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Miejskie sztuczne lodowisko po metamor-
fozie już działa. Zadaszenie, którego budo-
wa w ramach programu ,,Kierunek przyja-
zna Częstochowa” kosztowała nieco ponad 
5 mln zł, wydłuży sezon na łyżwy w mieście. 
Z obiektu będzie można korzystać codzien-
nie w godz. 10.00 – 20.00. 

Budowa zadaszenia nad lodowiskiem przy  
ul. Boya-Żeleńskiego 6/8 jest kolejną inwestycją 
zachęcającą do aktywnego spędzania wolnego 
czasu w zdrowy i atrakcyjny sposób. Wpisuje się 
tym samym w miejski program ,,Kierunek przyja-
zna Częstochowa”, mający na celu systematyczne 
podnoszenie komfortu życia w  mieście, w  tym 
także warunków do wypoczynku i rekreacji.
- Przyjazne miasto powinno tworzyć warunki 
do różnych form aktywności – mówi prezydent 
Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk. – Ta in-
westycja to spełnienie życzeń wielu mieszkanek 
i  mieszkańców, którzy chcą dłużej cieszyć się 
jazdą na lodzie i  poszerzenie możliwości wyko-

rzystania obiektu także poza sezonem zimowym. 
Dzięki zadaszeniu sezon na lodowisku będzie 
dłuższy, a  jednocześnie znacznie skróci się 
okres, w  którym pogoda nie pozwalała ko-
rzystać z obiektu ani jako lodowiska, ani jako 
boiska. Dostępne w letnich miesiącach boiska 
ze sztuczną nawierzchnią będą teraz lepiej za-
bezpieczone przed działaniem pogody, a tym 
samym łatwiejsze w  utrzymaniu i  bardziej 
optymalnie wykorzystane.
Zakres robót objął – oprócz budowy samego 
zadaszenia – wykonanie jego fundamentów 
na palach wierconych. Dach z  poliwęglanu 
i blachy trapezowej ma powierzchnię powyżej 
3 tys. 300 m kw. i zawieszony jest na wysoko-
ści ponad 11 m. Konstrukcję za trybunami 
zaopatrzono w  automatycznie opuszczane 
rolety chroniące przed wiatrem. W ramach in-
westycji przebudowano też oświetlenie płyty 
lodowiska oraz instalacje elektryczne, a  także 
przełożono oświetlenie boisk do koszykówki 
i  siatkówki, odwodnienie liniowe oraz część 

instalacji chłodniczej. Część płyty trybuny oraz 
mur oporowy przeszły przebudowę. Prace ob-
jęły również zagospodarowanie terenu oraz 
stabilizację skarpy trybuny.
Roboty trwały od końca marca do połowy paź-
dziernika i zamknęły się kosztem bez mała 5 mln 
136 tys. zł. Wykonawcą była wyłoniona w prze-
targu częstochowska firma „Przemysłówka” SA, 
a za projekt odpowiadało Przedsiębiorstwo Pro-
jektowo-Budowlane „EKOBUD” s.c. z Dmosina.
Przypomnijmy, że nieopodal lodowiska przy 
ul. Boya-Żeleńskiego powstaje Promenada 
Śródmiejska, która ma znacznie uatrakcyjnić 
rekreacyjnie centrum miasta. Zakończenie 
pierwszego etapu robót przy jej stworzeniu 
planowane jest na lato 2020. Dzięki nowemu 
deptakowi oraz zmodernizowanemu właśnie 
obiektowi MOSiR cała okolica będzie miała 
wkrótce szansę stać się popularnym miejscem 
rekreacji, spotkań, spacerów oraz organizacji 
rozmaitych imprez, w  tym z  wykorzystaniem 
nowego zadaszenia.
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LODOWISKO 
POD DACHEM

NOWY PLAC ZABAW PRZY ZSS NR 45
Przy Zespole Szkół Specjalnych nr 45, po-
wstał plac zabaw dla dzieci z  niepełno-
sprawnościami. Otwarcie obiektu odbyło 
się podczas uroczystości z  okazji 50-lecia 
szkoły.

Na placu zabaw o  powierzchni 229,4 m2, na 
bezpiecznej nawierzchni poliuretanowej 
EPDM, zamontowano cztery urządzenia zaba-
wowe - karuzelę i huśtawkę dostosowane do 

osób niepełnosprawnych poruszających się 
na wózkach inwalidzkich w  pozycji siedzącej 
i  półleżącej, huśtawkę wahadłową typu bo-
cianie gniazdo i  tablicę edukacyjną. Zainsta-
lowano także elementy małej architektury - 3 
ławki z oparciem, 2 kosze na śmieci oraz tablicę 
informacyjną. 
Rozpoczętą w  lipcu inwestycję zrealizowała 
firma Klon s.c. z Częstochowy. Koszt całości wy-
niósł prawie 242 tys. zł.



 

Przy ulicy Kontkiewicza 4B powstał blok ZGM 
TBS, kilka kilometrów od centrum Często-
chowy, blisko natury i w zgodzie z najlepszy-
mi trendami w budownictwie. 

W nowym trzyklatkowym, trzykondygnacyj-
nym i podpiwniczonym budynku przygoto-
wano 24 mieszkania – jedno- i dwupokojowe, 
urządzone pod klucz. Lokale mają powierzch-

nię od 36 do 59 m kw. Przy budynku znajdują 
się miejsca parkingowe przeznaczone wyłącz-
nie dla mieszkańców. Blok jest nowoczesny, 
ocieplony i wyposażony w przestronne balko-
ny. Koszt budowy wyniósł ok. 3,5 mln zł. 
Nowy blok czynszowy ZGM – zbudowany 
na zasadach budownictwa społecznego - to 
pierwsza tego typu inwestycja po przerwie, 
spowodowanej zakończeniem programu TBS 

