godz. 14.00 – 20.00
Spotkanie połączone z warsztatami plastycznymi dla dzieci
Galeria Jurajska, Aleja Wojska Polskiego 207

Spotkanie autorskie z Anną Cieplak – godz. 17.00
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1

Spotkanie autorskie z Anną Cieplak
2 grudnia – godz. 17.00 
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1

Anna Cieplak to nowy, zaskakujący głos w polskiej lite-
raturze. Laureatka Nagrody Gombrowicza za najlepszy 
debiut. Za powieść “Ma być czysto” otrzymała również 
Nagrodę Conrada oraz tytuł Książki Roku Radiowego 
Domu Kultury Trójki. 
Jej najnowsza książka „Lata powyżej zera” to historia  
o dorastaniu tych, którzy nie pamiętają czasów PRL-u. 
Ich życie skupiało się wokół Gadu- Gadu, VHS-ów  
i walkmanów. Swój bunt związany ze smutną rzeczywi-
stością, ubierali w hiphopowe rymy. Autorka opisane 
przez siebie pokolenie określa jako „ostatnie urodzone 
bez smartfona w ręku”. W książce Anny Cieplak nie 
brakuje odwołań do polskiej popkultury pierwszej 
dekady XXI wieku. 

Koncert Zespołu „Universe”
Miejski Dom Kultury, ul. Łukasińskiego 50/68

Koncert wychowanków Szkoły Śpiewu Agnieszki 
Mazur-Rysanow „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 Natalii Przybysz – godz. 19.00
Klub Rura, Aleja Najświętszej Maryi Panny 38
Bilety: 40 – 50 zł

Musical „Bodo”
5 grudnia – godz. 19.30 
Filharmonia Częstochowska, ul. Wilsona 16
Bilety: 50-110 zł (w zależności od miejsca)

Wyjątkowy musical i nietuzinkowe spojrzenie na 
życiorys największej gwiazdy kina i teatru okresu 
międzywojennego. Spektakl ujęty w nietypową formę. 
Z jednej strony przenosimy się na estradę lat 20.  
i 30., pełnej piór, cekinów i zalotnych spojrzeń pań  
o wątpliwej reputacji, a z drugiej mamy wrażenie, że 
oglądamy film z tamtych czasów, z całą paletą charakte-
rystycznych gestów, słów i układów choreograficznych. 
Do tego swoistego uroku dodają projekcje stylizowane 
na nieme kino, czy archiwalne nagrania scen z życia 
Eugeniusza Bodo . A w to wszystko wpleciona opowieść 
człowieka nie do końca spełnionego i trudnego do 
jednoznacznego określenia. Uwikłanego w czasy 
wojny i niejasną śmierć, będącego przez całe życie pod 
ogromnym wpływem matki i uzależnionego od sceny, 
oklasków i wątpliwej miłości tłumu. 
Muzyka znana, ale na nowo zaaranżowana. Piosenki 
zaśpiewane przez jednego z najlepszych polskich 
aktorów musicalowych Dariusza Kordka. Wszystkie 
utwory to niezapomniane ̀ międzywojenne  ̀szlagiery, 
które widzowie doskonale znają i mogą śpiewać wraz 
z Eugeniuszem Bodo ( „Już taki jestem zimny drań”, 
„Umówiłem się z nią na dziewiątą”, „Sex appeal”, 
„Najcudowniejsze nóżki”). 
Choreografia ułożona przez Agnieszkę Brańską, artyst-
kę na stałe współpracującą z Teatrem Roma i będącą 
głównym choreografem do serialu „Bodo”. Efektowne 
kostiumy. Na scenie tancerze, wśród których zobaczyć 
można Kamila Kuroczkę tancerza programu „Taniec z 
Gwiazdami”. 

„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

Filmowe Mikołajki  z niespodziankami: 
„Między nami wampirami” - godz. 11.30
„Mikołaj w każdym z nas” - godz. 13.00
„Kumple z dżungli” - godz. 15.00
Seans filmowy:
„Cicha Noc” – godz. 18.45
„Listy do M 3” – godz. 20.40
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, 
Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

Koncert Acid Drinkers /Support:TRT/ 
3 grudnia - godz. 19.00  
Scena Teatr from Poland, Aleja Najświętszej Maryi Panny 2
Bilety: 40-50 zł (przedsprzedaż biletów w Carpe Diem Klub, Aleja Najświętszej Maryi Panny 29)

Acid Drinkers (po polsku Kwasożłopy) - zespół rock’n’rollowy założony przy butelce taniego wina w Poznaniu w 1989 r. 
Pełnoletni, a nawet dojrzały, będący w rewelacyjnej formie nieprzerwanie od 25 lat. Panowie psują robotę Kazimierzowi 
Wielkiemu- zastają miasta murowane, a zostawiają zgruzowane. Objechali Polskę wzdłuż i wszerz, grając ponad 1500 
koncertów. Wiele z nich dziesiątki tysięcy fanów pamiętają do dziś . Dali się również we znaki za granicą - gdyby nie 
problemy wizowe 20 lat temu, mogliby być dzisiaj głównym towarem eksportowym kraju nad Wisłą. 
Najnowsza trasa koncertowa formacji Acid Drinkers odbywa się pod szyldem „In Thrash We Trust”, co zapowiada jazdę 
bez trzymanki. W języku angielskim słowo „thrash” oznacza „hałaśliwą imprezę”, „głośne przyjęcie”, czy „spuszczanie 
łomotu”. Wydaje się, że definicja słownikowa idealnie oddaje charakter tego, co czeka nas na koncercie na Scenie TfP. 

L-Live Grzegorz Turnau. Koncert urodzinowy 
godz. 20.00
Filharmonia Częstochowska, ul. Wilsona 16
Organizator: Agencja ADRIA
Cena biletów: 70 zł, 95 zł, 125 zł (w zależności od miejsca)

03/12   niedziela
Kiermasz „Czytanie na Bieganie” - godz. 10.00
Plac Biegańskiego

Spektakl teatralny: „Gałganiarz i Patyczek” 
/Mikołajki w Teatrze/ - godz. 10.30 i 15.30
Teatr im. A. Mickiewicza, ul. Kilińskiego 15
Bilety: 28 zł

Filmowe Mikołajki z niespodziankami: 
„Mikołaj w każdym z nas” - godz. 11.00
„Kumple z dżungli” - godz. 13.00
„My Little Pony” - godz. 15.00
Seans filmowy:
Wielka sztuka na ekranie: „Piekło” Botticellego 
godz. 17.00
„Cicha Noc” – godz. 18.45
„Listy do M 3” – godz. 20.40
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, 
Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

ŚWIĄTECZNA CZĘSTOCHOWA
godz. 14.00 – animacje dla dzieci 
godz. 15.15 – koncert duetu Igi Kozackiej i Kamili Dauksz 
godz. 16.30-17.45 – koncert Sound’n’Grace  
w przerwie: 
godz. 16.50 – przyjazd świętego Mikołaja 
godz. 17.00 – premiera świątecznej iluminacji
Plac Biegańskiego

Spotkanie ze Świętym Mikołajem 
godz. 14.00 – 20.00
Spotkanie połączone z warsztatami plastycznymi dla dzieci
Galeria Jurajska, Aleja Wojska Polskiego 207

Koncert Acid Drinkers /Support:TRT/- godz. 19.00  
Scena Teatr from Poland, Aleja Najświętszej Maryi Panny 2
Bilety: 40-50 zł (przedsprzedaż biletów w Carpe Diem Klub, 
Aleja Najświętszej Maryi Panny 29)

04/12   poniedziałek
Spektakl teatralny: „Gałganiarz i Patyczek” 
/Mikołajki w Teatrze/ - godz. 8.00 i 10.30
Teatr im. A. Mickiewicza, ul. Kilińskiego 15
Bilety: 23 zł

Filmowe Mikołajki z niespodziankami: 
„Mikołaj w każdym z nas” - godz. 13.30
„My Little Pony” - godz. 15.00
„Kumple z dżungli” - godz. 17.00
Seans filmowy:
„Cicha Noc” – godz. 18.45
„Listy do M 3” – godz. 20.40
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, 
Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

„Mikołaj z ulicy Krakowskiej”. 
Impreza charytatywna - godz. 17.00 
Organizator: Fundacja Chrześcijańska „Adullam”
Filharmonia Częstochowska, ul. Wilsona 16

Seans filmowy: „Fantastyczna kobieta” 
godz. 18.00
DKF Rumcajs, Klub „Politechnik”, Aleja Armii Krajowej 23/25

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

05/12   wtorek
Spektakl teatralny: „Gałganiarz i Patyczek” 
/Mikołajki w Teatrze/ - godz. 8.00, 10.30 i 12.45
Teatr im. A. Mickiewicza, ul. Kilińskiego 15
Bilety: 23 zł

http://www.multicentrum.muzeumczestochowa.pl/
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Konsultacje specjalistyczne ECK
Oligofrenopedagog, Tyflopedagog - 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 Gabrieli Polaczek 
godz. 19.00
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1

Prezentacja prac uczestników warsztatów „Poezja 
zrób to sam. Warsztaty off line. Wersja dla leniwych” 
godz. 17.30
Klubokawiarnia Alternatywa 21, ul. Mielczarskiego 20

Częstochowska premiera filmu Grzegorza Brauna 
„Luter i rewolucja protestancka” - godz. 18.00
Muzeum Monet i Medali Jana Pawła II, 
ul. Jagiellońska 67/71, tel. 34 365 19 82
Wstęp wolny

Mecz towarzyski futsalu: Polska – Gruzja - godz. 18.00
Hala Sportowa Częstochowa, ul. Żużlowa 4

Musical „Bodo” - godz. 19.30 
W obsadzie: Dariusz Kordek, Agnieszka Darkowska/  
Natasza Leśniak, Małgorzata Kampa/ Klaudia Bryzek,  
Kamil Kuroczko/ Mirosław Woźniak, Dariusz Taraszkiewicz, 
Piotr Gąsowski – gościnnie
Filharmonia Częstochowska, ul. Wilsona 16
Organizator: Życie Częstochowy i Powiatu 
Bilety: 50-110 zł (w zależności od miejsca)

