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Specjalne wysięgniki zainstalowano już 
w około połowie planowanych lokalizacji. 
System obejmie też powstające centra prze-
siadkowe. Z kolei kierowcom życie ułatwią 
nowe liczniki zmiany świateł na skrzyżowa-
niach, sfinansowane z Budżetu Obywatel-
skiego.
 
Oprócz inwestycji ukierunkowanych na prze-
budowę infrastruktury drogowej, mostowej 
i tramwajowej trwają lub przygotowywane 
są zadania mające ułatwiać korzystanie z ko-
munikacji miejskiej i transportu zbiorowego, 
czy usprawniać ruch kołowy i jego przepływ 
po głównych arteriach miasta. Wszystkie te 
inwestycje – w ramach programu „Lepsza Ko-
munikacja w Częstochowie” – realizuje Miejski 
Zarząd Dróg i Transportu.
 
Strategicznym przedsięwzięciem jest bu-
dowa trzech centrów przesiadkowych wraz  
z przebudową sąsiadujących z nimi układów 
drogowych. Budowy trwają przy wszystkich 
dworcach w mieście – Głównym od strony  
ul. Piłsudskiego, Stradom i Raków. Przy każdym  
z centrów będą także zainstalowane elementy 
Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej. 
Pozostałe zostaną zamontowane w 47 kolej-
nych lokalizacjach. Łącznie – jako zintegrowa-
ne i cyfrowe tablice zmiennej treści – będą in-
formowały o rzeczywistym czasie przyjazdów/

odjazdów autobusów i tramwajów na najbar-
dziej uczęszczanych przystankach.
 
Dzięki formatowi działania online, System Dy-
namicznej Informacji Pasażerskiej umożliwi 
ponadto informowanie częstochowianek i czę-
stochowian o utrudnieniach i zagrożeniach na 
terenie miasta. Po uruchomieniu systemu ty-
siącu mieszkającym w Częstochowie osobom 
niedowidzącym będą wręczone specjalne pi-
loty, które umożliwią głosowe komunikowanie 
wiadomości z tablic.
 
Na terenie miasta trwa instalacja specjal-
nych wysięgników, które będą elementami 
konstrukcji systemu. Tego typu słupy widać 
już m.in. przy pl. Daszyńskiego czy w al. Naj-
świętszej Maryi Panny. Montaż ukończono już  
w około połowie planowanych lokalizacji. Sys-
tem zostanie uruchomiony z końcem roku. 
Jego koszt to ok. 3,5 mln zł.
 
Zaawansowanie prac przy budowie cen-
trów przesiadkowych pozwala na tym-
czasowe dopuszczanie do ruchu także na 
zamkniętych dotąd odcinkach ul. Piłsud-
skiego czy Korfantego oraz na wjeździe  
z ul. Pułaskiego na wiadukt w kierunku DW 
908 przy dworcu Stradom. Wciąż są to jed-
nak place budowy – należy więc pamiętać o 
ostrożności, poruszając się zarówno samo-

chodem, jak i pieszo w obrębie prowadzo-
nych prac.
 
Sukcesywnie finalizowane są także budowy 
kolejnych odcinków dróg rowerowych (np. 
w al. Niepodległości), które docelowo połą-
czą wszystkie centra, tworząc spójną, liczącą 
ok. 10 km sieć. Zakończenie wszystkich prac 
związanych z centrami przesiadkowymi pla-
nowane jest w połowie 2020 roku. Wówczas 
kosztem 69 mln zł, Częstochowa zyska zu-
pełnie nowe otoczenie trzech największych 
dworców kolejowych wraz z infrastrukturą 
umożliwiającą lepsze niż dotąd parkowanie, 
korzystanie z komunikacji miejskiej i przesiada-
nie się na inne środki transportu zbiorowego. 
 
Z kolei na zmotoryzowanych czekają kolejne 
liczniki odliczające czas do zmiany świateł na 
ważnych, miejskich skrzyżowaniach. Dzięki 
Budżetowi Obywatelskiemu do funkcjonują-
cego już zestawu tego typu instalacji dołączyły 
kolejne. Pojawiły się na pięciu nowych skrzyżo-
waniach – ul. Krakowskiej z al. Wojska Polskie-
go, ul. Orzechowskiego z al. Wolności i ul. Ko-
pernika, al. Armii Krajowej z ul. Dekabrystów,  
ul. Dekabrystów z ul. Kilińskiego oraz ul. Fa-
radaya z ul. Legionów. Wszędzie tam montaż 
instalacji może spowodować chwilowe niedo-
godności. 
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Boisko typu „Orlik” powstało przy Szkole 
Podstawowej nr 54 z Oddziałami Integra-
cyjnymi. Wybudowano je w ramach Bu-
dżetu Obywatelskiego, wraz z zapleczem, 
za blisko 1,2 mln zł.

Zakres robót przy ul. Kukuczki 30 obejmował 
budowę boiska do piłki nożnej z trawy syn-
tetycznej wraz z odwodnieniem i wyposaże-
niem, o wymiarach 30 m x 62 m, w tym pole 
do gry 26 m x 56 m. Boisko jest wyposażone 
w stacjonarne bramki do piłki nożnej, prze-
nośne jezdne bramki treningowe, wiaty dla 
zawodników, tyczki i pachołki treningowe. Za-
montowano też 6-metrowe piłkochwyty, po-
stawiono budynek gospodarczy o konstruk-

cji stalowej; zbudowano schody terenowe  
i chodniki z kostki brukowej; ustawiono ławki 
i kosze na śmieci. Powstało także oświetlenie 
zewnętrzne boiska.

W ramach inwestycji wyremontowano rów-
nież zaplecze szatniowo-sanitarne w Szko-
le Podstawowej nr 54. Remont obejmował 
wymianę podłóg, wykonanie elementów 
okładzin ściennych i sufitu, wymianę instala-
cji - elektrycznej i oświetleniowej, wentylacji, 
centralnego ogrzewania oraz wodno-ka-
nalizacyjnej. Prace zrealizowano w łazience  
z natryskami i wc, dwóch szatniach, dwóch 
pomieszczeniach dla instruktorów, magazyn-
ku oraz korytarzu. Zamontowano nową arma-

turę sanitarną, szafki ubraniowe z ławeczkami, 
ustawiono regał i szafę na sprzęt sportowy 
oraz biurko i krzesła.

Całkowity koszt inwestycji to 1 173 215 zł brutto.
Środki przeznaczone na realizację zadania 
pochodziły z budżetu miasta - z puli wyzna-
czonej na realizację Budżetu Obywatelskiego  
(w ramach tzw. zadań ogólnomiejskich). Za-
danie zyskało akceptację w ubiegłorocznym 
głosowaniu. Prace wykonawcze zakończyły 
się we wrześniu br.

Z boiska będzie korzystać społeczność mia-
sta, dzielnicy, uczniowie SP 54 oraz sekcje UKS 
Ajaks Częstochowa.

MIEJSKI ORLIK NA PÓŁNOCY
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Jesteśmy już po październikowych wyborach parlamentarnych, ale na-
sze ważne jesienne, częstochowskie wybory jeszcze przed nami. Wy-
bory związane z ostatecznym kształtem projektu budżetu miasta na 
2020 r., który z pewnością łatwy nie będzie.
Wracam do tego tematu, bo to obecnie nasza największa troska: jak 
przy uszczuplanych dochodach i  zwiększonych wydatkach zrealizo-
wać wszystkie samorządowe zadania i starać się o dalszy, zrównowa-
żony rozwój miasta.     
Stajemy teraz przed wieloma dylematami, w obliczu wielu trudnych, 
często niepopularnych decyzji. Jesteśmy do tego zmuszeni sytuacją,  
w której ponosimy – wraz z innym miastami – finansowe skutki decyzji, 
które zapadają w Warszawie.
Jednocześnie mamy świadomość, że nie możemy rezygnować np. z od 
dawna planowanych inwestycji, na które Częstochowa czeka. Zwłasz-
cza tych, na które zdobyliśmy europejskie dofinansowanie. Bez wkła-
du własnego ich realizacja nie będzie możliwa. Musimy też planować 
kolejne projekty, które chcemy realizować w nowym okresie progra-
mowania środków unijnych. Bez istotnego wsparcia europejskiego 
w najbliższych latach, będziemy mieli jeszcze większe problemy z za-
spokajaniem lokalnych potrzeb.  
Żeby o te środki nadal skutecznie walczyć w skali całego subregionu, 
zacieśniamy współpracę z okolicznymi gminami. Tworzymy stowarzy-
szenie 34 samorządów, zgodnie z ministerialnymi założeniami Umowy 
Partnerstwa na lata 2021-2027. To ma nam pomóc w staraniach o jak 
największą pulę środków dla naszego subregionu w ramach Regional-
nych Inwestycji Terytorialnych, a później w realizacji naszych projek-
tów.
Pod koniec października podpisaliśmy też z  kilkoma samorządami 
(Myszków, Ogrodzieniec, Olsztyn i Mstów) porozumienie na rzecz roz-
woju i promocji gmin makroregionu Jury Krakowsko-Częstochowskiej. 

Współpraca ma dotyczyć wspólnej promocji gospodarczej i  inwesty-
cyjnej, zwiększenia atrakcyjności turystycznej Jury Krakowsko-Często-
chowskiej, rozwoju zrównoważonego transportu i poprawy komuni-
kacji w regionie.
Strategiczna jest dla nas również współpraca z  Katowicką Specjalną 
Strefą Ekonomiczną. Nowa umowa ze Strefą to szansa na to, że kolejne 
tereny inwestycyjne w mieście, nie tylko te znajdujące się na gruntach 
bezpośrednio objętych Strefą, znajdą nowych nabywców.
Perspektywy na dalszy rozwój gospodarczy Częstochowy są więc nie-
złe, jeżeli będziemy ciągle konsekwentnie wspierać przedsiębiorców 
i starać się o to, aby w naszym mieście rosły kadry przygotowane pod 
kątem potrzeb częstochowskich firm. Przypomnę, że Częstochowa za-
jęła 6. miejsce w niedawnym rankingu 10 najkorzystniejszych nowych 
lokalizacji magazynowo-przemysłowych w  Polsce, co pokazuje, że 
współpraca między miastem, strefą ekonomiczną a biznesem przynosi 
wymierne efekty.
Oprócz trosk związanych z coraz mocniej ograniczonymi możliwościa-
mi budżetu miasta są więc powody do zadowolenia z tego, że miasto 
staje się coraz bardziej znaczącym ośrodkiem przemysłu, usług i nowo-
czesnych technologii. Kolejne inwestycje dają perspektywę powstawa-
nia dobrych miejsc pracy w nowych zakładach reprezentujących różne 
branże gospodarki.
Trzeba też wierzyć, że samorządowe lobby, które poszerzyło się w pol-
skim parlamencie po ostatnich wyborach, będzie w stanie wpłynąć na 
zmianę polityki Rządu RP wobec samorządów.
Osłabienie samorządów jest przecież także osłabieniem sprawności 
funkcjonowania państwa jako całości.

   Pozdrawiam serdecznie
Krzysztof Matyjaszczyk

Prezydent Miasta Częstochowy

PYTAMY PREZYDENTA 

...O JESIENNE WYBORY 
I INWESTYCYJNE 
PERSPEKTYWY
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Gra „Na tropie uprzedzeń” znalazła się 
w finale konkursu The Innovation in Po-
litics Institute w  kategorii „prawa czło-
wieka” i ma nominację do nagrody. Gra 
została stworzona przez zespół skupio-
ny wokół pełnomocniczki prezydenta 
Częstochowy ds. równych szans.
 
The Innovation in Politics Institute to bez-
stronna organizacja mająca swoje lokalne 
biura w dwunastu krajach europejskich, także 
w Polsce. Jej misją jest promowanie i wspiera-
nie europejskich polityczek i polityków cechu-
jących się kreatywnością i odwagą w działa-
niu, niezależnie od ich afiliacji politycznej.
 
Projekty w  konkursie The Innovation in 
Politics Institute nagradzane są w  ośmiu 

kategoriach (cywilizacja, demokracja, 
prawa człowieka, społeczność, ekologia, 
dobrobyt, praca i jakość życia), muszą speł-
niać wymóg innowacyjności i co najmniej 
jedno dodatkowe kryterium. Te kryteria 
to ,,uczestnictwo”, ,,budowanie zaufania” 
i  ,,zrównoważony rozwój”. Konkurs ma na 

celu wyróżnienie tych, którzy mają odwa-
gę wkraczać na nowy grunt, są kreatywni 
i osiągają realne wyniki w oparciu o euro-
pejskie wartości – równowagę społeczną, 
demokrację i prawa człowieka – a  ich po-
mysły mogą inspirować innych.
 
Jury składa się z 1067 osób z całej Europy. 
Chęć udziału w  ocenianiu nadsyłanych 
projektów może zgłosić każdy. Na obec-
nym etapie konkursu wyróżniono 80 finali-
stów (po 10 w każdej kategorii). W katego-
rii „prawa człowieka” do finalu weszły trzy 
projekty z Irlandii, dwa z Polski (Częstocho-
wa i Gdańsk), po jednym z Włoch, Szwecji, 
Niemiec, Belgii i Bułgarii. Ogłoszenie zwy-
cięskich projektów odbędzie się 4 grudnia 
podczas gali w Berlinie. 

Celem Partnerstwa „Wspólny Dom – 
wspólna sprawa” na rzecz organizacji i ak-
tywizacji mieszkańców Częstochowy jest 
m.in. wsparcie lokatorów w trudnej sytu-
acji życiowej, propagowanie profilaktyki 
zdrowotnej oraz przeciwdziałanie różnym 
formom uzależnienia i  przemocy. Dzię-
ki współpracy z  Wydziałem Zarządzania 
Politechniki Częstochowskiej ma powstać 
Miejska Platforma Usług Społecznych.
 
W Częstochowie różne instytucje i organiza-
cje pracują na co dzień nad rozwiązywaniem 
przeróżnych problemów społecznych. Ini-
cjatorzy porozumienia uznali, że aby oferta 
dotycząca usług społecznych była bardziej 
efektywna i lepiej skoordynowana, potrzeb-
na jest bliższa, partnerska współpraca mię-
dzy samorządowymi oraz pozarządowymi 
podmiotami, przy naukowym wsparciu śro-
dowiska akademickiego. Dlatego patronami 
i  partnerami porozumienia są m.in. prezy-
dent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk 
oraz dziekan Wydziału Zarządzania Politech-
niki Częstochowskiej prof. Dorota Jelonek.
Podpisanie porozumienia „Wspólny Dom 
– wspólna sprawa” poprzedziły badania na 
temat potrzeb i obaw mieszkańców - lokato-
rów zasobów komunalnych, przeprowadzo-
ne przez Wydział Zarządzania (na zlecenie 
spółki ZGM TBS). Dzięki nim możliwe było 
określenie problematyki, na jakiej należało-
by się w pierwszej kolejności skupić.

Dlatego partnerstwo „Wspólny Dom – wspól-
na sprawa” będzie sytuować swoje działania 
w kilku obszarach, o których mówili szerzej 
sygnatariusze porozumienia po podpisaniu 
Partnerstwa 11 października w Urzędzie Mia-
sta Częstochowy.
Z propozycji odpracowania zaległości czyn-
szowych w ramach programu ZGM TBS sko-
rzystało już ponad 130 osób. Teraz chodzi 
o  to, aby osobom, które zaktywizowały się 
w  ten sposób, pomóc w  trwałym powrocie 
na rynek pracy i  do życiowej stabilizacji. Tu 
pomocą może służyć np. Społeczny Inkuba-
tor Przedsiębiorczości, tworzony na Wydzia-
le Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, 
Fundacja dla Rozwoju, oferująca staże, szko-
lenia, warsztaty i  porady, ośrodek wsparcia 
ekonomii społecznej, działający przy Agencji 
Rozwoju Regionalnego czy programy Powia-
towego Urzędu Pracy.
Ważnym obszarem jest profilaktyka zdro-
wotna, która musi być realizowana nie tylko 
poprzez miejskie programy, ale także dzięki 
bliższemu współdziałaniu środowiska lekar-
skiego i  organizacji pozarządowych. Dzięki 
punktowi MSZ, działającemu np. na pikni-
kach w ramach Dnia Sąsiada, zdiagnozowa-
no w kierunku choroby nadciśnieniowej i cu-
krzycy już ponad 100 osób, które w  innych 
okolicznościach nie skorzystałyby z  badań. 
Ważnym partnerem w tym obszarze jest Sto-
warzyszenie Częstochowskie Amazonki, or-
ganizator takich akcji, jak „Różowa Wstążka” 

oraz badań profilaktycznych w kierunku raka 
piersi czy prostaty.
Partnerzy porozumienia „Wspólny Dom – 
wspólna sprawa” chcą też prowadzić dzia-
łania uświadamiające mieszkańców Często-
chowy w zakresie przeciwdziałania zjawisku 
przemocy i uzależnień (różnego typu). Formy 
mogą być różne: happeningi, akcje promo-
cyjne, kampanie o zasięgu lokalnym, debaty, 
konferencje, szkolenia, dyżury specjalistów 
reprezentujących poszczególne podmioty.
Działania partnerskie dadzą także możli-
wość wymiany doświadczeń i  zacieśnienia 
współpracy w  obszarze np. opracowania 
wspólnych procedur działań w  konkret-
nych sytuacjach. To również możliwość 
omawiania toczących się spraw, a  tak-
że poszerzanie wiedzy na temat obsza-
rów działalności partnerów oraz ofero-
wanych przez nich usług społecznych. 
Wspólny strategiczny plan działań wobec 
problemu przemocy i uzależnień realizowa-
ny przez instytucje tworzące partnerstwo 
może skutkować zmniejszeniem skali tych 
zjawisk, a interdyscyplinarność - przyczynić 
się do podniesienia świadomości i uwrażli-
wienia na problem przemocy i uzależnień.
Skoordynowanie oferty i  informacji dla 
mieszkańców związanej z tym i innymi pro-
blemami społecznymi będzie celem Miej-
skiej Platformy Usług Społecznych, której 
wdrożenie zakłada podpisane porozumie-
nie. 

„WSPÓLNY DOM – WSPÓLNA SPRAWA”

EUROPA NA TROPIE UPRZEDZEŃ

Pracom dociepleniowym w Miejskim Przed-
szkolu nr 21 przy ul. Przemysłowej towarzy-
szyło zagospodarowanie terenu przyległe-
go do budynku.
 
Na roboty elewacyjne złożyło się docieplenie 
ścian zewnętrznych płytami styropianowymi 
i  wykończenie tynkiem silikonowym. Wyko-
nano izolację przeciwwilgociową i  termiczną 
ścian piwnicznych i fundamentowych. Zamon-
towano nowe drzwi zewnętrzne, nowy daszek 
nad głównym wejściem oraz wejściem od po-
dwórza. Wymieniono także część okien. 

Dach budynku zyskał nowe pokrycia. Strop 
nad najwyższą kondygnacją w  budynku 
głównym ocieplono. Wykonano też nowe 
obróbki blacharskie, rynny i  rury spustowe; 
zamontowano instalację odgromową i  uzie-
mienia.
 
Zagospodarowano również przyległy teren 
– budynek otacza opaska, pojawił się nowy 
chodnik z  kostki brukowej oraz plac gospo-
darczy z miejscem na śmietnik. Podmurówka 
istniejącego ogrodzenia jest teraz wykończo-
na tynkiem mozaikowym.

Koszt inwestycji, zakończonej z  końcem 
września – obejmujący dokumentację pro-
jektową, nadzór autorski, inwestorski i  or-
nitologiczny oraz same roboty budowlane 
– wyniósł nieco ponad 490 tys. zł.

Obecnie - w  ramach projektu komplekso-
wej termomodernizacji szkół, dofinanso-
wanego z projektu unijnego - trwają prace 
w trzech szkołach: SP 1, SP 32 i SP 41 (w SP 
32 można już podziwiać nową elewację).

PRZEDSZKOLE PO TERMOMODERNIZACJI
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MIASTO BEZ BARIER KOSZYKARZE LICZĄ NA SUKCESY 
Coraz większych rumieńców nabierają zmagania ligowe pod koszami. Od dawna nie mieliśmy w nich 

zespołu, który stać na odnoszenie kolejnych zwycięstw i meldowanie się w czołówce rozgrywek.  
Co prawda z drugiej ligi na koszykarskie wyżyny droga jeszcze daleka, ale AZS Politechnika Częstochowa 

wreszcie może nam przysporzyć sporo radości.

Od wielu lat nie mieliśmy tak ciekawej i ambitnej 
drużyny – potwierdza nasze opinie szkolenio-
wiec AZS-u, Dariusz Szynkiel. – Wszystko dla-
tego, że do Częstochowy wróciło dwóch naszych 
wychowanków, Marcin Majcherek oraz Dawid 
Szulc. Na dodatek na grę w AZS-ie zdecydował się 
utalentowany rozgrywający Adam Skiba, który 
jeszcze w  ubiegłym roku bronił barw gdańskiej 
Politechniki. Doszedł też skuteczny na obwodzie 
Adrian Płaczek.

Nasz AZS, obok dwóch klubów krakowskich – 
AZS-u AGH i Wisły oraz Mickiewicza Katowice 
– wymieniany jest w gronie drużyn o najwięk-
szym potencjale sportowym. Dochodzi jeszcze 
ekipa z  Jaworzna, który ma wyrównany skład. 

Innych też nie można lekceważyć, bo nasi rywale 
w wielu przypadkach grają utalentowanymi za-
wodnikami – dodaje Szynkiel. 

Prezes AZS-u Politechnik, Adam Stępniak robi 
wszystko, by koszykarze spod Jasnej Góry nie 
narzekali na stronę organizacyjną klubu. Nie 
jest to łatwe. Tylko dzięki wsparciu naszego sa-
morządu oraz firmy Press-Glass udało się nam 
zbudować budżet.  Po raz pierwszy nie jest on 
jednak do końca domknięty. Wciąż poszukuje-
my więc sponsorów. Gdyby się pojawili, to pew-
nie chcielibyśmy jeszcze wzmocnić skład o gra-
cza na środek, wysokiego centra, bo takiego 
nam bardzo brakuje – wyjaśnia sternik klubu.
Dla częstochowskiej koszykówki ważnym wy-

darzeniem były ostatnie wybory parlamen-
tarne. Mandat senatora zdobył w  nich były 
koszykarz, Wojciech Konieczny, który właśnie 
z  obecnym trenerem akademików, Dariu-
szem Szynkielem tworzył przed laty jeden 
z  najbardziej perspektywicznych zespołów 
koszykarskich w naszym mieście. Wojtek dość 
regularnie pojawia się na naszych spotkaniach. 
Na dodatek jego syn Antoni trenuje w sekcji ka-
detów AZS-u. Bardzo liczymy, że „koszykarski” 
parlamentarzysta będzie nas wspierał nie tylko 
dobrym słowem, ale pomoże w dalszej działal-
ności klubu, który zasługuje na awans do wyż-
szej ligi – podsumowuje Szynkiel. 

Andrzej Zaguła

Nowe, przyjazne dla osób z niepełnospraw-
nościami wytyczne do projektowania prze-
strzeni publicznej są już prawem lokalnym. 
Wykonawcy nowych miejskich inwestycji 
będą zobowiązani przestrzegać norm, 
które zapobiegną tworzeniu barier archi-
tektonicznych. Tego rodzaju ujednolicone 
standardy w  polskich miastach są ciągle 
nowością.    

Dzięki nowym wytycznym projektowym 
wspólna, publiczna przestrzeń Częstochowy 
będzie dopasowywała się do specyficznych 
potrzeb osób z niepełnosprawnościami w spo-
sób przemyślany, metodyczny i  systemowy. 
Zobowiązani do przestrzegania wytycznych 
będą wszyscy projektanci i  realizatorzy inwe-
stycji związanych z miejską przestrzenią.
 
Z inicjatywy społecznego rzecznika osób z nie-
pełnosprawnościami, Tomasza Tyla, Miejski 
Zarząd Dróg i  Transportu przygotował sto-
sowny materiał, opierając się m.in. na opraco-
waniach warszawskiej Fundacji Integracja oraz 
Polskiego Związku Niewidomych. Został on 
publicznie przedstawiony w  czerwcu br. i  od 
tego czasu do początku września instytucje 
i  organizacje działające na rzecz osób z  nie-
pełnosprawnościami miały czas na zgłaszanie 
ewentualnych uwag i wniosków. 11 września, 
w Urzędzie Miasta – w obecności przedstawi-
cieli mediów – zarządzenie wprowadzające 
w  życie nowe wytyczne podpisał prezydent 
Krzysztof Matyjaszczyk.
 
Wprowadzenie wytycznych będzie miało 
konsekwencje dla działań różnych jednostek 
organizacyjnych samorządu, ze szczególnym 
uwzględnieniem MZDiT i MPK. To te podmioty 
organizują przetargi na większość inwestycji 
w  zakresie infrastruktury dla pieszych, kie-
rowców, czy pasażerek i  pasażerów miejskiej 
komunikacji. A  to w  tych obszarach osoby 
z niepełnosprawnościami napotykają ciągle na 
sporo utrudnień. Chodzi nie tylko o osoby na 

wózkach inwalidzkich czy poruszające się o ku-
lach, ale też niewidome i słabowidzące, niedo-
słyszące czy starsze. Łatwiejsza w użytkowaniu 
przestrzeń miejska ułatwi też codzienne funk-
cjonowanie np. kobietom w  ciąży, osobom 
bardzo niskim czy bardzo wysokim, z nadwagą 
czy urazami kończyn. Z wolnej od barier infra-
struktury skorzystają także ci, którzy muszą np. 
przetransportować duży bagaż.
 
W  wytycznych znajdujemy niemal wszystkie 
obszary, w  których występują ograniczenia 
– począwszy od pokryw studzienek kanaliza-
cyjnych, poręczy, przez organizację przestrze-
ni komunikacyjnej, po miejsca parkingowe 
i przystanki komunikacji miejskiej. W każdym 
obszarze określono, w jaki sposób projektować 
elementy przestrzeni, by była ona czytelna dla 
wszystkich i umożliwiała jak najbardziej kom-
fortowe poruszanie się. Wytyczne zawierają 
dokładne wymiary, odstępy czy organizację 
urządzania przestrzeni, z  uwzględnieniem 
potrzeb konkretnych jej użytkowniczek i użyt-
kowników. Zawierają także grafiki prezentują-
ce konkretne rozwiązania. 
 
Choć przyjęcie nowych standardów otwiera 
nowy rozdział w  historii projektowania prze-
strzeni w Częstochowie, samorząd do potrzeb 
osób z niepełnosprawnością sukcesywnie do-
stosowuje np. budynki Urzędu Miasta, biorąc 
oczywiście pod uwagę  wnioski samych naj-
bardziej zainteresowanych. Tam, gdzie bariery 
można usunąć bez podejmowania komplekso-
wych, kosztownych prac, robi się to na bieżąco.
 
Dla osób niepełnosprawnych przystosowy-
wane są nowe budynki komunalne. Np. w bu-
dynku przy ul. Pułaskiego (oddanym do użytku 
w 2017 roku) wszystkie mieszkania na parterze 
wynajmowane są osobom niepełnospraw-
nym. Wśród budynków dostępnych dla osób 
z  niepełnosprawnościami znajdują się m.in. 
Filharmonia Częstochowska, obiekty Muzeum 
Częstochowskiego, budynek Miejskiej Galerii 

Sztuki (częściowo) czy Miejski Domu Kultury. 
Sportowe obiekty – m.in. „Hala Polonia”, Miej-
ski Stadion Lekkoatletyczny, Miejski Stadion 
Piłkarski, Pływalnia Letnia, Arena Częstochowa, 
Sztuczne Lodowisko przy ul. Boya-Żeleńskie-
go, Pływalnia Kryta przy al. Niepodległości 
czy Hala Sportowa Częstochowa – także są 
dostępne dla osób z niepełnosprawnościami.  
 
W  przewozach autobusowych ekspedycja ta-
boru jest w  całości zaplanowana na pojazdy 
niskopodłogowe (w  przypadku tramwajów 
obecnie sięga blisko 30%). W mieście od dawna 
wyznaczane są zastrzeżone miejsca postojowe 
– tzw. „koperty”, przeznaczone do wykorzy-
stywania przez osoby z  niepełnosprawnością 
(obecnie jest ich ok. 250). Od 2016 roku kie-
rujący legitymujący się „Kartą parkingową dla 
osób z niepełnosprawnością” na drogach pu-
blicznych w  Strefie Płatnego Parkowania nie 
wnoszą opłat za postój.
 
Rozwiązania z  myślą o  osobach z  niepełno-
sprawnościami uwzględnia także m.in. prowa-
dzona aktualnie modernizacja linii tramwajowej 
– i związanej z nią infrastruktury przystankowej 
– czy budowa centrów przesiadkowych przy 
częstochowskich dworcach kolejowych.
 
Obecnie, wprowadzone decyzją prezydenta 
miasta standardy w  pełni uwzględniać mają 
jednak wszystkie nowe projekty urządzenia 
przestrzeni publicznej (oczywiście tam, gdzie 
technicznie możliwe będzie ich zastosowanie). 
 