(co nastąpiło po likwidacji w 2009 r. Krajo-
wego Funduszu Mieszkaniowego). Program 
społecznego budownictwa czynszowego re-
aktywowano w nieco zmodyfikowanej posta-
ci, jako odpowiedź na duże zapotrzebowanie 
na mieszkanie czynszowe dla osób mniej za-
możnych. Źródłem wsparcia są środki własne 
Banku Gospodarstwa Krajowego, który w za-
mian za udzielanie podmiotom budownictwa 
społecznego kredytów na preferencyjnych 
warunkach, otrzymuje z budżetu państwa re-
kompensatę.
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Grudzień w samorządzie to czas budżetowych decyzji na kolejne dwana-
ście miesięcy. Projekt budżetu Częstochowy jest już gotowy, ale jeszcze 
przed modyfikacjami – jego szczegóły w grudniu zmienią pewnie wnioski 
radnych i prezydenckie autopoprawki. Potem tylko głosowanie i wejdzie-
my – mam nadzieję - w nowy rok z zatwierdzonym planem miejskich do-
chodów i wydatków.  
Jak zawsze chodzi o ,,złoty środek” między bezpieczeństwem i stabilno-
ścią miejskich finansów - naszej wspólnej kasy, a możliwym poziomem 
wydatków na systematyczne podnoszenie jakości usług publicznych 
i komfortu życia w Częstochowie. 
Przyszłoroczne wydatki miasta to ogółem planowane 1 mld 360 mln zł. 
Moja propozycja przewiduje w nich 20-procentowy udział wydatków na 
inwestycje, które chcemy w  ponad 80% finansować z  dochodów wła-
snych i  środków zewnętrznych. To pozwala na unikanie nadmiernego za-
dłużania się. Zobowiązania miasta w przyszłym roku nie powinny przekro-
czyć 39% dochodów rocznych ogółem – czyli będziemy daleko poniżej 
dopuszczalnego dla samorządów progu. 
Planowane wydatki inwestycyjne na 2019 r. to 268 mln zł z kawałkiem. 
Najwyższe kwoty, obok startu dużych zadań drogowych, pójdą m.in. na 
budowę parku wodnego, węzły przesiadkowe, ale także na ,,lifting” dróg 
w dzielnicach, który obiecywaliśmy. Na ten cel w projekcie jest zarezerwo-
wane z górą 28 mln zł. W ogóle na zadania związane z rozwojem dzielnic 
mamy zaplanowane 45,5 mln zł. W planie inwestycji są też prace nad re-
witalizacją Starego Rynku z zagospodarowaniem pozostałości po starym 
ratuszu. Kontynuowany będzie pierwszy etap budowy Promenady Śród-
miejskiej. Są też m.in. pieniądze na potrzebne odwodnienie fragmentu 
Północy i finalizację odwodnienia Kiedrzyna (prace na Grabówce zostały 
zakończone w tym roku).

Utrzymujemy programy na rzecz różnych grup – a  więc szczepienia 
ochronne, profilaktykę dla najmłodszych, podnoszenie sprawności ru-
chowej seniorek i seniorów. Miasto dofinansuje pobyt dzieci w żłobkach 
niepublicznych i klubach dziecięcych, a także w miejskim żłobku ,,Reksio” 
i jego filii. W wydatkach bieżących ważne miejsce ma ,,zielone” miasto – 
niezależnie od inwestycji w tej sferze, jak rewitalizacja parku Lisiniec czy 
dopłaty do bardziej ekologicznych źródeł ciepła. 
Do budżetu dołączamy listę wyłonionych niedawno w głosowaniu zadań 
Budżetu Obywatelskiego do wykonania w przyszłym roku. Tych ogólno-
miejskich będzie 12, a dzielnicowych – 111. Piąta edycja BO pokazuje nie-
zbicie, że tym, co wyjątkowo mocno nas łączy, jest np… troska o zwierzaki. 
Z puli BO wesprzemy bowiem i wolno żyjące koty, i czworonogi ,,schroni-
skowe”, i pożyteczne nietoperze, i ptaki, a nawet… owady zapylające. A to 
tylko mała część pomysłów, które razem wybraliśmy. 
Finanse finansami, ale po drodze są przecież nasze ulubione świę-
ta. Ich najbardziej widomą oznaką będzie u  nas coroczna choinka 
i  różne formy świetlnych iluminacji na ,,Bieganie”. W  Sylwestra tym ra-
zem lasery zamiast pirotechniki – bo takie zadanie zostało wybrane  
w  ramach tegorocznego jeszcze Budżetu Obywatelskiego. Zobaczymy, 
czy ta zmiana, wynikająca m.in. z ekologii i troski o spokój częstochow-
skich czworonogów, które boją się huku, spotka się z aprobatą bywalców 
miejskiej imprezy Sylwestrowej… Życzliwość dla zwierzaków często cho-
dzi w parze z życzliwością dla ludzi – i takiego właśnie, wyjątkowo ciepłe-
go stosunku do innych ludzi i całego otoczenia życzę Wam przede wszyst-
kim na świąteczny okres.

   Pozdrawiam serdecznie
Krzysztof Matyjaszczyk

Prezydent Miasta Częstochowy

PYTAMY PREZYDENTA 

...O PRZYSZŁOROCZNE 
WYDATKI  
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Częstochowa przed I  wojną 
światową była jednym z  naj-
silniejszych ośrodków PPS 
w  Królestwie Polskim, a  Jó-
zef Piłsudski, późniejszy Na-
czelnik Państwa Polskiego, 
od 1902 roku przyjeżdżał tu 
kilkukrotnie. Po pamiętnej 
Bitwie Warszawskiej, w  1921 
roku, złożył wizytę na Jasnej 
Górze. Teraz powstał film do-
kumentalny, który utrwala te 
wydarzenia oraz ludzi i miejsca 
z nimi związane.

Okazją do powstania filmu było 
100–lecie Odzyskania przez Pol-
skę Niepodległości. Jego produ-
centem jest Wydział Kultury, Pro-
mocji i  Sportu UM Częstochowy, 
scenariusz do filmu napisała pra-
cowniczka wydziału Magda Fijo-

łek, a realizatorem zdjęć i montażu 
była firma RM Group Produkcja Fil-
mowa. Zdjęcia do filmu trwały nie-
mal pół roku. Swoją premierę miał 
on 11 listopada podczas głów-
nych częstochowskich uroczysto-
ści z okazji Dnia Niepodległości na 
Placu Biegańskiego. Realizatorzy 
rekonstruują w filmie cztery wi-
zyty Józefa Piłsudskiego w  Czę-

stochowie. 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 - wice-

przewodniczącego Stowarzyszenia 
Odbudowy Pomnika J. Piłsud-
skiego przy ul. Krakowskiej i  o. St. 
Rudzińskiego. Rolę J. Piłsudskiego 
odtwarza Michał Kula z Teatru im. A. 
Mickiewicza. Aktorzy, którzy wzięli 
udział w scenach rekonstrukcyjnych 
to Ł Kolewiński, M. L. Ataniel, K. Chę-
ciński, A. Zasoń, R. Bagrit oraz P. Ta-
ranek – wszyscy pro bono. Dużym 
wsparciem merytorycznym służył 
Ośrodek Dokumentacji Dziejów 
Częstochowy oraz inne miejskie in-
stytucje, firmy i prywatne osoby.  

Kolejna emisja filmu planowana 
jest 5 grudnia, w  dniu urodzin 
Marszałka o  godz.17.00 w  Kinie 
Studyjnym OKF „Iluzja”. Pokazowi 
towarzyszyć będzie spotkanie  
z  R. Stefaniakiem i  J. Sętowskim 
oraz twórcami.