06/12   środa
Spektakl teatralny: „Gałganiarz i Patyczek” /Mikołajki 
w Teatrze/ - godz. 8.00, 10.30, 12.45 i 18.00
Teatr im. A. Mickiewicza, ul. Kilińskiego 15
Bilety: 23 – 28 zł

Filmowe Mikołajki  z niespodziankami: 
„Kumple z dżungli” - godz. 8.30
„Paddington 2” – godz. 10.30, 16.45 
„Między nami wampirami” - godz. 13.00
„Mikołaj w każdym z nas” - godz. 15.00
Seans filmowy:
„Cicha Noc” – godz. 18.45
„Listy do M 3” – godz. 20.40
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

Mikołajki w ROK-u
Warsztaty plastyczne pt. „Mikołajkowe Inspiracje” 
od godz. 15.00
Zajęcia skierowane dla osób w różnym wieku, 
zapisy pod nr. tel. 34 324 46 51
Mikołajkowy Koncert Akordeonowy – godz. 17.00
Wystąpią: Amalgalis Duo oraz Miłosz Caban
Regionalny Ośrodek Kultury, ul. Ogińskiego 13 a
Wstęp wolny

Spotkanie ze Świętym Mikołajem 
godz. 15.00 – 21.00
Spotkanie połączone z warsztatami plastycznymi  
dla dzieci.
Galeria Jurajska, Aleja Wojska Polskiego 207

„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 Małgorzaty Rabędy „Liryka Karola 
Wojtyły lat 1938 – 1978 i jej literacko – filozoficzne 
inspiracje” - godz. 18.00
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

„Zgaga i co dalej”- godz. 17.00
Cykliczne spotkania dotyczące zdrowego stylu życia, 
odżywiania, diety, typowania metabolicznego  
Biblioteka Publiczna,  Aleja Najświętszej Maryi Panny 22, 
tel. 34 360 56 28

Czesław Niemen. Spotkanie z cyklu „Nieśmiertelni” 
godz. 19.00
Prowadzenie: Paweł Brodowski, red. naczelny „Jazz Forum”
Filharmonia Częstochowska, ul. Wilsona 16
Organizatorzy: Miejska Galeria Sztuki  w Częstochowie, 
Filharmonia Częstochowska, Jazz Forum
Bilety: 40 zł (normalny), 30 zł (ulgowy) do nabycia w kasie 
Filharmonii i kasie OKF Iluzja

Czesław Niemen. Spotkanie z cyklu „Nieśmiertelni”
6 grudnia – godz. 19.00
Filharmonia Częstochowska, ul. Wilsona 16
Bilety: 40 zł (normalny), 30 zł (ulgowy) do nabycia w kasie 
Filharmonii i kasie OKF „Iluzja”

Paweł Brodowski, redaktor „Jazz Forum”  będzie wspo-
minał legendę polskiej muzyki, Czesława Niemiena. 
„Czesław Niemen jest jednym z największych artystów 
muzyki polskiej XX wieku. Jest prekursorem rocka 
i niedoścignionym wzorem dla innych pokoleń. Był 
charyzmatyczną postacią, która śpiewała i kompono-
wała wielkie przeboje” - powiedział Brodowski, który 
nagrał z Czesławem Niemenem płytę „Dziwny jest ten 
świat” w 1967 roku.
Opowieść o muzyce Niemena oraz życiu pełnym pasji 
tym razem usłyszymy nie w Miejskiej Galerii Sztuki, ale 
w gmachu Filharmonii Częstochowskiej.

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

07/12   czwartek
Spektakl teatralny: „Gałganiarz i Patyczek” /Mikołajki 
w Teatrze/ - godz. 8.00, 10.30 i 12.45
Teatr im. A. Mickiewicza, ul. Kilińskiego 15
Bilety: 23 zł

Olimpiada Sportowa „Przełam Bariery z ISD Hutą 
Częstochowa” - godz. 10.00
Hala Sportowa Częstochowa, ul. Żużlowa 4
Organizator: MOSiR, tel. 34 372 07 83 

Filmowe Mikołajki  z niespodziankami: 
„Zimowe przygody Jill i Joy” - godz. 11.30

„My Little Pony” - godz. 13.00
„Paddington 2” – godz. 14.45
„Kumple z dżungli” - godz. 16.45
Seans filmowy:
„Cicha Noc” – godz. 18.45
„Listy do M 3” – godz. 20.40
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, 
Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

II edycja Festiwalu „MocArt” – koncert 
dla niepełnosprawnych
Organizator: Stowarzyszenie „Perasada”
Miejski Dom Kultury, ul. Łukasińskiego 50/68

Spotkanie Towarzystwa Galeria Literacka – godz. 17.00
Spotkanie Klubu Miłośników Komiksu – godz. 18.00
Prowadzenie: Marcin Kozierkiewicz
Koncert z cyklu Classic Tea – godz. 18.00
Wystąpią: Wiktor Tukaj (waltornia), Michał Wochal (trąbka), 
Sebastian Łobos (fortepian)
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1

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

Koncert uczennic Gimnazjum w Opatowie – godz. 17.00
Klubokawiarnia Alternatywa 21, ul. Mielczarskiego 20
Wstęp wolny 

Koncert Justyna Królak & Tador Four – „Swinging 
Christmas” - godz. 19.00
Organizator: Polskie Stowarzyszenie Jazzu Tradycyjnego
Klub Five O’Clock, ul. Wilsona 16
Bilety: 25 zł  i 15 zł dla członków PSJT

08/12   piątek
Spektakl teatralny:
„Gałganiarz i Patyczek”/Mikołajki w Teatrze/ 
godz. 8.00 i 10.30
„Sprzedawcy gumek” - godz. 19.00
Teatr im. A. Mickiewicza, ul. Kilińskiego 15
Bilety: 23 zł, 25 - 30 zł

Wernisaż wystawy prac XXI Wojewódzkiego 
Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzieży 
z niepełnosprawnością intelektualną, ruchową 
oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi - godz. 12.00
Regionalny Ośrodek Kultury, ul. Ogińskiego 13 a

„Dzieje zmian krajobrazu Ziemi Częstochowskiej na 
przykładzie okolic Wrzosowej” - godz. 12.00 
Prowadząca: Elżbieta Gumuła 
Urząd Stanu Cywilnego /Sala Błękitna/, ul. Focha 19/21 
Wstęp wolny 

„Świąteczne lampiony - technika decoupage”
godz. 14.00 – 17.00
Zajęcia plastyczne dla dzieci i ich opiekunów
Biblioteka Publiczna, Filia nr 21, ul. Orzechowa 14, tel. 34 360 71 95

„Kreatywna biblioteka – choineczka” 
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

Filmowe Mikołajki  z niespodziankami: 
„Paddington 2” – godz. 17.00
Seans filmowy:
„Nie jestem twoim Murzynem” – godz. 15.00
„Pre-crime.Inwigilacja 3.0” – godz. 18.45
Europejskie nagrody filmowe:
„Zabicie świętego jelenia” - godz. 20.30

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

Z cyklu spotkania z.... - godz. 17.00
Spotkanie z ikonopisarką Jadwigą Kowalską 
Stowarzyszenie Aktywny Senior, ul. Michałowskiego 17      Wstęp wolny

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. 

Jubileusz Chóru „Basilica Cantans” - godz. 19.00
Wystąpią: Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Częstochow-
skiej, Chór „Basilica Cantans” (przyg. Włodzimierz Kraw-
czyński, Zygmunt Nitkiewicz), Adam Klocek – dyrygent, 
Katarzyna Jakóbczyk – sopran, Marta Mika – mezzosopran, 
Andrzej Górniak – tenor, Krzysztof Cygan – bas; 
W programie m.in.: Stanisław Moniuszko – III Litania Ostrobramska
Filharmonia Częstochowska, ul. Wilsona 16 
Bilety: 35 zł (normalny), 30 zł (ulgowy), 18 zł (UTW)

Warsztaty tańca irlandzkiego – godz. 18.00
JAZZtochowa: koncert Coherence Quartet – godz. 19.00
Wystąpią: Łukasz Kluczniak – saksofon, Marcin Lamch – 
kontrabas, Aga Derlak – fortepian, Arek Skolik – perkusja
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1
Bilety: 35 zł i 25 zł (ulgowy)

Koncert: Vołosi – godz. 20.00
Klub Muzyczna Meta, ul. Jasnogórska 13

Koncert Closterkeller /Support: Stelarius/- godz. 20.00
Scena Teatr from Poland, Aleja Najświętszej Maryi Panny 2
Bilety: 35-45 zł (przedsprzedaż biletów w Carpe Diem Klub, 
Aleja Najświętszej Maryi Panny 29)

09/12   sobota
27. Złaz „My się zimy nie boimy”
Miejsce: okolice Częstochowy

Organizator: Regionalny Oddział PTTK oraz SKKT PTTK „Egzotyk” 
przy VI LO im J. Dąbrowskiego

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

Filmowe Mikołajki  z niespodziankami: 
„Kumple z dżungli” - godz. 11.00
„Paddington 2” – godz. 16.30
Seans filmowy:
„Nie jestem twoim Murzynem” – godz. 14.30
„Dusza i ciało” - godz. 18.15
Europejskie nagrody filmowe:
„Zabicie świętego jelenia” - godz. 20.30
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, 
Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

„Wypatrując pierwszej  Gwiazdki….” – rodzinne 
warsztaty plastyczne – godz. 11.00 – 12.30
Liczba miejsc ograniczona. Zapisy na warsztaty: 504 757 502.
Muzeum Częstochowskie – Ratusz, 
Aleja Najświętszej Maryi Panny 45
Bilety: 8 zł od osoby, opiekunowie – wstęp wolny.