Również w  miejskich szkołach z  roku na rok 
udaje się wyeliminować coraz więcej barier 
architektonicznych. Prezydent Częstochowy 
ogłasza także konkurs „Miejsca przyjazne oso-
bom z niepełnosprawnością” – jest on okazją, 
aby pokazać i  docenić miejsca użyteczności 
publicznej w  Częstochowie (także prywatne), 
dzięki którym osoby z niepełnosprawnościami 
mogą swobodnie uczestniczyć w życiu miasta.    

mb

11 listopada, z okazji 101. rocznicy Odzy-
skania przez Polskę Niepodległości od-
będą się w  naszym mieście dwie imprezy 
sportowo-rekreacyjne dla miłośników bie-
gania. Pierwszą będzie tradycyjny już Tre-
ning Niepodległościowy „Od zmierzchu do 
świtu”. Kolejną, rozgrywany po raz drugi, 
Częstochowski Bieg Niepodległości.

Trening Niepodległościowy „Od zmierzchu 
do świtu” rozpocznie się wcześnie rano, bo 
już około godziny 6.40. Start uczestników na-
stąpi przy Centrum Handlowym Promenada. 

Następnie sztafeta biegaczy rozpocznie po-
konywanie trasy, która wiodła będzie w kie-
runku Lasku Aniołowskiego i z powrotem.

Jak zwykle będziemy biegali takie pętle – tłu-
maczy Magdalena Trzepizur z  Klubu Lu-
dzi Aktywnych „Zabiegani”. – Zapraszamy 
wszystkich chętnych do dołączenia do naszego 
peletonu. Zmieniać się będziemy co 30 minut. 
Nie wyznaczamy jakiejś granicy kilometrowej, 
którą trzeba pokonać. Można będzie przebiec 
więcej lub mniej okrążeń. Zresztą nie tylko bie-
giem, ale również spacerowym kroczkiem. Za-

kończenie naszej sztafety przewidujemy przed 
godziną 17.00.

W Parku „Lisiniec”, gdzie  rozgrywany będzie 
Częstochowski Bieg Niepodległości rywa-
lizacja będzie już odbywać się o miejsca na 
podium i nagrody. Trasa o długości 5 km nie 
jest zbyt wymagająca, dlatego organizator 
imprezy, Fundacja „Jest lepiej”, nie miał pro-
blemów z  rekrutacją uczestników biegu. 
Będzie ich ponad 300. Start do rywalizacji 
nastąpi o symbolicznej godzinie 11.11.  
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ZAPOWIEDZI

 11 listopada, w Hali Sportowej Częstochowa czeka nas wyjątkowe widowi-
sko  muzyczne, z udziałem najlepszych artystów teatru Buffo. Musical „Metro” 

to opowieść o marzeniach, rozczarowaniach, pasji, zdradzie, młodzieńczych 
ideałach i władzy pieniądza. Przede wszystkim jednak jest to klasyczna historia 

miłosna, wypełniona popisami  tanecznymi, akrobatycznymi i wokalnymi. 

Musical „Metro” stał się pierwszym w  Polsce 
„kultowym” wydarzeniem teatralnym. Żadne 
inne polskie przedstawienie dramatyczne, 
komediowe, operowe, operetkowe, kabareto-
we czy rewiowe nie osiągnęło pułapu dwóch 
tysięcy wystawień, żadne nie było obejrzane 
przez prawie dwa miliony widzów. „Metro” to 
równocześnie olbrzymi sukces frekwencyjny 
i artystyczny. To optymistyczna historia grupy 
młodych ludzi, którzy opowiadają o  swoich 
marzeniach, a każda wyśpiewana nuta, każdy 
wytańczony takt jest tych marzeń spełnie-
niem. Uliczni grajkowie, śpiewacy i  tancerze 
wystawiają na podziemnych peronach metra 
spektakl dla pasażerów. Jego twórcą i anima-
torem jest Jan, dla którego metro jest domem, 
a underground – sposobem na życie. Spektakl 
budzi sensację, a młodzi artyści otrzymują propo-
zycję pracy w komercyjnym teatrze.
Widzimy więc na scenie pasję i entuzjazm, ta-

niec i  śpiew, jakiego nie znał polski teatr. Jest 
tam miłość, szaleństwo i młodość. I to wszystko 
sprawia, że granica między teatrem a rzeczywi-
stością staje się płynna, akcja spektaklu zdaje 
się wykraczać daleko poza teatralne foyer...  Ta 
niezwykle ekscytująca historia chwyta za serce  
każde kolejne pokolenie widzów. 
11 listopada w Częstochowie wystąpią: Natasza 
Urbańska, Janusz Józefowicz, Mariusz Czajka, 
Artur Chamski, Jerzy Grzechnik, Natalia Srokocz, 
Natalia Kujawa, Maria Tyszkiewicz, Mateusz 
Jakubiec, Aleksandra Zawadzka, Łukasz Traut-
solt, Paweł Orłowski, Iga Ryś, Nina Major, Błażej 
Ciszek, Dominik Ochociński, Ela Wilczyńska, 
Marcin Tyma, Magdalena Dąbkowska i inni. Za 
libretto i  teksty piosenek „Metra” odpowiadają 
Agata i  Maryna Miklaszewskie, za muzykę Ja-
nusz Stokłosa, a scenariuszem, choreografią i re-
żyserią zajął się oczywiście Janusz Józefowicz. 
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22 listopada o godz. 18.00, w Ośrodku Promocji Kultury „Gaude Mater” poznamy laureatów 
1. Międzynarodowego Biennale Fotografii Ulicznej „Moment”. Konkurs to próba podsumowania 

bardzo interesującego zjawiska, jakim jest fotografia uliczna (z ang. street photo). 

Gatunek ten czerpie ze sztuki foto-
reportażu. Zwykle są to pojedyn-
cze, niezwiązane ze sobą ujęcia. 
Ulotne kadry ukazujące chwile, 
nawiązujące wprost do idei decy-
dującego momentu Henri Cartier-
-Bressona, jednego z najwybitniej-
szych francuskich fotoreporterów 
XX wieku. Cartier-Bresson był mi-
strzem naciskania spustu migawki 
dokładnie wtedy, gdy przed jego 
oczami pojawiał się obraz idealny. 
Potrafił przewidzieć wydarzenie, 
które odpowiednio skomponowa-
ne w wizjerze aparatu, stworzy wy-
śmienity kadr. Fotograf ten znalazł 
wielu ciekawych naśladowców na 
całym świecie.

Fotografie uliczne to jednak coś 
więcej niż tylko ujęcia dokumen-
talne. To dzieła sztuki, które z przy-

jemnością można podziwiać w ga-
leriach, obok portretu, fotografii 
krajobrazowej czy kreacyjnej. Za-

bawa kształtem, kolorem, kom-
pozycją, podszyta wieloma ukry-
tymi znaczeniami, anegdotami 

sprawia, że streetowcy to otwarci 
na świat, wrażliwi artyści-obserwa-
torzy, poruszający się na granicy 
codziennej dosłowności, tworzący 
ciekawie nierealne wizje. 

I takie zdjęcia zobaczymy pomię-
dzy 22 listopada a  12 grudnia 
w  OPK „Gaude Mater”. Na wysta-
wie podsumowującej Biennale 
„Moment” zaprezentowane zosta-
ną 43 zdjęcia 34 autorów z  Polski, 
Niemiec, Ukrainy, Białorusi, Włoch, 
Szwecji, Holandii, Turcji, Iranu 
i Stanów Zjednoczonych. Wyboru 
najlepszych zdjęć - spośród 1567 
nadesłanych przez 334 fotogra-
fów - dokonali: Joanna Kinowska, 
Konstancja Nowina-Konopka, 
Justyna Warwas, Jacenty Dędek, 
Damian Chrobak i Bartosz Frączek.

Adam Markowski
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Jury Biennale „Moment” chwilę po obradach

moment
MIĘDZYNARODOWY

Radomski raper KęKę 15 listopada znów zawita do Częstochowy. Tym razem 
przyjedzie do Klubu Rura promować swój najnowszy  album „Mr KęKę”.  

Po ogromnym sukcesie „To Tu” (podwójna platyna, przeszło 120 koncertów w  kraju 
i na świecie, ponad 130 milionów odtworzeń w serwisie YT), KęKę powraca, by po raz 
kolejny Was zaskoczyć. „Mr KęKę” to najbardziej zróżnicowany z dotychczasowych al-
bumów rapera. Lekkie, czasem prześmiewcze numery przeplatają się z poważnymi, 
refleksyjnymi i nierzadko gorzkimi utworami. Za warstwę muzyczną odpowiada czo-
łówka polskich producentów: PLN Beatz, Sergiusz, 2K, Deemz, Moody Scrag, Worek, 
SoDrumatic, Young Veteran$, Dj Frodoi @PSR. Jest nowocześnie, ale też melodyjnie, 
czyli standard, do którego przyzwyczaił nas KęKę. Warto osobiście sprawdzić tę mu-
zyczną podróż, przez śmiech, gniew, beztroskę i łzy.

PAN
HIP
HOP
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USYCHAJĄCY 
Z MIŁOŚCI

JAZZ
21 listopada o godz. 19.00 Jazz Club Five 
O`Clock zaprasza na koncert Lovesick Duo 
z Andrzejem Kownackim. Miłośników jaz-
zu czeka tam prawdziwa muzyczna uczta 
w śródziemnomorskim stylu.    

Lovesick Duo to Paolo Roberto Pianezza (git. & 
voc.) oraz Francesca Alinovi (kontrabas i voc.) 
Pochodzą z Bolonii i koncertowali już niemal 
w całych Włoszech, ale też w Szwajcarii, Sta-
nach Zjednoczonych oraz Irlandii. Do Polski 
przyjeżdżają po raz pierwszy. Mają na swoim 
koncie 3 płyty („Lovesick Duo”, „The New Orle-
ans Session”, „La Valigia Di Cartone”).

 
Muzyka, którą grają, to niesamowicie ener-
getyczna mieszanka klasycznego rock’n’rolla 
i bluesa, country i americany. Grają zarówno 
amerykańskie standardy, jak i własne kompo-
zycje z  autorskimi, włoskimi tekstami, które 
sami określają jako „ironiczne, bluesowe i ga-
wędziarskie”. Jest to zatem wielka gratka dla 
wszystkich miłośników klimatów lat 50. i 60.!
 
W ich pierwszej polskiej trasie towarzyszy im 
na perkusji Andrzej Kownacki, znany przede 
wszystkim ze współpracy z takimi zespołami, 
jak Hot Lips i Fingerstyle Bob Trio, ale mający 
na swoim koncie także występy z Romkiem 
Puchowskim, Sławkiem Wierzcholskim i Noc-
ną Zmianą Bluesa, a także Janem Gałachem.



ROZMOWA
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SYN MIASTA
 „Jestem Zygmunt i słucham rocka” - powiedział nauczycielowi muzyki w liceum  

 w 1978 r. Ten nazwał go Muńkiem i tak już zostało. W ostatnie wakacje wiadomość  
 o tym, że trafił do szpitala zelektryzowała wszystkich. Było niedowierzanie, a potem 

 czekanie na każdą kolejną wiadomość o jego stanie zdrowia, bo Muniek jest po prostu 
 nasz. Syn każdego polskiego miasta. Jak sam teraz mówi, dostał drugie życie i cieszy 

 się nim każdego dnia. 29 listopada o godz. 17.00 wokalista przyjedzie na spotkanie 
 do Liceum im. H. Sienkiewicza* - pretekstem są nowa płyta i książka. 

Magda Fijołek: Za Tobą daleka podróż....

Muniek Staszczyk: Tak mówili lekarze zarów-
no w Anglii, jak i w Polsce. 11 lipca wyszedłem 
z domu, a wróciłem 11 września. Miało mnie 
nie być kilka dni, a  ostatecznie nie było dwa 
miesiące. Pojechałem na koncert Boba Dylana 
do Londynu, bo jestem fanem jego muzyki. Po 
koncercie wróciłem do hotelu i nic więcej nie 
pamiętam. Po 12 godzinach znaleziono mnie 
nieprzytomnego w pokoju hotelowym. Wiem, 
że miałem dużo szczęścia. Przeżyłem i  za to 
dziękuję Bogu.

Nie za szybko wracasz po tym wszystkim na 
scenę muzyczną?

Nie można było tego przewidzieć. Zarówno ja, 
jak i mój management nie wiedzieliśmy w trak-
cie mojej rehabilitacji, czy projekty, które roz-
począłem jeszcze przed wakacjami - czyli wy-
danie mojej solowej płyty i biografii - dojdą do 
skutku. Niewiele z okresu początkowej rehabi-
litacji pamiętam. Jednak, ku mojemu i lekarzy 
zaskoczeniu, moja forma zaczęła szybko po-
prawiać się z dnia na dzień. Na pewno jednak 
koncertować teraz nie będę, może za rok. Ak-
tualnie skupiam się na promocji książki i płyty. 

Zarówno biografia, jak i nowy album spra-
wiły, że skupiłeś na sobie uwagę wielu me-
diów...

Bardzo mnie to zaskoczyło . Moje nazwisko za-
wsze wzbudzało emocje w tzw. mainstreamie, 

nie spodziewałam się jednak tak intensywne-
go uderzenia medialnego teraz. Do tego do-
chodzą też fake newsy w internecie. Nie ma to 
żadnych granic i nie wiem, po co ludzie tworzą 
nieprawdziwe informacje.

Zmieniła Ci się perspektywa patrzenia na 
świat...

Zdecydowanie tak, kiedy leżysz w  łóżku i nie 
możesz się z  niego podnieść, zmienia Ci się 
punkt widzenia. Co innego staje się ważne. 
Odczułem to tym bardziej, że do lipca tego 
roku nigdy nie byłem w  szpitalu. Kiedy się 
ocknąłem, myślałem tylko o tym, że trzeba bę-
dzie odwołać koncert w warszawskiej Stodole. 
Później, kiedy spotkałem się w szpitalu z praw-

dziwym cierpieniem innych ludzi, widziałem 
ich obok siebie na wózkach, sparaliżowanych, 
dotarło do mnie, że są sprawy ważniejsze niż 
odwołanie koncertu.

Płytę jednak dokończyłeś…

Lekarze zdecydowali, wiedząc, czym się 
zajmuję, że muzyka może dobrze zadziałać 
na mój mózg. To też było pewnego rodza-
ju ćwiczenie regenerujące umysł, bo na 
początku nie rozpoznawałem swoich pio-
senek granych w radiu. Powolutku spraw-
dzaliśmy czy pamiętam teksty, muzykę, 
następnie dostałem zmiksowany przez 
Emade materiał z płyty. Kończyłem jej do-
pracowywanie właśnie w szpitalu. Zawsze 
byłem przy finalnej fazie produkcji albu-
mów, teraz robiłem to zdalnie. Naprawdę 
jestem bardzo szczęśliwy, że udało się do-
prowadzić do końca ten projekt. Dużo pra-
cy w niego włożyliśmy.

Właśnie, a pracowałeś z zupełnie nową eki-
pą muzyków…

Kiedy zdecydowałem się zawiesić T.Love i po-
stanowiłem wydać solową płytę, nie chciałem 
iść tym samym torem, którym szedłem już z ze-
społem. Zauważyłem już dawno, że jest wielu 
młodych muzyków, którzy inaczej myślą, inne 
są też obszary ich działania. Chciałem właśnie 
tego spróbować. Udało mi się namówić do 
współpracy Króla, Kasię Piszek, Dawida Pod-
siadło i dla przeciwwagi Wojtka Waglewskiego.

Pierwszy singiel „Pola” zrobiony z Dawidem 
Podsiadło spotkał się ze znakomitym od-
biorem jeszcze przed wakacjami...

Bardzo go lubię, tym bardziej, że mogłem 
współpracować właśnie z Dawidem. Poznałem 
go kilka lat temu osobiście i już wtedy poczu-
łem, że mówimy tym samym językiem, po-
mimo różnicy wieku. Po tym, jak nagrał cover 
piosenki „Bóg”, zapytałem, czy nie ma jakichś 
utworów, które sam skomponował. Podesłał 
mi kilka, jeden szczególnie mi się spodobał, 
napisałem do niego tekst i tak powstała „Pola”. 
Ponieważ zawsze pisałem o tym, co się dzieje 
wokół, a  do mojego kraju mam stosunek na 
zasadzie „love & hate”, więc tekst jest właśnie 
o tym. Dawno nie miałem tak dobrego utworu. 

Cieszy liczba odsłon na YT - to już 11 milionów. 
Cieszę się, że utwór trafił w ludzi.

W tym samym mniej więcej czasie pojawiła 
się Twoja biografia, zbudowana na bazie 
Twoich rozmów z Rafałem Księżykiem, któ-
ry też jest częstochowianinem. To celowy 
zabieg, czy szczęśliwy zbieg okoliczności?

Jedno i  drugie, Rafał nie jest anonimowy 
w  świecie muzycznym, znałem jego książki, 
czytałem Bryla i  Stańkę. Wiedziałem, że jest 
z  Częstochowy. Podczas promocji biografii 
Marcina Świetlickiego, w  rozmowie ze sobą 
stwierdziliśmy, że to absurd jakiś, że on, często-
chowianin, nie napisał do tej pory o Muńku czę-
stochowianinie. Zaczęliśmy razem pracować, 
przychodził do mnie przez rok. Bardzo się przez 
ten czas do siebie zbliżyliśmy, polubiliśmy. Rafał 
potrafił tak prowadzić  rozmowę, że co chwilę 
pojawiały się nowe wątki. Książkę, podobnie jak 
płytę, kończyliśmy w  szpitalu. Moim zdaniem 
„King! Autobiografia” jest najlepszym wydaw-
nictwem, jakie o mnie powstało. Myślę, że trafi 
do czytelnika w każdym wieku. Bardzo się cie-
szę, że mogłem z Rafałem tę książkę stworzyć.

Na okładce książki znajduje się blurb Kazi-
ka Staszewskiego…

Kazik odwiedził mnie w szpitalu. Chociaż nie jest 
zbyt wylewny, serdecznie się uściskaliśmy, jak 
bracia. Książka bardzo mu się spodobała, o Ra-
fale wypowiadał się w samych superlatywach. 
Dlatego też zgodził się napisać rekomendację.

W  książce jest też sporo zdjęć innego czę-
stochowianina, Grzesia Skowronka….

Nie mogło być inaczej. Odkąd pamiętam, to 
właśnie on fotografował każdy koncert T.Love 
w Częstochowie. 

Cieszysz się na przyjazd w  listopadzie do 
Częstochowy do „Sienkiewicza”?

Pewnie, że się cieszę. Jestem szczęśliwy, że 
wszystko tak dobrze się ułożyło - mój powrót 
do zdrowia, wydanie książki i płyty. Cieszy tak-
że to, że oba wydawnictwa są tak ciepło odbie-
rane. To dodaje mi sił!

*Wstęp wolny, liczba miejsc ograniczona 
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MIEJSKA WYCIECZKA

PRZEŁOM WIEKÓW I
W zeszłym miesiącu spacerowaliśmy po Tysiącleciu i Śródmieściu, dziś proponuję zrobić krok dalej i wyruszyć w kierunku 
dzielnicy Północ. Zachęcam, by wybrać się w sentymentalną podróż do czasów, gdy dorastało pokolenie wyżu demograficz-
nego lat 80. XX w. i rodziła się  częstochowska kultura hiphopowa. Na początek jednak, chcąc nakreślić kontekst historyczny 
dzielnicy, proponuję odwiedzić dwie lokalne ciekawostki, do których najłatwiej będzie podejść z przystanku tramwajowego 
Promenada Niemena.

PROMENADA CZESŁAWA NIEMENA
Powstała w latach 70. XX w. i szybko stała 
się ulubionym miejscem spacerów miesz-
kańców Tysiąclecia. Wtedy też otrzymała 
nazwę XXX-lecia PRL, o czym informuje 
tablica na głazie po południowej stronie 
deptaka, niejako u wrót Parku Tysiąclecia. 

Na starych zdjęciach możemy dostrzec, że 
ostatnimi zabudowaniami w tej okolicy 
były wciąż stojące domy jednorodzinne 
przy obecnej ul. Wańkowicza. Za nimi, czyli 
tam, gdzie teraz jest dzielnica Północ, były 
po prostu pola. Imię obecnego patrona 
Promenada nosi od 2004 roku.  Nieco wię-

cej informacji o Pro-
menadzie można 
znaleźć na stronie: 
www.promenada.
czestochowa.pl. 

NAJSTARSZY BLOK NA PÓŁNOCY
ul. Gajcego 6
Zgodnie z tablicą zamieszczoną na zachod-
niej ścianie bloku przy ul. Gajcego 6, jest to 
najstarszy blok w całej dzielnicy. Dlatego 
musi stać się punktem obowiązkowym na-

szego spaceru. Z jego perspektywy łatwo 
wyobrazić sobie, jak przebiegała ekspansja 
miejskich zabudowań na Północy, która 
ostatecznie sięgnęła aż do Gór Kawich przy 
Lasku Aniołowskim. Znając już początki 
dzielnicy, możemy śmiało przenieść się  

w czasie do lat 90.  
XX w., kiedy to oko-
lica tętniła hipho-
powym rytmem, ty-
powym dla wielkiej 
płyty.

KRYZJAN
ul. Czecha 19 a
W czasach, w których wykręcało się nu-
mer telefonu na tarczy, a po odebraniu 
słuchawki padało pytanie, czy zastało się 
konkretnego domownika, korzystanie  
z komputerów, w szczególności z dostę-
pem do Internetu, nie było oczywiste. 
Aby zaznać tego luksusu, chadzało się do 
kafejek internetowych, gdzie można było 

również zagrać w sieci ze znajomymi (sie-
dzącymi obok). Dzięki temu gromadziły 
one młodzież niczym domy kultury. Ka-
fejka internetowa „Kryzjan”, w północnym 
krańcu „blaszaka” na tzw. jednostce „A”, 
spełniała właśnie taką rolę. Dla fanów hi-
phopu i eksperymentalnej muzyki, która 
obrosła wokół tego gatunku - miej-
sce to było wyjątkowe, 
o czym przypomina 

wątek utworu „Selekta” Śliwki Tuitam. On 
właśnie razem z Sivym oraz DJ Haemem 
tworzyli skład Ego, który powstał w tej 
okolicy i wciąż jest legendą dla wielu 
osób. DJ Haem pozostaje nadal aktywny 
na polskiej scenie hiphopowej, najczęściej 
towarzysząc na koncertach OSTR’emu.

spacerem 10 minut

Daniel Zalejski

spacerem 10 minut

MŁODZIEŻ Z PÓŁNOCY
spacerem 10 minut

PRZEJŚCIE PODZIEMNE
aleja Wyzwolenia / przystanek MPK Baczyńskiego
Czym byłaby hiphopowa kultura, gdyby nie 
breakdance? W latach 90. XX w. popular-
ność tego zjawiska była naprawdę olbrzy-
mia. Młodym tancerzom wystarczał kawa-
łek płaskiej, śliskiej nawierzchni – zazwyczaj 
była to przenośna wykładzina-linoleum - by 
wykonywać szalone akrobacje w rytm mu-

zyki. Spółdzielnia Mieszkanio-
wa „Północ”, widząc masowe 
zainteresowanie młodzieży 
tym rodzajem tańca stanęła 
na wysokości zadania i udo-

stępniła im na treningi kluby mieszkańców 
na jednostkach „A” oraz „C”. Natomiast przy 
dobrej pogodzie tańczono na dworze, 
wszędzie tam, gdzie dało się rozłożyć matę, 
nierzadko przyciągając jako widownię po-
stronnych przechodniów. Bardzo popularną 
miejscówką b-boy’ów było przejście pod-
ziemne w okolicach „Mleczarza” (dziś w tym 
budynku znajduje się popularny market). 
Mata do tańczenia, muzyka z kaseciaka, 
sztuczne oświetlenie i graffiti na ścianach 
tunelu pomagały wyobrażać sobie, że oto 
przenieśliśmy się do Nowego Jorku, mekki 
hiphopu. To przejście podziemne było rów-

nież ważną miejscówką dla lokalnych graffi-
ciarzy, którzy zrobili z niego swoistą galerię. 
Gdy jedna praca się starzała, malowali na 
niej kolejną z szacunkiem charakterystycz-
nym dla tego wyjątkowego grona artystów. 
Ci, którzy kiedyś tu tańczyli, m.in. Marcin 
Rajkowski czy Sławek Wilk, dziś przekazują 
tę zajawkę kolejnym pokoleniom, już jako 
instruktorzy w lokalnych szkołach tańca. 
Sam tunel zaś, po remoncie, zyskał zupeł-
nie inną estetyczną formę, którą ożywiają 
wielkoformatowe, czarno-białe fotografie 
dzielnicy Północ, wykonane przez Adama 
Markowskiego.

spacerem 5 minut

PLAC PRZY PĘTLI TRAMWA-
JOWEJ
skrzyżowanie al. Wyzwolenia i ul. Fiel-
dorfa-Nila
Na co dzień mieszkańcy 
skracają sobie tędy drogę do 
domu, bądź spacerują tam ze 
swoimi pupilami. Ogromny 
teren zielony w środku dziel-
nicy jest formalnie... pasem 
drogowym! Jednak zasłynął 
nie dzięki tej osobliwej wła-
ściwości, ale jako miejsce 

plenerowych imprez muzycznych.  Współ-
cześnie odbywają się tam m.in. koncerty  
w ramach Dni Częstochowy.  Cofając się jednak  
w czasie, warto zaznaczyć, że w drugiej po-
łowie lat dziewięćdziesiątych każda muzycz-
na impreza w mieście była na wagę złota,  
a największe z nich odbywały się właśnie 
tam! Kultową była Inwazja Mocy, organizo-
wana przez radio RMF FM. Przed rozpoczę-
ciem imprezy, chowano w mieście czek na 
kilka tysięcy złotych, aby zachęcić mieszkań-
ców do wyjścia z domu. Impreza była ogól-
nopolska i trwała przez cały miesiąc, dzień  

w dzień koncerty odbywały się w innej miej-
scowości, prezentując największe polskie 
gwiazdy muzyczne. Każdy rok charakteryzo-
wał się inną konwencją i tak do Częstocho-
wy zawitały Gwiezdne Wojny, Indiana Jones 
czy musical Fame. Na tę jedną z nielicznych 
wtedy imprez, lecz patrząc nawet z per-
spektywy czasu, wciąż jedną z największych  
w mieście, zjeżdżał prawdziwy tłum ludzi. 
Niejedno lokalne małżeństwo poznało się 
właśnie podczas imprez odbywających się 
na tym placu, można więc powiedzieć, że 
moc wciąż prowadzi swą inwazję!

spacerem 2 minuty

SKATE PARK
ul. Kaczmarskiego 3
Północ jest jedną z kolebek agresywnej jaz-
dy na rolkach w Częstochowie. W latach 90.  
XX w.  masowo ślizgano się po murkach, 
schodkach i poręczach oraz skakano, z czego 
tylko się dało. Rolkarze wykorzystywali miej-

ską infrastrukturę do wykonywania przeróż-
nych akrobacji – zwięźle mówiąc, był to istny 
„cyrk na kółkach”. Poręcze przy schodach 
bywały często za wysokie dla młodych spor-
towców, więc zdarzało się, że w magiczny 
sposób zmieniały swoją lokalizację, obniżając 
jednocześnie wysokość. Z czasem miłośnicy 

rolek doczekali się pierwszego w okolicy 
skate parku, w którego miejscu obecnie 
stoi blok przy ul. Kaczmarskiego 3. Był 
to niezwykle popularny punkt spotkań.  
Z tym miejscem związani byli też założy-
ciele kolektywu 034, doskonale znanego 
w rolkowym światku. 
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MALARSKA
MEDYTACJA

SZTUKA

Rozmawiamy z Arkadiuszem Dzielawskim – malarzem, fotografikiem 
i projektantem - który jest pomysłodawcą i kuratorem Festiwalu Sztuki 
„Realizm, a zmysły mami”. 16 listopada Muzeum Częstochowskie zapra-

sza na kolejną odsłonę tego projektu. 

Sylwia Góra: Spotykamy się przy okazji cy-
klu wystaw „Realizm, a zmysły mami”, któ-
rych jesteś pomysłodawcą i kuratorem. Jak 
narodził się ten pomysł i  jaka idea za nim 
stoi?