ŚLADAMI JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO
W CZĘSTOCHOWIE

W ostatnim czasie państwo Barbara i Ryszard Zającowie, Regina i Ryszard Piotrowscy oraz Jadwiga i Janusz Ziętalowie 
świętowali jubileusz 60-lecia pożycia małżeńskiego. Gratulacje jubilatom złożył prezydent Krzysztof Matyjaszczyk 

i kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Rafał Bednarz.   

DIAMENTOWE GODY

NOWY BLOK TBS
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Kto zagra o  medale klubowych 
mistrzostw? W  potyczkach gru-
powych o awans do finału rywa-
lizowało osiem ekip. W  grupie 
A PGE Skra Bełchatów, Zenit Ka-
zań i  Fakieł Nowy Urengoj z  Ro-
sji oraz Cucine Lube Civitanova 
z  Włoch, natomiast w  grupie B 
Asseco Resovia Rzeszów, Tren-
tino Volley z  Włoch, Khatam Ar-
dakan z Iranu oraz Sada Cruzeiro 
z  Brazylii. Dwie najlepsze szóstki 
z każdej z grup zameldowały się 
w  półfinałach. Triumfatorzy tych 
ostatnich staną do decydującej 
rozgrywki o tytuł, przegrani zado-
wolą się bojem o trzecią pozycję.
Kibice siatkówki pod Jasną Górą 
z utęsknieniem wspominają mię- 
dzynarodowe sukcesy często-
chowskiego AZS-u. Dawne to 
czasy, do których dziś wraca-
my z  sentymentem. Tym razem 

w  Klubowych Mistrzostwach 
Świata, obok światowych gwiazd 
tego sportu, mocną ekipę będą 
stanowili… częstochowscy sę-
dziowie. Nominacje do prowa-
dzenia meczu o pierwsze miejsce 
otrzymali arbitrzy liniowi z nasze-
go regionu: Marta Rembielak-
-Kucharska, Paweł Kapica, Marcin 
Dobrzański i  Artur Kucharski. 
Rezerwowym sędzią będzie Ra-
fał Pośpiech. Również na starciu 
o trzecią pozycję będziemy mieć 
reprezentanta Częstochowy. Ire-
neusz Wolszczyniak będzie roz-
jemcą rezerwowym.
Półfinałowe starcia zaplanowano 
na 1 grudnia, początek o  godz. 
17.30. Dzień później, 2 grudnia 
od godz. 17.30 rozgrywane będą 
mecze finałowe.

Andrzej Zaguła

WIELKA
SIATKÓWKA

To będzie powrót wielkiej siatkówki 
do Częstochowy. Dodajmy, powrót w wyjąt-
kowym stylu. Nasze miasto będzie bowiem 

gospodarzem finałowych spotkań w ramach 
Klubowych Mistrzostw Świata. 1 i 2 grudnia 

na parkiecie Hali Sportowej Częstochowa 
emocji powinny więc sięgać zenitu.

W  projekt zaangażowanych jest czterdzieści osób, w  tym 15 senio-
rów oraz 25 dzieci i nastolatków. Mimo dość znacznej różnicy wieku 
między aktorami, udało się stworzyć na próbach bardzo przyjazną 
i twórczą atmosferę. Młodsi i starsi artyści doskonale czują się w swo-
im towarzystwie. Babcie i dziadkowie troszczą się o swoje przybrane 
wnuczęta, a wnuczęta lubią swoich dziadków. Spotykają się również 
poza próbami, chociażby wybierając się na wspólnie spektakle do Te-
atru im. Adama Mickiewicza.    

Teatr daje wolność tu, każdy chociaż przez chwilę może być kimś innym, 
może założyć maskę i przenieść się do innego świata. Chcieliśmy stworzyć 
taką przestrzeń, w której wiek nie będzie przeszkodą, a wiemy, z działań 
które prowadziliśmy wcześniej, że była taka potrzeba zarówno wśród 
dzieci i młodzieży, jak i seniorów. Postanowiliśmy te pokolenia połączyć. 
Dla niektórych naszych aktorów ATIM to spełnienie marzeń o aktorstwie, 
które mogą zrealizować w jesieni swojego życia. Inni natomiast wybiera-
ją się do szkoły aktorskiej za kilka lat, po maturze. Poza kontekstem arty-
stycznym, bardzo ważny jest dla nas ten aspekt społeczny. Wiemy, że nic nie 
łączy ludzi lepiej niż wspólne działania – opowiadają Michał i Aleksandra 
Szymczyk z Fundacji Małego i Dużego Człowieka Kolorowa, w ramach 
której działa Amatorski Teatr Integracji Międzypokoleniowej. 

Największym wyzwaniem przy realizacji tego projektu okazała się ko-
ordynacja pracy tak dużej grupy ludzi. Opracowanie skutecznego pla-
nu działania z uwzględnieniem 40 aktorów w różnym wieku, 8 osób 
kadry, plus pewnej grupy dochodzących współpracowników (cho-
ciażby zaprzyjaźnionych fotografów), wymagało logistycznej ekwili-
brystyki. Na szczęście nad wszystkim udało się zapanować.  

Uczestnicy projektu wraz z Beatą Koch (reżyserką, scenarzystką i cho-
reografką) i  Katarzyną Skolik-Miedziak (instruktorką teatralną) stwo-
rzyli autorski scenariusz spektaklu, oparty na motywach historycz-
nych, poruszający tematykę niepodległości, polskości oraz tradycji 
narodowej. Przedstawienie  „Ci co zginą będą siewcami” łączy w sobie 
poezję Elizy Orzeszkowej, muzykę inspirowaną dziełami Fryderyka 
Chopina, ruch sceniczny oraz obrazy pięknego, ojczystego krajobrazu. 
Warto dodać, że za aspekt muzyczny przedstawienia odpowiada Ma-
rek Makles, a scenografię przygotował Michał Tkaczyński. 