Książka – nie okładka, Wymiana książki 
godz. 16.00 – 18.00
Organizator: FDS „Czytaj!” 
„To Mało Powiedziane” - Kabaret Improwizowany – 
godz. 19.00 
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, 
ul. Dąbrowskiego 1
Bilety: 15 zł

AZS Częstochowa – MKS Ślepsk Suwałki
Hala Sportowa Częstochowa, ul. Żużlowa 4

Utwory Pink Floyd w blasku księżyca - godz. 18.00
Filharmonia Częstochowska, ul. Wilsona 16
Organizator: Agencja BRUSSA 
Bilety: 95 zł (parter), 85 zł (balkon)

To Mało Powiedziane” - Kabaret Improwizowany
9 grudnia – godz. 19.00
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1
Bilety: 15 zł

„Mało Powiedziane” to teatr improwizacji, który tworzy 
cuda z sugestii publiczności.  Wychodząc na scenę, ze-
spół nigdy nie wie, co się wydarzy. Nie ma scenariusza 
i nie ma szans na duble. Wszystkie skecze są tworzone 
na żywo, bez wcześniejszego przygotowywania. To 
publiczność decyduje, jaki będzie temat występu, pod-
suwając artystom inspirację. Może to być słowo, ruch, 
dźwięk. Podczas spektaklu nagłe zwroty akcji, śmiech  
i udział w niepowtarzalnej zabawie, są gwarantowane!

Spektakl teatralny: „Prezent urodzinowy” - godz. 19.00
Teatr Zagłębia, Sosnowiec
Teatr im. A. Mickiewicza, ul. Kilińskiego 15
Bilety: 35 - 50 zł

Venflon + Eskalacja i Doom Wings – godz. 19.00
Klub Muzyczna Meta, ul. Jasnogórska 13

Utwory Pink Floyd w blasku księżyca
9 grudnia – godz. 18.00
Filharmonia Częstochowska, ul. Wilsona 16
Bilety: 95 zł (parter), 85 zł (balkon)
Na dwugodzinne muzyczne przedstawienie zaprasza 
grupa Spare Bricks, czołowy polski coverband tego 
zespołu. Usłyszymy m.in. „Another Brick in the Wall part 
II”, „Comfortably Numb”, „Wish You Were Here” oraz 
prawie całą płytę “The Dark Side of the Moon”. Czeka nas 
wspaniałe widowisko multimedialne, przygotowane na 
wzór niezapomnianych koncertów Pink Floyd. Pojawi się 
m.in. słynny floydowski mur, specjalne światła, lasery. 
Będą też oryginalne floydowskie wizualizacje i filmy. 
Grupie będzie towarzyszył chór dziecięcy.

Koncert Closterkeller /Support: Stelarius/
8 grudnia – godz. 20.00
Scena Teatr from Poland, Aleja Najświętszej Maryi Panny 2
Bilety: 35-45 zł (przedsprzedaż biletów w Carpe Diem Klub, Aleja Najświętszej Maryi Panny 29)

Zapraszamy na koncert w ramach jesiennej trasy koncertowej „ Abracadabra Viridian Tour 2017”, promujący nowy 
album Closterkeller –„VIRIDIAN”! Po sześciu latach od ostatniego krążka „Bordeaux” zespół nagrał kolejny, dziesiąty 
album studyjny. Jest to pierwsze studyjne wydawnictwo w nowym, odmłodzonym składzie, gdzie w studio zadebiu-
tował m.in. syn Anji Orthodox , perkusista Adam Najman. Obok nich zespół tworzą: klawiszowiec Michał Rollinger, 
basista Aleksander Gruszka oraz nowy, młody gitarzysta Michał Jarominek. 
CLOSTERKELLER to czołowy przedstawiciel nurtu tzw. „klimatycznego” rocka, okrzyknięty mianem kultowej formacji 
na polskiej scenie muzycznej. Jego liderką jest Anja Orthodox - jedna z czołowych, polskich wokalistek rockowych, 
obdarzona charakterystycznym głosem i charyzmą. Muzyka grupy jest bardzo zróżnicowana; od zimnofalowych 
brzmień, poprzez flirt z ciężkim metalem, aż do nieco „zakręconego” pop-rocka, a mocne akcenty stanowią monumen-
talne gotyckie kompozycje. Ich występy na żywo to mieszanka spontanicznego rockowego koncertu oraz podniosłej, 
poetyckiej, niemalże mistycznej atmosfery. Perfekcja wykonania, doskonałe kompozycje i aranżacje oraz po prostu 
piękna muzyka, czynią z nich niezapomniane wydarzenia.
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Koncert zespołu PANIE - godz. 20.15
Dekadencja, ul. Nowowiejskiego 10/12
Bilety: 10 zł 

Behind The Wheel vol. 14 - XXX-lecie singla „Behind 
The Wheel” – godz. 21:00
Scena Teatr from Poland, Aleja Najświętszej Maryi Panny 2

10/12   niedziela
Kiermasz „Czytanie na Bieganie” - godz. 10.00
Plac Biegańskiego

Filmowe Mikołajki  z niespodziankami: 
„Kumple z dżungli” - godz. 11.00
„Paddington 2” – godz. 12.45
Seans filmowy:
„Nie jestem twoim Murzynem” – godz. 16.30
„Kto się boi Virginii Woolf”  /National Theatre London/ 
- godz. 18.30
Europejskie nagrody filmowe:
„Zabicie świętego jelenia” - godz. 14.30
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, 
Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

„Czego nie widać” Spektakl Teatru Kwadrat 
godz. 16.00, 19.30
W obsadzie: Lucyna Malec, Jacek Łuczak, Andrzej 
Andrzejewski, Katarzyna Glinka, Ilona Chojnowska, 
Paweł Domagała/ Andrzej Nejman, Marta Żmuda 
Trzebiatowska, Michał Lewandowski, Grzegorz Wons
Organizator: Teatr Kwadrat
Filharmonia Częstochowska, ul. Wilsona 16
Bilety: 75-150 zł (w zależności od miejsca)

„Czego nie widać” Spektakl Teatru Kwadrat
10 grudnia – godz. 16.00, 19.00
Filharmonia Częstochowska, ul. Wilsona 16
Bilety: 75-150 zł (w zależności od miejsca)
Obwoźna grupa teatralna przygotowuje się do premiery 
szmirowatej dość produkcji, spektaklu pt. „Co widać”. 
Zostało bardzo mało czasu. Budżet jest ograniczony. 
Ekipa techniczna okrojona. Reżyser zmęczony. A aktorzy? 
No cóż… Jeżeli problemem jest już nawet zapamiętanie 
tekstu podczas próby generalnej, to jak radzić sobie  
z dwoma burzliwymi romansami, krótkowzrocznością 
młodej gwiazdki, stale psującą się dekoracją i wiecznie 
znikającym nestorem, który na dodatek poważnie 
nadużywa alkoholu? Czy w takich warunkach da się 
pracować? Na pewno nie sposób się nie śmiać.
Konstrukcja „Czego nie widać” jest oparta na ukazaniu 
teatru w teatrze. Autor wyszedł z założenia, że pod-
glądanie zakulisowej bieganiny, wszystkiego, czego 
zazwyczaj w teatrze nie widać, jest równie ciekawe jak 
akcja samego przedstawienia. „Czego nie widać” to 
sztuka kultowa, nazywana najzabawniejszą farsą, jaka 
kiedykolwiek została napisana.

Koncert „This Frontier Needs Heroes” - godz. 18.00
Restauracja Kredens, ul. 7 Kamienic 21, tel. 34 310 33 97
Wstęp wolny

Koncert „This Frontier Needs Heroes” 
10 grudnia – godz. 18.00 
Restauracja Kredens, ul. 7 Kamienic 21, tel. 34 310 33 97
Wstęp wolny
This Frontier Needs Heroes to sceniczny pseudonim, 
pod którym występuje uznany autor piosenek z pogra-
nicza folk i americany - Brad Lauretti. Po ukończeniu 
prac nad czwartym studyjnym albumem „Real Job”, 
mieszkający w Nashville muzyk zdecydował, że pora 
przybliżyć jego twórczość słuchaczom w Europie - co 
zaowocowało imponującą trasą koncertową z przy-
stankiem w Częstochowie. W swojej muzyce odwołuje 
się on do najlepszych tradycji amerykańskiego folku. 
Skłaniające do myślenia teksty łączy z przyjemną w od-
biorze i wpadającą w ucho muzyką, która klimatem prze-
nosi słuchaczy do barów w sercu Muzycznego Miasta. 
Niepowtarzalna okazja, żeby posłuchać prawdziwego 
amerykańskiego barda śpiewającego o współczesnych 
problemach, a jednocześnie głęboko zanurzonego w 
amerykańskiej tradycji muzycznej. 