Arkadiusz Dzielawski: Pomysł pojawił się 
dwa lata temu, kiedy zostałem zaproszony 
do udziału w  wystawie „Metamorfoza/magia 
w  obrazie”, prezentującej prace nadrealistów 
z  całej Polski. Przeglądając katalog, zacząłem 

liczyć, ilu z nich jest z Częstochowy. Naliczyłem 
siedmiu albo ośmiu i  pomyślałem, że warto 
byłoby zrobić wystawę w  naszym mieście, 
gdzie nadrealistów – także znanych na świe-
cie, jak choćby Tomasz Sętowski czy Jerzy 
Kędziora – działa całkiem sporo. Przy okazji 
swojej indywidualnej wystawy podzieliłem 
się tym pomysłem z ówczesnym dyrektorem 
„Gaude Mater” Tadeuszem Piersiakiem, który 
utwierdził mnie w przekonaniu, że jest on wart 
realizacji. Początkowo myśleliśmy o szerszych 

działaniach – nie tylko wystawach, lecz także 
akcjach w  przestrzeni miasta, spotkaniach 
z  artystami, wykładach itp. Rzeczywistość to 
zweryfikowała i na razie zaczynamy od cyklu 
trzech wystaw: preludium w Ośrodku Promo-
cji Kultury „Gaude Mater”, rozwinięciu w  Mu-
zeum Częstochowskim w  Parku im. S. Sta-
szica i  finałem w  Konduktorowni. Pokażemy 
prace siedemnaściorga artystów związanych 
z  Częstochową. W „Gaude Mater” w  onirycz-
ny nastrój wprowadzi nas Wojciech Kołsut 
i jego teatr uliczny, a w Pawilonie w Parku im. 
S. Staszica wystąpi Teatr Tańca Włodzimierza 
Kucy. Będzie też miejsce dla fotografii (Małgo-
rzata Kozakowska) czy rzeźby (Jerzy Kędziora, 
Mariusz Chrząstek). Malarstwo zaprezentują: 
Janusz Rafał Głowacki, Anastasiya Markovych, 
Jurij Markovych, Marian Michalik, Borys Micha-
lik, Andrzej Sajewski, Mikołaj Sętowski, Dariusz 
Ślusarski, Artur Wawrzkiewicz, Arkadiusz Zając, 
Krzysztof Żyngiel i Arkadiusz Dzielawski. Chcie-
libyśmy, by była to pierwsza edycja Festiwalu 
jako cyklicznego wydarzenia, pojawiającego 
się na mapie Częstochowy co dwa lata. Wszyst-
ko zależy od tego, z jakim przyjęciem się spo-
tkamy, czy częstochowianie będą chcieli oglą-
dać wystawy i uczestniczyć w festiwalu.

A jakie jest Twoje doświadczenie? Czy sztu-
ka surrealistyczna, czy też nadrealistycz-
na, ma wciąż swoich odbiorców, wchodzi 
z nimi w dialog, jest ważnym głosem?

Moje doświadczenia pokazują, że tak. Wy-
stawy zbiorowe, w  których brałem ostatnio 
udział: „Metamorfoza”, „W poszukiwaniu pięk-
na” czy „Magical Dreams V” cieszyły się dużą 
popularnością. W  Częstochowie również od-
było się kilka wystaw, które wzbudziły wielkie 
zainteresowanie. W  1995 roku miała miejsce 
ekspozycja „Surrealiści polscy”, z  tak wielki-
mi nazwiskami jak Kazimierz Mikulski, Jerzy 
Tchórzewski, Władysław Hasior, Franciszek 
Starowieyski, Tadeusz Brzozowski, Tadeusz 
Kantor, Zdzisław Beksiński czy Jerzy Nowo-
sielski. Rok 2018 to z kolei wystawa „Salvador 
Dali vs Tomasz Sętowski”. Pomysłodawcą i ku-
ratorem obu prezentacji był Marian Panek. 
W  tym roku odbyła się szczególna dla mnie 
wystawa „Ojciec i  syn” poświęcona twórczo-
ści Mariana i  Borysa Michalików. Jeśli chodzi 
o  dialog z  odbiorcą, to chyba każdy twórca 
kreuje własny język symboli, metafor i znaków, 
który jest jednak tak czy inaczej zrozumiały 
dla wszystkich. Pismo obrazkowe istnieje od 
wieków i nadal otacza nas na każdym kroku. 
Nawiązanie kontaktu z  odbiorcą, rozmowa 
z nim przez moje obrazy są dla mnie ważne. 
Nawet gdy poruszam tak trudne tematy, jak 
śmierć czy przechodzenie w inne światy, kiedy 
stawiam pytania o to, dokąd zmierzamy i po co 
to wszystko, stosując przy tym osobistą sym-
bolikę. Okazuje się, że jest ona czytelna także 

dla innych. Zdarzyło się, że ktoś oglądają-
cy obrazy w mojej pracowni, nagle stanął 
przed jednym z nich i powiedział: „To jest 
moja historia, to ja”.

A na ile ten styl jest dla Ciebie ucieczką 
od rzeczywistości, a na ile jej kreowa-
niem?

Malarstwo jest dla mnie swego rodza-
ju autoterapią połączoną z  medytacją, 
bardziej udoskonalaniem i  korygowa-
niem rzeczywistości niż ucieczką od niej. 
Chcę, by moje obrazy były pełne dobroci, 
harmonii, spokoju, refleksji nad życiem  
i przemijaniem. Na przykład wszystkie moje 
bramy, drzwi to rodzaje przejść. Dokąd? No 
właśnie – czy po drugiej stronie coś jest, czy 
nie ma nic? Czy wyruszamy w  dalszą po-
dróż? Przechodzimy do innej rzeczywisto-
ści, reinkarnujemy się? Opowiadam pewne 
historie, a odbiorcy często odczytują je na 
własny sposób i  znajdują w  nich zupełnie 
inne sensy. Uwielbiam być zaskakiwany 
czyjąś interpretacją mojego obrazu.

Powiedziałeś, że w malarstwie opowia-
dasz pewne historie, tłumaczysz sensy. 
Po II wojnie światowej mieliśmy mocne 
odejście od malarstwa przedstawie-
niowego, narracyjnego. Silna i  domi-
nująca stała się awangarda. Pozostałe 
nurty były trochę jakby na marginesie. 
Czy zatem powiedziałbyś o swoim ma-
larstwie, że jest narracyjne?

Wydaje mi się, że ten fundamentalny po-
dział na sztukę przedstawiającą i abstrak-
cyjną nie oddaje już dzisiaj istoty rzeczy. 
Chciałbym żeby moje obrazy ewokowały 
piękno, harmonię, pozytywne wartości, 
pełnię. Do tego, co teraz maluję, docho-
dziłem latami. Na studiach interesował 
mnie zupełnie inny język, np. idea rosyj-
skiego konstruktywizmu, pewien roman-
tyzm tego konceptu, jego utopijność. 
Do tej pory jednym z moich ulubionych 
artystów jest Roman Opałka i jego obrazy 
liczone. Te fascynacje są na przeciwnym 
biegunie tego, czym się obecnie zajmuję 
i czym teraz jest moja sztuka. Uwielbiam 
przy pracy słuchać audiobooków. Do nie-
których wracam po kilka razy. Kocham 
kino jako medium, które również tworzy 
opowieść. To wszystko – jakieś zdanie, ob-
raz – nagle rezonuje w mojej wyobraźni 
i tworzy nową historię na płótnie. Odpo-
wiedź na Twoje pytanie jest więc taka, że 
owszem – opowiadam swoimi obrazami 
historie.

Kończyłeś Liceum Plastyczne i Wydział 
Sztuki na częstochowskiej uczelni,  

a  więc był czas, kiedy poszukiwałeś 
nie tylko swojego języka, ale też uczy-
łeś się warsztatu. Często Akademia 
odbierana jest jako skostniała forma 
„wytwarzania” artysty. Jaki jest dzisiaj 
Twój stosunek do studiów artystycz-
nych? Czy to dobre miejsce do poszuki-
wania mistrza, swojej drogi, czy raczej 
ograniczające? No i  jak to jest z  tym 
warsztatem?

Myślę, że każda droga, która prowadzi 
do celu jest dobra, jednak większe umie-
jętności dają większą swobodę twórczą. 
W czasie studiów celowo wybrałem jako 
specjalizację projektowanie plastyczne, 
pozostawiając malarstwo wyłącznie dla 
siebie. A malować i myśleć o malarstwie 
uczyłem się jeszcze przez wiele lat, rozsze-
rzając arsenał swoich umiejętności i zdo-
bywając wiedzę. Lubię eksperymento-
wać, pozostawiać jakieś znaki szczególne, 
wyróżniające mnie spośród innych twór-
ców, ukazujące moją indywidualność  
i człowieczeństwo.

Kiedy zatem Twój obraz jest gotowy?

Bardzo często praca koncepcyjna nad ob-
razem trwa do samego końca. Przenoszę, 
zamalowuję, przemalowuję. Staram się 
namalować obraz najlepiej jak mogę na 
danym etapie życia. Czasem bywa na-
wet tak, że klient już zapłacił i przychodzi 
odebrać obraz, ale musi na niego jeszcze 
chwilę poczekać. To może trwać w  nie-
skończoność, ale kiedy zauważam, że 
więcej zamazuję niż domalowuję, wiem, 
że pora powiedzieć sobie dość.

Skoro już padło słowo klient. Jak to jest 
z  tym rynkiem sztuki w  Polsce? Z  od-
biorcami, ale także kupującymi prace, 
które nie są masową produkcją, ale in-
dywidualnym, pojedynczym dziełem? 
Czy artysta może być zawodem?

Sztuka ze swojej natury jest adresowana 
do szczególnego odbiorcy i z pewnością 
są w  Polsce osoby, które są gotowe być 
jej mecenasami. Oczywiście sytuacja spo-
łeczno-polityczno-ekonomiczna naszego 
kraju w  ostatnich kilkudziesięciu latach 
umiejscowiła nas na peryferiach świa-
towego – nazwijmy to – handlu sztuką. 
Jednak nie jest źle, skoro wielu artystom, 
między innymi i  mnie, udaje się żyć ze 
sztuki. Bardzo ważna jest promocja pol-
skiej sztuki w kraju i za granicą. Ma temu 
służyć również nasz festiwal „Realizm,  
a zmysły mami”, umożliwiając szerszą pre-
zentację i  promocję twórczości artystów 
związanych z naszym miastem.

Człowiek ze słów
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Kuratorzy wystaw - dr Jakub Jaku-
bowski, dr Adam Rokowski, mgr 
Artur Wawrzkiewicz - połączyli 
trzy pozornie różne ekspozycje 
hasłem przewodnim: „Sens”. Twór-
czość artystyczna, mimo różnych 
tematów czy form przekazu, za-
wsze zawiera jakiś głębszy sens 
czy sensy, które nadał jej artysta 
i  których odczytaniem zajmuje 
się odbiorca. To zwykle po stronie 
tego drugiego leży najtrudniejsze 
zadanie. Zaczynając od banalne-
go: „co twórca miał na myśli”, koń-
cząc na: „jakie wartości, znaczenie, 
symbolikę, rodzaj wypowiedzi 
mamy przed sobą”. 

Te trzy wystawy są również pyta-
niem o sposoby myślenia o dziele 
czy twórczości, a  także pokazują 
artystyczną drogę możliwości. 
Mamy tu zestawienie wizji świa-
ta i  sztuki młodych ludzi, którzy 
w  zasadzie dopiero zaczynają 

swoją drogę twórczą, z  wystawą 
problemową, która zadaje py-
tanie o  rolę i  wagę rysunku oraz 
malarstwa, po wystawę przekro-
jową wieloletniego pedagoga 
Uniwersytetu Humanistyczno-
-Przyrodniczego im. Jana Długo-
sza w  Częstochowie Mariana Ja-
rzemskiego. Te różne etapy i wizje 
widzenia oraz tworzenia mogą 
pokazać zarówno zasadnicze róż-
nice w myśleniu o sztuce młodych 
i starszych artystów, jak i naświe-
tlić podobieństwa, które ich łączą.  
Z  pewnością dla widzów będzie 
to ciekawa podróż, bo zawierająca 
wiele zaskoczeń i niewiadomych. 

Wystawa młodych będzie pre-
zentacją wybranych prac dy-
plomowych, które powstały na 
przestrzeni piętnastu lat istnienia 
kierunku malarstwo na UJD. Cy-
kle prac pokazują swoisty dialog 
między studentem i  jego promo-
torem. Każda pracownia jest inna 

i w dużej mierze to właśnie relacje 
mistrz-uczeń mają na to wpływ. 
Wybór właściwej pracowni ma 
często ogromne znaczenie dla 
dalszej twórczej pracy młodego 
artysty. I  choć dzisiaj w  większo-
ści akademii można je zmieniać 
w  trakcie kształcenia, to jednak 
bardzo często studenci podej-
mują wybór bardzo świadomie, 
w oparciu o znajomość twórczości 
oraz myślenia profesora i  w  pra-
cowni zostają aż do dyplomu. 

Wystawa problemowa „Terror ma-
larstwa czy dyktatura rysunku” ma 
zaś pokazać ścisły związek, jaki 
od wieków łączy te dwie formy. 
Czym jest rysunek w malarstwie? 
Czy jest potrzebny? Niezbędny? 
A  może już najwyższa pora, aby 
spojrzeć na niego w sposób nowy, 
odrębny, znajdując dla niego inne, 
należne mu, osobne miejsce? 
W tej części wystawy swoje prace 

prezentować będą pracownicy 
Katedry Malarstwa UJD, artyści 
z  Uniwersytetu Rzeszowskiego 
oraz Uniwersytetu Warmińsko–
Mazurskiego w Olsztynie.

Cykl zwieńczy pokaz wybranych 
prac Mariana Jarzemskiego , który 
jest przekrojowym spojrzeniem 
na twórczość tego artysty i peda-
goga.

Nad całym projektem unosi się 
hasło: „Uniwersytet Sztuki/Sztuka 
Uniwersytetu”. Czym zatem jest 
dziś uniwersytet, czy wciąż może 
i powinien kształcić artystów? Czy 
artysta potrzebuje dziś uniwersy-
tetu? A  może to uniwersytet po-
trzebuje artystów? Na te i wiele in-
nych pytań odpowiedzi możemy 
poszukać od 21 listopada aż do 
5 stycznia 2020 roku, w  Miejskiej 
Galerii Sztuki.      

 Sylwia Góra

WYSTAWA
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Już 21 listopada o godzinie 18.00, w Miejskiej Galerii Sztuki będziemy mieli okazję zobaczyć trzy 
korespondujące ze sobą wystawy: wystawę dyplomów obronionych na malarstwie na Uniwer-
sytecie im. Jana Długosza w Częstochowie, retrospektywę Mariana Jarzemskiego oraz wystawę 

problemową „Terror malarstwa czy dyktatura rysunku”. 

JEDNYM OKIEM DARIUSZ DĄBROWSKISZTUKA – EDUKACJA – NAUKA
Justyna Warwas

EVVIVA L’ARTE

ŻYWIOŁY WSPÓŁCZESNOŚCI, ŻYWIOŁY PRZESZŁOŚCI
Żyjemy w społeczeństwie informacyjnym. 
Według wielu teorii socjologicznych to kolej-
ny etap  rozwoju społecznego po erze społe-
czeństwa przemysłowego. Nasza epoka często 
określana jest również mianem postnowo-
czesnej, ponowoczesnej lub poprzemysłowej. 
Symbolami tych czasów stały się kultura in-
stant, pochwała konsumpcji i życie w natych-
miastowości. W odpowiedzi na taki stan rzeczy 
wiele środowisk intelektualnych i artystycznych 
świadomie zwraca się w kierunku ponownej 
analizy pierwotnych koncepcji filozoficznych, 
ale w nowym, współczesnym ujęciu. 
Wystawa „ELEMENTA artis” wpisuje się w ten 
aktualny trend intelektualny i społeczny, pre-
zentując jednocześnie dokonania artystyczne 
kilku pokoleń twórców w różnorodnych dzie-
dzinach sztuki. Punktem wyjścia dla wystawy 
„ELEMENTA artis” jest filozoficzna teoria żywio-
łów obecna w naszej cywilizacji od starożytno-

ści (Tales z Miletu, Heraklit, Platon, Arystoteles), 
poprzez średniowieczną alchemię, dalej doko-
nania Paracelsusa, Joachima Bechera, Rober-
ta Boyle’a aż do Kartezjusza. Warto również 
zwrócić uwagę na obecność pokrewnych teorii 
w kulturze chińskiej, japońskiej i hinduizmie. 
Nadrzędnym celem wystawy jest uzmysłowie-
nie odbiorcom głębokiego kryzysu wartości, 
w jakim znalazło się nasze społeczeństwo oraz 
próba wskazania możliwości alternatywnej eg-
zystencji, skoncentrowanej bardziej na przeży-
ciu duchowym. 
Podczas „ELEMENTA artis” swoja prace pokażą: 
Sylwester Ambroziak, Tomasz Górnicki, Piotr 
Kaniecki, Jerzy Kędziora, Jarosław Koziara, 
Artur Przebindowski, Michał Puszczyński, Mał-
gorzata Stęniak, THESEUS, Lech Twardowski. 
Kuratorzy wystawy - Piotr Głowacki i Szymon 
Parafiniak - zapraszają na wernisaż 15 listopada 
o godz. 19.00.                                 

Czy sztuka współczesna to właściwe 
narzędzie do podróży w przeszłość? 
Czy za jej pomocą można mierzyć 
się z klasycznymi problemami 
filozoficznymi i diagnozować współ-
czesne społeczeństwo? Na te pytania 
spróbują odpowiedzieć artyści, 
których prace złożą się na wystawę 
„ELEMENTA artis”. Będzie można ją 
podziwiać od 15 do 30 listopada  
w częstochowskiej Konduktorowni. 

Bartosz Frączek



Pomysł ustanowienia wyróżnienia zrodził się w kwietniu 
2018 roku podczas spotkania prezydenta Krzysztofa 
Matyjaszczyka z załogą częstochowskiego Teatru 
im. Adama Mickiewicza. Ideą Nagrody jest doroczne 
honorowanie wybitnych osiągnięć w dziedzinie sztuki 
scenicznej zarówno w przypadku profesjonalnych artystów, 
jak i w nurcie tzw. teatru offowego. Celem ustanowienia 
Nagrody jest również promocja marki Częstochowy jako 
ważnego ośrodka teatralnego, z jedynym instytucjonalnym 
teatrem w subregionie północnym województwa śląskiego.

fot
. Ł

uk
as

z K
ole

wi
ńs

ki

19LISTOPAD 2019www.cgk.czestochowa.pl18 LISTOPAD 2019 www.cgk.czestochowa.pl

TEATRKONCERTY

SPRZEDAWCY 
JUTRA I EDYCJA NAGRODY TEATRALNEJ

PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY

Nagroda posiada wymiar finansowy, ponadto każdy z  laureatów otrzymuje 
„Częstochowskiego Galla” - statuetkę autorstwa artystki rzeźbiarki Małgorzaty 
Hejduk. Projekt statuetki nawiązuje do architektury budynku częstochowskie-
go Teatru, a przyjęta nazwa - do nazwiska Iwo Galla, jednej z najwybitniejszych 
postaci w historii teatru polskiego, w latach 1932-1935 dyrektora Miejskiego 
Teatru Kameralnego w Częstochowie (w 2012 roku Scenie Kameralnej Teatru 
im. Adama Mickiewicza nadano imię Iwo Galla).

19 września bieżącego roku odbyło się posiedzenie Kapituły Nagrody Teatral-
nej Prezydenta Miasta Częstochowy za sezon artystyczny 2018/2019. Kapituła 
obradująca w składzie: prof. dr hab. Anna Wypych-Gawrońska, dr Joanna Wa-
rońska, Zuzanna Suliga, Tadeusz Piersiak, Magdalena Woch i Aleksander Wier-
ny poddała swej ocenie pięć spektakli zgłoszonych zgodnie z wymogami regu-
laminu Nagrody Teatralnej Prezydenta Miasta Częstochowy. Podsumowując 
dyskusję dotyczącą kategorii „najlepsza rola żeńska” i „najlepsza rola męska”, 
członkowie Kapituły jednogłośnie wyrazili przekonanie, iż cały Zespół Aktorski 
Teatru im. Adama Mickiewicza w Częstochowie to zespół o dużym potencjale 
artystycznym, w istotny sposób stanowiący o wartości i wizerunku rodzimej 
sceny. 

Zgodnie z  rekomendacjami Kapituły, zaakceptowanymi przez prezydenta 
Krzysztofa Matyjaszczyka, laureatami Nagrody Teatralnej Prezydenta Miasta 
Częstochowy za sezon artystyczny 2018/2019 zostali:

• w kategorii „Najlepsza rola żeńska w premierowym w sezonie artystycz-
nym 2018/2019 spektaklu Teatru im. Adama Mickiewicza w Częstocho-
wie” - Agata Ochota za rolę Pani Venable w spektaklu „Nagle, zeszłego 
lata”  Tennessee Williamsa, w reżyserii Krzysztofa Knurka;

• w kategorii „Najlepsza rola męska w premierowym w sezonie artystycz-
nym 2018/2019 spektaklu Teatru im. Adama Mickiewicza w Częstocho-
wie” -  Waldemar Cudzik za rolę Merkina w spektaklu „Poniżej pasa” Ri-
charda Dressera, w reżyserii André Hübnera-Ochodlo;

• w kategorii „Twórca związany ze środowiskiem teatralnym Częstochowy” 
- Wojciech Kowalski za reżyserię i aktorstwo w spektaklu „Miłość - uwol-
nić słowa”.

Uroczystość wręczenia Nagród odbyła się 20 października w Teatrze im. Ada-
ma Mickiewicza. Statuetką „Częstochowski Gall” uhonorowana została także 
Magdalena Piekorz - dyrektor artystyczna częstochowskiego Teatru, za reży-
serię spektaklu „Czyż nie dobija się koni?”, wybranego w plebiscycie publiczno-
ści „Spektaklem Sezonu 2018/2019”. 

Agnieszka Lipińska 

POSTROCKOWE OPOWIEŚCI

Tides From Nebula to jeden z najbardziej roz-
poznawalnych zespołów postrockowych. Ich 
monumentalne instrumentalne kompozycje 
długo się rozwijają, a potem wybuchają wśród 
gitarowych sprzężeń. Sami lubią określać swo-
ją muzykę mianem „kosmicznej”, stąd nazwa 
formacji, odnosząca się do mgławicy. W twór-
czości Tides From Nebula słychać echa twór-
czości takich zespołów, jak Mogwai, Explo-
sions In The Sky czy Cult Of Luna.
Zespół powstał na początku 2008 r., a ich de-
biutancki album „Aura” został bardzo entuzja-
stycznie odebrany zarówno przez krytyków, 

jak i słuchaczy. Zebrał również bardzo wyso-
kie noty w prasie polskiej  i zagranicznej. Już 
na początku kariery grupa zyskała opinię wy-
śmienitego zespołu koncertowego i świetne-
go muzycznego „towaru eksportowego”. Przy 
produkcji kolejnych dwóch płyt Tides From 
Nebula brały udział uznane osobistości świa-
ta muzyki. Zbigniew Preisner miał swój wkład 
przy „Earthshine”, a Christer Cederberg, który 
współpracował do tej pory m.in. z Anathemą  
i Tristanią, odpowiadał za ostateczne brzmie-
nie „Eternal Movement”. Z kolei czwarty album 
zespołu, „Safehaven”, przez wielu krytyków 

uważany jest za najdojrzalszy w ich dyskografii.    
Najnowsza, piąta płyta „From Voodoo to Zen”, 
to równocześnie pierwsza nagrana w trzyoso-
bowym składzie (Maciej Karbowski, Tomasz 
Stołowski i Przemek Węgłowski). Odejście ze 
składu Adama Waleszyńskiego nie wiązało się 
jednak z totalną rewolucją w repertuarze Tides 
From Nebula. Ich muzyka to nadal postroc-
kowe opowieści, nakreślone wyłącznie przy 
pomocy dźwięków. Bogate aranżacje, pełne 
epickiego rozmachu i filmowej wrażliwości. 
Tym razem jednak większą rolę odgrywają 
brzmienia  syntezatorowe.           af

Po trzyletniej przerwie Tides From Nebula powraca z nowym albumem zatytułowanym „From 
Voodoo to Zen” i wyrusza w trasę koncertową. Specjaliści od emocjonalnej, gitarowej muzyki 

instrumentalnej zagrają w Częstochowie  28 listopada, w Muzycznej Mecie. 

Pidżama Porno powstała w grudniu 1987 
roku z inicjatywy Krzysztofa Grabowskie-
go i Andrzeja Kozakiewicza, ówczesnych 
studentów poznańskiego uniwersytetu. 
W 1989 roku nagrali swój pierwszy mate-

riał, zatytułowany „Ulice jak stygmaty”. Rów-
nocześnie zadebiutowali na Dużej Scenie 
Festiwalu w Jarocinie, Festiwalu w Sopocie  
i jako pierwsza polska kapela undergroundo-
wa zagrali w Pradze. Bardzo szybko też stali się 
jednym z najważniejszych głosów w polskim 
rocku i zdobyli olbrzymią rzeszę fanów. 
Na kolejnych albumach („Futurista”, „Złodzieje 
Zapalniczek”, „Styropian”, „Ulice jak stygmaty – 
absolutne rarytasy”, „Marchef w butonierce”, 
„Bułgarskie Centrum”) zespół konsekwentnie 
podążał ścieżką szczerych i wnikliwych ob-
serwatorów rzeczywistości. Poetyckie teksty 
i wpadające w ucho melodie pozwoliły im 
przez lata rozgościć się na wszelakich listach 
przebojów. Lista hitów Pidżamy Porno jest 
naprawdę imponująca: „Ezoteryczny Poznań”, 
„Bal u Senatora ’93”, „Katarzyna ma katar”, „Pa-
sażer”  „Twoja Generacja”, „Nikt tak pięknie 

nie mówił, że się boi miłości”, „Wirtualni chłop-
cy” czy „Bon ton na ostrzu noża” itd. Legen-
darna jest też ich sceniczna charyzma, która 
sprawia, że zawsze grają przy pełnych salach, 
a po każdym koncercie powiększa się grono 
ich wielbicieli. 
Aktualnie Pidżama Porno funkcjonuje jako 
trio w składzie: Andrzej „Kozak” Kozakiewicz, 
Krzysztof „Grabaż” Grabowski i Rafał „Kuzyn” 
Piotrowiak. W tym roku grupa, wraz basistą 
Longinem Lo oraz gitarzystą Piotrkiem Załę-
skim, weszła do pleszewskiego studia Rock 
Sun Studio i nagrała premierowy materiał. 
„Sprzedawca jutra” zawiera  dwanaście pre-
mierowych piosnek i jest wolny od jakiejkol-
wiek elektroniki. Czyste gitarowe granie i moc-
ne teksty o tematyce polityczno-społecznej 
tworzą tu ponurą i przygnębiającą opowieść 

o naszej współczesności.  9 listopada warto 
pojawić się w klubie Rura i usłyszeć ją  

z pierwszej ręki.          af

Fani Pidżamy Porno czekali na 
nowy album 15 lat. Wierzyli 

w niego, mimo że po drodze zespół 
zawiesił działalność i ogłaszał 

koniec muzycznej działalność. Na 
szczęście kilka lat temu muzycy 
wrócili do wspólnego koncerto-
wania, by ostatecznie wejść do 

studia i nagrać „Sprzedawcę jutra”. 
Płyta miała swoją premierę kilka 
tygodni temu, a już 9 listopada 

będzie można ją usłyszeć na 
żywo w częstochowskim 

klubie Rura.   

Agata Ochota

Waldemar Cudzik

Wojciech Kowalski
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DEKONSTRUKCJA MĘŻCZYZNY

Andrzej Saramonowicz - 
scenarzysta, reżyser filmowy, 
producent, dziennikarz 
i dramaturg -  debiutuje 
w Częstochowie jako reżyser 
teatralny. Do repertuaru Teatru 
im. A. Mickiewicza wprowadza 
kultowy „Testosteron”, którego 
jest autorem. Widzowie tytuł 
kojarzą przede wszystkim 
z jego filmowej 
adaptacji z 2007 r.  

Magda Fijołek: Ten debiut teatralny to wy-
zwanie czy też raczej kusząca propozycja?

Andrzej Saramonowicz: Jedno i  drugie. 
A  przede wszystkim pragnienie, by – o  ile to 
możliwe – przeżywać życie w  jak najbardziej 
atrakcyjny sposób. Nie chcę się nudzić twórczo, 
więc staram się być nieustannie kreatywnym 
i  dostarczać sobie nowych bodźców. A  teatr 
fascynuje mnie od lat. Najpierw jako widza, po-
tem autora sztuk, teraz poczułem, że chcę spró-
bować pracy reżysera teatralnego. Wierzę, że 
dzięki temu będę miał również coś ciekawego 
do powiedzenia. Ale zdaję też sobie sprawę, że 
moje subiektywne pragnienia to mało i wiem, 
że najważniejsza jest publiczność oraz jej satys-
fakcja. A  już zwłaszcza w  przypadku komedii. 
Więc obiecuję, że będzie śmiesznie, momenta-
mi też refleksyjnie, a moim największym marze-
niem jest zrobić na tyle atrakcyjny spektakl, by 
widzowie chcieli go obejrzeć więcej niż raz. Bo 
naprawdę udana komedia to jest zawsze pro-
dukt wielokrotnego użytku.

Tak jak było to w przypadku inscenizacji „Te-
stosteronu” w  wielu teatrach w  Polsce oraz 
w  Czechach, Słowacji, Turcji, Bułgarii, Rosji, 
Austrii, Rumunii, Estonii, Litwie, Białorusi 
i na Węgrzech? 

To prawda, wszędzie, gdzie „Testosteron” był do 
tej pory grany, stawał się frekwencyjnym sukce-
sem, choć za każdym razem reżyserował go ktoś 
inny. Teraz przyszedł czas na reżyserską wersję 
samego autora.  