17 grudnia o godz. 18.00 w Muzeum Monet I Medali Jana Pawła II od-
będzie się uroczysta premiera przedstawienia, które później, na po-
czątku 2019 r., będzie jeszcze przynajmniej dwukrotnie wystawiane. 
Oczywiście na tym nie koniec. To dopiero początek naszych wspólnych 
działań. Zaczynamy od uczczenia 100. rocznicy Odzyskania Niepodległo-
ści przedstawieniem „Ci co zginą będą siewcami”, ale w głowach mamy 
bardzo wiele pomysłów na kolejne przedstawienia. Planujemy też małe 
tournée po Polsce, a  może i  po innych krajach. Kto wie, dokąd zajdzie-
my… Najważniejsze, że chcemy grać, bo teatr nadaje sens naszemu życiu, 
a ludzie, których poznaliśmy i zechcieli nam zaufać, tworząc z nami Ama-
torski Teatr Integracji Międzypokoleniowej, są wspaniali i  niesamowici 
pod każdym względem. Pragniemy podziękować wszystkim aktorom 
amatorom, że dołączyli do nas – mówią Michał i Aleksandra Szymczyk. 

oprac. af

WSPÓLNA
SCENA 
Od czerwca bieżącego roku spotykają się regularnie  
i wspólnie pracują nad przedstawieniem. Grupa seniorów 
i młodzieży prowadzi artystyczny dialog pod szyldem  
Amatorskiego Teatru Integracji Międzypokoleniowej.  
Już 17 grudnia, w Muzeum Monet I Medali Jana Pawła II, 
będzie można zobaczyć owoc ich kooperacji - spektakl  
,,Ci co zginą będą siewcami”, wpisujący się w setną  
rocznicę Odzyskania przez Polskę Niepodległości.
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28 grudnia w Hali Sportowej Częstochowa 
zostanie rozegrana impreza firmowana 
przez 106-krotnego reprezentanta Polski 
w piłce nożnej, pochodzącego z podczęsto-
chowskich Truskolasów, Jakuba Błaszczy-
kowskiego. Trzecia odsłona „Świątecznego 
grania z  Kubą”, podobnie jak poprzednie, 
będzie nie tylko turniejem piłkarskim, ale 
przede wszystkim noworocznym spotka-
niem z  gwiazdami polskiego sportu i  roz-
rywki.

Za futbolowym świętem pod Jasną Górą stoi 
Fundacja Błaszczykowskiego „Ludzki gest”, któ-
ra pomaga nie tylko osobom chorym, ale także 
najbardziej uzdolnionej młodzieży. Fundacja 
wydała już okolicznościowy kalendarz na 2019 
rok, z podpisem piłkarza, który można nabyć, 
odwiedzając stronę internetową organizacji. 
Kalendarze będą też dostępne na grudniowej 
imprezie. Wejście na nią będzie możliwe dzięki 
specjalnym cegiełkom, które stanowią formę 
biletu. W  jaki sposób zamówić bilet-cegiełkę, 
można dowiedzieć się na profilu facebooko-
wym „Świątecznego grania z  Kubą”. W  ubie-
głych latach turniej Błaszczykowskiego cieszył 

się wielkim zainteresowaniem publiczności, 
która niemal w całości wypełniała obiekt przy 
ul. Żużlowej. Warto więc pośpieszyć się, by za-
gwarantować sobie miejsce na trybunach re-
prezentacyjnego obiektu naszego miasta. 

Największa charytatywna impreza będzie rów-
nież okazją do wyjątkowych spotkań. W  Hali 
Sportowej Częstochowa, po raz pierwszy w roli 
trenera reprezentacji naszego kraju pojawi się 
Jerzy Brzęczek. Znamienitych gości będzie jed-
nak więcej.  W imieniu fundacji i Jakuba Błasz-
czykowskiego serdecznie zapraszamy.   

 az

ZNÓW ZAGRAMY Z BŁASZCZYKOWSKIM
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ŚWIĄTECZNA
CZĘSTOCHOWA

IDĄ ŚWIĘTA

SERCEM ZA WOJEWÓDZTWEM 
CZĘSTOCHOWSKIM

SYLWESTER 
Z EWELINĄ LISOWSKĄ 

Zwyczajowo Nowy Rok przywitamy w Częstochowie wspólną 
zabawą na Placu Biegańskiego. O muzyczne atrakcje zadbają  
DJ Dziker, Apress Band, Nowator i Ewelina Lisowska.  Nato-
miast o północy odbędzie się pokaz laserów, który zastąpi 
tradycyjny pokaz pirotechniczny. To efekt wniosku „Noworocz-
ny pokaz laserów „światło i dźwięk”, zamiast fajerwerków”, który 
wszedł do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego na 

Gwiazdą tegorocznej zabawy sylwe-
strowej będzie Ewelina Lisowska. Artyst-
ka, która ma na koncie cztery albumy: 
„Aeroplan”, „Nowe Horyzonty”, „Ponad 
Wszystko”, „Cztery”, takie przeboje jak: 
„Nieodporny rozum”, „W stronę słońca”, 
„We mgle”, „Prosta sprawa”, „Tshirt” oraz 
ogromne grono wiernych fanów. Dziś 
jest  jedną z  najpopularniejszych arty-
stek młodego pokolenia w  Polsce. Jej 
oficjalny profil ma ponad 600 tys. fanów 
na Facebooku, ponad 200 tys. na Insta-
gramie, a teledyski miliony wyświetleń 
w serwisie Youtube. Lisowska zaczyna-
ła swoją karierę w  talent show „Mam 

talent” oraz X Factor, a  dziś może po-
chwalić się nagrodą Super Jedynki zdo-
bytą w kategorii SuperArtystka podczas  
50. KFPP w  Opolu oraz nagrodą Eska 
Music Awards 2013. Nadal jednak lubi 
telewizyjne formaty – w 2015 r. wygrała 
„Taniec z gwiazdami”.   
Wcześniej, na sylwestrowej scenie wy-
stąpi grający covery częstochowski ze-
spół Apress Band oraz raper i wokalista 
Nowator. Na początek i koniec wieczoru 
zaplanowano także zabawę przy mu-
zyce, którą poprowadzi DJ Dziker. Za-
praszamy na Plac Biegańskiego już od 
godz. 21.00.  oprac. af

NAJPIĘKNIEJSZA WITRYNA ŚWIĄTECZNA 
Niepowtarzalny klimat Bożego Narodzenia tworzą w przestrzeni miasta 

świątecznie udekorowane witryny. Jak co roku, Urząd Miasta Częstochowy 
nagrodzi te najbardziej urokliwe. Od 3 do 17 grudnia właściciele placówek 

handlowo-usługowych z oryginalnie przystrojonymi oknami wystawowymi 
mogą je zgłaszać do konkursu „Najpiękniejsza witryna świąteczna 2018”.

Aby wziąć w nim udział, należy wypełnić kartę do-
stępną na stronie internetowej www.czestocho-
wa.pl oraz w siedzibie Wydziału Kultury, Promocji 
i Sportu (Odwach, Aleja Najświętszej Maryi Panny 
45 a) i przesłać drogą elektroniczną na adres mailo-
wy: kps@czestochowa.um.gov.pl lub złożyć osobi-
ście w Wydziale Kultury, Promocji i Sportu (w godzi-
nach pracy urzędu: poniedziałek-piątek 7.30-15.30). 
W dniach 18- 20 grudnia komisja konkursowa oce-
ni zgłoszone witryny. Ogłoszenie wyników konkur-
su i wręczenie nagród zaplanowano podczas Tar-

gów Bożonarodzeniowych „Gwiazdkowa Aleja”. Na 
zwycięzców miejskiej zabawy świątecznej czekają 
nagrody pieniężne. 
Regulamin konkursu „Najpiękniejsza witryna świą-
teczna 2018” będzie dostępny na stronie interneto-
wej www.czestochowa.pl oraz w Wydziale Kultury, 
Promocji i  Sportu Urzędu Miasta Częstochowy. 
Wszelkich dodatkowych informacji dotyczących 
konkursu udziela Pełnomocnik Prezydenta Miasta 
ds. Estetyki Miasta, tel. 34 37 07 465.