Orkiestra w Rytmie Disco
Zagrają: Boys, Weekend, Bayer Full, Piękni i młodzi, 
Mixdance
Hala Sportowa Częstochowa, ul. Żużlowa 4

Spektakl teatralny: „Prezent urodzinowy” 
godz. 19.00
Teatr Zagłębia, Sosnowiec
Teatr im. A. Mickiewicza, ul. Kilińskiego 15
Bilety: 35 - 50 zł
 

11/12   poniedziałek
11 – 15 grudnia
„A ta nutka jest cichutka” Audycje umuzykalniające 
z cyklu Filharmonia Dzieciom - godz. 8.30, 9.30, 
10.30, 11.30
Prowadzenie: Małgorzata Starczewska-Owczarek
Filharmonia Częstochowska, ul. Wilsona 16
Bilety: grupy od 3 – 6 zł od osoby (w zależności od liczebności) 

Seans filmowy:
„Nie jestem twoim Murzynem” – godz. 14.45
„Goodbay, Berlin” - godz. 16.45
„Pożegnanie z Europą” - godz. 18.30
Europejskie nagrody filmowe:
„Zabicie świętego jelenia” - godz. 18.30
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, 
Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

Zajęcia otwarte ECK przy SOSW nr 1 
godz. 15.15 – 16.00    

Obserwacja pracy uczniów niepełnosprawnych intelektual-
nie w stopniu lekkim oraz umiarkowanym
Edukacyjne Centrum Konsultacji przy SOSW nr 1, ul. Legionów 58, 
tel. 34 360 10 72

XII Gala wolontariatu. Koncert zespołu Impast 
godz. 17.00
Filharmonia Częstochowska, ul. Wilsona 16
Organizator: Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy „Agape”

Z cyklu „Zbisław Janikowski rozmawia z …” spotkanie 
z Sebastianem Banaszczykiem – godz. 18.00
Spotkanie Chóru Coralmente – godz. 19.00
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1

Seans filmowy: 
„Zabójczy Jacques” - godz. 18.00
„Maudie”
DKF Rumcajs, Klub „Politechnik”, Aleja Armii Krajowej 23/25

12/12   wtorek
Spektakl teatralny: „Kometa nad Doliną Muminków” 
godz. 10.00
Teatr im. A. Mickiewicza, ul. Kilińskiego 15
Bilety: 20 zł

XXIV Międzynarodowy Festiwal Kolęd i Pastorałek 
im. Księdza Kazimierza Szwarlika
I Etap Festiwalu – przesłuchania w godz. 11.00 - 17.00
Regionalny Ośrodek Kultury, ul. Ogińskiego 13 a
Wstęp wolny

Seans filmowy:
„Nie jestem twoim Murzynem” – godz. 14.45
„Lady M.” - godz. 16.45
„Po tamtej stronie” - godz. 18.30
Europejskie nagrody filmowe:
„Zabicie świętego jelenia” - godz. 18.30
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, 
Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

Grudniowe premiery Teatru Oczami Brata!  
12 grudnia – godz. 17.00
Muzeum Monet i Medali Jana Pawła II, ul. Jagiellońska 67/71 

Terapeutyczny Teatr Oczami Brata zamyka rok dwoma 
premierowymi przedstawieniami. Spektakl „Samo-
-dzielność”  pokazuje zawiłość i przeszkody stojące na 
drodze ku samodzielności. Historia opowiada o spotka-
niu Zosi i Gerarda, których połączyła wizyta u fotografa. 
Nie zabraknie śmiechu, wzruszeń i przesłania, że całe 
nasze życie to droga, na której stawiamy kolejne kroki. 
Z kolei przez sztukę „ŻyjeMy, działaMy, kwitnieMy” 
aktorzy Teatru Oczami Brata chcą opowiedzieć o naj-
cenniejszych dla nich wartościach. O tym, co jest w ich 
życiu najważniejsze i jakim cudem jest dar istnienia. 
Człowiek rodzi się, by marzyć, stawiać sobie cele i je 
realizować, niezależnie od tego, czy jest pełnosprawny, 
czy też nie. Przedstawienie wypełnione będzie muzyką, 
ruchem i pełną pasji grą aktorską.

Konsultacje specjalistyczne ECK Oligofrenopedagog, 
Tyflopedagog 
Terapeuta specyficznych trudności w nauce matematyki 
i fizyki – godz. 15.00 – 16.00

Specjalista terapii Integracji Sensorycznej, 
Oligofrenopedagog – godz. 16.00 – 17.00
Edukacyjne Centrum Konsultacji przy SOSW nr 1, ul. Legionów 58, 
tel. 34 360 10 72

Grudniowe premiery Teatru Oczami Brata!  
godz. 17.00
Muzeum Monet i Medali Jana Pawła II, ul. Jagiellońska 67/71 

Toastmasters – Klub publicznego przemawiania  
i przywództwa, temat: „Negocjacje – jak je prowadzić?” 
- godz. 17.45
Częstochowskie Forum Historyczne: „Częstochowa  
w pradziejach w świetle badań archeologicznych  
i historycznych” - godz. 18.00
Prowadzenie: Ilona Miklas
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1

13/12   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
Teatr im. A. Mickiewicza, ul. Kilińskiego 15
Bilety: 20 zł

„Akademia w Bibliotece – Ocean dokumentów czyli 
archiwa Polonii w Australii i w Oceanii” - godz. 10.00
Prowadzenie: dr hab. Julia Dziwoki z Instytutu Historii 
Akademii im. Jana Długosza w Częstochowa. Zajęcia dla 
grup zorganizowanych. Obowiązują wcześniejsze zapisy.
Biblioteka Publiczna, Aleja Najświętszej Maryi Panny 22, 
tel. 34 360 56 28

XXIV Międzynarodowy Festiwal Kolęd i Pastorałek 
im. Księdza Kazimierza Szwarlika
I Etap Festiwalu – przesłuchania w godz. 11.00 - 17.00
Regionalny Ośrodek Kultury, ul. Ogińskiego 13 a
Wstęp wolny

Seans filmowy:
„Nie jestem twoim Murzynem” – godz. 14.45
„Komunia” - godz. 16.45
„The Square” - godz. 18.00
Europejskie nagrody filmowe:
„Zabicie świętego jelenia” - 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
Warsztaty tańca dawnego – godz. 20.00
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1

Spotkanie Towarzystwa Genealogicznego Ziemi 
Częstochowskiej - godz. 17.00
Wykład Janusza Mielczarka „Częstochowskie Gruszki 
na wierzbie w PRL-u – czyli coś o życiu w PRL-u”
Urząd Stanu Cywilnego, ul. Focha 19/21
Wstęp wolny

Koncert zespołu Koniec Kryzysu, z programem 
„Opowieść” – godz. 18.30

Klubokawiarnia Alternatywa 21, ul. Mielczarskiego 20
Wstęp wolny 

Koncert grupy wokalnej „Sound Pack” - godz. 19.00
Organizator: Polskie Stowarzyszenie Jazzu Tradycyjnego
Klub Five O’Clock, ul. Wilsona 16
Bilety w cenie: 30 zł  i 20 zł dla członków PSJT

Koncert grupy wokalnej „The Sound Pack”
13 grudnia – godz. 19.00
Klub Five O’Clock, ul. Wilsona 16
Bilety w cenie: 30 zł  i 20 zł dla członków PSJT

„The Sound Pack” to jazzowy kwartet wokalny założony 
wiosną 2016 roku przez lidera grupy Marcina Wawrzy-
nowicza. W skład zespołu wchodzą doświadczeni  
i doceniani muzycy: Joanna Świniarska, Katarzyna Mi-
rowska, Małgorzata Biniek oraz Marcin Wawrzynowicz. 
Są oni laureatami międzynarodowych i ogólnopolskich 
konkursów jazzowych. Mają na swym koncie autorskie 
albumy oraz udział w licznych festiwalach muzyki 
jazzowej. Kwartet w swej idei nawiązuje do tradycji 
amerykańskich ulicznych zespołów wokalnych ery 
swingu, a także do bardziej współczesnych, znanych 
grup takich jak; “The Manhattan Transfer” czy „The 
New York Voices”. Repertuar grupy obejmuje standardy 
jazzowe oraz utwory polskojęzyczne we własnych 
opracowaniach, aranżowane  na różne składy, od 
kwintetu po big-band. „The Sound Pack” na stałe 
współpracuje z Bogusławem Kaczmarem (fortepian), 
Michałem Kapczukiem (kontrabas) i Przemysławem 
Jaroszem (perkusja). 

14/12   czwartek
Spektakl teatralny:
„Stopklatka” - godz. 11.00 
Wykład dla słuchaczy UIIIW Politechniki – godz. 17.00
„Wesołe miasteczko” - godz. 18.00 /spektakl zamknięty/
Teatr im. A. Mickiewicza, ul. Kilińskiego 15

Seans filmowy:
„Nie jestem twoim Murzynem” – godz. 14.30
„Twój Vincent” - godz. 16.30
„Frantz” - godz. 18.15
Europejskie nagrody filmowe:
„Zabicie świętego jelenia” - godz. 18.30
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

Finał III Wojewódzkiego Konkursu Filmowego  
„Video, ergo sum - widzę, więc jestem” - godz. 17.00

Wręczenie nagród, pokaz nagrodzonych filmów  
oraz spotkanie z reżyserem Michałem Tkaczyńskim
Regionalny Ośrodek Kultury, ul. Ogińskiego 13 a
Wstęp wolny

Spotkanie w sprawie konkursu fotograficznego  
dla dzieci i młodzieży na temat: „Świąteczna  
Częstochowa w fotografii” - godz. 17.00 
Organizator: Fotoklub “Glob” Oddziału Miejskiego PTTK
Urząd Stanu Cywilnego ul. Focha 19/21 

Sztuka życia. Joga fizyczna jako aktywność prozdrowot-
na na długie lata – wykład prof. Janusza Szopy 
godz. 18.00
Współorganizator: Rotary Club Częstochowa
Muzeum Częstochowskie – Ratusz,  
Aleja Najświętszej Maryi Panny 45

Teatr Oczami Brata - spotkanie z Pawłem Bilskim 
- prezesem Fundacji Oczami Brata – godz. 18.00
Klubokawiarnia Alternatywa 21, ul. Mielczarskiego 20
Wstęp wolny 

Śpiewy i tradycje Bożonarodzeniowe. Czwartkowe  
Wieczory z Chórem Filharmonii Częstochowskiej  
Collegium Cantorum - godz. 19.00
Wystąpią: Chórem Filharmonii Częstochowskiej Collegium 
Cantorum, Janusz Siadlak – dyrygent
Filharmonia Częstochowska, ul. Wilsona 16
Bilety: 35 zł (normalny), 30 zł (ulgowy), 20 zł (UTW), 15 zł 
(w abonamencie)
 

15/12   piątek
„Miłość nie jedno ma imię” – spektakl taneczny  
dla szkół
Miejski Dom Kultury, ul. Łukasińskiego 50/68

Spektakl teatralny:
„Stopklatka” - godz. 11.00
„Wesołe miasteczko” - godz. 19.00
Teatr im. A. Mickiewicza, ul. Kilińskiego 15
Bilety: 18 zł, 30 – 40 zł