Czego mogą się spodziewać widzowie po 
Pana spektaklu, szczególnie ci, którzy wi-
dzieli już filmową wersję „Testosteronu”?
Tego, że zobaczą tę samą historię, ale zupełnie 
inaczej opowiedzianą. Przypominam, że film 
z 2007 roku był adaptacją sztuki, którą napisa-
łem pięć lat wcześniej. Ci, którzy znają jedynie 
wersję filmową, zdziwią się, że jest dużo mniej 
bohaterów, nie ma na przykład żadnych ko-
biet. Moim zdaniem „Testosteron” sceniczny 
ma czystszą formę niż film, choćby dlatego, że 
idealne zachowuje klasyczną zasadę jedności 
czasu, miejsca i akcji – wszystko dzieje się jed-

nej nocy, w  jednym miejscu, z  tymi samymi 
bohaterami. W  częstochowskiej inscenizacji 
wszyscy spotykają się w japońskiej restauracji 
sushi, gdzie odbywa się wesele po ślubie, do 
którego nie doszło. W „Testosteronie” z  2019 
roku poczyniłem dużo zmian w stosunku do 
pierwotnego tekstu sztuki sprzed siedemna-
stu lat i takiej wersji po liftingu nigdzie jesz-
cze nie było. Bardzo mi zależało, by nie był 
to odgrzewany kotlet, tylko całkiem nowe, 
świeże danie. Nie należy się spodziewać far-
sy z  grubym chichotem, ale inteligentnej, 
momentami wręcz gorzkiej, komedii. Choć 
śmiechu będzie w niej sporo, obiecuję. 

Główną myślą sztuki jest dekonstrukcja 
męskiego żywiołu, zdarcie  z  niego róż-
nych masek. Co zatem mężczyzna skrywa 
pod tymi wszystkimi maskami?

Wrażliwość, delikatność i pragnienie miłości.  

Czy z perspektywy 17 lat, od kiedy napisał 
Pan tekst sztuki, mężczyźni się zmienili? 
Jacy są  obecnie?

Myślę, że obecnie mężczyźni – zwłaszcza mło-
dzi – są jeszcze bardziej zdezorientowani i nie-
pewni roli, jaką mają pełnić we współczesnym 
świecie niż w czasach, kiedy napisałem tę sztu-
kę. U  kobiet wzrasta silne poczucie podmio-

towości, tymczasem mężczyźni zaczynają się 
coraz poważniej lękać, że fundament, na któ-
rym ich rola kulturowa (lider, opiekun rodziny, 
przewodnik itp.) została zbudowana, się wy-
wrócił. Proszę zobaczyć, do czego to prowadzi: 
według ostatnich badań, współczesne młode 
Polki idą w  kierunku liberalizmu, zaś młodzi 
Polacy – zwłaszcza ci słabo wykształceni - za-
sklepiają się w  jakiejś wulgarnej wariacji neo-
konserwatywnej, która najchętniej ponownie 
zapędziłaby kobiety do kuchni, macierzyń-
stwa, modlitwy i posługi seksualnej. To wszyst-
ko ze strachu. Bo czego się najbardziej boi mło-
dy Polak bez studiów? Wojny? Śmierci? Chorób 
cywilizacyjnych? Zmian klimatycznych, które 

utrudnią mu życie? Nie. On drży przed tęczową 
flagą i  jakimś wyimaginowanym potworem 
o imieniu Dżender. Przecież to żałosne. 

Pan ma liberalne poglądy? 

Liberalno-konserwatywne.

Oooo, a jakie konserwatywne?
Rodzina jest dla mnie najważniejsza. To w dzi-
siejszym świecie bez wątpienia mocno konser-
watywne stanowisko. Ale przede wszystkim 
jestem liberałem, który dopuszcza do istnienia 
bardzo wiele modeli życia społecznego i osobi-
stego. Uważam, że o ile nie krzywdzi się innych 
i nic na nich nie wymusza, to wszystko jest do-
zwolone. I z całego serca nie znoszę żadnych 
fundamentalizmów, bez znaczenia, czy są pra-
wicowe czy lewicowe. 

To jest Pana kolejne spotkanie z  Często-
chową. Współtworzył Pan tutaj film „Ideal-
ny facet dla mojej dziewczyny”, w zeszłym 
roku był gościem Festiwalu im. Braci Krze-
mińskich, teraz reżyseruje Pan spektakl...

No, a jako młody, zaangażowany katolik przy-
chodziłem tu czterokrotnie z pielgrzymką… 

Czyli można powiedzieć, że reżyserowanie 
spektaklu to Pana kolejna pielgrzymka do 

Częstochowy, a  pierwsza do częstochow-
skiego teatru?

I mam cichą nadzieję, że nie ostatnia. Z wiel-
ką radością przyjąłem zaproszenie dyrekcji 
Teatru im. A. Mickiewicza - Magdaleny Pie-
korz i Roberta Dorosławskiego - bym właśnie 
w  Częstochowie zadebiutował jako reżyser 
teatralny. I na tyle mi się ta praca spodobała, 
że zaraz po tutejszym „Testosteronie” biorę się 
za reżyserowanie kolejnego spektaklu, tym ra-
zem w warszawskim Teatrze Polonia u Krysty-
ny Jandy. To będzie przestawienie, w którego 
pierwszym akcie pokażemy „Policję” Sławomi-
ra Mrożka, a w drugim moją prapremierową 
sztukę „Noc zatracenia”. Całość złoży się na 
obraz współczesnej Polski.  

Czy to oznacza, że Andrzej Saramonowicz 
będzie teraz reżyserem teatralnym?

Jeżeli publiczność dobrze przyjmie moją pra-
cę, to z wielką chęcią. Ale ja zawsze podkre-
ślam, że lubię wielobój. Więc mój kolejny plan 
po sztuce w Teatrze Polonia, to dokończenie 
scenariusza i  wyreżyserowanie na jego pod-
stawie filmu. A jeśli się nie uda – bo dożyliśmy 
smutnych czasów, kiedy poglądy polityczne 
twórcy mogą mu blokować dostęp do filmo-
wych funduszy – to może napiszę powieść? 
Nie wiem jeszcze, jak będzie, wiem tylko, że 

chcę żyć jako człowiek wewnętrznie wolny. 

A może powinien Pan zrobić film historycz-
ny? To dziś jest w modzie. 
Aż tak modny to ja być nie zamierzam. Bardzo 
lubię historię, studiowałem ją przecież, ale nic 
nie będę robił na siłę. Powtarzam – najważniej-
sze, by żyć jako człowiek wewnętrznie wolny.

Rozumiem, że w  częstochowskim teatrze 
nie czuje się Pan jak persona non grata?

Ależ skąd! Trudno mi sobie wyobrazić lepsze 
warunki do utraty teatralnego dziewictwa. 
Reżyseruję własną sztukę, z  aktorami, których 
sam do niej wybrałem i którzy z poświęceniem 
oddają się pracy, mam przychylność dyrekcji 
i wspaniałych współpracowników: muzykę do 
spektaklu zrobił wybitny polski jazzman Ma-
rek Napiórkowski, światło ustawiał operator, 
z  którym nakręciłem wszystkie swoje filmy, 
czyli Tomasz Madejski, scenografię i  kostiumy 
przygotowała niezwykle uzdolniona Zuzanna 
Markiewicz, a plakat narysował mistrz Andrzej 
Pągowski. Mam więc nadzieję, że wysiłek tej 
niezwykłej ekipy spodoba się publiczności 
w Częstochowie. A także wszędzie indziej, gdzie 
trafimy z tym spektaklem. Bo jeszcze raz muszę 
to podkreślić: robimy to wszystko, by widzom – 
obojętnie gdzie się z nimi spotkamy - sprawić 
naszym „Testosteronem” prawdziwą frajdę. 
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SPACER Z JULKIEM

ZAWADOWIE Z ZAWAD
Członkowie rodziny Zawadów od lat osiemdziesiątych XIX wieku do roku 1919 
byli właścicielami największego majątku ziemskiego na terenie Częstochowy.

August Zawada (1828–1899), zajmował się 
od 1849 r. ogrodnictwem. Związany był 
z Rudnikami Wieluńskimi. Na przełomie lat 
70. i 80. XIX wieku sprowadził się z rodziną 
do Częstochowy. Od początku XIX wieku 
był właścicielem majątku ziemskiego obej-
mującego obszar od ulicy Jasnogórskiej 
i między ulicami Cerkiewną (teraz Kilińskie-
go) i  Szkolną (obecnie J.H. Dąbrowskiego) 
ciągnący się aż do wsi Kiedrzyn (obecnie 
jest to dzielnica Częstochowy). Prowadził 
tam największy w  Częstochowie zakład 
ogrodniczy.   

August Zawada miał dwóch synów – Karo-
la i Władysława. Tak jak ojciec zajmowali się 
ogrodnictwem. Karol Zawada (1860–1916), 
ukończył progimnazjum w  Częstochowie, 
następnie gimnazjum w Warszawie. Kształ-
cił się dalej w zakresie ogrodnictwa: w War-
szawie, Heidelbergu i  Lipsku. Ostatecznie 
ukończył Królewski Instytut Pomologiczny 
w  Prószkowie (Proskau, Prosków) k. Opola 
(rzekomo miał tam uzyskać stopień dokto-
ra pomologii, co było jednak poddawane 
w  wątpliwość). Praktykę ogrodniczą odby-
wał w  ogrodach aklimatyzacyjnych i  po-
mologicznych we Francji, Belgii, Niemczech 

i Rosji. W 1891 r. założył szkołę ogrodniczą; 
należała ona do kategorii najniższych, o wy-
łącznie praktycznym kierunku nauczania, 
który był urozmaicany jedynie pogadanka-
mi z zakresu teorii. W 1902 r. władze rosyj-
skie po przeprowadzonej kontroli zamknęły 
szkołę. W  grudniu 1891 r. był inicjatorem 
rozpowszechnionej przez „Kurier Codzien-
ny” akcji zadrzewiania dróg i obejść domo-
wych. Uczestniczył w zjazdach ogrodników 
oraz wielu wystawach ogrodniczych w kra-
ju i w Europie; m.in. na wystawie w Peters-
burgu w  1894 r. otrzymał 3 złote medale. 
Corocznie urządzał w swoim gospodarstwie 
ogrodniczym wystawę róż. W  1906 r. był 
współzałożycielem Częstochowskiego To-
warzystwa Ogrodniczego (CzTO); od tegoż 
roku aż do śmierci pełnił funkcję prezesa 
CzTO. Kierowane przez niego stowarzysze-
nie organizowało odczyty, pogadanki, zwie-
dzanie gospodarstw ogrodniczych i  rolni-
czych. Od 1912 r., zebrania CzTO odbywały 
się w dworku Zawadów. W latach 1903–07, 
po zaciągnięciu kredytu, wybudował na 
terenie swojej posiadłości koszary dla sta-
cjonujących w mieście 7 i 8 pułku strzelców. 
Zawada był jednym z organizatorów Wysta-
wy Przemysłu i Rolnictwa w Częstochowie. 

Na terenie zakładu ogrodniczego Zawady 
organizowano zabawy, z  których dochód 
przeznaczany był na cele charytatywne, 
przeważnie na rzecz Towarzystwa Dobro-
czynności dla Chrześcijan, na tzw. wpisy 
szkolne niezamożnych uczniów miejsco-
wych gimnazjów, a  także na CzTO. Przed 
1916 r. Zawada zapisał koszary (o wartości 
400 tysięcy rubli), których był właścicielem 
i teren, na którym zostały wybudowane, na 
rzecz instytucji dobroczynnych w  mieście. 
Zmarł 19 XII 1916 r. w  Częstochowie i  zo-
stał pochowany na cmentarzu św. Rocha 
(w sektorze 14, rząd A, grób nr 7). 

Władysław Zawada (1863–1919), młod-
szy syn Augusta Zawady ukończył gimna-
zjum w  Warszawie, następnie studiował 
w  Królewskim Instytucie Pomologicznym 
w Prószkowie (Proskau, Prosków) k. Opola. 
Po ukończeniu studiów (z  odznaczeniem) 
i otrzymaniu tytułu botanika architekta po-
wrócił do Królestwa Polskiego, gdzie przez 
jakiś czas zdobywał wiedzę praktyczną 
w zakresie ogrodnictwa. W latach 1886–89 
piastował posadę ogrodnika w  Cesarskim 
Ogrodzie Botanicznym w Petersburgu. W la-
tach 1890–94 pełnił funkcję dyrektora ogro-

du botanicznego w  Penzie. Przez pewien 
czas był także dyrektorem tamtejszej szko-
ły botanicznej. Około roku 1900, wezwany 
przez ojca Augusta, przyjechał do Często-
chowy. Znacznie rozszerzył zakład ogrod-
niczy ojca. Po jego śmierci przejął część 
majątku ziemskiego, który mu przypadł 
w udziale. Utworzył zakład ogrodniczy „Ha-
linów” (przy ul. Szkolnej): eksponaty z tego 
zakładu były prezentowane przez niego na 
wystawach m.in. w Warszawie, Petersburgu. 
W  swoim zakładzie prowadził warzywnic-
two, owocarstwo, szkółkarstwo liczące 150 
tysięcy drzew owocowych (grusze, jabłonie, 
śliwy, wiśnie) i ozdobnych (wiązy, tuje, lipy 
wielkolistne). W roku 1903 zajął się hodow-
lą kwiatów; początkowo sprowadzał kwiaty 
z Holandii, Stanów Zjednoczonych, później 
sam pracował nad tworzeniem nowych od-
mian. Wyhodowanym przez siebie nowym 
odmianom kwiatów (szczególnie mieczy-
kom) nadawał nazwy związane z  historią 

i kulturą Polski: „Polonia”, „Litwa”, „Kopernik”, 
„Kordecki”, „Mickiewicz”, „Słowacki”, „Cho-
pin”, „Matejko”. Na terenie zakładu ogrod-
niczego „Halinów” organizował wystawy 
kwiatów; m.in. w lipcu 1907 r. na wystawie 
pokazał ok. 5 tysięcy róż różnych odmian, 
a także goździki, hiacynty i lilie. Zmarł 
4 I 1919 r. w Częstochowie, został pochowa-
ny na cmentarzu św. Rocha (w sektorze 14, 
rząd 9, grób nr 3).

Karol i Władysław Zawadowie zmarli bezpo-
tomnie. W ich rodowej siedzibie – partero-
wym dworku przy ulicy Chłopickiego 90/98 
w  1925 r. utworzono Szpital dla Chorych 
Zakaźnych. Pozostał też budynek dawnych 
koszar – obecnie gmach służy Politechni-
ce Częstochowskiej i  Zespołowi Szkół im.  
W. Biegańskiego. Od początku lat 30. XX 
wieku do roku 1960 dzielnica (obecnie Ty-
siąclecia) nosiła nazwę Zawady.

Juliusz Sętowski

August Zawada z żoną Joanną z Drabikowskich (1832–1907), synami Karolem i Władysławem oraz córkami 
Emilią (1879–1936) i Wandą (1868–1924). Częstochowa, około 1888 r. Fot. ze zbiorów Agaty Szczecińskiej.

Koszary Zawady. 
Fot. ze zbiorów Muzeum Częstochowskiego.

Częstochowa otrzymała Grand Prix 
w  ogólnopolskim konkursie „Kryształy 
PR”. Została nagrodzona za „Najlepszą 
kreatywną kampanię promocyjną” oraz 
wyróżniona w  kategorii „Najlepsza ga-
zeta miejska”. 

Jury doceniło kampanię „Częstochowa - 
odkryj ją”, która polegała na wprowadze-
niu nowego logo i  identyfikacji wizualnej 
miasta, opartej na grze znaczeń. Pomysł 
na kampanię wziął się z  rozdzielenia na-
zwy miasta (Często - chowa), co zostało 
wykorzystane w  tworzeniu ideogramów 
i całej grafiki użytej przy produkcji gadże-
tów promocyjnych. Nasza gazeta już poraz 
kolejny została nagrodzona w tym konkur-
sie. Wcześniej otrzymywała Kryształy PR 
w  latach 2012, 2014 i  2017 - Grand Prix, 
a w 2016 – wyróżnienie.
 
Celem konkursu Kryształy PR jest promo-
wanie i  nagradzanie najbardziej warto-
ściowych inicjatyw jednostek samorządu 
terytorialnego i  organów administracji 
państwowej jako inspiratorów kreatyw-
nych działań i  rozwiązań. Do tegorocznej 
edycji konkursu zostało zgłoszonych 200 
projektów z całej Polski, w 6 kategoriach. 
Organizatorem wydarzenia są twórcy co-
rocznej Ogólnopolskiej Konferencji PR 
w  Samorządzie i  Administracji Państwo-
wej.  Grand Prix oraz wyróżnienie przy-
znano naszemu miastu podczas XV Ogól-
nopolskiej Konferencji PR w  Samorządzie 
i Administracji Państwowej w Katowicach.

KRYSZTAŁY PR
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01.11 piątek

02.11 sobota
 
II liga koszykówki mężczyzn: AZS Częstochowa - 
Basket Hills Bielsko-Biała 
Organizator: Klub Uczelniany AZS Politechniki Częstochowskiej 
Hala Sportowo-Widowiskowa „Polonia”, ul. Dekabrystów 43 

Parkrun – godz. 9.00
Bezpłatny bieg na dystansie 5 km z pomiarem czasu. 
Rejestracja: www.parkrun.pl
Promenada Niemena przy Lasku Aniołowskim

Biegam bo lubię – godz. 9.30
Bezpłatne treningi dla amatorów z instruktorami lekko-
atletyki
Miejski Stadion Lekkoatletyczny, ul. Dąbrowskiego 58/64

= Indywidualne zajęcia artystyczne dla dzieci,  
 młodzieży i dorosłych  - godz. 10.00 - 20.00
 Koszt: 50 zł
= Grupowe zajęcia artystyczne dla dzieci, 
 młodzieży i dorosłych  - godz. 10.00 - 12.00 
 Koszt: 35 zł 
Obowiązują wcześniejsze zapisy: tel. 508 218 001
Pracownia Sztuk Plastycznych, al. Niepodległości 50 lok. 112

Seans filmowy:
= „Ikar. Legenda Mietka Kosza” - godz. 12.00 i 18.15
= „Bóg istnieje, a jej imię to Petrunia” - godz. 14.30 
= „Leonardo. Dzieła wszystkie” /WIELKA SZTUKA 
 NA EKRANIE/ - godz. 16.30 
= „Obywatel Jones” - godz. 20.30
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, 
al. Najświętszej Maryi Panny 64

„Bóg istnieje, a jej imię to Petrunia” 
2 listopada - godz. 14.30 
6 listopada – godz. 20.30
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, 
al. Najświętszej Maryi Panny 64
Film czołowej macedońskiej reżyserki Teony Strugar 
Mitevskiej inspirowany jest wydarzeniami z 2014 roku, 
które wywołały falę dyskusji o roli kobiet we współcze-
snym świecie i kościele. Akcja rozgrywa się w niewielkim 
miasteczku we wschodniej części Macedonii. Co roku 
w styczniu miejscowy pop wrzuca do rzeki drewniany 
krzyż, za którym do wody wskakują setki mężczyzn. 
Ten, komu uda się go wyłowić, może liczyć na szczęście 
i dobrobyt. Tak przynajmniej było do czasu, gdy sztuka ta 
powiodła się Petrunii. Wśród lokalnej społeczności szok 
miesza się z wściekłością, bo jak to w ogóle możliwe, że 
kobieta miała czelność wziąć udział w męskim rytuale. 
Wybucha mały skandal, zwłaszcza że Petrunia nie zamie-
rza ustąpić ani na krok. 

Koncert Mateusz Pospieszalski Quintet – godz. 19.00 
Muzeum Monet i Medali Jana Pawła II, ul. Jagiellońska 67/71
Bilety: 30 zł

Koncert Kamila Bednarka – godz. 20.30
Klub Rura, al. Najświętszej Maryi Panny 38

03.11 niedziela
Seans filmowy:
= „Van Gogh u bram wieczności” - godz. 12.00 
= „Był sobie pies 2” /MŁODY ILUZJONISTA/ - 
 godz. 14.15 
= „Leonardo. Dzieła wszystkie” /WIELKA SZTUKA 
 NA EKRANIE/ - godz. 16.15 
= „Ikar. Legenda Mietka Kosza” - godz. 18.00 
= „Obywatel Jones” - godz. 20.15
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, al. Najświętszej Maryi Panny 64

Spektakl: „Testosteron” /PREMIERA/ - godz. 19.00
Teatr im. A. Mickiewicza, ul. Kilińskiego 15
Bilety: 70 zł
Więcej s. 20-21 

04.11 poniedziałek
PKO Ekstraklasa piłki nożnej mężczyzn: RKS Raków - 
Wisła Kraków 
Organizator: RKS Raków Częstochowa S.A.
GIEKSA Arena Bełchatów, ul. Sportowa 3, Bełchatów

4-9 listopada 
Indywidualne zajęcia artystyczne dla dzieci, młodzieży 
i dorosłych  - godz. 10.00 - 20.00 
Obowiązują wcześniejsze zapisy: tel. 508 218 001
Pracownia Sztuk Plastycznych,  al. Niepodległości 50 lok.112
Koszt: 50 zł 

Seans filmowy:
= „Ikar. Legenda Mietka Kosza” - godz. 13.45  i 18.00
= „Van Gogh u bram wieczności” - godz. 16.00 
= „Obywatel Jones” - godz. 20.15
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, 
al. Najświętszej Maryi Panny 64

Grupowe zajęcia artystyczne dla dzieci, młodzieży 
i dorosłych  - godz. 16.00 - 19.00 
Obowiązują wcześniejsze zapisy: tel. 508 218 001
Pracownia Sztuk Plastycznych,  al. Niepodległości 50 lok.112
Koszt: 35 zł 

Spotkanie autorskie z Karoliną Wilczyńską – 
godz. 16.30
Biblioteka Publiczna, Filia nr 6, ul. Orkana 56 A 

= Spotkanie Chóru Coralmente – godz. 18.00
= Warsztaty tańców celtyckich i balfolkowych – 
 godz. 18.00
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1

05.11 wtorek
Spektakle: 
= Lekcje na temat - „Wesele” S. Wyspiańskiego – 
 godz. 10.00 i 12.00 
 Bilety: 22 zł 
= „Testosteron” /Premiera nauczycielska/ -
 godz. 19.00
 Bilety: 35 zł 
Teatr im. A. Mickiewicza, ul. Kilińskiego 15

Komputeromania – godz. 10.00 - 11.00 i 12.00 - 13.00
Zajęcia dla seniorów, mające na celu przybliżenie zasad 
korzystania z Internetu. Obowiązują wcześniejsze zapisy:  
tel. 34 363 39 37.
Biblioteka Publiczna, Filia Muzyczna, al. Niepodległości 41

Konsultacje z doradcą zawodowym dla osób 
poszukujących pracy – godz. 10.00 – 11.00
Biblioteka Publiczna, Filia nr 20, ul. W. Gombrowicza 15

Biblioteka Malucha - godz. 11.00 - 12.00
Zajęcia dla dzieci w wieku od  2 do 4 lat (które nie uczęsz-

POŚWIATOWSKA

Halina Poświatowska z całą pewnością należy 
do poetyckiego kanonu, który po prostu wy-
pada znać. Szczególną popularnością cieszy 
się ona w rodzinnym mieście. W Częstochowie 
działa Dom Poezji - czyli muzeum poświęcone 
jej osobie i twórczości – oraz, od czterdziestu 
pięciu lat, odbywa się tutaj konkurs poetycki 
jej imienia.
Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Haliny 
Poświatowskiej powstał z inicjatywy kłobuc-
ko-częstochowskiej grupy poetyckiej im. 
Władysława Sebyły i to właśnie w Kłobucku,  
w 1974 roku, odbywały się pierwsze wydarze-
nia literackie związane z konkursem. Obecnie 
- od 1991 roku - głównym organizatorem im-
prezy jest Regionalny Ośrodek Kultury w Czę-
stochowie.
Konkurs obchodzi więc w tym roku swój jubile-
usz. Już po raz czterdziesty poetki i poeci z całe-
go kraju zmierzą się na strofy i wersy w dwóch 
kategoriach: „debiut” i „po debiucie”. Warto 
przypomnieć, że konkurs im. Poświatowskiej 
jest jednym z najstarszych i najbardziej presti-
żowych konkursów poetyckich w kraju. Brali w 
nim udział znani poeci i krytycy literaccy, wśród 
których można wymienić chociażby: Juliana 
Kornhausera, Jacka Podsiadło, Eugeniusza Tka-
czyszyna-Dyckiego, Urszulę Kozioł, Martę Pod-
górnik, Dariusza Sośnickiego, Jacka Dehnela, 
czy Marcina Świetlickiego.

Wyniki tegorocznej edycji poznamy na począt-
ku listopada, a werdykt z pewnością nie będzie 
należał do najłatwiejszych. Przede wszystkim 
dlatego, że organizatorzy otrzymali ponad 
1000 utworów od ponad 200 autorek i auto-

rów. Jury stoi więc przed nie lada wyzwaniem. 
A w tym roku tworzą je: Joanna Orska - krytycz-
ka literacka, historyczka literatury, pracująca 
w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu 
Wrocławskiego, Wojciech Kass - poeta, eseista, 
autor kilkunastu książek poetyckich, redaktor 

związany z dwumiesięcznikiem literackim „To-
pos” oraz Marcin Sendecki - poeta, dziennikarz, 
krytyk literacki.
Podstawowymi założeniami programowymi 
konkursu są: umożliwienie konfrontacji twór-
czości poetyckiej oraz integracja środowisk 
literackich. Dlatego tak ważne są wszelkie  
wydarzenia towarzyszące konkursowi, które 
często łączą literaturę z innymi działaniami 
artystycznymi. I tak, 8 listopada w ROK-u od-
będzie się spotkanie z jurorami konkursu oraz 
koncert zatytułowany „Poświatowska. Właśnie 
kocham”, w wykonaniu pianistki, kompozytor-
ki i wokalistki - Małgorzaty Bańki. 9 listopada, 
w Filharmonii Częstochowskiej odbędzie się 
uroczystość wręczenia nagród tegorocznym 
laureatom konkursu. Wydarzeniem towarzy-
szącym będzie inspirowany wystawą „Syrena 
herbem twym zwodnicza” i nowelą Franza 
Kafki spektakl muzyczny „Milczenie syren”. 
Wystąpią w nim, doskonale znana fanom pol-
skiego kina i teatru, Magdalena Cielecka oraz 
wiolonczelista Michał Pepol - członek Royal 
String Quartet - który jest zarazem scenarzystą 
i reżyserem widowiska.
Na wszystkie wydarzenia obowiązują bez-
płatne zaproszenia. Więcej szczegółowych 
informacji można znaleźć na stronie ROK-u:  
rok.czestochowa.pl.                                                           

   mw

PO RAZ 40.

POEZJA

Ponad tysiąc zgłoszonych wierszy, koncert Małgorzaty Bańki, spektakl muzyczny 
z Magdaleną Cielecką - tak w skrócie zapowiada się jubileuszowy konkurs poetycki 

im. Haliny Poświatowskiej i towarzyszące mu wydarzenia. 
Zdecydowanie jest na co czekać.