Beata Cichoń

Sławek Uniatowski to wybitny wokalista, mul-
tiinstrumentalista oraz autor muzyki i tekstów 
piosenek. Jako jedyny wokalista z  Polski miał 
przyjemność wystąpić na jednej scenie u boku 
największego amerykańskiego producenta 
muzycznego Davida Fostera, współpracujące-
go z Whitney Huston, Celine Dion czy Micha-
elem Bublé. Uniatowski miał 5 lat, gdy rozpo-
czął samodzielną naukę gry na instrumentach 
klawiszowych. Szybko zainteresował się jaz-
zem, co z  kolei zapoczątkowało jego karierę 
wokalną. Jako nastolatek zaczął komponować 
i pisać teksty piosenek. Współtworzył toruński 
zespół Kije, w którym komponował oraz grał na 
syntezatorach. Wiosną 2005 roku wziął udział 
w czwartym sezonie talent show „Idol” w tele-

wizji Polsat. Dotarł do finału, a ostatecznie zajął 
drugie miejsce. W tym samym roku, wraz z Ma-
rylą Rodowicz nagrał utwór „Będzie to co musi 
być”, wydany na jej płycie „Kochać”. W  2006 
roku wystąpił wraz ze Zbigniewem Wodeckim 
oraz Janem Kantym Pawluśkiewiczem podczas 
XLIII Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej 
w Opolu. Koncertował również z big bandami, 
wykonując repertuar Franka Sinatry, Tony’ego 
Bennetta, Nat „King” Cole’a, Cheta Bakera czy 
Ellie Fitzgerald, m.in. w Europejskim Centrum 
Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w  Lusławi-
cach. W  kwietniu bieżącego roku ukazała się 
debiutancka płyta  Uniatowskiego „Metamor-
phosis”. Jest to zbiór 13 autorskich kompozycji 
do tekstów własnych, Tomasza Organka, Mi-

chała Zabłockiego oraz Janusza Onufrowicza.
Teksty traktują o  miłości, przyjaźni, przemija-
niu, nadziei i akceptacji samego siebie. Skłania-
ją do refleksji. Muzyka to połączenie jazzu, so-
ulu, popu z lekką dawką rytmów brazylijskich. 
Tego dnia na scenie na Placu Biegańskiego 
wystąpią również Piotr Tłustochowicz & Sylwia 
Majchrzak oraz Czenstochovia Band. A na naj-
młodszych czekać będą liczne atrakcje: wspól-
ne zabawy, spektakl „O śmiałkach, co Czarno-
księżnika pokonali” oraz występ muzyczny 
„Imieninowa niespodzianka dla św. Mikołaja”. 
Przede wszystkim jednak wieczorem rozbłysną 
świąteczne iluminacje, które tradycyjnie ozdo-
bią nadchodzącą zimę w mieście.   oprac. af

Iluminacje w okresie bożonarodzeniowym to już tradycja, 
do której wszyscy zdążyli się przywiązać. W tym roku 

uroczyście rozbłysną one na Placu Biegańskiego 
już 8 grudnia.  Będzie to również  okazja do spotkania 

św. Mikołaja oraz zabawy przy muzyce duetu 
Piotr Tłustochowicz & Sylwia Majchrzak, zespołu 

Czenstochovia Band i  Sławka Uniatowskiego. 
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Michał Wilk: Rozmawiamy w  kontekście 
wydania Twojego nowego zbioru wierszy 
„Zawsze ziemia”, dlatego powiedz, proszę, 
czego tym razem możemy spodziewać się 
po lekturze?
Marcin Zegadło: Książka jest kontynuacją 
wątków z  poprzednich tomów. „Zawsze zie-
mia” to opowieść o odchodzeniu, o chorobie, 
o tym, czym jest umieranie na raty. To, co więk-
szość z nas nazywa życiem, jest w gruncie rze-
czy drogą ku śmierci. Jakkolwiek banalnie i być 
może patetycznie wybrzmią te słowa, warto 
o  tym pamiętać w  rzeczywistości, w  której 
rozanieleni celebryci ganiają po Azji, udając, że 
przeżywają tam jakieś prawdziwe przygody. 
Życie jest tu i teraz, i raczej nie będzie dubla.

W  odniesieniu do poprzednich zbiorów, 
które poruszały tematykę m.in. historii, 
przemijania, ludzkiego zmagania się z rze-
czywistością, szósty tom także dotyka kwe-
stii cierpienia, umierania, pustki. Czujesz, 
że masz swój temat przewodni, który Ci to-
warzyszył, towarzyszy i będzie towarzyszył 
w twórczości?

NIE JESTEŚMY                         NIEŚMIERTELNI
Marcin Zegadło, 
częstochowski 

poeta i publicysta, 
autor sześciu 

zbiorów wierszy, 
promuje właśnie 

nową książkę 
„Zawsze ziemia”. 

Przy okazji 
premiery 

rozmawiamy z nim 
na temat jego 

twórczości. 

Wydaje mi się, że udzieliłem odpowiedzi na to 
pytanie przed chwilą. Uważam, że autor, który 
wie, o  czym chce pisać, autor, który już „coś 
wie”, pisze wciąż tę samą książkę. Zmienia się 
tylko optyka. Zagadnienie pozostaje to samo. 
Nie zgodzę się natomiast, że moje książki w ja-
kiś sposób odnoszą się do „pustki”. Nie mógł-
bym o niej pisać, ponieważ jej nie odczuwam. 
Jestem ojcem i mężem, doświadczam rzeczy 
dobrych i ważnych, mam literaturę, która jest 
moją pasją, mam wokół siebie ludzi, którzy są 
dla mnie ważni. Mówiąc odrobinę ironicznie, 
w swoich książkach zwracam jedynie uwagę 
na fakt, że nie jesteśmy nieśmiertelni, o czym 
zdaje się współcześnie raczymy zapominać 
w  pogoni za kolejnym kredytem na samo-
chód. To oczywiście tylko przykład, pewne 
uproszczenie, ale nie mamy miejsca na rozwi-
nięcie tej myśli.

Z  pewnością obserwacje życia codzienne-
go mają ogromny wpływ na Twoją poezję, 
masz wiele okazji do inspirowania się prozą 
życia, prawda?
Tak, jeżeli już musimy używać tego określenia, 

z  prozy życia możemy również robić poezję. 
Ona tam jest. Wystarczy sięgnąć.