Seans filmowy:
„Louise nad morzem” – godz. 15.30
„Rodzina na sprzedaż” - godz. 17.00
„Na Mlecznej Drodze” - godz. 20.30
Europejskie nagrody filmowe:
„Zabicie świętego jelenia” - godz. 18.45
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”,  
Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

„Świąteczne lampiony” warsztaty decoupage  
dla dorosłych – godz. 16.00 – 18.00
Biblioteka Publiczna, Filia nr 15, ul. Okulickiego 63, 
tel. 34 322 76 19

Z cyklu spotkania z.... - godz. 17.00
Spotkanie z dyrektorem Muzeum Monet i Medali  
Jana Pawła II Krzysztofem Witkowskim
Stowarzyszenie Aktywny Senior, ul. Michałowskiego 17
Wstęp wolny

Warsztaty tańca irlandzkiego – godz. 18.00
Wernisaż wystawy Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięk-
nych im. Wandy Wereszczyńskiej – godz. 19.00
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1

Wybuch Wielki „Wyrzeczenia” – godz. 20.00
Wystawa sztuki najnowszej: 
malarstwo, obiekty przestrzenne.  
Konduktorownia, ul. Piłsudskiego 34/36 

Koncert Akademii im. Jana Długosza - godz. 19.00
Wystąpią: Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Częstochow-
skiej, Jerzy Swoboda – dyrygent, Ewa Jabłczyńska – gitara, 
Dariusz Kupiński – gitara, Maciej Zagórski – fortepian, 

Joanna Świniarska - voc 

Katarzyna Mirowska - voc 

Małgorzata Biniek - voc 

Marcin Wawrzynowicz - voc 

Bogusław Kaczmar - p

KONCERT
The Sound Pack 

Vocal Group

Jazz Club „Five O’Clock”  
ul. Wilsona 16, Częstochowa  

13 grudnia, godz. 19.00  
bilety; 30 zł, (20 zł członkowie PSJT)

mailto:a.szymanski@pio-odszkodowania.pl
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Maryla Renat – słowo o muzyce; 
W programie: Korneliusz Wiatr - One Day, Lesław Podolski 
-  Uwertura Śląska, Joaquin Rodrigo  - Concierto madrigal 
na 2 gitary i orkiestrę, Johann Nepomuk Hummel - Koncert 
a-moll op. 85. 
Koncertowi będzie towarzyszyć otwarcie wystawy 
prof. Mariana Jarzemskiego.
Filharmonia Częstochowska, ul. Wilsona 16
Cena biletów: 35 zł (normalny), 30 zł (ulgowy), 18 zł (UTW)

„HOMOSOVIETICUS” premiera Teatru  
Wojtka Kowalskiego z Częstochowy – godz.20.00
na podstawie: Michaił Zoszczenko „Opowiadania” 
scenariusz, reżyseria, występuje: Wojciech Kowalski;  
muzyka: Bułat Okudżawa; akompaniator: Michał Pilarski
Scena Teatr from Poland, Aleja Najświętszej Maryi Panny 2
Wstęp wolny

 16/12   sobota
Jurajski Jarmark Staroci - godz. 6.00 - 16.00
Rynek Wieluński
Organizator: FUK „Jarmark” Eugeniusz Chrzan, tel. 600 071 518

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

16 – 21 grudnia
XI Targi Bożonarodzeniowe „Gwiazdkowa Aleja”
Organizator: Częstochowska Organizacja Turystyczna, 
tel. 34 368 22 60
III Aleja Najświętszej Maryi Panny i Plac Biegańskiego

Spektakle „Między łóżkami” 
16 grudnia – godz. 16.00-19.30
Filharmonia Częstochowska, ul. Wilsona 16
Bilety: 40 - 110 zł (w zależności od miejsca)

„Między łóżkami” to inteligentna komedia Norma 
Fostera składająca się z sześciu epizodów, które 
przedstawiają zabawne, ale również wzruszające losy 
mieszkańców prowincjonalnego miasteczka  
w Kanadzie. Wszystko dzieje się w ciągu dwóch 
godzin, choć w sześciu różnych pokojach, w których 
głównym meblem jest łóżko. Para 50-latków godzących 
się uprawiać seks na antenie radiowej, włamywacz 
zawodowiec i amator-księgowy, starzejąca się gwiazda 
rocka Tommy Quick i jego młodociana fanka pragnąca 
przeżyć z nim ten pierwszy raz, szef klubu go-go, który 
musi zwolnić nieudolną striptizerkę, taksówkarka bez 
zmysłu orientacji w terenie i inni. W sumie 15 postaci 
granych brawurowo przez piątkę znakomitych aktorów. 
Doskonała zabawa, ale również refleksja i wzruszenie. 
Po prostu dobry teatr. 

„Jazz Dance” Częstochowa 2017 – Ogólnopolski  
Konkurs Tańca o Puchar Prezydenta Miasta  
Częstochowy Krzysztofa  Matyjaszczyka
Organizator: Stowarzyszenie „Artystyczne Impresje”
Miejski Dom Kultury, ul. Łukasińskiego 50/68

Seans filmowy:
„Louise nad morzem” – godz. 14.00
„Rodzina na sprzedaż” - godz. 15.15
„Na Mlecznej Drodze” - godz. 20.45
Wielka sztuka na ekranie: Bazyliki papieskie 2D - godz. 17.00
Europejskie nagrody filmowe:
„Zabicie świętego jelenia” - godz. 18.45
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, 
Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

Spektakle „Między łóżkami” - godz. 16.00, 19.30
W obsadzie: Katarzyna Skrzynecka/ Joanna Kurowska, Artur 
Barciś, Radosław Pazura, Katarzyna Andukowicz, Lesław Żurek
Organizator: Agencja Artystyczna CERTUS
Filharmonia Częstochowska, ul. Wilsona 16
Bilety: 40 - 110 zł (w zależności od miejsca)

Spektakl teatralny:
Salon Poezji - godz. 16.00
„Przyjazne dusze” - godz. 19.00
Teatr im. A. Mickiewicza, ul. Kilińskiego 15     Bilety: 10 zł, 30 – 40 zł

Koncert bluesowy Marek „MAKARON” Motyka 
& Ryszard „RICO” Rajca- godz. 20.00
Restauracja Klimaty, ul. Wieluńska 6
Bilety: 25 zł; rezerwacji można dokonywać w Restauracji Klimaty, 
tel. 34 365 17 83

17/12   niedziela
Giełda ryb, roślin i ptaków egzotycznych 
godz. 10.00 – 13.30
VI LO im. J. Dąbrowskiego, ul. Łukasińskiego 40

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

„Melomania” Częstochowska Giełda Muzyczna
17 grudnia – godz.10.00
Regionalne Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych 
„Konduktorownia”, ul. Piłsudskiego 34/36
Częstochowska Giełda Muzyczna w grudniowej 
odsłonie będzie miała okazję gościć heavy metalowy 
zespół Nocny Kochanek. Członkowie kapeli opowiedzą 
o zawrotnie rozwijającej się karierze, najbliższych 
planach koncertowo-wydawniczych i atmosferze, 
która panowała podczas występu na tegorocznym 
Przystanku Woodstock. Nie zabraknie również stoiska 
z wydawnictwami CD i DVD oraz innymi pamiątkami. 
Spotkanie z zespołem rozpocznie się w samo południe, 
ale warto przyjść wcześniejszej i spokojnie poszukiwać 
świątecznych prezentów dla wszystkich melomanek  
i melomanów.   

Seans filmowy:
„Louise nad morzem” – godz. 14.00
„Rodzina na sprzedaż” - godz. 15.15
„Na Mlecznej Drodze” - godz. 20.45
Wielka sztuka na ekranie: Bazyliki papieskie 3D 
godz. 17.00
Europejskie nagrody filmowe:
„Zabicie świętego jelenia” - godz. 18.45
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, 
Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

The best of Kasia Kowalska.  Koncert akustyczny 
godz. 19.00
Filharmonia Częstochowska, ul. Wilsona 16
Organizator: Agencja GREATPRODUCTION 
Bilety: 110 zł (parter), 100 zł (balkon)

The best of Kasia Kowalska.  Koncert akustyczny 
17 grudnia – godz.19.00
Filharmonia Częstochowska, ul. Wilsona 16
Bilety: 110 zł (parter), 100 zł (balkon)

Wokalistka, kompozytorka, autorka tekstów. Jedna  
z najbardziej rozpoznawalnych i docenianych artystek 
na polskiej scenie muzycznej. Kasia Kowalska ma na 
swoim koncie wiele prestiżowych nagród w tym: Fryde-
ryki, Superjedynki, MTV European Music Awards, oraz 
ponad milion sprzedanych płyt. Każdy z jej albumów 
pokrył się kilkakrotną platyną. Autorka wielu przebo-
jów: „Prowadź mnie”, „A to co mam”, „Wyznanie”, „Coś 
optymistycznego”, „Wyrzuć ten gniew”, “Spowiedź”, 
„Antidotum”, „To co dobre”, „Być tak blisko”, „Co może 
przynieść nowy dzień”. Obecna na scenie muzycznej 
już od ponad 20 lat. Choć od wydania pierwszej płyty 
minęło wiele czasu i wiele w jej życiu się wydarzyło, to 
pewne rzeczy pozostały niezmienne: jej niecodzienna 
wrażliwość na dźwięk, miłość do muzyki i pasja, z jaką 
ją wykonuje. 