„Obywatel Jones” 
2 listopada- godz. 20.30
3-5 i 10 listopada – godz. 20.15
6-7 i 11-12 listopada – godz. 18.00
8 listopada – godz. 15.15
9 listopada – godz. 13.30
13 listopada – godz.15.20
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, al. Najświętszej Maryi Panny 64
Nagrodzony Złotymi Lwami najnowszy film Agnieszki 
Holland, jedna z najbardziej oczekiwanych premier 2019 
roku. Młody dziennikarz Gareth Jones (James Norton) 
zyskał sławę, pisząc artykuł o swoim spotkaniu z Adolfem 
Hitlerem, zaraz po przejęciu przez niego władzy w 1933 
roku. Teraz ambitny Walijczyk przymierza się do kolejnego 
wielkiego tematu – gwałtownej modernizacji Związku 
Radzieckiego. Chcąc gruntownie zbadać sprawę, reporter 

decyduje się na podróż do Moskwy, aby przeprowadzić 
wywiad ze Stalinem. Na miejscu poznaje młodą dzienni-
karkę Adę Brooks (Vanessa Kirby), pracującą dla Waltera 
Duranty’ego (Peter Sarsgaard), dzięki której odkrywa, że 
prawda o stalinowskim reżimie jest brutalnie tłumiona 
przez sowieckich cenzorów. Słysząc zatrważające plotki 
na temat wielkiej klęski głodowej w ZSRR, Jones udaje się 
w samotną podróż przez Ukrainę. Dziennikarz staje się 
naocznym świadkiem tragedii Hołodomoru. Miliony ludzi 
umierają z głodu, podczas gdy tony zboża sprzedawane 
są za granicę, by sfinansować proces industrializacji 
radzieckiego imperium. Po powrocie do Londynu, Jones 
pisze artykuł ukazujący horror, którego doświadczył. 
Publikacja jest wyciszana, a jej autentyczność podważana 
przez zachodnich dziennikarzy, pozostających pod 
wpływem Kremla.
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5-8 listopada 
,,Internet? Prosta sprawa’’ – godz. 12.00 – 14.00
Zajęcia z zakresu obsługi komputera i Internetu. 
Obowiązują wcześniejsze zapisy: tel. 34/323 66 39, 
filia7@biblioteka.czest.pl
Biblioteka Publiczna, Filia nr 7, al. Pokoju 15/17

,,Gry planszowe dla wszystkich’’ – godz. 13.00 – 16.00
Biblioteka Publiczna, Filia nr 25, ul. Wirażowa 8 A

Krasnale z szyszek – zajęcia plastyczne dla dzieci – 
godz. 14.30
Obowiązują wcześniejsze zapisy: tel. 34/60 71 95, 
filia21@biblioteka.czest.pl
Biblioteka Publiczna, Filia nr 21, ul. Orzechowa 14

= Spotkanie Częstochowskiego Klubu Kolekcjonera –  
 godz. 16.00
= „Spotkanie z Operą” Mirona Pietrasa –  godz. 17.00
= Warsztaty tańca dawnego – godz. 19.00
= „Biało-Czerwona”- wernisaż wystawy fotografii 
 Romana Timofiejuka i  Andrzeja Zembika – 
 godz. 19.00
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1

Zajęcia plastyczne dla dzieci – godz. 16.00 - 17.00
Biblioteka Publiczna, Filia nr 3, ul. Ułańska 5/7 

„Energia życiowa – gdzie ucieka i jak ją odzyskać?” - 
godz. 17.00 – 20.30
Warsztaty psychologiczne dla kobiet, 
finansowane dzięki Budżetowi Obywatelskiemu. 
Prowadząca: Mariola Trzepizur 
Biblioteka Publiczna, Filia nr 8, ul. Księżycowa 2

Nietypowy wykład „Osobowość narcystyczna” - 
godz. 18.00 - 20.00                          
Prowadzące:  Maja Wyremblewska i Dominika 
Miedzińska-Golczyk.
Obowiązują wcześniejsze zapisy: tel. 663 633 698 
i 605 285 995
Pracownia Psychoterapii i Pracy z Ciałem, ul. Waszyngtona 33/2
Koszt: 80 zł 

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

Toastmasters – Klub Publicznego Przemawiania 
I Przywództwa – godz. 18.00
Temat spotkania: Najzdrowsze jedzenie na świecie 
Techniczne Zakłady Naukowe, u. Jasnogórska 84/90

Wernisaż wystawy Wioli Gaszki „Świat-ło”  - 
godz. 18.00 
Filharmonia Częstochowska, ul. Wilsona 16

06.11 środa
Spektakle: 
= Lekcje na temat - „Wesele” S. Wyspiańskiego –   
 godz. 10.00 i 12.00 
 Bilety: 22 zł 
= „Testosteron” /Środa studencka/ -godz. 18.00
 Bilety: 35 zł 
Teatr im. A. Mickiewicza, ul. Kilińskiego 15

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

Podstawy obsługi komputera dla seniorów – 
godz. 11.00 – 12.00
Obowiązują wcześniejsze zapisy: tel. 34/369 70 72, 
filia3@biblioteka.czest.pl
Biblioteka Publiczna, Filia nr 3, ul. Ułańska 5/7

Plastyczne środy – warsztaty dla dzieci - 
godz. 12.30 – 14.30
Obowiązują wcześniejsze zapisy:  filia23@biblioteka.czest.pl
Biblioteka Publiczna, Filia nr 23, ul. Ludowa 58

Seans filmowy:
= „Van Gogh u bram wieczności” - godz. 13.30 
= „Ikar. Legenda Mietka Kosza” - godz. 15.45
= „Obywatel Jones” - godz. 18.00
= „Bóg istnieje, a jej imię to Petrunia” - godz. 20.30 
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, al. Najświętszej Maryi Panny 64

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

Warsztaty literackie Klubu „Złota Jesień” - godz. 16.00
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1

Warsztaty amigurumi „Kolorowe Zoo” –  
godz. 16.00 – 18.00
Spotkania mają na celu poznanie japońskiej metody 
szydełkowania – amigurumi. Zajęcia dla osób dorosłych, 
które znają podstawowe ściegi szydełkowe. 
Obowiązują wcześniejsze zapisy: tel.34/363 64 44, 
filia1@biblioteka.czest.pl  
Biblioteka Publiczna, Filia nr 1, al. Niepodległości 11 

,,Stolik pełen bajek’’ - godz. 16.00 - 17.30
Spotkania o charakterze literacko-plastycznym dla dzieci. 
Obowiązują wcześniejsze zapisy: tel. 34/322 31 04, 
filia10@biblioteka.czest.pl
Biblioteka Publiczna, Filia nr 10, ul. Michałowskiego 20

Warsztaty „Rodzicielstwo bez kar i nagród, czy to 
możliwe” - godz. 17.00 - 19.30                          
Prowadząca: Olga Pośpiech.
Obowiązują wcześniejsze zapisy: tel. 783 986 144
Pracownia Psychoterapii i Pracy z Ciałem, ul. Waszyngtona 33/2
Koszt: 80 zł 

Insulinooporność, zjawisko nadmiaru -  godz. 17.00                       
Cykliczne spotkania dotyczące zdrowego stylu życia, 
odżywiania, diety, typowania metabolicznego. 
Biblioteka Publiczna, al. Najświętszej Maryi Panny 22

Akademicki Koncert Kameralny - godz. 18.50
WYSTAWA: Magdalena Snarska  (Katedra Malarstwa UJD); 
WYKŁAD: ks. dr Grzegorz Szumera (Wyższe Seminarium 
Duchowne Archidiecezji Częstochowskiej) temat: „Kilka 
słów o Stwórcy i twórcy”; KONCERT: Julija Sadaunykaitė - 
fortepian (Uniwersytet Witolda Wielkiego w Kownie, Litwa); 
w programie: C. Debussy, M. Ravel, C. Vine
Filharmonia Częstochowska, ul. Wilsona 16
Bilety: 18 zł (normalny), 15 zł (ulgowy)

07.11 czwartek
Śniadanie z przedsiębiorcami: Jak wyjść z biznesem na 
nowe rynki zagraniczne - godz. 8.30
Organizator: Agencja Rozwoju Regionalnego 
w Częstochowie S.A.
Obowiązują wcześniejsze zapisy: tel. 34/360 56 88
Częstochowski Park Przemysłowo-Technologiczny, 
ul. Wały Dwernickiego 117/121

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

Czytanie na dywanie – godz. 11.00-12.00
Zajęcia literacko-plastyczne dla dzieci w wieku do lat 4 i ich  
rodziców 
Biblioteka Publiczna, Filia nr 3, ul. Ułańska 5/7

Seans filmowy:
= „Ikar. Legenda Mietka Kosza” - godz. 13.45 i 20.30

= „Van Gogh u bram wieczności” - godz. 16.00 
= „Obywatel Jones” - godz. 18.00
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, 
al. Najświętszej Maryi Panny 64

Akademia młodego konstruktora, technologa, progra-
misty – godz. 16.00 
Zajęcia z robotyki, czyli nauki konstruowania i programo-
wania poprzez zabawę klockami LEGO,  skierowane do 
dzieci w wieku od 8 do 10 lat.  Warsztaty dofinansowane 
z Budżetu Obywatelskiego.
Obowiązują wcześniejsze zapisy: tel. 34/322 31 04, 
filia10@biblioteka.czest.pl
Biblioteka Publiczna, Filia nr 10, ul. K. Michałowskiego 20 

Podsumowanie Konkursu Poezji Śpiewanej „*** żyje 
się tylko chwilę…” i koncert laureatów  - godz. 16.00 
Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie, ul. Ogińskiego 13 a 

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

Koncert dla Uniwersytetów III Wieku „Z wielkiej sceny 
i salonu” - godz. 17.00 
Wystąpią: Zespół Kameralny Filharmonii Częstochowskiej, 
Jacek Ozimkowski - bas, Beata Młynarczyk - prowadzenie 
koncertu.
Filharmonia Częstochowska, ul. Wilsona 16
Bilety: 22 zł 

Spotkanie z Jarosławem Kretem – godz. 17.00 
Prezenter pogody, dziennikarz telewizyjny, fotoreporter 
i podróżnik opowie o zmianach klimatycznych. Spotkanie 
finansowane z Budżetu Obywatelskiego. 
Biblioteka Publiczna, Filia nr 5, 
ul. Krasińskiego 4

„Częstochowa wczoraj i dziś” – wernisaż prac członków 
stowarzyszenia Senior Tur - godz. 17.00
Biblioteka Publiczna, al. Najświętszej Maryi Panny 22

Koncert Hot D’Jazz Trio 
7 listopada– godz. 19.00
Five O’Clock Jazz Club, ul. Wilsona 16
Zespół powstał w 2009 roku z inicjatywy Jacka Serczyka 
oraz Tomasza Kobieli. Ich celem stało się propagowanie 
muzyki Django Reinhardta oraz stylu Gypsy Swing. 
Muzycy występowali na takich festiwalach, jak: Riverboat 
Jazz Festival (Dania), Jazz Festival Birmingham (UK), 
Jazz und Blues Tage Verden (Niemcy),Hallevik Trad Jazz 
(Szwecja), Jazz Festival im. Louisa Armstronga Augustów, 
Jazz Festival Giżycko, Manu Summer Jazz Days Łódź. 
Koncertowali też przed wiedeńską publicznością na rzecz 
UNICEF. Współpracowali z takimi artystami, jak Roby 
Lakatos, Nigel Kennedy, Francesco Buzzurro. Trio tworzą 
Jacek Serczyk (gitara), Tomasz Kobiela (gitara) oraz 
Michał Rapka (kontrabas). Na repertuar zespołu składają 
się głównie kompozycje Django Reinhardta i Stephana 
Grappelliego, ale w programie ich koncertów można 
także usłyszeć standardy ze złotej ery swingu.

Babski comber – warsztaty artystyczne - godz. 18.00
Obowiązują wcześniejsze zapisy: tel. 508 218 001 
Pracownia Sztuk Plastycznych, al. Niepodległości 50 lok.112 
Koszt: 30 zł

Odkrywanie Częstochowy. Opowieści o Rosji i Polsce – 
godz. 18.00 
Spotkanie w ramach autorskiego cyklu Władysława 
Ratusińskiego. Gościem spotkania będzie Aleksiej Szkurat, 
poeta, malarz, bard ze Smoleńska. 
Muzeum Częstochowskie, Ratusz, al. Najświętszej Maryi Panny 45

Jazztochowa: Opowieści o Jazzie - spotkanie  
z Bogusławem Klimsą – godz. 19.00
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1

Koncert Hot D’Jazz Trio – godz. 19.00
Five O’Clock Jazz Club, ul. Wilsona 16

Otwarta grupa pracy z ciałem TRE - godz. 19.30 - 21.00                          
Prowadzący: Jakub Ritter. 
Obowiązują wcześniejsze zapisy: tel. 693 770 210. 
Pracownia Psychoterapii i Pracy z Ciałem, ul. Waszyngtona 33/2
Koszt: 50 zł 

Kabaret Ani Mru Mru „Cirque de Volaille” - godz. 20.45
ACK Politechniki Częstochowskiej, al. Armii Krajowej 23/25 
Bilety: 60 zł

08.11 piątek
Spotkanie autorskie i promocja książki Romana Sitkow-
skiego „Raków. Dzieje częstochowskiej dzielnicy” 
Miejski Dom Kultury w Częstochowie, ul. Łukasińskiego 50/68 

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

Spektakle: 
= „Stopklatka” – godz. 10.00 i 12.00 
 Bilety: 22 zł 
= „Testosteron” - godz. 19.00
 Bilety: 50 zł (normalne parter), 45 zł (ulgowe parter), 
 45 zł (normalne balkon), 40 zł (ulgowe balkon)
Teatr im. A. Mickiewicza, ul. Kilińskiego 15

Częstochowskie Urodziny Niepodległej - godz. 12.00
Plac Orląt Lwowskich
Więcej s. 40

Seans filmowy:
= „Ukryta gra” - godz. 14.00 i 20.30
= „Obywatel Jones” - godz. 15.15
= „Podziemie nadziei” - godz. 18.00
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, 
al. Najświętszej Maryi Panny 64

Zajęcia plastyczno-literackie -  godz. 14.00 - 16.00
Biblioteka Publiczna, Filia nr 25, ul. Wirażowa 8 A

„Kreatywna biblioteka – jesienne girlandy” - 
godz. 16.00 - 18.00
Warsztaty plastyczne dla dzieci w wieku 
od 4 do 10 lat
Biblioteka Publiczna, Filia nr 14, ul. Norwida 17/21

Akademia młodego konstruktora, technologa, progra-
misty – godz. 16.00 
Zajęcia z robotyki, czyli nauki konstruowania i programo-
wania poprzez zabawę klockami LEGO,  skierowane do 
dzieci w wieku od 8 do 10 lat.  Warsztaty dofinansowane 
z Budżetu Obywatelskiego.
Obowiązują wcześniejsze zapisy: tel. 34/322 31 04, 
filia10@biblioteka.czest.pl
Biblioteka Publiczna, Filia nr 10, ul. K. Michałowskiego 20 
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czają do przedszkoli) i ich opiekunów
Biblioteka Publiczna, Oddział dla Dzieci i Młodzieży, al. Kościuszki 4

Konsultacje komputerowe dla seniorów – 
godz. 11.00 – 13.00
Obowiązują wcześniejsze zapisy: tel. 34/322 31 04, 
filia10@biblioteka.czest.pl
Biblioteka Publiczna, Filia nr 10, ul. K. Michałowskiego 20

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

Seans filmowy:
= „Polityka” /KINO SENIORA/ - godz. 12.00
= „Van Gogh u bram wieczności” - godz. 16.00 
= „Ikar. Legenda Mietka Kosza” - godz. 18.00
= „Obywatel Jones” - godz. 20.15
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, al. Najświętszej Maryi Panny 64

„Van Gogh u bram wieczności” 
3 listopada – godz. 12.00
4,5,7 listopada – godz. 16.00
6 listopada – godz. 13.30 
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, al. Najświętszej Maryi Panny 64
Najnowszy film Juliana Schnabla to zmysłowa opowieść 
o najbardziej owocnym i zarazem najbardziej dramatycz-
nym okresie życia Vincenta Van Gogha (Willem Dafoe). 
Malarz szuka nowego miejsca do życia. Za namową 
przyjaciela wyjeżdża z Paryża do Arles w Prowansji. Tam, 
zafascynowany feerią barw i grą światła, niedoceniany 
artysta tworzy swoje najsłynniejsze obrazy. Tam też, 
błąkając się po malowniczych polach, niosąc sztalugę, 
pędzle i farby, stopniowo popada w obłęd, a przy tym 
zyskuje pewność, że sensem jego życia jest sztuka. Film 
odkrywa tajemnicę jego zagadkowej śmierci i przedsta-
wia jako człowieka z krwi i kości, pełnego sprzeczności, 
wspieranego przez ukochanego brata i przyjaciela Paula 
Gauguina, z którym pod koniec życia popadł w śmiertelny 
konflikt. Opowiada o człowieku, który godzi się z wła-
snym przeznaczeniem i wbrew wszelkim przeszkodom do 
końca idzie swoją ścieżką. W doborowej obsadzie znaleźli 
się Mads Mikkelsen, Emmanuelle Seigner, Oscar Isaac 
i Rupert Friend. Willem Dafoe w głównej roli stworzył 
najwybitniejszą kreację w swojej karierze. Nie tyle zagrał 
Van Gogha, co się nim stał, za co zasłużenie otrzymał 
nagrodę dla najlepszego aktora na festiwalu w Wenecji 
i nominację do Oscara. 

Jazztochowa: Opowieści o Jazzie - spotkanie 
z Bogusławem Klimsą 
7 listopada – godz. 19.00
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1
W listopadzie festiwal JAZZtochowa zaprasza do wysłuchania opowieści o jazzie, którą przedstawi Bogusław Klimsa 
- muzyk, dziennikarz, kompozytor muzyki teatralnej i piosenek, reżyser, autor reportaży telewizyjnych oraz filmów do-
kumentalnych. Przygodę z jazzem rozpoczął na przełomie lat 50. i 60. w Katowicach, współtworzył wówczas szkolne, 
dixielandowe zespoły. Podczas studiów we Wrocławiu dał się poznać jako kompozytor i akompaniator w studenckich 
teatrach. Z własną sekcją instrumentalną pracuje w wielu polskich estradach, akompaniując piosenkarzom i aktorom. 
Bogusław Klimsa  jest obserwatorem prawie wszystkich edycji festiwalu Jazz Nad Odrą. Przez wiele lat czynnie uczest-
niczył w ich organizacji. W latach 1972-1975 pracował w biurze prasowym oraz w zespole redakcyjnym „Biuletynu 
Festiwalowego”. W latach 1973-1975 był członkiem komisji kwalifikacyjnej konkursu odbywającego się w ramach 
Jazzu Nad Odrą. W TVP Wrocław realizował w latach 1989-2008 liczne reportaże z festiwalu, w tym pięćdziesiąt sześć 
zapisów koncertów zespołów uczestniczących w Jazzie Nad Odrą. Wieloletnia dokumentacja muzycznych wydarzeń 
Wrocławia pozwoliła mu na realizację w roku 1995 pięcioodcinkowego serialu „Panorama Polskiego Jazzu”. Spotkanie 
z Bogusławem Klimsą poprowadzi Jarosław Woszczyna. 
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Spotkanie autorskie z Grażyną Ochenkowską – godz. 16.30
Spotkanie realizowane dzięki środkom z Budżetu 
Obywatelskiego.
Biblioteka Publiczna, Filia nr 7, al. Pokoju 15/17

Kobieta w biznesie - godz. 17.00 – 19.00
Prowadząca: Monika Krasicka-Krzyczmonik
Biblioteka Publiczna, Filia nr 3, ul. Ułańska 5/7

„Grecja i Turcja - pierwsze cywilizacje” - godz. 17.00 
Prowadząca: Marzena Łopacińska
Organizator: Klub Społecznych Opiekunów Zabytków OM PTTK
Urząd Stanu Cywilnego, ul. Focha 19/21

X Free Art Fest From Poland: Przegląd zespołów 
w kategorii Art Rock – godz. 18.00 
Scena TFP, al. Najświętszej Maryi Panny 2 
Wstęp wolny 

WBW 2019 • Częstochowa • Freestyle Battle – 
godz. 18.00
Klub Rura, al. Najświętszej Maryi Panny 38

Koncert Grupa MoCarta i Przyjaciele 
8 listopada – godz. 19.00
Filharmonia Częstochowska, ul. Wilsona 16
Jesień z roku na rok przynosi coraz więcej frustracji 
w polskim społeczeństwie z powodu deszczy, zimna 
i nieoczekiwanych wiatrów. Szansą na przełamanie 
złej aury z pewnością będzie koncert „Grupy MoCarta 
i Przyjaciół”. Zaproszenie Kwartetu do Filharmonii 
Częstochowskiej zechcieli przyjąć: Artur Andrus, Jaromir 
Nohavica, Zbigniew Zamachowski oraz Katarzyna Pako-
sińska. Grupa MoCarta od początku swojej działalności 
bardzo chętnie nawiązywała współpracę z wieloma 
wykonawcami. Wspólne koncerty, godziny rozmów na 
próbach, w samochodzie czy w garderobie scementowały 
te relacje i przeobraziły je w przyjaźnie. Nadszedł czas 
uczcić te wieloletnie znajomości! Koncert „Grupa MoCarta 
i Przyjaciele” powstał, aby publiczność mogła choćby 
przez dwie godziny cieszyć się życzliwością i sympatią 
emanującą ze sceny. Każdy z artystów podczas tego 
koncertu wykona ulubione utwory z własnego repertuaru, 
niektóre wspólnie z kwartetem. Grupa MoCarta również 
zagra to, co ma najlepszego. A wszystko w atmosferze 
przyjaźni, której nie da się ukryć. 

Koncert Pawła Łowickiego – godz. 19.00
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1
Bilety: 15 zł 

Koncert MILSEN i The Moon and The Sun – godz. 19.00
Klub Stacherczak, al. Kościuszki 1 
Bilety: 25 zł (przedsprzedaż), 30 zł (w dniu koncertu)  
 

40. Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Haliny Poświa-
towskiej: „Poświatowska. Właśnie kocham”  - muzycz-
ny spektakl Małgorzaty Bańki – godz. 19.00 
Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie, ul. Ogińskiego 13 a 

Koncert Grupa MoCarta i Przyjaciele – godz. 19.00
Organizator: Agencja Artystyczna Art Projekt
Filharmonia Częstochowska, ul. Wilsona 16
Bilety: 110-160 zł 

09.11 sobota
II liga koszykówki mężczyzn: AZS Częstochowa - 
MUKS 1811 Unia Tarnów 
Organizator: Klub Uczelniany AZS Politechniki Częstochowskiej 
Hala Sportowo-Widowiskowa „Polonia”, ul. Dekabrystów 43

Ekstraklasa tenisa stołowego kobiet: Bebetto AZS UJD 
Częstochowa - KU AZS UE Wrocław 
Organizator: KU AZS UJD im. Jana Długosza 
Akademickie Centrum Sportowe, ul. Zbierskiego 6 

I liga piłki siatkowej mężczyzn: Exact Systems Norwid 
Częstochowa - SMS PZPS Spała
Organizator: SSS-J Siatkówka 2002 
Hala przy IX LO im. C.K. Norwida, ul. Jasnogórska 8

II liga piłki nożnej mężczyzn: Skra Częstochowa - 
Stal Rzeszów
Organizator: Klub Sportowy SKRA Częstochowa S.A. 
Miejski Stadion Piłkarski, ul. Loretańska 20

II liga piłki siatkowej mężczyzn: Eco-Team AZS 2020 
Stolzle Częstochowa - UKS Sparta Grodzisk Mazowiecki 
Organizator: SKF Częstochowska Siatkówka 
Hala Sportowa Częstochowa, ul. Żużlowa 4

9-10 listopada 
Zawody w ramach Pucharu Polski w układaniu Kostki 
Rubika – Cube Factory Częstochowa
Miejski Dom Kultury w Częstochowie, ul. Łukasińskiego 50/68 

Parkrun – godz. 9.00
Bezpłatny bieg na dystansie 5 km z pomiarem czasu. 
Rejestracja: www.parkrun.pl
Promenada Niemena przy Lasku Aniołowskim

Biegam bo lubię – godz. 9.30
Bezpłatne treningi dla amatorów z instruktorami lekkoatletyki
Miejski Stadion Lekkoatletyczny ul. Dąbrowskiego 58/64

„Energia życiowa – gdzie ucieka i jak ją odzyskać?” - 
godz. 10.00
Warsztaty psychologiczne dla kobiet, 
finansowane z Budżetu Obywatelskiego. 
Prowadząca: Mariola Trzepizur 
Biblioteka Publiczna, Filia nr 7,  al. Pokoju 15/17

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

Seans filmowy:
= „Był sobie pies 2” /MŁODY ILUZJONISTA/ - godz. 11.00
= „Obywatel Jones” - godz. 13.30
= „Ukryta gra” - godz. 16.30
= „Madame Butterfly” /MET OPERA LIVE IN HD/ - godz. 18.55
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, al. Najświętszej Maryi Panny 64

40. Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Haliny Poświa-
towskiej: Spektakl muzyczny „Milczenie syren” – 
godz. 16.00 
Filharmonia Częstochowska, ul. Wilsona 16

„Kto Ty jesteś? Polak mały. Jaki znak Twój? Orzeł Biały” 
- wieczór wspólnego śpiewania najpiękniejszych pieśni 

w hołdzie ukochanej, Niepodległej Polsce – godz. 16.30 
Organizatorzy: ks. Gabriel Maciejewski i Aleksander Markowski 
Kościół pw. św. Maksymiliana Kolbego, ul Starzyńskiego 11 

X Free Art Fest From Poland: Bałkańskie klimaty – 
wystawa międzynarodowa – godz. 18.00 
Scena TFP, al. Najświętszej Maryi Panny 2 
Wstęp wolny 

„Dirty Dancing... po latach” - godz. 18.00
ACK Politechniki Częstochowskiej, al. Armii Krajowej 23/25  
 
Spektakl: „Testosteron” - godz. 19.00
Teatr im. A. Mickiewicza, ul. Kilińskiego 15
Bilety: 50 zł (normalne parter), 45 zł (ulgowe parter), 
45 zł (normalne balkon), 40 zł (ulgowe balkon)

Koncert Pidżama Porno – godz. 20.30
Klub Rura, al. Najświętszej Maryi Panny 38
Więcej s. 10 

10.11 niedziela
Seans filmowy:
= „Był sobie pies 2” /MŁODY ILUZJONISTA/ - 
 godz. 11.00
= „Ukryta gra” - godz. 14.00 i 18.30
= „Niewidoczne życie sióstr Gusmao” - godz. 15.50
= „Obywatel Jones” - godz. 20.15
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, al. Najświętszej Maryi Panny 64

„Białe róże – czerwone maki” - koncert na Święto 
Niepodległości -  godz. 18.00 
Wystąpią: Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Często-
chowskiej, Chór Filharmonii Częstochowskiej „Collegium 
Cantorum”, Janusz Siadlak - przygotowanie chóru, 
Adam Klocek – dyrygent
Filharmonia Częstochowska, ul. Wilsona 16
Bilety: 20 zł

X Free Art Fest From Poland: „Pomiędzy...” instalacja 
& warsztaty – godz. 18.00 
Scena TFP, al. Najświętszej Maryi Panny 2 
Wstęp wolny 

Spektakl: „Testosteron” - godz. 19.00
Teatr im. A. Mickiewicza, ul. Kilińskiego 15
Bilety: 50 zł (normalne parter), 45 zł (ulgowe parter), 
45 zł (normalne balkon), 40 zł (ulgowe balkon)

11.11 poniedziałek
2. Częstochowski Bieg Niepodległości
Organizator: Fundacja Jest Lepiej 
Park Wypoczynkowy „Lisiniec”, ul. Kordeckiego 99 

11-16 listopada 
Indywidualne zajęcia artystyczne dla dzieci, młodzieży 
i dorosłych  - godz. 10.00 - 20.00 
Obowiązują wcześniejsze zapisy: tel. 508 218 001
Pracownia Sztuk Plastycznych,  al. Niepodległości 50 lok.112
Koszt: 50 zł 

Seans filmowy:
= „Był sobie pies 2” /MŁODY ILUZJONISTA/ - godz. 11.00
= „Śladami Józefa Piłsudskiego w Częstochowie” 
 /wstęp wolny/ - godz. 13.30
= „Ukryta gra” - godz. 14.30 i 20.30
= „Podziemie nadziei” - godz. 16.15
= „Obywatel Jones” - godz. 18.00
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, al. Najświętszej Maryi Panny 64

Częstochowskie Urodziny Niepodległej - godz. 12.00
Więcej s. 40

Spektakl: „Weekend z R.” - godz. 17.00
ACK Politechniki Częstochowskiej, al. Armii Krajowej 23/25 
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Musical Metro – godz. 17.00
Hala Sportowa Częstochowa, ul. Żużlowa 4
Więcej s. 8

X Free Art Fest From Poland: Przegląd zespołów  
w kategorii Metalizacja dźwięku – godz.  18.00 
Scena TFP, al. Najświętszej Maryi Panny 2 
Wstęp wolny 

12.11 wtorek
Puchar Prezydenta w Brydżu Sportowym – 
Ogólnopolski Turniej Par 
Organizator: Stowarzyszenie Speedway Fan Club 
Restauracja Akwen, ul. Dekabrystów 45

Komputeromania – godz. 10.00 - 11.00 i 12.00 - 13.00
Zajęcia dla seniorów, mające na celu przybliżenie zasad 
korzystania z Internetu. Obowiązują wcześniejsze zapisy:  
tel. 34/363 39 37.
Biblioteka Publiczna, Filia Muzyczna, al. Niepodległości 41

Konsultacje z doradcą zawodowym dla osób 
poszukujących pracy – godz. 10.00 – 11.00
Biblioteka Publiczna, Filia nr 20, ul. W. Gombrowicza 15

Konsultacje komputerowe dla seniorów – 
godz. 11.00 – 13.00
Obowiązują wcześniejsze zapisy: tel. 34/322 31 04, 
filia10@biblioteka.czest.pl
Biblioteka Publiczna, Filia nr 10, ul. K. Michałowskiego 20

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

12-15 listopada 
,,Internet? Prosta sprawa’’ – godz. 12.00 – 14.00
Zajęcia z zakresu obsługi komputera i Internetu. 
Obowiązują wcześniejsze zapisy: tel. 34/323 66 39, 
filia7@biblioteka.czest.pl
Biblioteka Publiczna, Filia nr 7, al. Pokoju 15/17

,,Gry planszowe dla wszystkich’’ – godz. 13.00 – 16.00
Biblioteka Publiczna, Filia nr 25, ul. Wirażowa 8 A

Seans filmowy:
= „Niewidoczne życie sióstr Gusmao” - godz. 15.20
= „Obywatel Jones” - godz. 18.00
= „Ukryta gra” - godz. 20.30
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, 
al. Najświętszej Maryi Panny 64

Zajęcia plastyczne dla dzieci – godz. 16.00- 17.00
Biblioteka Publiczna, Filia nr 3, ul. Ułańska 5/7 

Warsztaty „Języki miłości, czyli co robić, aby partner 
czuł się kochany” - godz. 18.00 - 20.00                          
Prowadzące:  Maja Wyremblewska i Dominika 
Miedzińska-Golczyk.
Obowiązują wcześniejsze zapisy: tel. 663 633 698 
i 605 285 995
Pracownia Psychoterapii i Pracy z Ciałem, ul. Waszyngtona 33/2
Koszt: 80 zł 

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

Toastmasters – Klub Publicznego Przemawiania 
I Przywództwa – godz. 18.00
Temat spotkania: Rodzinne anegdoty historyczne  
Techniczne Zakłady Naukowe, u. Jasnogórska 84/90