Podobnie rzecz ma się, jeśli chodzi o publi-
cystykę, którą uprawiasz, zwłaszcza w Inter-
necie. Wiele osób pewnie zna Cię bardziej 
jako komentatora otaczającej nas rzeczywi-
stości, niż jako poetę...
Z całą pewnością tak jest. Mój profil na FB ob-
serwuje prawie dwanaście tysięcy osób. Pisuję 
również do stołecznej Gazety Wyborczej i One-
tu. Więc, jeśli mógłbym nadużyć słowa „znany” 
na użytek tej rozmowy, to rzeczywiście powo-
dem tego nie jest poezja, po którą obecnie nie-
mal nikt nie sięga. Paradoksalnie ów fakt jest 
stratą nie dla poezji, a dla tych którzy po nią nie 
sięgają. Pozwolę sobie uprzedzić pytanie, które 
często jest mi zadawane: po co czytać współ-
cześnie poezję? Otóż z tego samego powodu 
z jakiego wchodzi się na Mont Everest – ponie-
waż jest. Istnieje i jest do wzięcia. A poza tym 
rozciąga się stamtąd kapitalny widok. 

Zatem który język - poetycki czy publicy-
styczny - według Ciebie i dla Ciebie bardziej 

sprawdza się w  opowiadaniu o  współcze-
snym świecie?
Absolutnie nie można kłaść tych języków na 
jednej wadze. Być może oba służą temu sa-
memu, ale prowadzą nas do celu zupełnie 
inną drogą. Wykorzystują zupełnie inne środki 
i  spełniają oczekiwania zupełnie innych grup 
odbiorców. W narracji o współczesności spraw-
dzają się oba z tych języków, każdy z nich jed-
nak w zupełnie innej przestrzeni. 

W takim razie kim jest lub kim chciałby być 
Marcin Zegadło?
Może po raz kolejny wpadnę w  banał, ale 
chciałbym po prostu być zdrowy, zawsze obok 
moich najbliższych. Czego życzę również czy-
telnikom CGK.        

Swoje 80. urodziny i 50-lecie działalności lite-
rackiej Ludmiła Marjańska fetowała w rodzin-
nej Częstochowie. Jej benefis, z udziałem przy-
jaciół z czasów młodości oraz współczesnych 
miłośników twórczości, odbywał się w Teatrze 
im. Mickiewicza. Atmosfera była przemiła. 
Dziennikarz Andrzej Grądman opowiadał (ko-
lejny raz!) o tym, że kochał się w swej ówcze-
snej koleżance Ludmile. Zapewniał przy tym, 
że głównie z  powodu jej pięknego roweru, 
damki. Relacja z tego szczególnego wieczoru 
ukazała się w Gazecie Wyborczej pod tytułem 
„W  pięknej pani się kochamy”. Towarzyszące 
tekstowi zdjęcie pokazywało piękną kobie-
tę w srebrnej fryzurze, które mogło zadawać 
kłam zapewnieniom Andrzeja, że kiedyś cho-
dziło tylko o  tę damkę. Ta klasycznie piękna 
twarz, a  nad nią fala srebrnych włosów to 

obraz Ludmiły, który towarzyszy mi do dziś. 
Ów wizerunek miał szlachetność kamei. Tyle, 
że portretowana kobieta miała też mnóstwo 
ludzkiego ciepła, którym obdarzała otoczenie. 
Przede wszystkim swoje częstochowskie przy-
jaciółki. Radością była możliwość obserwowa-
nia ich spotkań za każdym razem, kiedy Ludka 
Mężnicka (nazwisko panieńskie) pojawiała się 
w mieście swego dzieciństwa. Było to grono 
dawnych koleżanek, uczennic „Nazaretanek” 
i  Gimnazjum (dziś Liceum) im. Juliusza Sło-
wackiego.
Te więzi z gimnazjalnych czasów były też po-
wodem, dla którego cieszyłem się specjalnymi 
względami Ludmiły, aż po przywilej mówienia 
jej po imieniu, który stał się moim udziałem 
w  ostatnim okresie jej życia. Oczywiście, nie 
jestem gimnazjalnym kolegą (!), wyjaśniam za-

SREBRNA PANI
tem, skąd mowa o więziach. Otóż, koleżanką 
Ludmiły z tej samej klasy była Zosia Kujawska, 
która w dorosłym życiu została żoną Rajmun-
da Piersiaka, mojego stryja. Ponieważ drogi 
Ludmiły Marjańskiej i moje wciąż krzyżowały 
się w Częstochowie, Ludmiła awansem prze-
niosła na mnie szkolne sentymenty.
Pierwszy raz spotkaliśmy się w 1987 roku, kie-
dy to literatkę przywróciło rodzinnemu miastu 
Towarzystwo Przyjaciół Częstochowy. Marjań-
ska została zaproszona w związku z jej wydaną 
właśnie książką „Pierwsze śniegi, pierwsze wio-
sny”, której bohaterkami były szkolne koleżan-
ki ze „Słowackiego”. Już przy tamtym spotka-
niu upewniła się co do moich koligacji z Zosią 
Kujawską i prosiła o przekazanie pozdrowień. 
Dziesięć lat później, jako dziennikarz, pisałem 
tekst o Agacie, uczennicy I LO, o której losach 
opowiadała powieść „To ja, Agata”.
Wtedy już Ludmiła dosyć często odwiedzała 
swoje dawne liceum. W  2013 roku licealna 
społeczność uczciła wybitną absolwentkę ta-
blicą na budynku szkoły. 
Poetka przyjaźniła się z  Anną Woźnicką z  Bi-

blioteki Publicznej im. dr. Władysława Bie-
gańskiego. Korespondowała z  Tadeuszem 
Gierymskim, którego poezję bardzo ceniła. 
Prawdziwa przyjaźń połączyła ją z prof. Marią 
Nasińską, polonistką ze „Słowackiego”. Troje 
mieszkańców rodzinnego miasta „nominowa-
ła” na swoich przyszywanych wnuczków. Była 
w tej trójcy Beata Brodowicz-Szymanek – po-
etka ceniona przez znacznie starszą koleżankę. 
Drugi wybraniec to Piotr Dłubak – fotografik, 
którego portret ceniła najwyżej. Trzecim by-
łem ja, choć „wnuczek” ze mnie był bardzo wy-
rośnięty – niewiele młodszy od córki pisarki, 
Marii. Marię Marjańską-Czernik poznałem, od-
wiedzając Ludmiłę w jej warszawskim miesz-
kaniu. Zostałem też przedstawiony (bratanek 
Zosi Kujawskiej; pamiętasz Zosię?) mężowi 
literatki, Januszowi, już wtedy owładnięte-
mu chorobą Alzheimera. Odwiedziłem Mar-
jańskich, przywożąc egzemplarz periodyku 
„Aleje 3”, którego byłem wówczas redaktorem 
naczelnym. W numerze zamieszczone zostały 
niepublikowane dotąd wiersze Ludmiły, po-
wierzone (nie ukrywam, że za moją namową) 