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

18/12   poniedziałek
Wernisaż wystawy „Fotografia” Klaudii Olczyk, 
Pauliny Tomczyk 
Miejska Galeria Sztuki /Galeria Zwiastun/, 
Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

Seans filmowy:
„Louise nad morzem” – godz. 15.15
„Rodzina na sprzedaż” - godz. 16.45
„Na Mlecznej Drodze” - godz. 20.30
Europejskie nagrody filmowe:

„Zabicie świętego jelenia” - godz. 18.30
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, 
Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

Seans filmowy: „Ana Mon amour” - godz. 18.00
DKF Rumcajs, Klub „Politechnik”, Aleja Armii Krajowej 23/25

Spotkanie z bp. Andrzejem Przybylskim  /z cyklu 
„Z Janem Pawłem II ku przyszłości”/ – godz. 18.00
Muzeum Monet i Medali Jana Pawła II, ul. Jagiellońska 67/71, 
tel. 34 365 19 82
Wstęp wolny

„Dziadek do orzechów” Piotra Czajkowskiego 
godz. 19.00
Balet w dwóch aktach z prologiem, na motywach baśni 
Ernsta Hoffmanna „Dziadek do orzechów i król myszy”  
w  wykonaniu Narodowego Baletu Królewskiego ze Lwowa.
Filharmonia Częstochowska, ul. Wilsona 16
Organizator: Agencja BRUSSA 
Bilety: 100 zł (parter), 90 zł (balkon)

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

19/12   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

„W samo południe z muzyką country” Mirosława 
Desperaka – godz. 12.00

„Spotkanie z Operą” Mirona Pietrasa – godz. 17.00
Toastmasters – Klub publicznego przemawiania  
i przywództwa, temat: „Książki, które inspirują” 
godz. 17.45
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, 
ul. Dąbrowskiego 1

Kino Seniora: „Listy do M 3” - godz. 12.00
Seans filmowy:
„Louise nad morzem” – godz. 15.15
„Rodzina na sprzedaż” - godz. 16.45
„Na Mlecznej Drodze” - godz. 20.30
Europejskie nagrody filmowe:
„Zabicie świętego jelenia” - godz. 18.30
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, 
Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

Konsultacje specjalistyczne ECK
Oligofrenopedagog, Tyflopedagog, Socjoterapeuta, 
Terapeuta specyficznych trudności
w nauce języka polskiego – godz. 15.00 – 16.00
Oligofrenopedagog, Tyflopedagog, Terapeuta specyficz-
nych trudności w nauce przyrody oraz  chemii 
godz. 16.00 – 17.00
Edukacyjne Centrum Konsultacji przy SOSW nr 1, 
ul. Legionów 58, tel. 34 360 10 72

20/12   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

XIV Regionalny Konkurs Fotograficzny 
„Mój Świat w Obiektywie”
Szkoła Podstawowa nr 32, ul. Tetmajera 40
Organizator: Regionalny Oddział PTTK oraz SKKT PTTK „Tramp” 
przy SP 32

Spektakl teatralny: „Pierwszy raz” 
godz. 11.00 i 18.00
Teatr im. A. Mickiewicza, ul. Kilińskiego 15
Bilety: 18 zł, 20 zł

Seans filmowy:
„Louise nad morzem” – godz. 15.15
„Rodzina na sprzedaż” - godz. 16.45
„Na Mlecznej Drodze” - godz. 20.30
Europejskie nagrody filmowe:
„Zabicie świętego jelenia” - godz. 18.30
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, 
Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

„Zabicie świętego jelenia”
8-9 grudnia – godz. 20.30 
10 grudnia – godz. 14.30 
11-14 i 18-21 grudnia – godz. 18.30 
15-17 grudnia – godz. 18.45
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, 
Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

Nowy film jednego z najbardziej oryginalnych, 
kontrowersyjnych i utalentowanych współczesnych 
reżyserów, twórcy filmów „KIEŁ” i „LOBSTER”. Colin 
Farrell, Nicole Kidman i Alicia Silverstone we wciska-
jącej w fotel opowieści o człowieku stojącym przed 
niewyobrażalnie trudnym wyborem. Bez względu na to, 
jaką decyzję podejmie, stanie się sprawcą tragedii we 
własnej rodzinie. A wszystko za sprawą nastoletniego 
chłopca, który dotąd był dla niego jak syn. Pełen 
napięcia, na granicy szaleństwa i klaustrofobicznego 
poczucia zagrożenia, mroczny thriller z elementami 
szatańskiego poczucia humoru.

„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
Warsztaty tańca dawnego – godz. 20.00
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1

Akademicki Koncert Kameralny - godz. 18.50
Wystawa: Adam Rokowski, Instytut Sztuk Pięknych AJD
Wykład: „Liczby i gwiazdy” dr Rafał Miedziński Instytut Fizyki AJD  

„Dziadek do orzechów” Piotra Czajkowskiego 
18 grudnia – godz. 19.00
Filharmonia Częstochowska, ul. Wilsona 16
Bilety: 100 zł (parter), 90 zł (balkon)

„Dziadek do orzechów” - to największy fenomen sztuki baletowej, który już od ponad stu lat niezmiennie zachwyca 
publiczność całego świata. Widowisko najwyższej klasy zapewnia fenomenalny zespół tancerzy Narodowego Baletu 
Królewskiego ze Lwowa. Spektakl ten poprzez fabułę i cudowną muzykę Piotra Czajkowskiego sprawia, że powracamy 
do dzieciństwa, marzeń, magii i wprowadza nas w cudowny, świąteczny nastrój. 
W wigilię Bożego Narodzenia po zaśnieżonych ulicach małego niemieckiego miasteczka w pośpiechu biegną do 
domu prezydenta Zilberhausa odświętnie ubrani goście. Wśród przechodniów i Drosselmeyer - starszy radca sądu, 
wynalazca i mistrz zabawek. On przygotował wspaniałe bożonarodzeniowe prezenty dla dzieci Zilberhausa - jego 
chrześniaków Maszy i Fritza. Jednak szczęśliwe oczekiwanie na Boże Narodzenie dla Drosselmeyera przytłoczone jest 
lękiem: w sposób tajemniczy zniknęła jedna z lalek - Król Myszy... 

mailto:a.szymanski@pio-odszkodowania.pl
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Koncert: Lidia Sacharowa - domra, Yevgen Shtepa – gitara,  
Akademia Muzyczna, Uniwersytet Marcina Lutra Halle-
-Wittenberg, Niemcy; 
W programie: Rameau, Paganini, Piazzolla
Filharmonia Częstochowska, ul. Wilsona 16
Bilety: 15 zł (normalny), 12 zł (ulgowy)

Hip-hop w Częstochowie, czyli o ulicznej kulturze 
w Świętym Mieście – godz. 18.00
Spotkanie z Pauliną Szczubidło i Mikołajem 
“Mikserem” Mądrzykiem
Klubokawiarnia Alternatywa 21, ul. Mielczarskiego 20
Wstęp wolny 

Bitwa Umysłów – interaktywny quiz – godz. 19.30 
Carpe Diem Klub, Aleja Najświętszej Maryi Panny 29

21/12   czwartek
Seans filmowy:
„Louise nad morzem” – godz. 15.15
„Rodzina na sprzedaż” - godz. 16.45
„Na Mlecznej Drodze” - godz. 20.30
Europejskie nagrody filmowe:
„Zabicie świętego jelenia” - godz. 18.30
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, 
Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

„Louise nad morzem” 
15 grudnia – godz. 15.30 
16-17 grudnia – godz. 14.00
19-21 grudnia – godz.15.15 
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, 
Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

Tytułowa Louise to staruszka, która utknęła w nadmor-
skim kurorcie po tym, jak odjechał ostatni w tym sezo-
nie pociąg. Zanosi się na to, że szanse na wydostanie 
się są zerowe. Louise nie wpada w panikę i postanawia 
przetrwać samotnie zimę. Nie będzie to łatwe. Z czasem 
jednak ulewne deszcze, przypływy czy brak ludzi, 
przestają jej doskwierać tak mocno, jak na początku. 
Mimo, że Louise brakuje tak wielu doczesnych rzeczy, 
znajduje coś bezcennego - wiarę w siebie. Staruszka 
zaczyna traktować swoją sytuację jako wyzwanie. Ma 
zamiar przetrwać stawiając czoła żywiołom i swym 
trudnym wspomnieniom, które znalazły idealną okazję 
na wzięcie udziału w przygodzie… Wzruszający film 
animowany dla dorosłych o sile człowieka i o tym, że  
w każdym wieku można znaleźć sens życia. 

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

22/12   piątek
Seans filmowy:
„Na karuzeli życia” – godz. 14.15
„Reakcja łańcuchowa” - godz. 16.15
„Dzikie róże” - godz. 18.45
„The Florida project” - godz. 20.30
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, 
Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

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

Winylowe i Muzyczne Delicje Zbigniewa Burdy 
godz. 18.00
Warsztaty tańca irlandzkiego – godz. 18.00
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1

23/12   sobota
Seans filmowy:
„Na karuzeli życia” – godz. 14.15
„Reakcja łańcuchowa” - godz. 16.15
„Dzikie róże” - godz. 18.45
„The Florida project” - godz. 20.30
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

Dzikie róże
22-23 i 27-30 grudnia – godz.18.45  
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, Aleja Najświętszej Maryi Panny
Mieszkająca na wsi młoda mężatka Ewa, matka dwójki 
dzieci, sama z pomocą matki prowadzi dom w czasie, 
kiedy jej mąż Andrzej zarabia na rodzinę w Norwegii.  
W czasie wielomiesięcznej nieobecności męża, samot-
na, przeżywa romans z nastoletnim, zakochanym w niej 
chłopakiem. Zachodzi w ciążę i na kilka miesięcy wy-
jeżdża, żeby nie dawać pożywki plotkom. Rodzi dziecko 
i zostawia je do adopcji w szpitalu. Kiedy Andrzej 
przyjeżdża na komunię córki, czuje, że Ewa oddaliła się 
od niego. Po spotkaniu z kolegami podejrzewa, że żona 
coś przed nim ukrywa... Jest to kolejny, po „Teraz ja”, 
„Z miłości” i „Trzech kobietach” film Anny Jadowskiej, 
reżyserki koncentrującej się na temacie roli i pozycji 
kobiety we współczesnym polskim społeczeństwie.