Spektakl: „Rubinowe Gody” - godz. 19.00
ACK Politechniki Częstochowskiej, al. Armii Krajowej 23/25 

13.11 środa
Spektakle: 
= Kometa nad Doliną Muminków – godz. 10.00  
 Bilety: 22 zł 
= „Nagle, zeszłego lata” /Środa studencka/ - 
 godz. 18.00
Bilety: 30 zł 
Teatr im. A. Mickiewicza, ul. Kilińskiego 15

Podstawy obsługi komputera dla seniorów – 
godz. 11.00 – 12.00
Obowiązują wcześniejsze zapisy: tel. 34/369 70 72, 
filia3@biblioteka.czest.pl
Biblioteka Publiczna, Filia nr 3, ul. Ułańska 5/7

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

Otwarte spotkanie chustowe- godz. 15.00 – 17.00
Spotkanie dla rodziców noszących dzieci w chuście oraz 
tych, którzy chcą nauczyć się podstawowych lub bardziej 
zaawansowanych wiązań. 
Biblioteka Publiczna, Filia nr 3, ul. Ułańska 1

Seans filmowy:
= „Obywatel Jones”- godz. 15.20
= „Niewidoczne życie sióstr Gusmao” - godz. 18.00
= „Ukryta gra” - godz. 20.40
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, al. Najświętszej Maryi Panny 64

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

Warsztaty amigurumi „Kolorowe Zoo” –  
godz. 16.00 – 18.00
Spotkania mają na celu poznanie japońskiej metody 
szydełkowania – amigurumi. Zajęcia dla osób dorosłych, 
które znają podstawowe ściegi szydełkowe. 
Obowiązują wcześniejsze zapisy: tel.34/363 64 44, 
filia1@biblioteka.czest.pl  
Biblioteka Publiczna, Filia nr 1, al. Niepodległości 11 

= Warsztaty literackie Klubu „Złota Jesień” - 
 godz. 16.00
= Warsztaty dla dzieci Teatr Nieoczywisty  - 
 godz. 17.00
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1

Warsztaty genealogiczne „Jak samodzielnie konserwo-
wać dokumenty w rodzinnym archiwum” - godz. 17.00 
Organizator: Towarzystwo Genealogiczne Ziemi Częstochowskiej 
Archiwum Państwowe w Częstochowie, ul. Rejtana 13

Koncert 10 Tenorów - godz. 19.00 
Organizator: Agencja Brussa
Filharmonia Częstochowska, ul. Wilsona 16
Bilety: 110-120 zł 

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

Seans filmowy:
= „Ukryta gra” - godz. 14.00 i 16.00
= „Obywatel Jones”- godz. 17.45
= „Niewidoczne życie sióstr Gusmao”  - godz. 20.15
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, 
al. Najświętszej Maryi Panny 64

„Śladami Józefa Piłsudskiego w Częstochowie”
11 listopada – godz. 13.30
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, al. Najświętszej Maryi Panny 64
Częstochowa przed I wojną światową była jednym z najsilniejszych ośrodków PPS w Królestwie Polskim, a Józef 
Piłsudski, późniejszy Naczelnik Państwa Polskiego od 1902 roku przyjeżdżał tu kilkukrotnie. W ubiegłym roku powstał 
film dokumentalny o tych wizytach.  W filmie realizatorzy rekonstruują cztery wizyty Józefa Piłsudskiego w Częstochowie. 
Pokazują również archiwalne zdjęcia z tego czasu, do których udało im się dotrzeć,  a także miejsca, w których Józef 
Piłsudski bywał w Częstochowie. Film wsparty jest komentarzem historyków: dr. J.Sętowskiego, dr. R.Stefaniaka,  
dr. M.Kolmasiaka, G.Basińskiego oraz J.Dawida - wiceprzewodniczącego Stowarzyszenia Odbudowy Pomnika J.Pił-
sudskiego przy ul. Krakowskiej i o. St.Rudzińskiego. Rolę J.Piłsudskiego odtwarza M.Kula z Teatru im. A. Mickiewicza. 
Aktorzy, którzy wzięli udział w scenach rekonstrukcyjnych to Ł. Kolewiński, M.L. Ataniel, K.Chęciński, A. Zasoń, R. Bagrit 
i P. Taranek. Dużym wsparciem merytorycznym służył Ośrodek Dokumentacji Dziejów Częstochowy oraz inne miejskie 
instytucje, firmy i osoby prywatne.   
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Akademia młodego konstruktora, technologa, 
programisty – godz. 16.00 
Zajęcia z robotyki, czyli nauki konstruowania i programo-
wania poprzez zabawę klockami LEGO,  skierowane do 
dzieci w wieku od 8 do 10 lat.  Warsztaty dofinansowane 
z Budżetu Obywatelskiego.
Obowiązują wcześniejsze zapisy: tel. 34/322 31 04, 
filia10@biblioteka.czest.pl
Biblioteka Publiczna, Filia nr 10, ul. K. Michałowskiego 20 

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

Spotkanie z historią żydowską – godz. 17.00
Spotkanie z Wiesławem Paszkowskim, który opowie 
o żydowskim roku 
Biblioteka Publiczna, Filia nr 9, ul. Nowowiejskiego 15

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

Babski comber – warsztaty artystyczne - godz. 18.00
Obowiązują wcześniejsze zapisy: tel. 508 218 001 
Pracownia Sztuk Plastycznych, al. Niepodległości 50 lok.112 
Koszt: 30 zł

Promocja książki Zbisława Janikowskiego „Moja 
Częstochowa w PRL-u, mój PRL w Częstochowie” - 
godz. 18.00
Spotkaniu towarzyszyć będzie występ Chóru „Pochodnia”
Muzeum Częstochowskie, Ratusz, al. Najświętszej Maryi Panny 45

Koncert Stare Dobre Małżeństwo „Chłopiec z plakatu” 
- godz. 19.00
Organizator: Agencja Artystyczna Start
Filharmonia Częstochowska, ul. Wilsona 16
Bilety: 70-100 zł 

Otwarta grupa pracy z ciałem TRE - godz. 19.30 - 21.00                          
Prowadzący: Jakub Ritter. 
Obowiązują wcześniejsze zapisy: tel. 693 770 210. 
Pracownia Psychoterapii i Pracy z Ciałem, ul. Waszyngtona 33/2
Koszt: 50 zł 

15.11 piątek
Otwarcie wystawy malarstwa Wiesława Żydka
Miejski Dom Kultury w Częstochowie, ul. Łukasińskiego 50/68 

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

Spektakle: 
= „Tajemniczy Ogród”– godz. 10.00  
 Bilety: 25 zł 
= „Nagle, zeszłego lata” - godz. 19.00
 Bilety: 40 zł (normalne), 30 zł (ulgowe)
Teatr im. A. Mickiewicza, ul. Kilińskiego 15

Chustostarzy, czyli spotkanie rodziców chustonoszą-
cych- godz. 10.00 - 13.00
Prowadząca: Marlena Potiomkin. 
Obowiązują wcześniejsze zapisy: tel. 882 834 111.  
Pracownia Psychoterapii i Pracy z Ciałem, ul. Waszyngtona 33/2
Koszt: 5 zł 

Zajęcia plastyczno-literackie -  godz. 14.00 - 16.00
Biblioteka Publiczna, Filia nr 25, ul. Wirażowa 8 A

Seans filmowy:
= „Nie ma nas w domu” - godz. 14.15 i 20.30
= „Proceder ”- godz. 16.15
= „Ukryta gra” - godz. 18.45
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, al. Najświętszej Maryi Panny 64

„Kreatywne piątki”  - godz. 15.30
Warsztaty rękodzieła artystycznego dla seniorów, znających 
podstawy szydełkowania, finansowane z Budżetu Obywa-
telskiego. 
Obowiązują wcześniejsze zapisy: tel. 34/322 76 19, 
filia15@biblioteka.czest.pl
Biblioteka Publiczna, Filia nr 15, ul. Okulickiego 63

„Kreatywna biblioteka – grzybobranie” - 
godz. 16.00 - 18.00
Warsztaty plastyczne dla dzieci w wieku od 4 do 10 lat 
Biblioteka Publiczna, Filia nr 14, ul. Norwida 17/21  

Popołudnia w bibliotece – Baśniowe piątki - 
godz. 16.00 - 17.00
Biblioteka Publiczna, Filia nr 2, ul. Orlika-Rückemanna 35/37

Akademia młodego konstruktora, technologa, 
programisty – godz. 16.00 
Zajęcia z robotyki, czyli nauki konstruowania i programo-
wania poprzez zabawę klockami LEGO,  skierowane do 
dzieci w wieku od 8 do 10 lat.  Warsztaty dofinansowane 
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z Budżetu Obywatelskiego.
Obowiązują wcześniejsze zapisy: tel. 34/322 31 04, 
filia10@biblioteka.czest.pl
Biblioteka Publiczna, Filia nr 10, ul. K. Michałowskiego 20 

Warsztaty witrażu techniką Tiffaniego - godz. 16.30
Obowiązują wcześniejsze zapisy: tel. 508 218 001 
Pracownia Sztuk Plastycznych, al. Niepodległości 50 lok. 112 
Koszt: 60 zł

„Zamek Olsztyn krok po kroku. Spacerkiem po ruinie 
średniowiecznej warowni” - wykład dr. Czesława 
Hadamika - godz. 17.00
Muzeum Częstochowskie, Ratusz, 
al. Najświętszej Maryi Panny 45

Spotkanie autorskie z Alkiem Rogozińskim – 
godz. 18.00
Spotkanie realizowane dzięki środkom z Budżetu 
Obywatelskiego 
Biblioteka Publiczna, Filia nr 20, ul. Gombrowicza 15

Koncert Mery Spolsky: Bigotka Tour – godz. 19.00
Muzyczna Meta, ul . Jasnogórska 13

Koncert KęKę – godz. 19.00
Klub Rura, al. Najświętszej Maryi Panny 38

Playback: pokaz filmowy „Blue Ruine” - godz. 19.00 
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1

Rosyjski Balet Narodowy Kostroma - godz. 19.00
Organizator: Agencja Creare 
Filharmonia Częstochowska, ul. Wilsona 16
Bilety: 115-145 zł 

Wernisaż wystawy ELEMENTA artis – godz. 19.00 
Konduktorownia, ul. Piłsudskiego 34/36 
Więcej s. 17

16.11 sobota
II liga koszykówki mężczyzn: AZS Częstochowa - 
KK UR Bozza Kraków 
Organizator: Klub Uczelniany AZS Politechniki Częstochowskiej 
Hala Sportowo-Widowiskowa „Polonia”, ul. Dekabrystów 43

I liga piłki siatkowej mężczyzn: Exact Systems Norwid 
Częstochowa - KPS Siedlce 
Organizator: SSS-J Siatkówka 2002 
Hala przy IX LO im. C.K. Norwida, ul. Jasnogórska 8 

II liga piłki nożnej mężczyzn: Skra Częstochowa - 
Legionovia Legionowo 
Organizator: Klub Sportowy SKRA Częstochowa S.A. 
Miejski Stadion Piłkarski, ul. Loretańska 20

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

Parkrun – godz. 9.00
Bezpłatny bieg na dystansie 5 km z pomiarem czasu. 
Rejestracja: www.parkrun.pl
Promenada Niemena przy Lasku Aniołowskim

Wykład zielarski „Rośliny w dolegliwościach menopau-
zalnych” - godz. 9.00 - 11.00
Prowadząca: Agata Zaskórska. 
Obowiązują wcześniejsze zapisy: tel. 536 201 063 
Pracownia Psychoterapii i Pracy z Ciałem, ul. Waszyngtona 33/2 
Koszt: 50 zł 

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

Twierdza XIX - Festiwal Gier Planszowych i Karcianych – 
godz. 10.00 – 20.00
IV Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza, 
al. Najświętszej Maryi Panny 56

Spektakl „Dobry wieczór kawalerski, czyli na drugą 
nóżkę” - godz. 16.00 i 19.00
Organizator: Agencja NOVAKKA
Filharmonia Częstochowska, ul. Wilsona 16
Bilety: 60-130 zł 

Spektakl „Dobry wieczór kawalerski, czyli na drugą 
nóżkę” 
16 listopada - godz. 16.00 i 19.00
Filharmonia Częstochowska, ul. Wilsona 16
„Dobry Wieczór Kawalerski czyli na drugą nóżkę” to 
najnowsza odsłona sztuki pokazującej szaleństwo 
kawalerskiego wieczoru. Podążając za zmieniającymi się 
trendami i upływającym czasem, twórcy przygotowali 
spektakl, który ani na chwilę nie zwalnia tempa i zaprasza 
widzów na dwa akty doskonałej zabawy. Co może się 
wydarzyć podczas takiego wieczoru? Otóż wydarzyć 
może się wszystko! Każdy wieczór kawalerski to nieza-
pomniana impreza! A ta jest wyjątkowa, pełna humoru, 
przewrotna i nieprzewidywalna. Nasi bohaterowie mają 
za sobą zaskakujące życiowe doświadczenia z kobietami 
i wyciągają z nich odmienne wnioski na temat relacji 
damsko-męskich. „Dobry Wieczór Kawalerski czyli na 
drugą nóżkę” bawi słowem, sytuacją i szczerością. Nie 
brakuje w nim paru chwil na refleksję i krótką zadumę 
nad tym, nad czym zadumać się czasem trzeba. A wszyst-
ko to wybornie podane na scenie w formie błyskotliwych 
dialogów i dynamicznie wyreżyserowanych scen. „Dobry 
wieczór kawalerski czyli na drugą nóżkę” zaskakuje, 
relaksuje i, co najważniejsze, skutecznie poprawia humor. 

Seans filmowy:
= „Częstochowa w kadrze” - godz. 16.30 
= „Nie ma nas w domu” - godz. 18.30
= „Proceder ”- godz. 20.30
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, 
al. Najświętszej Maryi Panny 64

Wernisaż wystawy „Realizm, a zmysły mami” - 
godz. 19.00
Muzeum Częstochowskie, Pawilon Wystawowy, 
Park im. S. Staszica

Koncert Jubileuszowy Andrzeja Poniedzielskiego 
z okazji 40-lecia pracy artystycznej – godz. 19.00
ACK Politechniki Częstochowskiej, 
al. Armii Krajowej 23/25 

Koncert Jubileuszowy Andrzeja Poniedzielskiego 
z okazji 40-lecia pracy artystycznej 
16 listopada – godz. 19.00
ACK Politechniki Częstochowskiej, al. Armii Krajowej 23/25 
Andrzej Poniedzielski to poeta, autor tekstów piosenek, 
humorysta, twórca scenariuszy. 
Jest autorem ponad 200 wierszy oraz tekstów piosenek 
m.in. dla Edyty Geppert, Anny Marii Jopek, Seweryna 
Krajewskiego, Maryli Rodowicz, Lory Szafran, Anny 
Treter, Grzegorza Turnaua i Tadeusza Woźniaka. Pisał 
teksty do muzyki Seweryna Krajewskiego, Włodzimierza 
Nahornego, Janusza Strobla, Jerzego Satanowskiego. 
Wspólnie z Adamem Opatowiczem w Teatrze Polskim 
w Szczecinie stworzył spektakle: „Piosennik” i „Stacyjka 
Zdrój”. Wraz z Magdą Umer i Wojciechem Borkowskim 
stworzył spektakl parateatralny „Chlip-Hop – czyli 
nasza mglista laptop-lista”. Napisał również scenariusz 
i wraz z Adamem Opatowiczem wyreżyserował spektakl 
„Śpiewnik domowy” oparty na piosenkach i tekstach Jana 
Kaczmarka. W 2019 roku artysta obchodzi 65. urodziny 
i 40-lecie pracy twórczej, z tej okazji czeka nas wyjątko-
wy wieczór kabaretowy. W programie inteligentna satyra, 
humor, piosenki i doskonała zabawa. 

Spektakl: „Nagle, zeszłego lata” - godz. 19.00
Teatr im. A. Mickiewicza, ul. Kilińskiego 15
Bilety: 40 zł (normalne), 30 zł (ulgowe)

17.11 niedziela
Twierdza XIX - Festiwal Gier Planszowych i Karcianych – 
godz. 10.00 – 16.00
IV Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza, 
al. Najświętszej Maryi Panny 56

Koncert Teresy Werner – godz. 16.00 
ACK Politechniki Częstochowskiej, al. Armii Krajowej 23/25 

Seans filmowy:
= „Częstochowa w kadrze” - godz. 17.00 
= „Ukryta gra” - godz. 20.30
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, 
al. Najświętszej Maryi Panny 64

X Free Art Fest From Poland: Przegląd zespołów
 w kategorii  Hiphop/Rap & Free – godz.  18.00 
Scena TFP, al. Najświętszej Maryi Panny 2 
Wstęp wolny 

Popkulturowe przyjemności: David Lynch 
14 listopada – godz. 17.30
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1
Jak specjalista od kina autorskiego stał się ikoną popkultury? Z pewnością pomógł w tym serial „Twin Peaks”, który był 
prawdziwą rewolucją  na małym ekranie i trafił do masowego odbiorcy. Pomogły kontrowersje związane z ekranizacją 
fantastycznej prozy Franka Herberta i eklektyczne, gatunkowe zabawy w „Dzikości Serca”. Przede wszystkim jednak 
kluczowa była legenda, jaką zdążyła obrosnąć sama postać Lyncha. Mędrzec, sekciarski guru, mistyczny mag, przybysz 
z obcej planety... - fani plotkują w internecie, a reżyser uśmiecha się pod nosem i maluje obrazy oraz nagrywa kolejne 
płyty. W listopadzie, w ramach popkulturowych przyjemności, zapraszamy na  podróż po filmografii Lyncha. Przygotujcie 
się na prawdziwe wycieranie głowy!       

Koncert Mery Spolsky: Bigotka Tour 
15 listopada – godz. 19.00
Muzyczna Meta, ul . Jasnogórska 13
Mery Spolsky pisze teksty, zamienia je w piosenki i prowokuje... głównie do myślenia. Jej słowa są szczere, ubrane 
w mocne elektro-techno brzmienia i piosenkowe melodie. W zasadzie większość rzeczy robi sama, bo chce, żeby wszyst-
ko, co robi miało etykietkę „spolsky” – projektuje scenografię, grafiki oraz stroje, produkuje i komponuje. Jej najnowszy 
album „Dekalog Spolsky” to dziesięć zasad Mery Spolsky przedstawionych w dziesięciu piosenkach. Zawiera rady, 
jak pozbyć się codziennych trosk, jak zacząć kochać swoje uda, jak dbać o własną głowę oraz co robić, gdy instagram 
wkurza. Album tłumaczy również, czemu cieliste rajstopy są już niemodne i działa w myśl zasady, że przeklinać trzeba 
kulturalnie. Tematy miłosne schodzą na dalszy plan, bo Mery znudziła się już panem, którego na pierwszej płycie „miło 
było poznać”. Dziesięć przykazań spolsky uczy, że „nie mówi się drugiej osobie źle”, a wszystkie smutne myśli warto 
zamienić w „Technosmutek”. Zamiast myśleć o byłych, lepiej zjeść ciastko, a ulubione ciastko Mery to „Bigotka”, bo 
„zemsta jest słodka jak bigotka”. 
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„Jezioro łabędzie” Moscow City Ballet - godz. 18.00 
Organizator: Agencja MakroConcert
Filharmonia Częstochowska, ul. Wilsona 16
Bilety: 129-169 zł  

18.11 poniedziałek
18-23 listopada 
Indywidualne zajęcia artystyczne dla dzieci, młodzieży 
i dorosłych  - godz. 10.00 - 20.00 
Obowiązują wcześniejsze zapisy: tel. 508 218 001
Pracownia Sztuk Plastycznych,  al. Niepodległości 50 lok.112
Koszt: 50 zł 

Seans filmowy:
= „Ukryta gra” - godz. 14.30
= „Częstochowa w kadrze” - godz. 16.30
= „Proceder ”- godz. 18.00
= „Nie ma nas w domu” - godz. 20.30
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, al. Najświętszej Maryi Panny 64

Grupowe zajęcia artystyczne dla dzieci, młodzieży 
i dorosłych  - godz. 16.00 - 19.00 
Obowiązują wcześniejsze zapisy: tel. 508 218 001
Pracownia Sztuk Plastycznych,  al. Niepodległości 50 lok. 112
Koszt: 35 zł 

Robimy na drutach! - warsztaty rękodzieła - 
godz. 16.00 – 17.00
Biblioteka Publiczna, Filia nr 3, ul. Ułańska 5/7 

Spotkanie Chóru Coralmente – godz. 18.00
Warsztaty tańców celtyckich i balfolkowych – 
godz. 18.00
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1

Wernisaż wystawy fotografii Aleksandry Mstowskiej – 
godz. 18.00 
Zespół Szkół Przemysłu Mody i Reklamy im. W.S. Reymonta,
ul. Krakowska 80 F 

19.11 wtorek
Komputeromania – godz. 10.00 - 11.00 i 12.00 - 13.00
Zajęcia dla seniorów, mające na celu przybliżenie zasad 
korzystania z Internetu. Obowiązują wcześniejsze zapisy:  
tel. 34/363 39 37.
Biblioteka Publiczna, Filia Muzyczna, al. Niepodległości 41

Konsultacje z doradcą zawodowym dla osób poszukują-
cych pracy – godz. 10.00 – 11.00
Biblioteka Publiczna, Filia nr 20, ul. W. Gombrowicza 15

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

Konsultacje komputerowe dla seniorów – 
godz. 11.00 – 13.00
Obowiązują wcześniejsze zapisy: tel. 34 3223104, 
filia10@biblioteka.czest.pl
Biblioteka Publiczna, Filia nr 10, ul. K. Michałowskiego 20

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

= „W samo południe z muzyką country” Mirosława  
 Desperaka – godz. 12.00
= Spotkanie Częstochowskiego Klubu Kolekcjonera –  
 godz. 16.00
= „Spotkanie z Operą” Mirona Pietrasa –  godz. 17.00
= Warsztaty tańca dawnego – godz. 19.00
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1

19-22 listopada 
,,Internet? Prosta sprawa’’ – godz. 12.00 – 14.00
Zajęcia z zakresu obsługi komputera i Internetu. Obowiązu-
ją wcześniejsze zapisy: tel. 34/3236639, 
filia7@biblioteka.czest.pl
Biblioteka Publiczna, Filia nr 7, al. Pokoju 15/17

,,Gry planszowe dla wszystkich’’ – godz. 13.00 – 16.00
Biblioteka Publiczna, Filia nr 25, ul. Wirażowa 8 A

Seans filmowy:
= „Ukryta gra” - godz. 14.30 i 18.45
= „Proceder ”- godz. 16.15
= „Nie ma nas w domu” - godz. 20.30
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, al. Najświętszej Maryi Panny 64

Zajęcia plastyczne dla dzieci – godz. 16.00 - 17.00
Biblioteka Publiczna, Filia nr 3, ul. Ułańska 5/7 

Biblioteka na zdrowie! - godz. 16.30
Prowadząca: Grażyna Ochenkowska 
Spotkanie zorganizowane dzięki środkom z Budżetu 
Obywatelskiego.
Biblioteka Publiczna, Filia nr 13, ul. Mireckiego 28

Nietypowy wykład „Osobowość histrioniczna (kiedyś 
histeryczna)” - godz. 18.00 - 20.00                          
Prowadzące:  Maja Wyremblewska i Dominika 
Miedzińska-Golczyk.
Obowiązują wcześniejsze zapisy: tel. 663 633 698 
i 605 285 995
Pracownia Psychoterapii i Pracy z Ciałem, ul. Waszyngtona 33/2
Koszt: 80 zł 

Pokaz zdjęć „Beskidzkie wędrówki” - godz. 18.00
Prelegent: Jacek Szlasa 
Organizator: Klub Górski PTTK Częstochowa 
Urząd Stanu Cywilnego, ul. Focha 19/21

Toastmasters – Klub Publicznego Przemawiania 
I Przywództwa – godz. 18.00
Temat spotkania: Tak dla Ciebie - nie dla perfekcjonizmu   
Techniczne Zakłady Naukowe, u. Jasnogórska 84/90

20.11 środa
I liga piłki siatkowej kobiet: Galeria Jurajska Częstocho-
wianka - Stal Mielec 
Organizator: Klub Sportowy Częstochowianka 
Hala Sportowa Częstochowa, ul. Żużlowa 4 

Podstawy obsługi komputera dla seniorów – 
godz. 11.00 – 12.00
Obowiązują wcześniejsze zapisy: tel. 34/369 70 72, 
filia3@biblioteka.czest.pl
Biblioteka Publiczna, Filia nr 3, ul. Ułańska 5/7

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

Plastyczne środy – warsztaty dla dzieci - 
godz. 12.30 – 14.30
Obowiązują wcześniejsze zapisy:  
filia23@biblioteka.czest.pl
Biblioteka Publiczna, Filia nr 23, ul. Ludowa 58

Seans filmowy:
= „Nie ma nas w domu” - godz. 14.45 i 18.30
= „Ukryta gra” - godz. 16.45
= „Proceder ”- godz. 20.30
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, al. Najświętszej Maryi Panny 64

Tarcza, która mnie chroni - godz. 15.30 – 17.00
Warsztaty dla dzieci z okazji Tygodnia Edukacji Globalnej, 
podczas których uczestnicy poznawać będą prawa człowieka. 

Obowiązują wcześniejsze zapisy: tel. 34/360 61 09, 
oddim@biblioteka.czest.pl
Biblioteka Publiczna, Oddział dla Dzieci i Młodzieży, ul. Kościuszki 4 

Wyzwanie na odżywianie - godz. 16.30 – 18.00 
Prowadzenie: Emilia Pieńkowska, trener odżywiania. 
Obowiązują wcześniejsze zapisy:  tel. 34/369 70 72, 
filia3@biblioteka.czest.pl
Biblioteka Publiczna, Filia nr 3, ul. Ułańska 5/7 

Warsztaty „Gdy dziecko wpada w złość, a rodzic 
ma dość. Warsztat o złości” - godz. 17.00- 19.30                          
Prowadząca: Olga Pośpiech.
Obowiązują wcześniejsze zapisy: tel. 783 986 144
Pracownia Psychoterapii i Pracy z Ciałem, ul. Waszyngtona 33/2
Koszt: 80 zł

Koncert Marka Dyjaka – godz. 19.00
Teatr im. A. Mickiewicza, ul. Kilińskiego 15
Bilety: 60 zł (parter), 50 zł (balkon)

Koncert Marka Dyjaka 
20 listopada – godz. 19.00
Teatr im. A. Mickiewicza, ul. Kilińskiego 15
Sam siebie nazywa barowym grajkiem. Głos na granicy 
desperacji, krzyku i rozpaczy, nic sobie nie robi z takiej 
czy owakiej konwencji. Dyjak to Dyjak - mówią przyjacie-
le; facet, który żył po bandzie, pił po bandzie, aż dotarł 
do końca drogi. On też tak czuł. Nie każdemu odpowiada 
styl bycia Dyjaka, choć od jedenastu lat nie pije i walczy, 
to wciąż pozostaje sobą - i na tym polega jego niezwykły 
fenomen, który przyciąga koneserów dobrej muzyki. 
Bywały w jego karierze momenty, w których muzyk mógł 
iść za ciosem - wbić się na potocznie zwany „artystyczny 
świecznik”. Wolał jednak iść własną drogą, nie zawsze 
łatwą, lecz kierowaną przez siebie samego, nie oddał 
swojej kariery w cudze ręce. Niektórzy widzą w tym 
artystyczną pozę - Dyjaka wyklętego, samotnika i indywi-
dualistę. Mocnym głosem śpiewa równie mocne utwory, 
w których - jak mówią sami fani - jest krew, żółć i łzy. 