naszej redakcji. Później, również dla Gazety 
Wyborczej zdobywałem do publikacji premie-
rowe wiersze Ludmiły.
Jeszcze w maju 2005 roku Marjańska gościła 
na targach książki w Częstochowie. Wieść o jej 
chorobie i szybkiej śmierci była zaskoczeniem: 
Ludmiła wydawała się wieczna – jak srebrna 
kamea. Okazje do snucia wspomnień spowo-
dowały, że zacząłem kontaktować się z Marią 
Marjańską-Czernik. Zapewne unosząca się 
nad nami aura matki powodowała, że serdecz-
ność i życzliwość, jaką miała dla mnie Ludmiła, 
przeniosła się na córkę - prawie nieznajoma 
osoba wydawała mi się osobą znajomą „od za-
wsze”. Kolejne spotkanie przed nami: Muzeum 
Częstochowskie współwydaje, na zaproszenie 
Towarzystwa Literackiego „Galeria Literacka”, 
korespondencję między Ludmiłą Marjańską 
a Wisławą Szymborską. Ta niezwykła publika-
cja pojawi się już w styczniu 2019 roku, stając 
się okazją do spotkania z  Marią Marjańską-
-Czernik i do wspominania Srebrnej Pani.

Tadeusz Piersiak
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Zbliżają się 95. urodziny 
Ludmiły Marjańskiej, jednej 
z najwybitniejszych - obok 

Haliny Poświatowskiej - 
przedstawicielek Częstochowy 

w świecie literatury. Rocznicę 
urodzin świętować będziemy 

26 grudnia, pamiętając 
równocześnie o 17 października 

2005 roku, kiedy Ludmiła 
Marjańska od nas odeszła.
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Adam Florczyk: Projekt Santabarbara 
funkcjonuje od kilku lat. W  Częstochowie 
graliście już kilkukrotnie pod tym szyl-
dem, jednak można odnieść wrażenie, że 
Santabarbara na zmianę tryska twórczą 
energią i  zapada w  zimowy sen. Czy gru-
dniowy koncert to oznaka, że przebudzili-
ście się na dużej?

Łukasz Pospieszalski: Tak naprawdę zespół 
w tym składzie, złożonym z braci i kuzynów, 
wymyśliliśmy sobie jeszcze jako dzieciaki. 
Od samego początku mieliśmy marzenie, by 
wspólnie grać i  cieszyć się muzyką. Począt-
kowo skład zespołu tworzyliśmy w  cztery 
osoby, grał z  nami jeszcze mój brat Marek. 
Wtedy pojawiły się pierwsze próby znale-
zienia koncepcji na naszą autorską muzykę. 
Przygotowaliśmy około dziesięciu piosenek 
i  spróbowaliśmy zaprezentować się szerszej 
publiczności. Tak, można by powiedzieć, na-
rodziła się Santabarbara. Po wyciągnięciu 
wniosków z  pierwszych konfrontacji z  pu-
blicznością, mimo ambitnych planów i szcze-
rych chęci rozwijania dalej tego projektu, 
pojawiły się pierwsze problemy związane ze 
znalezieniem wspólnych wolnych terminów 
na koncerty, czy próby. Mieliśmy do wyboru: 
albo spotykać się bardzo rzadko w  komple-
cie albo spróbować częściej w  mniejszym 
składzie. Tak zaczęliśmy grać w  trójkę. Przez 

ostatni rok stworzyliśmy już zupełnie nowy 
materiał i mam nadzieję, że to jest właśnie ten 
moment, w  którym Santabarbara przebudzi 
się na dobre.

Od pewnego czasu zapowiadacie płytę. 
Kiedy można się jej ostatecznie spodzie-
wać i czym nas może ona zaskoczyć?

Większość nagrań mamy już za sobą. Mam 
wielką nadzieję, że na wiosnę uda się nam 
sfinalizować całość produkcji. Naszym marze-
niem jest stworzyć taką muzykę, która z jed-
nej strony będzie przystępna dla wszystkich, 
ale z drugiej strony nie idzie na żadne kom-
promisy stylistyczne. Po ostatnim naszym 
koncercie usłyszałem od jednego słuchacza 
opinię, która zapadła mi w pamięć i była dla 
nas wielkim komplementem: „wasza muzyka 
jest świetna, ponieważ jest trudna, a przy tym
dla każdego”. Naszym marzeniem jest osią-
gnąć coś, co udało się np. zespołowi Radio-
head, który tworzy świetną i  zróżnicowaną 
muzykę, nie idąc na żadne ustępstwa, a przy 
tym pociągają za sobą tłumy. Oczywiście 
czas dopiero pokaże, czy nam też to się uda. 
Jesteśmy dopiero na starcie, ale słysząc takie 
słowa, dostajemy ogromnego wiatru w  ża-
gle. Osobiście chciałem znaleźć złoty środek 
pomiędzy muzyką awangardową, a taką, któ-
rą można sobie nucić. Nie chciałem, by nasz 

zespół tworzył coś, co by było przeznaczone 
dla wąskiego grona odbiorców. Chcemy tra-
fiać dosłownie do wszystkich, a przy tym po-
zostawać w  zgodzie z  własnym sumieniem 
artystycznym. Bardzo trudne jest znalezienie 
takiego balansu, ale myślę, że na naszej płycie 
będzie można czegoś takiego chociaż w kilku 
procentach doświadczyć.

Na jakich zasadach funkcjonuje wasz ze-
spół, złożony w końcu z kilku silnych i wy-
razistych osobowości twórczych? Urządza-
cie demokratyczne głosowania, toczycie 
artystyczne wojny, czy może któryś z was 
wziął na siebie rolę lidera i  zawsze ma 
ostatni, decydujący głos?

Zazwyczaj, gdy spotykamy się na próbach, 
staramy się wspólnie rozwijać pomysły. Cza-
sem kawałki powstają z  improwizacji i  wie-
logodzinnego jamowania, a  w  innych przy-
padkach rozwijamy gotowe, przyniesione 
pomysły. Większość obecnych kawałków 
Santabarbary zainicjował Szczepan, który 
niewątpliwie ma ogromny dar do tworze-
nia świetnych melodii, okraszonych jeszcze 
lepszą harmonią. Zawsze do jego pomysłów 
podchodzę z  wielkim respektem. Później, 
wraz z  Nikodemem i  Szczepanem pracuje-
my na próbach nad stworzeniem charakteru 
brzmienia, czy wymyślenia groovu perkusyj-

Santabarbara to zaskakujący, 
muzyczny projekt braci Pospieszalskich 
drugiego pokolenia, tworzą go Łukasz, 

Szczepan i Nikodem. Na co dzień 
poruszający się na różnym gruncie 

muzycznym, od szeroko pojętej muzyki 
rozrywkowej, elektronicznej, klasycz-

nej, poprzez muzykę ludową, aż do 
awangardowej improwizacji. W ramach 

projektu Santabarbara zderzają te od-
mienne stylistyki, tworząc syntetyczne 
brzmienie z akustyczną perkusją oraz 
męskimi wokalami. 12 grudnia będzie 

można ich usłyszeć na żywo w Cafe 
Belg. Nie przegapcie tego koncertu!