 

24/12   niedziela
BASTERKA – godz. 22.00
Wigilijne spotkanie przy muzyce
Scena Teatr from Poland, Aleja Najświętszej Maryi Panny 2
Bilety: 10 zł 

25/12   poniedziałek
26/12   wtorek
27/12   środa
Seans filmowy:
„Na karuzeli życia” – godz. 14.15
„Reakcja łańcuchowa” - godz. 16.15
„Dzikie róże” - godz. 18.45
„The Florida project” - godz. 20.30
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, 
Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

Spektakl teatralny: „Roszpunka”
27 grudnia – godz. 19.00  
Teatr im. A. Mickiewicza, ul. Kilińskiego 15
Bilety: 20 - 25 zł
Historię Roszpunki zna prawie każdy. Piękna dziewczyna 
o długich włosach, czarownica, która zamyka ją w wieży 
i młody książę, który się w niej zakochuje. Tym razem 
wszystko jednak wygląda inaczej. Czarownica chce 
oczarować jednego z jurorów w konkursie piosenki. 
Niestety jej skrzeczący głos nie zapewni jej wygranej, 
ale… przecież Roszpunka pięknie śpiewa!
Festiwal prowadzony przez przebojowego DJ’a Pokrakę, 
to tylko początek zmian w bajce. Okazuje się bowiem, 
że ojciec Roszpunki jest sławnym gwiazdorem, a doktor 
leczący jej matkę potrafi przepowiadać przyszłość! 
Czarownica, by wygrać, nie cofnie się nawet przed oszu-
stwem. Na szczęście miłość i tutaj w końcu zwycięży... 

„Klub Rękodzieła” – popołudniowe spotkania dla 
dorosłych – godz. 15.30
Biblioteka Publiczna, Filia nr 9, ul. Nowowiejskiego 15, 
tel. 34 360 61 14

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

Spektakl teatralny: „Roszpunka” - godz. 19.00
Teatr im. A. Mickiewicza, ul. Kilińskiego 15
Bilety: 20 - 25 zł

28/12   czwartek
Udostępnienie wystawy malarstwa Emilii Dudziec  
w Galerii „Wejściówka” - godz. 12.00
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

Seans filmowy:
„Na karuzeli życia” – godz. 14.15
„Reakcja łańcuchowa” - godz. 16.15
„Dzikie róże” - godz. 18.45
„The Florida project” - godz. 20.30
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

The Florida project
22-23 i 27-30 grudnia – godz.20.30
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

Moonee ma sześć lat i zawadiacki uśmiech, a dni 
spędza poza domem z paczką przyjaciół. Dom w ich 
przypadku oznacza motel Magic Castle, z zewnątrz 
przypominający pałac z bajki. Ale w pokojach, 
które wynajmuje się na godziny, raczej nie spotka 
się księżniczki. Mieszkają tu za to rozmaici dziwacy, 
życiowi przegrani i zarabiające najniższą krajową 
sprzątaczki. Moonee, nie zważając na okoliczności, 
niczym odkrywca z przygodowej powieści przemierza 
okoliczne nieużytki, jakby były najgęstszą dżunglą i wy-
myśla z kolegami kolejne psikusy. Nieświadoma coraz 
bardziej ryzykownych kroków, jakie musi podejmować 
jej mama, by opłacić pokój na kolejny tydzień, dziew-
czynka jest najszczęśliwszym dzieckiem na świecie. 
Całkiem, jakby czerpała energię z wychylającego się 
zza horyzontu pobliskiego Disneylandu. 

Turniej Jednego Wiersza – godz. 20.00
Po turnieju spotkanie autorskie z Piotrem Garbaczem 
Cafe Belg, Aleja Najświętszej Maryi Panny 32

29/12   piątek
Seans filmowy:
Młody Iluzjonista: „Paddington 2” – godz. 11.00

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

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

Częstochowska Masa Krytyczna – godz. 18.00
Start: Plac Biegańskiego

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

30/12   sobota
Seans filmowy:
Młody Iluzjonista: „Paddington 2” – godz. 11.00
„Reakcja łańcuchowa” – godz. 14.45
„Na karuzeli życia” – godz. 16.45
„Dzikie róże” – godz. 18.45
„The Florida project” – godz. 20.30
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

„Nie tylko kobieta” - koncert Marty Honzatko 
godz. 19.00
Koncert... przed Sylwestrem
Teatr im. A. Mickiewicza, ul. Kilińskiego 15
Bilety: 30 zł

31/12   niedziela
do 31 grudnia
„Terytoria pamięci” - malarstwo, grafika, obiekt, film
Tomasz Tomaszewski „To, co trwałe… Górale, tradycja, 
wiara” - fotografia /Sala Gobelinowa/
Miejska Galeria Sztuki, Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

Sylwester w Teatrze: „Mayday 2” - godz. 18.00 i 21.15
Gościnnie zespół Teatru Nowego w Słupsku
Teatr im. A. Mickiewicza, ul. Kilińskiego 15
Bilety: 110 - 130 zł, 140 – 160 zł

Sylwester w Dekadencji - godz. 19.00
Dekadencja, ul. Nowowiejskiego 10/12
Wpisowe: 30 zł (w cenę wliczona lampka szampana)

Koncert Sylwestrowy z SOPRANISSIMO - godz. 20.00
Filharmonia Częstochowska, ul. Wilsona 16
Cena biletów: od 100 zł do 180 zł (w zależności od miejsca)

Sylwester na Bieganie
21:00 zabawa przy muzyce – Dj Dziker  
22:00 występ cover - bandu Boney M i Abba  Show
23.10 – 00.30 koncert gwiazdy – PIERSI
W przerwie: 
Życzenia noworoczne Prezydenta Miasta Częstochowy  
i pokaz pirotechniczny
00:30 – 1.30 zabawa przy muzyce – Dj Dziker   
Organizatorzy: Wydział Kultury, Promocji i Sportu Urzędu Miasta 
Częstochowy, Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”  
w Częstochowie

Koncert Sylwestrowy z SOPRANISSIMO 
31 grudnia - godz. 20.00
Filharmonia Częstochowska, ul. Wilsona 16
Cena biletów: od 100 zł do 180 zł (w zależności od miejsca)

Sopranissimo to trzy śpiewaczki operowe, które własny talent, pracowitość i umiejętności połączyły w niezwykły 
muzyczny koktajl urody, wspólnej pasji i harmonii. Każda z nich ma na swoim koncie znaczące sukcesy i pokaźny 
dorobek artystyczny. Joanna Horodko jest laureatką i finalistką konkursów wokalnych m.in: w Passau i na Sycylii.  
Od lat występuje jako solistka Teatru Muzycznego w Poznaniu.  Agnieszka Adamczak jest laureatką konkursu Hans 
Gabor Belvedere w Wiedniu. Występowała na polskich scenach operowych m.in. w Łodzi, Gdańsku, Szczecinie  
i Poznaniu oraz na międzynarodowych m.in. w Opernhaus Zurich i Opera de Oviedo. Można ją podziwiać również  
w warszawskim Och-Teatrze u boku Krystyny Jandy, w spektaklu „Maria Callas Masterclass” Terrence Mc Nally. 
Agnieszka Sokolnicka wielokrotnie występowała w teatrach w kraju - m.in. w Poznaniu, Szczecinie, Łodzi, a także za 
granicą (Lübeck, Braunschweig, Palermo, Lucca, Livorno, Pisa, Ravenna). Jest także laureatką Międzynarodowego 
Konkursu Kammeroper Schloss Rheinsberg. 
Tercet, z towarzyszeniem Orkiestry Filharmonii, wykona najsłynniejsze arie operowe, operetkowe i przeboje musica-
lowe w różnych, czasem zaskakujących i nowatorskich aranżacjach. 



i czwartki o godz. 18.30 – 22.00/ 
Sala Sportowa Częstochowianka, ul. Rejtana 7 c /piątki  
o godz. 18.00 – 22.00/

3, 10, 17 grudnia (niedziela)
Liga 40 latków w piłce siatkowej – godz. 9.00 
W drugiej połowie października ruszył kolejny sezon rozgrywek w 
Lidze 40-latków w piłce siatkowej  mężczyzn. 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 histo-
ryczna
„Spacer po dawnej i współczesnej Częstochowie” 
- stare i nowe fotografie miasta na wieży ratuszowej
„Kweclich, Sętowski, Michalik, Stępniak, Bulik...” 
- kolekcja obrazów współczesnych malarzy  
częstochowskich
„Częstochowianie. Mieszkańcy miasta na fotografii  
w latach 1845–1918”

Wystawy czasowe:
„Gabinet wybitnych częstochowian. Recepta na  
szczęście doktora Mieczysława Wyględowskiego” 

„Józef Piłsudski. Życie-Śmierć-Kult” 
- wystawa zbiorów Mariusza Kolmasiaka

„Klimaty Częstochowy” 
- wystawa laureatów 12. edycji konkursu fotograficznego 

GALERIA DOBREJ SZTUKI
Aleja Najświętszej Maryi Panny 47

Wystawa stała:                                                                                                                            
„Sztuka Polska XIX i XX wieku”

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

PAWILON WYSTAWOWY W PARKU IM. S. STASZICA
„Róża Konstancina – Monika Żeromska – córka, malar-
ka, podróżniczka” 

XXXVI Doroczna Wystawa Stowarzyszenia Plastyków 
im. J. Dudy-Gracza w Częstochowie
   
ZAGRODA WŁOŚCIAŃSKA
ul. 7 Kamienic 4

Wystawy czasowe:
„W domu tkaczki” – wystawa etnograficzna o charakte-
rze edukacyjnym ze zbiorów własnych 

MUZEUM GÓRNICTWA RUD ŻELAZA 
W PARKU IM. S. STASZICA
Stała wystawa poświęcona historii górnictwa rud żelaza 
w regionie częstochowskim

KAMIENICA MIESZCZAŃSKA, 
MUZEUM ŻYDÓW CZĘSTOCHOWIAN
ul. Katedralna 8
„Żydzi częstochowianie”