Wernisaż wystawy malarstwa Marka Teleszyńskiego – 
godz. 19.00
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1

21.11 czwartek
Seans filmowy:
= „Nie ma nas w domu” - godz. 14.45 i 18.30
= „Ukryta gra” - godz. 16.45
= „Proceder ”- godz. 20.30
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, 
al. Najświętszej Maryi Panny 64
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„Galeria literacka” - warsztaty pisarskie Towarzystwa 
Galeria Literacka – godz. 17.00
Muzeum Częstochowskie, Dom Poezji – Muzeum Haliny Poświa-
towskiej, ul. Jasnogórska 23 

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

Babski comber – warsztaty artystyczne - godz. 18.00
Obowiązują wcześniejsze zapisy: tel. 508 218 001 
Pracownia Sztuk Plastycznych, al. Niepodległości 50 lok.112 
Koszt: 30 zł

Wernisaż wystawy „Sens” – godz. 18.00
Miejska Galeria Sztuki, al. Najświętszej Maryi Panny 64 
Więcej s. 16

Spektakl: „Siła przyzwyczajenia (Cyrk egzystencjalny)” - 
godz. 19.00 
Teatr im. A. Mickiewicza, ul. Kilińskiego 15
Bilety: 40 zł (normalne), 30 zł (ulgowe)

Otwarta grupa pracy z ciałem TRE - godz. 19.30 - 21.00                          
Prowadzący: Jakub Ritter. 
Obowiązują wcześniejsze zapisy: tel. 693 770 210. 
Pracownia Psychoterapii i Pracy z Ciałem, ul. Waszyngtona 33/2
Koszt: 50 zł 

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

Konferencja „Zapomniany pisarz z Częstochowy. 
Wokół twórczości Władysława Lecha Terleckiego 
w 20. rocznicę śmierci” - godz. 12.00 - 15.00
Organizatorzy: Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza  
Oddział w Częstochowie, Instytut Literaturoznawstwa Uniwersytetu 
Przyrodniczo-Humanistycznego im. Jana Długosza w Częstochowie, 
Muzeum Częstochowskie, Towarzystwo Galeria Literacka
Muzeum Częstochowskie, Dom Poezji – Muzeum Haliny 
Poświatowskiej, ul. Jasnogórska 23

Zajęcia plastyczno-literackie -  godz. 14.00 - 16.00
Biblioteka Publiczna, Filia nr 25, ul. Wirażowa 8 A

Jubileusz 70. rocznicy istnienia Naczelnej Organizacji 
Technicznej (NOT) w Częstochowie oraz 50. rocznicy 
istnienia Domu Technika w Częstochowie -  godz. 15.30 
Współorganizacja: Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT
Muzeum Częstochowskie, Ratusz, al. Najświętszej Maryi Panny 45 

Seans filmowy:
= „Kult. Film” - godz. 15.30
= „Niebieskie Chachary” - godz. 17.15
= „Irlandczyk ”- godz. 19.00
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, al. Najświętszej Maryi Panny 64

„Kreatywna biblioteka – jesienny wianuszek na drzwi”  - 
godz. 16.00 - 18.00
Warsztaty plastyczne dla dzieci w wieku 
od 4 do 10 lat
Biblioteka Publiczna, Filia nr 14, ul. Norwida 17/21 

Radosna twórczość - godz. 16.00
Zajęcia plastyczne dla dzieci w wieku od 6 do 10 lat 
Obowiązują wcześniejsze zapisy: tel. 34/363 39 37
Biblioteka Publiczna, Filia Muzyczna, al. Niepodległości 41 

Finał Konkursu Filmowego „Video, Ergo Sum – Widzę, 
więc jestem” - godz. 18.00
Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie, ul. Ogińskiego 13 a 

Wystawa malarstwa i koncert Barbary Anny Wierzbic-
kiej – godz. 18.00 
Galeria ZPAP, al. Najświętszej Maryi Panny 57

Otwarcie wystawy oraz wręczenie nagród 1. Międzyna-
rodowego Biennale Fotografii Ulicznej „ MOMENT” - 
godz. 18.00
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1         Więcej s. 9

Spektakl: „Siła przyzwyczajenia (Cyrk egzystencjalny)” - 
godz. 19.00 
Teatr im. A. Mickiewicza, ul. Kilińskiego 15
Bilety: 40 zł (normalne), 30 zł (ulgowe)

Koncert zespołu Jary OZ - godz. 19.00
Miejski Dom Kultury w Częstochowie, ul. Łukasińskiego 50/68 

Jubileusz 50 lat pracy artystycznej Włodzimierza Kraw-
czyńskiego - godz. 19.00 
Wystąpią:  Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Częstochow-
skiej, Chór Filharmonii Częstochowskiej Collegium Cantorum,  
Chór Basilica Cantans, Janusz Siadlak - przygotowanie chó-
rów, Zygmunt Nitkiewicz, Włodzimierz Krawczyński, soliści 
-  Agata Widera, Małgorzata Siadlak, Weronika Kępka, Beata 
Nowicka, Grzegorz Rogut, Michał Kiepura, Michał Gębala, 
Tomasz Chmiel – dyrygent. W programie: „Powiedzcie to da-
lej” wiersze ks. Jana Twardowskiego z muzyką Włodzimierza 
Krawczyńskiego, instrumentacja – Tomasz Chmiel.
Filharmonia Częstochowska, ul. Wilsona 16
Bilety: 40 zł (normalny), 35 zł (ulgowy), 20 zł (UTW)

Noc Detektywów w Bibliotece - godz. 20.00- 6.00 
Nocne spotkanie w bibliotece dla młodych detektywów, w wie-
ku od 10 do 15 lat. W programie zagadki, szyfry i tajemnice, 
tworzenie portretów pamięciowych. Imprezę poprowadzi 
pisarz Dariusz Rekosz. Impreza finansowana ze środków 
Budżetu Obywatelskiego.  Obowiązują wcześniejsze zapisy: 
tel. 34/323 66 39 , filia7@biblioteka.czest.pl
Biblioteka Publiczna, Filia nr 7, aleja Pokoju 15/17  

23.11 sobota

„Echnaton” /MET OPERA LIVE IN HD/ 
23 listopada - godz. 18.55
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, al. Najświętszej Maryi Panny 64
Po raz pierwszy w transmisji do kin pojawi się jedna 
z najpiękniejszych oper współczesnych, skomponowane 
w stylu minimalistycznym arcydzieło Philipa Glassa, 
amerykańskiego kompozytora zręcznie poruszającego 
się między niemal wszystkimi rejonami muzyki: od popu, 
przez muzykę filmową (liczne nominacje do Oscarów 
i Złotych Globów), po operę. Postać faraona rewolucjoni-
sty Echnatona zaciekawia badaczy i miłośników historii 
starożytnej po dziś dzień, również dlatego, że po śmierci 
niemal wszystkie wzmianki o nim i jego wizerunki zostały 
wymazane przez kastę kapłańską, którą starał się pozba-
wić władzy. Obarczony wieloma schorzeniami Echnaton 
wprowadził w Egipcie kult jedynego boga Atona, boga 
słońce, i zbudował nową stolicę. To jego żoną była piękna 
Nefretete, uwieczniona dzięki sławnemu popiersiu.

Koncert Luxtorpeda 
23 listopada – godz. 19.30
Klub Rura, al. Najświętszej Maryi Panny 38
Zespół LUXTORPEDA powstał w 2010 roku z inicjatywy 
Roberta Friedricha, gitarzysty i wokalisty znanego 
z takich formacji, jak Acid Drinkers, Turbo, Flapjack, Arka 
Noego, 2Tm2,3 i KNŻ. Do współpracy muzyk zaprosił 
gitarzystę Roberta Drężka, basistę Krzysztofa Kmiecika, 
związanych wcześniej z Armią oraz z formacją 2Tm2,3 
oraz perkusistę Tomasza Krzyżaniaka, znanego wcześniej 
z Turbo i Armii. W 2011 roku w trakcie nagrywania albu-
mu skład uzupełnił wokalista Przemysław Frencel, raper 
znany z hip-hopowego duetu 52 Dębiec. Debiutancki 
album zatytułowany „LUXTORPEDA” ukazał się 9 maja 
2011 roku i jest połączeniem brzmień garażowo-punko-
wo-rockowych, teksty mówią o życiu każdego człowieka, 
o walkach, upadkach, powstaniach, ciemnościach i na-
dziei. Zespół dał się poznać szerszej publiczności podczas 
Jarocin Festiwal 2011 oraz podczas 17. edycji Przystanku 
Woodstock w 2011 r., a utwór „Autystyczny” wspiął się 
na pierwsze miejsca wielu list przebojów, między innymi 
w radiowej Trójce, Eska Rock i Antyradiu.  
9 maja 2012 r. ukazała się druga płyta zespołu pt. „Robaki“. 
Po miesiącu sprzedaży album uzyskał miano „złotej płyty“, 
a utwór „Wilki Dwa“ był 9 razy na pierwszym miejscu 
w prestiżowym notowaniu listy przebojów Polskiego 
Radia Programu III. W 2014 roku ukazał się trzeci album 
zespołu pod tytułem „A Morał Tej Historii Mógłby Być Taki, 
Mimo Że Cukrowe To Jednak Buraki”. Dyskografię zespołu 
zamyka, wydana w 2016 roku, płyta „MyWasWyNas”, która 
dotarła na 3. miejsce listy OLiS i zebrała bardzo pochlebne 
recenzje wśród dziennikarzy oraz wiernych słuchaczy.

II liga koszykówki mężczyzn: AZS Częstochowa - 
BS Polonia Bytom 
Organizator: Klub Uczelniany AZS Politechniki Częstochowskiej 
Hala Sportowo-Widowiskowa „Polonia”, ul. Dekabrystów 43

II liga piłki siatkowej mężczyzn: Eco-Team AZS 2020 
Stolzle Częstochowa - LUMKS Kasztelan Rozprza
Organizator: SKF Częstochowska Siatkówka 
Hala Sportowa Częstochowa, ul. Żużlowa 4

Parkrun – godz. 9.00
Bezpłatny bieg na dystansie 5 km z pomiarem czasu. 
Rejestracja: www.parkrun.pl
Promenada Niemena przy Lasku Aniołowskim

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

Seans filmowy:
= „Basia 3” /MŁODY ILUZJONISTA/ - godz. 11.00
= „Irlandczyk ”- godz. 13.00
= „Kult. Film” - godz. 16.45
= „Echnaton” /MET OPERA LIVE IN HD/ - godz. 18.55
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, al. Najświętszej Maryi Panny 64

Spektakl „Sztuka kochania, czyli sceny dla dorosłych” - 
godz. 16.00 
Organizator: Agencja CERTUS
Filharmonia Częstochowska, ul. Wilsona 16            Bilety: 50-110 zł 
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Spektakl: „Czyż nie dobija się koni?” - godz. 19.00 
Teatr im. A. Mickiewicza, ul. Kilińskiego 15
Bilety: 70 zł (normalne parter), 60 zł (ulgowe parter), 
60 zł (normalne balkon), 50 zł (ulgowe balkon)

Spektakl „Kobieta Pierwotna” - godz. 19.00 
Miejski Dom Kultury w Częstochowie, 
ul. Łukasińskiego 50/68 

Koncert Luxtorpeda – godz. 19.30
Klub Rura, al. Najświętszej Maryi Panny 38

24.11 niedziela
Seans filmowy:
= „Basia 3” /MŁODY ILUZJONISTA/ - godz. 11.00
= „Kult. Film” - godz. 13.15
= „Nie ma nas w domu” - godz. 15.00
= „Irlandczyk ”- godz. 17.00
= „Niebieskie Chachary” - godz. 20.40
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, al. Najświętszej Maryi Panny 64

= „Alicja w Krainie Muzycznej Magii” - godz. 12.00
 Organizator: Filharmonia Futura
 Bilety: 45 zł (normalny), 35 zł (ulgowy)
= Multimedialne widowisko muzyczne „Symphonica” -  
 godz. 19.00 
 Organizator: Filharmonia Futura
 Bilety: 139-159 zł 
Filharmonia Częstochowska, ul. Wilsona 16

Multimedialne widowisko muzyczne „Symphonica” 
24 listopada - godz. 19.00 
Filharmonia Częstochowska, ul. Wilsona 16
Krakowska Filharmonia Futura zaprasza na multime-
dialne widowisko „Symphonica” z muzyką zespołów: 
Metallica, Nirvana, Pearl Jam, Deep Purple, AC/DC, Guns 
N’ Roses, Aerosmith, Soundgarden, Nightwish. Jest to 
podróż po niezwykłym świecie artystycznych doznań, 
w którym potęga elektrycznych gitar współgra z sub-
telnym i pełnym klasy śpiewem operowym, a wszystko 
wypełnia brzmienie orkiestry symfonicznej. Całości 
dopełniają wizualizacje i starannie dopracowane efekty 
sceniczne. Dźwięk, ruch, obraz i światło tworzą wyjąt-
kowy, metafizyczny spektakl. W tej niezwykłej oprawie 
usłyszeć można ponadczasowe rockowe i metalowe 
ballady, instrumentalne dzieła gigantów gitary oraz pełne 
niepokoju kompozycje nurtu grunge. Artyści występujący 
w projekcie to zwycięzcy i laureaci prestiżowych talent 
show „The Voice of Poland” i „Szansa na Sukces”: Damian 
Ukeje, Monika Pilarczyk, Michał Gasz. Jako gość specjalny 
wystąpi Piotr Cugowski. Kontrastem dla rockowych gło-
sów jest operowy sopran charyzmatycznej Sylwii Lorens. 
Całości dopełnia Agata Kamykowska - solistka Art Color 
Ballet, która wciela się w postać tytułowej Symphonici. 
Orkiestrę i band Filharmonia Futura poprowadzi Mikołaj 
Blajda. Scenariusz, reżyseria, aranżacje: Mikołaj Blajda, 
produkcja: Sylwia Lorens 

Koncert SARSA #zakryjtour2 – godz. 18.00 
ACK Politechniki Częstochowskiej, al. Armii Krajowej 23/25 

Spektakl: „Czechow: Żarty z życia” - godz. 19.00 
Teatr im. A. Mickiewicza, ul. Kilińskiego 15      Bilety: 30 zł

Koncert charytatywny Króla – godz. 19.00 
„Częstochowa dla ISKEIRKI , bo w życiu najważniejsze 
jest życie…” 
Organizator: Fundacja ISKIERKA 
Dodatkowe informacje: fundacjaiskierka.pl 
Klub Rura, al. Najświętszej Maryi Panny 38
Koszt: 70 zł (wpłaty darowizn i odbiór zaproszeń w sekretariacie 
Exact Systems, ul.Focha 53/5)  

25.11 poniedziałek
25-30 listopada 
Indywidualne zajęcia artystyczne dla dzieci, młodzieży 
i dorosłych  - godz. 10.00 - 20.00 
Obowiązują wcześniejsze zapisy: tel. 508 218 001
Pracownia Sztuk Plastycznych, al. Niepodległości 50 lok. 112
Koszt: 50 zł 

Spektakl: „Czechow: Żarty z życia” - godz. 11.00 
Teatr im. A. Mickiewicza, ul. Kilińskiego 15
Bilety: 25 zł 

Seans filmowy:
= „Irlandczyk ”- godz. 15.00
= „Kult. Film” - godz. 18.45
= „Nie ma nas w domu” - godz. 20.30
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, 
al. Najświętszej Maryi Panny 64

Grupowe zajęcia artystyczne dla dzieci, młodzieży 
i dorosłych  - godz. 16.00 - 19.00 
Obowiązują wcześniejsze zapisy: tel. 508 218 001
Pracownia Sztuk Plastycznych, al. Niepodległości 50 lok. 112
Koszt: 35 zł 

„Częstochowa w dramacie i teatrze” - wykład prof. dr 
hab. Anny Wypych-Gawrońskiej w ramach spotkań Czę-
stochowskiego Towarzystwa Naukowego - godz. 17.00
Muzeum Częstochowskie, Ratusz, 
al. Najświętszej Maryi Panny 45

= Projekcja filmu „ Bieszczady” - górskie wspomnienia  
 Waldemara Stawiarskiego – godz. 18.00
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= Spotkanie Chóru Coralmente – godz. 19.00
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1

26.11 wtorek
Koncert Grażyny Łobaszewskiej
Organizator: Stowarzyszenie „Perasada”
Miejski Dom Kultury w Częstochowie, ul. Łukasińskiego 50/68 

Spektakl: „Trzy Świnki” - godz. 10.00 
Teatr im. A. Mickiewicza, ul. Kilińskiego 15
Bilety: 22 zł 

Komputeromania – godz. 10.00 - 11.00 i 12.00 - 13.00
Zajęcia dla seniorów, mające na celu przybliżenie zasad 
korzystania z Internetu. Obowiązują wcześniejsze zapisy:  
tel. 34/363 39 37.
Biblioteka Publiczna, Filia Muzyczna, 
al. Niepodległości 41

Konsultacje z doradcą zawodowym dla osób poszukują-
cych pracy – godz. 10.00 – 11.00
Biblioteka Publiczna, Filia nr 20, ul. W. Gombrowicza 15

Konsultacje komputerowe dla seniorów – 
godz. 11.00 – 13.00
Obowiązują wcześniejsze zapisy: tel. 34/322 31 04, 
filia10@biblioteka.czest.pl
Biblioteka Publiczna, Filia nr 10, ul. K. Michałowskiego 20

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

26-29 listopada 
,,Internet? Prosta sprawa’’ – godz. 12.00 – 14.00
Zajęcia z zakresu obsługi komputera i Internetu. 
Obowiązują wcześniejsze zapisy: tel. 34/323 66 39, 
filia7@biblioteka.czest.pl
Biblioteka Publiczna, Filia nr 7, al. Pokoju 15/17

,,Gry planszowe dla wszystkich’’ – godz. 13.00 – 16.00
Biblioteka Publiczna, Filia nr 25, ul. Wirażowa 8 A

Seans filmowy:
= „Kult. Film” - godz. 15.15
= „Nie ma nas w domu” - godz. 17.00
= „Irlandczyk ”- godz. 19.00
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, al. Najświętszej Maryi Panny 64

Zajęcia plastyczne dla dzieci – godz. 16.00- 17.00
Biblioteka Publiczna, Filia nr 3, ul. Ułańska 5/7 

Warsztaty „Koluzje, czyli niebezpieczne związki, na co 
uważać” - godz. 18.00- 20.00                          
Prowadzące:  Maja Wyremblewska i Dominika 
Miedzińska-Golczyk. Obowiązują wcześniejsze zapisy: 
tel. 663 633 698 i 605 285 995
Pracownia Psychoterapii i Pracy z Ciałem, ul. Waszyngtona 33/2
Koszt: 120 zł 

Wernisaż wystawy grupy fotograficznej Pstryk – godz. 18.00
Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie, ul. Ogińskiego 13 a 

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

Toastmasters – Klub Publicznego Przemawiania 
I Przywództwa – godz. 18.00
Temat spotkania: Uwolnij się od prokrastynacji    
Techniczne Zakłady Naukowe, u. Jasnogórska 84/90

27.11 środa
II Festiwal Literatury Pięknej „W świecie humoru” - 
godz. 10.00 - 12.30 
Organizatorzy: Szkolne koło Towarzystwa Przyjaciół Dzieci 
działające w Zespole Szkół Zawodowych Specjalnych im. Marii 
Grzegorzewskiej w Częstochowie oraz Zarząd Miejski TPD 
Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie, ul. Ogińskiego 13 a 

Spektakl: „Trzy Świnki” - godz. 10.00 
Teatr im. A. Mickiewicza, ul. Kilińskiego 15           Bilety: 22 zł 

Podstawy obsługi komputera dla seniorów – 
godz. 11.00 – 12.00
Obowiązują wcześniejsze zapisy: tel. 34/369 70 72, 
filia3@biblioteka.czest.pl
Biblioteka Publiczna, Filia nr 3, ul. Ułańska 5/7

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

Zajęcia plastyczno-literackie -  godz. 14.00 - 16.00
Biblioteka Publiczna, Filia nr 25, ul. Wirażowa 8 A

Seans filmowy:
= „Niebieskie Chachary” - godz. 15.15
= „Nie ma nas w domu” - godz. 17.00
= „Irlandczyk ”- godz. 19.00
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, al. Najświętszej Maryi Panny 64

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

Warsztaty literackie Klubu „Złota Jesień” - godz. 16.00
Promocja książki i spotkanie autorskie z Januszem 
Baranowskim – godz. 18.00
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1

Porozmawiajmy o odchudzaniu  godz. 18.00 - 19.00       
Wsparcie dla osób z nadwagą bądź otyłością.                                                     
Prowadząca: Joanna Naumowicz, psychodietetyk. 
Obowiązują wcześniejsze zapisy: tel. 516 105 691
Pracownia Psychoterapii i Pracy z Ciałem, ul. Waszyngtona 33/2

28.11 czwartek
Seans filmowy:
= „Parasite” /KINO SENIORA/ - godz. 12.00
= „Nie ma nas w domu”- godz. 15.15
= „Niebieskie Chachary” - godz. 17.15
= „Irlandczyk ”- godz. 19.00
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, al. Najświętszej Maryi Panny 64

Warsztaty plastyczne dla osób niepełnosprawnych – 
godz. 15.00 – 18.00
Obowiązują wcześniejsze zapisy: tel. 34/363 64 44, 
filia1@biblioteka.czest.pl
Biblioteka Publiczna, Filia nr 1, al. Niepodległości 11 

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

Babski comber – warsztaty artystyczne - godz. 18.00
Obowiązują wcześniejsze zapisy: tel. 508 218 001 
Pracownia Sztuk Plastycznych, al. Niepodległości 50 lok. 112 
Koszt: 30 zł

Koncert Tides From Nebula – godz. 19.00
Muzyczna Meta, ul . Jasnogórska 13
Więcej s.18 

Spektakl: „Trener życia” - godz. 19.00 
Teatr im. A. Mickiewicza, ul. Kilińskiego 15
Bilety: 35 zł (parter), 30 zł (balkon)

Otwarta grupa pracy z ciałem TRE - godz. 19.30 - 21.00                          
Prowadzący: Jakub Ritter. 
Obowiązują wcześniejsze zapisy: tel. 693 770 210 
Pracownia Psychoterapii i Pracy z Ciałem, ul. Waszyngtona 33/2
Koszt: 50 zł 

Koncert z cyklu „Classic Tea” - godz. 18.00 
Wykonawcy: Maria Belica-skrzypce, Agata Niewiadomska-
-skrzypce, Sylwia Michalik- Bednarczyk
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1

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

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

Seans filmowy:
= „Na noże” - godz. 14.00 i 20.30
= „Żelazny most”- godz. 16.20
= „Historia małżeńska” - godz. 18.00
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, al. Najświętszej Maryi Panny 64

„Kreatywna biblioteka – warzywka” - godz. 16.00-18.00
Warsztaty plastyczne dla dzieci w wieku od 4 do 10 lat 
Biblioteka Publiczna, Filia nr 14, ul. Norwida 17/21 

Koncert andrzejkowy z muzyką filmową Krzysztofa 
Komedy - godz. 19.00 
Wystąpią: Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Częstochow-
skiej, Adam Klocek – dyrygent, Leszek Kułakowski Quartet 
w składzie: Leszek Kułakowski - fortepian, aranżacje, Jerzy 
Małek - trąbka, flugelhorn, Piotr Kułakowski – kontrabas, 
Tomasz Sowiński – perkusja. 
Filharmonia Częstochowska, ul. Wilsona 16
Bilety: 50 zł (normalny), 45 zł (ulgowy), 30 zł (UTW)

Koncert Łydka Grubasa – godz. 20.00
Klub Rura, al. Najświętszej Maryi Panny 38

Koncert Łydka Grubasa 
29 listopada– godz. 20.00
Klub Rura, al. Najświętszej Maryi Panny 38
Łydka Grubasa to zespół, który ciężko jednoznacznie 
zakwalifikować. Muzycznie stanowi wypadkową wszelkich 
gatunków rockowych, wymieszanych często w karkołom-
nych konfiguracjach. Tekstowo to bieżąca publicystyka 
ubrana w humorystyczny, sarkastyczny, czasem dosadny 
tekst. Mieszanka ta gwarantuje mnóstwo gitarowej energii, 
bardzo pozytywną aurę płynącą ze sceny oraz dawkę 
śmiechu połączoną z refleksją. Grupa powstała w 2002 
roku i ma na koncie trzy studyjne wydawnictwa - „Bąż 
Woa”, „Perpetuum Debile” i „O-dur C-ból”. W 2011 i 2018 
roku Łydka wystąpiła na festiwalu Pol’and’Rock. W roku 
2019, po bardzo zaciętej walce otrzymała nagrodę Złotego 
Bączka, gwarantującą występ na Dużej Scenie P’n’R 2019.

30.11 sobota
PKO Ekstraklasa piłki nożnej mężczyzn: RKS Raków - 
Jagiellonia Białystok 
Organizator: RKS Raków Częstochowa S.A.
GIEKSA Arena Bełchatów, ul. Sportowa 3, Bełchatów

I liga piłki siatkowej mężczyzn: Exact Systems Norwid 
Częstochowa - MCKiS Jaworzno
Organizator: SSS-J Siatkówka 2002
Hala przy IX LO im. C.K. Norwida, ul. Jasnogórska 8
 
II liga piłki nożnej mężczyzn: Skra Częstochowa - 
Lech Poznań II 
Organizator: Klub Sportowy SKRA Częstochowa S.A. 
Miejski Stadion Piłkarski, ul. Loretańska 20

Ekstraklasa tenisa stołowego kobiet: Bebetto AZS UJD 
Częstochowa - Dojlidy Białystok
Organizator: KU AZS UJD im. Jana Długosza 
Akademickie Centrum Sportowe, ul. Zbierskiego 6

Parkrun – godz. 9.00
Bezpłatny bieg na dystansie 5 km z pomiarem czasu. 
Rejestracja: www.parkrun.pl
Promenada Niemena przy Lasku Aniołowskim

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

,,Ale mydło’’ warsztaty kosmetyczno- mydlarskie – godz.12.30
Obowiązują wcześniejsze zapisy: tel. 508 218 001 
Pracownia Sztuk Plastycznych, al. Niepodległości 50 lok. 112

Seans filmowy:
= „Żelazny most”- godz. 14.00
= „Na noże” - godz. 15.40 i 20.30
= „Historia małżeńska” - godz. 18.00
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, al. Najświętszej Maryi Panny 64

Spektakl „Przygoda z ogrodnikiem” - godz. 17.00  
Organizator: Agencja Adria Art. 
Filharmonia Częstochowska, ul. Wilsona 16
Bilety: 70 -125 zł 

Spektakl: „Testosteron” - godz. 19.00
Teatr im. A. Mickiewicza, ul. Kilińskiego 15
Bilety: 60 zł (parter), 50 zł (balkon)

Koncert charytatywny Króla 
24 listopada – godz. 19.00 
Klub Rura, al. Najświętszej Maryi Panny 38
Fundacja Iskierka jest polską organizacją pożytku publicznego, zajmującą się od 2006 roku budowaniem systemów 
wsparcia finansowego, psychologicznego i społecznego dla dzieci z chorobą nowotworową i ich rodzin. Będzie 
można ją wesprzeć podczas koncertu Błażeja Króla w Częstochowie. Błażej Król to jeden z najbardziej utytułowa-
nych muzyków i tekściarzy młodego pokolenia, który od lat sumiennie toruje sobie drogę z niezależnego światka na 
sceny największych festiwali i na łamy opiniotwórczej prasy muzycznej. Karierę rozpoczynał w duecie z Maurycym 
Kiebzakiem Górskim jako UL/KR.W 2014 Król postanowił wydać pierwszą płytę solową, a dziś ma ich już na koncie 
pięć („Nielot”, Wij”, „Przez Sen”, „Przewijanie na podglądzie” oraz „Nieumiarkowania”). Ze swoim zespołem wystąpił 
na największych festiwalach i wydarzeniach muzycznych w Polsce, m.in. Open’er Festival, Off Festiwal, Męskie Granie, 
Tauron Nowa Muzyka



BIBLIOTEKA PUBLICZNA 
IM. DR. WŁ. BIEGAŃSKIEGO
„Obrazy igłą  malowane” - wystawa prac Haliny Suder
Biblioteka Publiczna, Filia nr 6,  ul. Orkana 56 A

Wystawa malarstwa „Sztuka czystego serca – w sztuce 
wszyscy jesteśmy równi”
Biblioteka Publiczna, Filia nr 14, ul. Norwida 17/21 

„Wąsy Dziadka Piłsudskiego” – wystawka prac pla-
stycznych wykonanych przez uczniów Szkoły Podstawo-
wej nr 54 z Oddziałami Integracyjnymi w Częstochowie 
Biblioteka Publiczna, Oddział dla Dzieci i Młodzieży,  
al. Kościuszki 4

„Częstochowa wczoraj i dziś” – wystawa prac członów 
stowarzyszenia Senior Tur
Biblioteka Publiczna, Biblioteka Główna, al. Najświętszej Maryi 
Panny 22

MUZEUM CZĘSTOCHOWSKIE
RATUSZ

Wystawa stała:
Dzieje miasta Częstochowy – wystawa historyczna  
                         
Prezentacje długoterminowe:
Kweclich, Sętowski, Michalik, Stępniak, Bulik… – ko-
lekcja obrazów współczesnych malarzy częstochowskich
Spacer po dawnej i współczesnej Częstochowie – 
stare i nowe fotografie miasta na wieży ratuszowej  

Wystawy czasowe:
Powroty – malarstwo Danuty Niklewicz

RAKÓW. Dzieje częstochowskiej dzielnicy

Photoartmedica. VII Międzynarodowy Salon  
Fotografii Artystycznej Lekarzy

GALERIA DOBREJ SZTUKI

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

Wystawy czasowe:

Podróże wycinanek 

REZERWAT ARCHEOLOGICZNY

Wystawa stała:
Z mroku dziejów. Kultura łużycka – wystawa archeolo-
giczna Cmentarzysko kultury łużyckiej in situ

Wystawa czasowa:
„Wino w starożytnym Sudanie” – wystawa  z Muzeum 
Archeologicznego w Poznaniu

DOM POEZJI – MUZEUM HALINY POŚWIATOWSKIEJ
Wystawa stała:
Wystawa poświęcona życiu i twórczości poetki

MUZEUM GÓRNICTWA RUD ŻELAZA
Wystawa stała:
Wystawa poświęcona historii górnictwa rud żelaza

KAMIENICA MIESZCZAŃSKA MUZEUM ŻYDÓW  
CZĘSTOCHOWIAN

Wystawa stała:
Żydzi Częstochowianie

PAWILON WYSTAWOWY W PARKU IM. S. STASZICA

Wystawy czasowe:

7 Dywizja Piechoty. Zapomniani Bohaterowie 1939 

38. Doroczna Wystawa Stowarzyszenia Plastyków 
im. J. Dudy-Gracza

Realizm, a zmysły mami 

ZAGRODA WŁOŚCIAŃSKA
Wystawa czasowa:

Stefana Burdzyński. Częstochowski Nikifor. 
             