REZERWAT ARCHEOLOGICZNY
ul. Łukasińskiego 20

BIBLIOTEKA PUBLICZNA 
IM. DR. WŁ. BIEGAŃSKIEGO
PROPOZYCJE ZAJĘĆ BIBLIOTECZNYCH I SPOTKAŃ
„Popołudnia w bibliotece”:
„W warsztacie Świętego Mikołaja” - popołudniowe 
zajęcia dla dzieci, odbywające się od wtorku do piątku 
w godzinach 15.00 - 17.00. W programie: gry i zabawy, 
zgadywanki, krzyżówki, logogryfy, zajęcia literackie, 
komputerowe i plastyczne
„Bezpieczne dziecko” – spotkania literackie dla 
uczniów szkól podstawowych 
„W warsztacie Świętego Mikołaja” - warsztaty  
plastyczno-literackie związane ze Świętami Bożego  
Narodzenia skierowane do przedszkolaków i klas I-III  
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 
Filia nr 3, ul. Ułańska 1, tel. 34 369 70 72
„Choinkowe serca” - zajęcia literacko-plastyczne dla dzieci 
w wieku 6-12 lat, w każdy wtorek i czwartek miesiąca.
Filia nr 4, ul. Św. Barbary 32, tel. 34 360 61 15
„Zwyczaje bożonarodzeniowe” – zajęcia literacko-pla-
styczne dla dzieci 
„Anioły bożonarodzeniowe” – zajęcia literacko-pla-
styczne dla dzieci
Filia nr 5, ul. Krasińskiego 4, tel. 34 367 11 59
„Zimowe zabawy” -  zabawy ruchowe, kalambury  
i rozwiązywanie zagadek dla przedszkolaków 
„W świątecznej atmosferze” - zajęcia literacko- 
plastyczne
Filia nr 6, ul. Orkana 56 A, tel. 34 363 93 32
„Lekcje biblioteczne” - lekcje dla przedszkolaków oraz 
uczniów klas I-III szkół podstawowych, podczas których 
uczestnicy zapoznawani są z prawami i obowiązkami 
czytelnika, sposobem wyszukiwania książek, czy korzy-
stania z katalogu 
„Teatrzyk Kamishibai” - zajęcia literackie dla dzieci
Filia nr 8, ul. Księżycowa 2, tel. 34 361 43 27
„Spotkanie z biblioteką”, „Poznajemy katalogi 
biblioteczne” – lekcje biblioteczne dla uczniów szkół 
podstawowych, podczas których uczestnicy będą pozna-
wać zasady korzystania z biblioteki
„Czytajmy razem – Przedszkolaki w Bibliotece”  
– zajęcia literackie dla przedszkolaków, podczas których 
uczestnicy będą poznawać literaturę dziecięcą 
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 
bibliotekarza  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 5-7 lat
„Milla i woda”, „Rówieśnicy z Globalnego Południa” 

– warsztaty  dla dzieci w wieku 8-9 lat 
„Kto na nas pracuje?”, „Dziel się sprawiedliwie” – 
warsztaty dla dzieci w wieku 10-12 lat
„Świat jest mały”, „Powiedz mi ile jesz, a powiem Ci 
skąd jesteś” – warsztaty dla młodzieży w wieku 12-14 lat. 
„Świat na sprzedaż”, „Jemy, a kto płaci?” – warsztaty 
dla młodzieży w wieku 14-17lat
„Globalna sieć powiązań”, „Prawa Człowieka” – warsz-
taty dla młodzieży  w wieku 16-19 lat 
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
„Kwartalna krzyżówka literacka” – konkurs dla wszyst-
kich miłośników literatury i szaradzistów. Krzyżówkę 
można pobrać na stronie www.biblioteka.czest.pl lub  
w formie papierowej w Filii nr 13. Rozwiązanie krzyżówki 
można dostarczyć osobiście lub drogą elektroniczną na 
adres: filia13@biblioteka.czest.pl do 30 grudnia 2017 r. 
Losowanie nagrody książkowej odbędzie się w styczniu. 
Zwycięzca zostanie poinformowany drogą mailową bądź 
telefonicznie. 
Filia nr 13, ul. Mireckiego 28, tel. 34 323 29 44

WYSTAWY
„Na skrzydłach aniołów” - wystawa obrazów Joanny 
Bochaczek-Trąbskiej 
Filia nr 8, ul. Księżycowa 2
„Różne sposoby interpretacji natury” - wystawa prac 
plastycznych uczniów klas V-VII SP nr 2, wykonanych pod 
kierunkiem Barbary Lubowieckiej 
Filia nr 10, ul. Michałowskiego 20
„Północ-Południe” - wystawa fotograficzna  
Stowarzyszenia SeniorTur 
Filia nr 14, ul. Norwida 17/21

MIEJSKI DOM KULTURY 
EDUKACJA KULTURALNA
Dzieci i młodzież:

- edukacja muzyczna
* zajęcia wokalne 
* nauka gry na gitarze
* nauka gry na pianinie
* nauka gry na keyboardzie
* nauka gry na akordeonie
* zajęcia muzyczne
- edukacja plastyczna
* zajęcia plastyczne
- edukacja teatralna
* zajęcia teatralne 
- edukacja taneczna
* zajęcia choreograficzne 
- inne:
* zajęcia modelarskie 
* zajęcia ceramiczne 
* zajęcia fotograficzne
Dorośli:
* zajęcia kroju i szycia 
* zajęcia ceramiczne 
* gimnastyka relaksacyjna - joga 
* zajęcia fotograficzne
* zajęcia modelarskie
* zajęcia teatralne
Działalność rekreacyjna
* aqua – aerobik dla dorosłych
* gimnastyka korekcyjna dla dzieci
* kursy pływania

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

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

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
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.

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  

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 TELEADRESOWEWystawy 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
Od 1 listopada 2017 r. do 15 stycznia 2018 r. obiekt można zwie-
dzać po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym pod  
nr tel. 504 757 814, 504 757 391. Czas oczekiwania na pracownika  
Działu Obsługi – do 15 minut. 
Rezerwat Archeologiczny, ul. Łukasińskiego 20
czynne w okresie zimowym (październik - maj) 
wtorek, czwartek, piątek: 9.00-15.30, środa: 11.00-17.30 
sobota, niedziela: 11.00-18.00 – wystawa czynna tylko  
w każdą trzecią sobotę i niedzielę miesiąca;
poniedziałek: nieczynne

MUZEUM KLASZTORU 
JASNOGÓRSKIEGO
ul. Kordeckiego 2, 34 365 66 88, www.jasnagora.com

„Bogurodzica. Splendor Rzeczypospolitej Obojga 
Narodów” - ekspozycja sztuki wotywnej. Na wystawie 
zgromadzono blisko 500 eksponatów - cenne wota przez 
wieki przynoszone przez pielgrzymów i składane przed 
cudownym obrazem Matki Bożej. Jest to jedna z najnowo-
cześniejszych i najciekawszych wystaw w Polsce.

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

{ Z INNEJ PÓŁKI }

HISTORIA JEDNEJ FOTOGRAFII

Łukasz Kolewiński
Podczas 

Ogólnopolskiego Festiwalu 
Orkiestr Ochotniczych 

Straży Pożarnych zauważyłem 
pewnego starszego człowieka, 

który wraz z wnuczkiem znalazł 
oryginalny sposób na walkę ze 

słońcem. Talerze, na których grali, 
położyli na głowach, niczym 

„sombrera”. Postanowiłem uwiecznić 
to na fotografii. Muzycy, widząc 
mnie biegnącego w ich stronę 

z aparatem, troszkę się speszyli 
i chcieli ściągnąć „kapelusze” 

- ja w tym momencie odpuściłem, 
udałem, że chcę sfotografować 

osoby siedzące obok nich. 
Po chwili wróciłem jednak do 

swojego zamysłu i niezauważony 
dopiąłem swego.

 

  KSIĄŻKA  

Peter Wohlleben
„Sekretne 
życie drzew”

Jeśli czujecie, że za 
bardzo zanurzyliście się w codzienności, to 
azyl znajdziecie w „Sekretnym życiu drzew”. 
Książka wprowadza nas w intrygujący, 
niewyobrażalny świat leśnych spraw. 
Autor Peter Wohlleben przytacza aktualne 
badania naukowe, ale przede wszystkim, 
opierając się na swoim długoletnim 
doświadczeniu, opowiada o fascynującej, 
leśnej społeczności. Po przeczytaniu tej 
książki spacer wśród drzew już nigdy nie 
będzie tym samym. 

  FILM  

Maren Ade 
„Toni Erdmann”

Wyobraźcie sobie, 
że wasze emocje 

to struny. Maren Ade, reżyserka filmu „Toni 
Erdmann”, gra na nich z ogromną wirtuoze-
rią - niemal przez 3 godziny bez ustanku. 
Uderza w nie niespodziewanie i przewrot-
nie. Momentami napina je tak mocno, że 
wydaje się, iż za sekundę pękną... Ogląda-
nie, czy wręcz doświadczanie tego filmu, 
odbywa się na wielu płaszczyznach. Film 
rozśmiesza, po to, by za chwilę smutek 
mocniej ścisnął nas za gardło. To obraz,  
który porusza tak intensywnie, że myślimy 
o tym, co w życiu jest najważniejsze.  
To film, który rezonuje na każdego inaczej, 
choć opowiada o uniwersalnej materii.  
Tak, Toni jesteś moją filmową miłością. 

  PŁYTA  
 
Łona i Webber
„Nawiasem 
mówiąc”

Łona i Webber 
przebiegają przez nasze podwórko  
w dresach z erudycji, bacznie przyglą-
dając się wszystkiemu. Pożerający się 
wzrokiem Azalia Banksy i Gombrowicz 
rozpalają we mnie pokłady romanty-
zmu. Z drugiej strony na płycie jest 
wiele celnych obserwacji socjologicz-
nych. Chociażby „Gdyby” to autoiro-
niczna wypowiedź na temat Polski, 
siebie, mnie, a może nawet i ciebie...  
Ja, wielokrotnie powracam do  
„Nawiasem mówiąc”, czy to błąd? 
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