Godziny otwarcia Muzeum Częstochowskiego
wystawy w Ratuszu (pl. Biegańskiego), Galerii Dobrej Sztuki (al. 
Najświętszej Maryi Panny 47), Pawilonach Wystawowych w Par-
ku im. S. Staszica, Domu Poezji – Muzeum Haliny Poświatowskiej 
(ul. Jasnogórska 23), Kamienicy Mieszczańskiej. 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 – 17.00 (Uwaga! Rezerwat Archeologicz-
ny czynny tylko w każdą trzecią sobotę i niedzielę miesiąca 
(16, 17 listopada)
poniedziałek nieczynne 

MIEJSKA GALERIA SZTUKI 
al. Najświętszej Maryi Panny 64

do 10 listopada
„Rytm życia” wystawa Bogusława Lustyka 
Sala Śląska
Urodzony w Warszawie w 1940 r. Absolwent Warszaw-
skiej Akademii Sztuk Pięknych. Uprawia malarstwo, 
rzeźbę i grafikę plakatową. Miał ponad 50 wystaw indy-
widualnych w kraju i za granicą, m in. w USA, Szwecji, 
Niemczech. Uzyskał 25 nagród w dziedzinie plakatu 
i malarstwa. Wystawa „Rytmy życia”, jakkolwiek 
odwołuje się do ponad pięćdziesięciolecia twórczości 
artysty, nie jest jego pełną retrospektywą ani podsu-
mowaniem. Wystawę wypełnią prace z trzech cyklów 
będących próbą oddania ruchu („Konie”, Taniec”) 
i rytmu („Taniec”, „Malowanie muzyki”) -  skupione na 
formie, kolorystyce, wywoływaniu wrażeń. Partnerem 
projektu jest Fundacja PZU.

do 10 listopada
„Lekcja anatomii” Jagody Woźny
Galeria Promocji Młodych Antresola

do 10 listopada
„Przestań się gapić!” 
Sala Gobelinowa

do 10 listopada
„Sztuka w przestrzeni” Jarosława Koziary 
Sala Poplenerowa
Artysta wszechstronny - tworzy happeningi, performance, 
instalacje, landarty, maluje obrazy, rysuje, fotografuje, 
projektuje okładki płyt i książek, plakaty, logotypy, 
scenografie teatralne, kostiumy, pisze felietony. Jako 
artysta sztuk wizualnych Koziara najczęściej wypowia-
da się w otwartej przestrzeni, posługując się wielkimi 
formatami oraz wyraźną kolorystyką. Na wystawę w MGS 
artysta wybrał kilka swoich realizacji przestrzennych, 
odpowiednich do pokazania we wnętrzu galerii oraz 
plakaty i okładki płyt.

CO / GDZIE / KIEDY: W LISTOPADZIE

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie, 
ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2
tel. 34/37 24 200; fax (34) 37 24 250; 
mops@czestochowa.um.gov.pl
Dyżury Ośrodka: poniedziałek, środa, czwartek – 
godz. 7.30 – 15.30, wtorek – godz. 7.30-16.00, 
piątek – godz. 7.30-15.00   

Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Wydziale 
Pedagogicznym Uniwersytetu Humanistyczno-
Przyrodniczego im. Jana Długosza 
ul. Waszyngtona 4/8, 42-217 Częstochowa 
tel. 34/ 37 84 208, e-mail: utw@ajd.czest.pl, 
www.utw.ajd.czest.pl
Dyżury Samorządu (pokój nr 35): poniedziałek 
godz.15. 00 -17.00, środa: godz. 11.00 - 13.00

Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Wydziale 
Zarządzania Politechniki Częstochowskiej
al. Armii Krajowej 19 B  
tel. 34/ 325 02 74, www.zim.pcz.czest.pl

Uniwersytet Trzeciego Wieku 50+ 
przy Akademii Polonijnej
ul. Pułaskiego 4/6, tel. 34/368 42 00  
Godziny otwarcia: poniedziałek – piątek: godz. 9.00 – 17.00

Częstochowskie Centrum Aktywności Seniorów
ul. Staszica 10, tel. 509 656 937
email: sekretariat@ccas.com.pl

Stowarzyszenie Częstochowski Uniwersytet 
Trzeciego Wieku
Biuro Stowarzyszenia ul. Focha 19/21 (Urząd Stanu 
Cywilnego) czynne w każdy wtorek, godz. 11.00-13.00 
Adres do korespondencji: ul. Waszyngtona 45 lok.9, 
42-217 Częstochowa, tel. 782 610 333, 512 270 619, 
biuro@sutw.com.pl . Zajęcia: ul. Focha 19/21 (Urząd 
Stanu Cywilnego). Wykłady: ul. Jasnogórska 8, 
42-201 Częstochowa - środa, godz. 16.30

Dom Pomocy Społecznej, ul. Kontkiewicza 2 
tel. 34 364 38 10 (do godziny 15.30), tel. 34 364 38 15
dps@dps.czest.pl 

Zarząd Miejski Polskiego Komitetu Pomocy 
Społecznej w Częstochowie 
42-217 Częstochowa, ul. Krasińskiego 11 a
tel: 343 614 660; pkps.czestochowa@wp.pl
Godziny otwarcia: poniedziałek – piątek:  
godz. 10.00-18.00

Dzienny Dom Pomocy Społecznej „Senior Wigor” 
prowadzony przez Polski Komitet Pomocy Społecznej 
Zarząd Miejski w Częstochowie, ul. Marysia 93

Dzienny Dom Senior + , ul. Rapackiego 3/5
tel. 34 368 05 82; email: caritas@caritas.czest.pl

WAŻNIEJSZE
DANE TELEADRESOWE
DLA SENIORÓW
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do 10 listopada
„Wyryty” Wybuch Wielki  
Galeria Zwiastun
Wybuch Wielki - artysta płynnie poruszający się pomiędzy 
pracą w przestrzeni publicznej, działaniami multimedial-
nymi a twórczością w pracowni. Absolwent często-
chowskiego „Plastyka”. „Od urodzenia” zainteresowany 
popkulturą i sztuką. Mimo bardzo młodego wieku już od 
prawie piętnastu lat aktywnie działa na scenie graffiti. Styl 
oraz świeżość zapewniły mu wysoką pozycję w tym nurcie 
nie tylko w Polsce, ale i za granicami kraju. Charakter jego 
prac zarówno na ulicy, jak i w pracowni można określić 
mianem turpizmu i neoekspresjonizmu. 

Od 21 listopada 
Wernisaż wystawy „Sens”

OŚRODEK PROMOCJI 
KULTURY „GAUDE MATER”
ul. Dąbrowskiego 1 

od 20 listopada
Wystawa malarstwa Marka Teleszyńskiego

od 22 listopada 
1. Międzynarodowe Biennale Fotografii Ulicznej 
„Moment”

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 przygotowana z okazji 
jubileuszu 25-lecia powstania NSZZ „Solidarność”

SALA O. KORDECKIEGO
Obraz „Polonia” Antoniego Tańskiego - przedstawia 
około 200 wybitnych Polaków, reprezentujących polską 
kulturę, naukę, wojsko i politykę. Dzieło powstawało w la-
tach 1929-1938, obrazuje blisko tysiąc lat polskiej historii, 
począwszy od dynastii Piastów. 
„Ave Maria” - cykl obrazów prof. Stanisława Słoniny 
- motywem przewodnim  jest sylwetka Matki Boskiej 
Częstochowskiej.

SKARBIEC
Wystawa stała - prezentuje wota przekazywane dla Matki 
Bożej Jasnogórskiej w ciągu stuleci przez wszystkie stany 
narodu polskiego.

MUZEUM 600-LECIA
Wystawa stała – Eksponaty w Muzeum 600 - lecia ukazują 
sześćsetletnią obecnością Zakonu Paulinów na Jasnej 
Górze.
Epitafium Smoleńskie – poświęcone ofiarom tragedii 
smoleńskiej 10 kwietnia 2010 r.

MUZEUM MONET I MEDALI 
JANA PAWŁA II
ul. Jagiellońska 67/71

Kolekcja stała

MUZEA I GALERIE
Muzeum Jasnogórskie, ul. Kordeckiego 2, 
tel. 34 377 77 77 
Muzeum Częstochowskie,  
al. Najświętszej Maryi Panny 47, tel. 34 360 56 31 
Galeria Sztuki Odlewniczej im. prof. Wacława 
Sakwy, al. Armii Krajowej 19, tel. 34 325 07 51 
Galeria Ośrodka Promocji Kultury ,,Gaude Mater”, 
ul. Dąbrowskiego 1, tel. 34 324 36 38 
Planetarium Instytutu Fizyki Uniwersytetu 
Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długo-
sza w Częstochowie, al. Armii Krajowej 13/15, 
tel. 782 237 375  
Muzeum Produkcji Zapałek,  ul. Ogrodowa 68,  
tel. 34 324 12 10  
Muzeum Historii Kolei, ul. Pułaskiego 100/120,  
dworzec PKP Częstochowa Stradom, tel. 502 128 687 
Miejska Galeria Sztuki,  
al.  Najświętszej Maryi Panny 64, tel. 34 324 55 81 
Muzeum Monet i Medali JP II, ul. Jagiellońska 67/71, 
tel. 34 365 19 82 
Muzeum Wyobraźni Tomasza Sętowskiego,  
ul. Oławska 2, tel. 34 366 66 28,  505 410 165  
Regionalne Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych 
,,Konduktorownia”, ul. Piłsudskiego 34/36,  
tel.  601 487 237, 501 03 44 11 
Park Miniatur Sakralnych, ul. Złota, tel.  605 870 790     

KULTURA
Biblioteka Publiczna im. dr. Władysława  
Biegańskiego, al. Najświętszej Maryi Panny 22,  
tel. 34 360 61 18
Filharmonia Częstochowska im. Bronisława 
Hubermana, ul. Wilsona 16, tel. 34 324 42 30 
Miejski Dom Kultury w Częstochowie
ul. Łukasińskiego 50/68, tel. 34 323 12 79
Teatr im. Adama Mickiewicza, ul. Kilińskiego 15, 
tel. 34 372 33 27 (47, 57) 34 372 33 06 (kasa biletowa)  
Kino Cinema City „Wolność”,  al. Kościuszki 5, 
tel. 34 371 71 71 
Kino Cinema City „Galeria Jurajska”, 
al. Wojska Polskiego 207, tel. 34 390 17 00 
Kino OKF „Iluzja” ,  
al. Najświętszej Maryi Panny 64, tel. 34 324 22 40

SPORT I REKREACJA
Hala Sportowa Częstochowa, ul. Żużlowa 4,  
tel. 34 368 82 78 
Pływalnia kryta MDK, ul. Łukasińskiego 68,  
tel. 34 323 12 79 
Pływalnia Kryta „Sienkiewicz Częstochowa”
al. Najświętszej Maryi Panny 56, 
tel. 34 393 00 64
Miejski Stadion Lekkoatletyczny, ul. Dąbrowskiego 
58/64, tel. 34 368 36 58
Hala Sportowo-Widowiskowa „Polonia”, 
ul. Dekabrystów 43, 34 372 07 86

WAŻNE ADRESY, TELEFONY 
Urząd Miasta Częstochowy, ul. Śląska 11/13,  
tel. 34 370 71 00, www.czestochowa.pl       
Miejskie Centrum Informacji Turystycznej/  
Częstochowska Organizacja Turystyczna,  
al. Najświętszej Maryi Panny 65, tel. 34 368 22 50  
Jasnogórskie Centrum Informacji, ul. o. A. Kordeckie-
go 2, tel. 34 365 38 88, www.jasnagora.pl  

WAŻNIEJSZE
DANE TELEADRESOWE

REGIONALNY OŚRODEK 
KULTURY
ul. Ogińskiego 13 a

do 13 listopada
Wystawa Malarstwa Grupy Artystycznej „Werniks”. 
Prezentacja dorocznej twórczości plastycznej członków grupy 

od 26 listopada
Wystawa grupy fotograficznej Pstryk 

REKREACJA

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU 
I REKREACJI
Oferta nieodpłatnych zajęć dla Seniorów 60+:
każdy czwartek
Ćwiczenia ogólnorozwojowe – godz. 9.30 - 10.15 
oraz 10.30 – 11.15
Hala Sportowo - Widowiskowa „Polonia”, ul. Dekabrystów 43 
każdy wtorek
Zajęcia ruchowe na bieżni i w siłowni – 
godz. 13.00 – 14.30
Miejski Stadion Lekkoatletyczny, ul. Dąbrowskiego 58/64
każda środa
Zajęcia z tenisa stołowego – godz. 10.00 – 11.30
Sala Sportowa „Częstochowianka”, ul. Rejtana 7 c 
Więcej informacji pod nr. tel. 34 372 26 32

Oferta płatnych zajęć dla Seniorów 60+:
Gimnastyka w wodzie: 
soboty –  godz. 12.00 - 13.00
Pływalnia kryta „Sienkiewicz Częstochowa”, al. Najświętszej Maryi Panny 56 
wtorki, czwartki – godz. 12.30 - 13.15 
środy - godz. 14.00 - 14.45
Pływalnia kryta, al. Niepodległości 20/22 

Amatorska Liga Piłki Nożnej sezon 2019/2020
Terminarz rozgrywek dostępny na www.mosir.pl
Miejski Stadion Piłkarski „Raków”, ul. Limanowskiego 83
poniedziałek-piątek, godz. 19.45 – 22.00

Amatorska Liga Siatkówki sezon 2019/2020
Wszystko na temat rozgrywek można znaleźć na stronie: 
www.amatorska.info
Hala Sportowa Częstochowa, ul. Żużlowa 4; 
środy godz. 19.30 – 22.00, czwartki godz.  19.30 – 22.00 
Sala Sportowa „Częstochowianka”, ul. Rejtana 7 c; 
piątki godz. 18.30 -  22.00

Liga 40 latków w piłce siatkowej
Terminarz rozgrywek dostępny na www.mosir.pl
Sala Sportowa „Częstochowianka”, ul. Rejtana 7 c, soboty i niedziele

Szkółka Łyżwiarska
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Częstochowie przyj-
muje zapisy na 2 tury Szkółki Łyżwiarskiej dla dzieci w wie-
ku 6-12 lat oraz dorosłych. Zajęcia obejmą naukę jazdy na 
łyżwach od podstaw oraz kontynuację nauki rozpoczętej 
w latach poprzednich. Kurs prowadzony przez  
instruktorów łyżwiarstwa obejmuje 8 godzin zajęć.  
Zajęcia odbywać się będą w soboty i niedziele o godz. 8.00 
(2 grupy) i 9.00 (2 grupy) na Sztucznym Lodowisku przy  
ul. Boya - Żeleńskiego 6/8.

Zapisy na obie tury prowadzone są elektronicznie pod 
adresem zapisy@mosir.pl, bądź telefonicznie pod nr. 34 
372 26 32 (od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-14.00). 
Ilość miejsc ograniczona!
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Adam Florczyk: Jesteś laureat-
ką wielu ogólnopolskich kon-
kursów recytatorskich. Traktu-
jesz je jako element treningu 
aktorskiego, czy jako zupełnie 
osobną formę celebracji słowa 
i poezji?

Katarzyna Linke: Zacznę od tego, 
że osobiście nie lubię słowa „recy-
tacja”. Mam poczucie, że ludziom, 
którzy nie są związani z ruchem re-
cytatorskim, kojarzy się ono z pa-
tetycznym deklamowaniem po-
ezji patriotycznej, a to zupełnie nie 
ten kierunek. Dawno temu odkry-
łam, że chciałabym w życiu mówić 
i  te konkursy stanowią świetną 
ku temu możliwość. Ja traktuję je 
przede wszystkim jako formę wy-
rażania siebie, a to, że przy okazji 
rozwijam swój warsztat aktorski 
i mogę obcować z literaturą pięk-
ną, to już wartości dodane.

Czym się kierujesz przy dobo-
rze repertuaru do konkursów? 
Stawiasz po prostu na swoje 
ulubione wiersze, czy też wy-
szukujesz takich, które mają 
potencjał, by wyjątkowo wy-
brzmieć na scenie? 

Pytasz o wiersze, a na festiwalach 
słowa, w  których biorę udział, 
bardzo często mówię również 
monologi napisane prozą. O tym, 
w  jakim obszarze rozpoczynam 
poszukiwania repertuaru, w dużej 
mierze decyduje  regulamin. Cza-
sem konkurs ma hasło przewod-
nie, wokół którego się poruszamy. 
Zdarza się również, że musimy 
wybrać utwór konkretnego auto-
ra. Ja natomiast przede wszystkim 
szukam swojej prawdy. Zawsze 
wybieram teksty, które mnie po-
ruszają, dotyczą osobiście, bolą 
do szpiku kości, bądź cieszą. Treść 
tekstu musi być bardzo „moja”, 
niejednokrotnie wręcz intymna. 
Nigdy nie myślę o  tym, czy tekst 
ma potencjał, czy jest atrakcyjny, 
tylko szukam w nim siebie. Ubie-
ram go w   swoje podteksty i do-
świadczenia. Kiedy decyduję się 
wziąć udział w  spektaklu teatral-
nym, godzę się na to, że reżyser 
ma koncepcję i przydziela mi rolę. 
Wchodzimy w pewną formę. Tutaj 
jest inaczej, mam większą wolność 
i  odpowiedzialność. „Najmniejszy 
teatr świata” kocham właśnie za 
tę prostotę i szczerość. Nie ma się 

tu za czym schować. Jest tylko 
słowo… Oczywiście mam bazę 
swoich ulubionych tekstów i  au-
torów. Z  ogromnym sentymen-
tem po wielu latach wróciłam do 
Haliny Poświatowskiej, od której 
tak naprawdę rozpoczęła się moja 
przygoda ze słowem, kiedy byłam 
uczennicą Szkoły Podstawowej 
nr 8, której Poświatowska jest pa-
tronką. Z  wielką radością w  paź-
dzierniku brałam udział w  Salo-
nie Poezji w  Teatrze Polskim im. 
Arnolda Szyfmana w  Warszawie 
- do którego zostałam zaproszo-
na jako laureatka 64. Ogólnopol-
skiego Konkursu Recytatorskiego 
(najstarszego konkursu w  Polsce) 
– właśnie z poezją Haliny Poświa-
towskiej.  

Brałaś udział w  większości 
warsztatów teatralnych, które 
odbywały się w  ciągu ostat-
nich lat w  Częstochowie. Które 
z  tych doświadczeń było dla 
Ciebie najważniejsze? Którzy 
ze spotkanych tam aktorskich 
Mistrzów/ Mistrzyń najbardziej 
na Ciebie wpłynęli? 

Każdy człowiek ma drugiemu 
wiele do zaoferowania. Tak samo 

na spotkaniach warsztatowych. 
Lubię tę różnorodność wśród in-
struktorów, to, że posiadają inną 
wrażliwość i  „pomysł na teatr”. 
Zdarza się również, że warsztaty są 
poświęcone konkretnej dziedzi-
nie np. doskonaleniu emisji głosu 
a  inne dotyczą tylko i  wyłącznie 
ruchu. Bardzo ciężko to ze sobą 
zestawić. To niewymierne, ale… 
jedne warsztaty były naprawdę 
wyjątkowe pod każdym wzglę-
dem. Prowadził je w częstochow-
skim teatrze Andrzej Bartnikowski. 
W  moim odczuciu nie powinny 
były nazywać się warsztatami te-
atralnymi, a raczej pracą ze swoim 
wnętrzem. Wszystkie zadania wy-
konywaliśmy w ciszy i ogromnym 
skupieniu. Bardzo wysoko cenię 
sobie również Marka Ślosarskie-
go, z którym miałam przyjemność 
przygotowywać spektakle w  ra-
mach dwóch edycji warsztatów 
teatralnych dla dorosłych. Mam 
nadzieję, że to nie koniec naszej 
współpracy.

Od kliku lat jesteś związana 
z Teatrem nieoczywistym, który 
nieszablonowo oswaja najmłod-
szych ze sceną. Możesz więcej 
opowiedzieć o tej inicjatywie?

 
Teatr nieoczywisty to projekt 
stworzony przez Jolantę Stanisz 
i  Mirosławę Truchtę-Nowicką. Te-
atr tworzony dla dzieci i z dziećmi. 
Działamy dwutorowo. Z  jednej 
strony prowadzone są bezpłatne 
zajęcia teatralne dla dzieci i  ich 
rodziców. Z drugiej zaś przygoto-
wujemy spektakle, które mieliśmy 
przyjemność zaprezentować czę-
stochowskiej widowni w  ramach 
takich imprezach, jak Noc Kultu-
ralna, „Festiwal Bajki” czy „Aleje - tu 
się dzieje”. Aktualnie przygoto-
wujemy spektakl, który powstał 
z  inspiracji życiem i  twórczością 
Irit Amiel. Dla mnie to wyjątko-
wa teatralna przygoda, w  której 
mogę uczestniczyć razem ze swo-
ją ośmioletnią córeczką.  Uważam, 
że to wspaniała forma spędzania 
czasu, ponieważ teatr w holistycz-
ny sposób łączy ze sobą rozmaite 
dziedziny sztuk, takie jak literatu-
ra, muzyka, taniec, śpiew, malar-
stwo…

W  ramach stypendium Pre-
zydenta Miasta Częstochowy 
przygotowujesz monodram. Co 
to będzie za przedstawienie? 

Chciałabym, żeby był to spektakl 
o mojej najpiękniejszej i zarazem 
najtrudniejszej roli życiowej, jaką 
jest macierzyństwo, które zdo-
minowało ostatnie lata mojego 
życia. A  od kiedy stało się po-
dwójnym macierzyństwem, to 
jest niekończący się rollercoaster! 
Media społecznościowe kreują 
idealny świat, w którym kobiety są 
wypoczęte i  zadbane, domy po-
sprzątane, dzieci grzeczne i nigdy 
nie chorujące. Niejednokrotnie 
to również same kobiety stawiają 
sobie bardzo wysoko poprzeczkę 
i  nie są w  stanie sprostać swoim 
własnym oczekiwaniom. Wyma-
gają od siebie zbyt wiele, zamiast 
skupić się na najważniejszym – na 
relacji z  dzieckiem. Mój mono-
dram będzie opowiadał o  tym, 
z czym kobieta musi się zmierzyć 
w momencie, kiedy zostaje matką, 
o wielu kolorach macierzyństwa.

Szczegóły dotyczące stypendiów 
twórczych i artystycznych 

Prezydenta Miasta Częstochowy 
można znaleźć na stronie  

www.czestochowa.pl, w zakładce: 
kultura/ stypendia, konkursy, nagrody. 
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Katarzyna Linke kocha teatr i wciąż podejmuje kolejne 
sceniczne wyzwania. Na przyszły rok szykuje swój 
monodram, realizowany w ramach Stypendium 

Prezydenta Miasta Częstochowy.  

MATYLDA ŚLOSARSKA - GRAFICZKA, PROJEKTANTKA

  FILM  

„Abstract - Sztuka designu” 

Ten niezwykły serial dokumentalny przedstawia in-
spirujące opowieści o świecie sztuki, designu oraz 
nowoczesnego wzornictwa. W poszczególnych 
odcinkach prezentowane są historie cenionych 
projektantów i artystów z różnych dziedzin, 
których łączy jedno – pasja i zaangażowanie. 
Fascynujące jest podglądanie pracy i procesów 

twórczych przedstawianych bohaterów. Jednym z nich jest Christoph Niemann 
– artysta grafik, ilustrator pochodzący z Berlina, jego dzieła pojawiały się w wielu 
prestiżowych amerykańskich magazynach. Możliwość zobaczenia całej drogi, 
od wstępnych rysunków do ostatecznej realizacji jest ekscytująca. Widać konse-
kwencję w działaniu, oddanie oraz nieoczywiste podejście do pracy. To wszystko 
przekłada się na świetne projekty. Serial „Abstract” uzmysławia, że warto jest 
wierzyć w swoje pomysły, które innym wydają się szalone i niepotrzebne. Warto 
ufać swojej intuicji, bo tylko wtedy powstają rzeczy piękne i zaskakujące.

  KSIĄŻKA  
 
„Sztuka minimalizmu” Dominique Loreau

Żyjemy w czasach nadmiaru. Nie ma nic złego 
w dużej ilości możliwości, gorzej, jeśli tracimy 
kontrolę we własnej przestrzeni, a ilość rzeczy, 
spraw i zadań nas przytłacza. Nie widzimy tego, 
co naprawdę istotne, a ważne momenty naszego 
życia uciekają bezpowrotnie. Warto uświadomić 
sobie, że często czas, który poświęcamy rzeczom 
materialnym, mógłby być czasem poświęconym 

sobie i bliskim.  „Sztuka minimalizmu” trafiła do moich rąk jakiś czas temu. 
Podoba mi się cała jej koncepcja. Jest zaprojektowana w sposób przemyślany 
i konsekwentny. Jest spójna graficznie oraz pięknie wydana na matowym, 
miłym w dotyku papierze. Ta książka pozwala zatrzymać się na chwilę w tym 
pędzącym świecie, pomaga w osiągnięciu wewnętrznego ładu i harmonii. 
Między poszczególnymi rozdziałami można znaleźć delikatne i pełne uroku, 
linearne rysunki, nawiązujące do natury i świata organicznego. 

  PŁYTA  

„Radiohedonistycznie” Monika Borzym

Miałam okazję usłyszeć charyzmatyczną Monikę 
Borzym na żywo podczas koncertu  
w naszym Olsztynie. Występ był premierą nowe-
go materiału i okazał się zupełnie niespodzie-

waną interpretacją na temat twórczości fenomenalnej brytyjskiej grupy 
Radiohead. Ciekawym uczuciem było odnajdywanie znajomych tematów, 
pośród zupełnie innych aranżacji, stworzonych przez zdolnego kompozy-
tora młodego pokolenia Nikolę Kołodziejczyka. Koncert był niekonwen-
cjonalnym połączeniem rockowych utworów z takimi instrumentami jak 
klarnet basowy czy waltornie. „Radiohedonistycznie” to minimalistyczne, 
przemyślane i nieoczywiste kompozycje. Do tego wszystkiego cudowna 
oprawa płyty, autorstwa Jaśminy Parkitnej. Rozedrgana, pełna przeróżnych 
wątków, form i kolorów graficzna opowieść, która tworzy świetne tło dla 
całego projektu muzycznego. 

Katarzyna Linke

Zwycięzca październikowej edycji konkursu: 

Jakub Ciniewski

Zapraszamy do dalszej wspólnej zabawy!

Zrób zdjęcie w Częstochowie pomiędzy 1 a 20 listopada 
i prześlij na adres: fotografiamiesiaca@czestochowa.um.gov.pl . 

Zgłoszenia przyjmujemy do 20 listopada, do godz. 23.59.
Najlepsza fotografia zostanie opublikowana w miesięczniku miejskim, 

a jej autor otrzyma 300 zł!
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11.11.2019

CZĘSTOCHOWSKIE
URODZINY
NIEPODLEGŁEJ

08.11.2019 r. piątek
godz. 12.00 – Plac Orląt Lwowskich
  Uroczystość przed pomnikiem Orląt Lwowskich 

10.11.2019 r. niedziela
godz. 18.00 – Filharmonia Częstochowska 
im. Bronisława Hubermana
  Wręczenie wyróżnień „Tym, co służą Miastu i Ojczyźnie” 
  Uroczysty koncert z okazji Narodowego Święta Niepodległości:

„Białe róże – czerwone maki” 
 Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Częstochowskiej
 Chór Filharmonii Częstochowskiej „Collegium Cantorum”
 Janusz Siadlak – przygotowanie chóru
 Adam Klocek – dyrygent
 Bilety w cenie 20 zł do nabycia w kasie Filharmonii, ul. Wilsona 16, tel. 795 451 438
 (kasa czynna pn-pt 9.00-19.00, 9.11.2019 r. sobota 9.00-14.00, 
 w dniu koncertu 17.00-18.00) oraz online www.� lharmonia.com.pl

11.11.2019 r. poniedziałek
GŁÓWNE UROCZYSTOŚCI MIEJSKIE
godz. 12.00 – Bazylika Archikatedralna Świętej Rodziny
  Msza Święta za Ojczyznę celebrowana przez 
 Ks. Arcybiskupa Wacława Depo, Metropolitę Częstochowskiego 
godz. 13.30 – Kino Studyjne OKF „Iluzja”
  Pokaz � lmu „Śladami Marszałka Józefa Piłsudskiego 
 w Częstochowie”  (wstęp wolny)
godz. 16.30 – Aleja Sienkiewicza
Uroczystość patriotyczna
  Złożenie kwiatów na Grobie Nieznanego Żołnierza oraz przed   
 pomnikiem błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki 
  Przemarsz na plac Biegańskiego
godz. 17.00 – Plac Biegańskiego
  Świętujemy Niepodległość – uroczystość z odczytaniem 
 Apelu Pamięci  oraz składanie kwiatów przed pomnikiem 
 Marszałka Józefa Piłsudskiego

Organizatorzy:
Urząd Miasta Częstochowy, Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana, Kuria Metropolitalna w Częstochowie, Zespół Szkół im. Bolesława Prusa w Częstochowie 