IMPROWIZACJA BRZMIENIEM
nego. Niejednokrotnie wiąże się to z długimi 
nocami spędzonymi na przegrywaniu okre-
ślonego numeru w  różnych wariantach, aż 
znajdziemy to coś, co wspólnie nas zadowoli. 
Wszyscy darzymy się sporym szacunkiem arty-
stycznym, a co za tym idzie nigdy nie idziemy 
dalej bez wspólnej akceptacji danego pomy-
słu. Przez tą różnorodność charakterów każdy 
z nas pełni określoną rolę w zespole, wzajem-
nie się uzupełniamy i motywujemy. Nie wyda-
je mi się, by ktoś z nas był wyraźnym liderem, 
choć w zależności od potrzeb czy okoliczności 
na zmianę przejmujemy tę funkcję.

Wasze granie to wypadkowa wielu stylów 
i  gatunków muzycznych, ale nie da się 
ukryć, że sporo jest tu elektroniki – co bar-
dzo miło mnie zaskoczyło, gdy pierwszy 
raz słyszałem Was na żywo. Dlatego chcia-
łem podpytać o  inspiracje, szczególnie te 
z kręgu muzyki elektronicznej...

Niewątpliwie w dzisiejszych czasach elektro-
nika przeżywa swój renesans. Powróciła moda 
na brzmienia rodem z lat 80., a za sprawą spe-
cjalistycznego oprogramowania muzycznego 
mamy dostęp do brzmień jeszcze do niedaw-
na zarezerwowanych dla nielicznych posia-
daczy drogich, vintage’owych syntezatorów. 
Samo obcowanie z  takimi brzmieniami jest 
niesamowitą inspiracją. W ostatnim czasie za-

częliśmy inwestować w  analogowe synteza-
tory, które dają niesamowitą frajdę z kreowa-
nia brzmienia i zabawy dźwiękiem. W naszej 
twórczości nie staramy się jednak powielać 
jakichś schematów muzycznych czy na siłę 
szukać etykiety do gatunku, który mamy 
zamiar reprezentować. Niemniej jednak na-
sza muzyka jest owocem zasłuchiwania się 
w twórczości takich artystów, jak: Radiohead, 
Metronomy, Dirty Projectors, Son Lux, Mac de 
Marco, czy James Blake. Nigdy nie zapomnę, 
jak Marek poczęstował nas płytą Blake’a. By-
liśmy wtedy w  szoku, że tak można tworzyć 
muzykę. To, co nas, jak i podejrzewam, wielu 
ludzi na świecie, uderzyło w  tym albumie, 
to właśnie bezkompromisowe podejście do 
piękna melodii i  piosenki, zaaranżowane 
w  totalnie kosmiczny i  niespotykany wcze-
śniej sposób. Ta świeżość dała nam wtedy po 
części drogowskaz, w jakim kierunku chcemy 
zmierzać i  zaczęliśmy tworzyć, improwizując 
nie tyle samą melodią co brzmieniem.

Przez szeroką publiczność i krytykę zawsze 
będziecie postrzegani w  kontekście wiel-
kiej, muzycznej rodziny Pospieszalskich. 
Na ile, grając w Santabarbara, wchodzicie 
w dialog z dorobkiem „pierwszego pokole-
nia” Pospieszalskich, a na ile chcecie przez 
ten projekt odciąć się i być postrzegani zu-
pełnie osobno?

Dla nas jest to niesamowitym szczęściem, 
że przyszło nam się wychowywać w takiej 
rodzinie. Jesteśmy dumni z tego, że mogli-
śmy dorastać pod skrzydłami naszych mu-
zycznych idoli, jakimi są nasi ojcowie, czy 
wujkowie. Dali nam oni niesamowitą lek-
cję wiedzy, wrażliwości, estetyki muzycz-
nej. Dla mnie osobiście jednym z najwięk-
szych muzycznych inspiracji jest zespół 
Tie Break, który współtworzą nasi rodzice. 
Z  racji ich dorobku, niewątpliwie czuje-
my presję. Siłą rzeczy będziemy oceniani 
przez pryzmat ich sukcesów i twórczości. 
Stąd między innymi tak długo trwało, za-
nim zebraliśmy się w sobie i stworzyliśmy 
własny materiał. Z całą rodziną rokrocznie 
kolędujemy, a  do tego zrobiliśmy ostat-
nio zupełnie nowy niekolędowy materiał. 
Te spotkania i  wspólne muzykowanie 
ukształtowały nas jako muzyków i  arty-
stów - gdyby nie ten rodzinny muzyczny 
klimat, na pewno bylibyśmy teraz innymi 
ludźmi. Nigdy nie wyrzekniemy się ko-
rzeni, choć chciałbym by Santabarbara 
z  czasem stała się marką samą w  sobie. 
Bardzo podobała mi się artystyczna droga 
braci Waglewskich, którzy ujawnili swoje 
konotacje rodzinne dopiero w momencie, 
kiedy coś osiągnęli i nikt nie mógł im za-
rzucić, że swój sukces odnieśli dzięki na-
zwisku ojca.
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ZAPOWIEDZI

JUBILEUSZOWE

15 grudnia w Filharmonii Częstochowskiej czeka nas jubileusz 40-lecia istnienia
Zespołu Pieśni i Tańca „Częstochowa”. Koncert galowy „Pory Roku” z jednej strony zapowiada się

na niezwykle barwne i dynamiczne widowisko artystyczne, z drugiej zaś będzie okazją do spotkania
przyjaciół i sympatyków Zespołu. Tego wieczoru w Filharmonii emocji z pewnością nie zabraknie.

Zespół Pieśni i  Tańca „Częstochowa” działa 
nieprzerwanie od 40 lat. W ciągu tego okresu 
wykształcił ponad dwa tysiące młodych lu-
dzi, ucząc ich śpiewu i tańca ludowego, z sza-
cunkiem dla tradycji i historii kraju, rozwijając  
w nich umiejętności dostrzegania piękna zróż-
nicowanych tradycji lokalnych. Wysoki poziom 
oraz bogaty repertuar, każdego roku rozszerza-
ny o nowe układy taneczne, sprawiły, że Zespół 
był wielokrotnie typowany przez polską sekcję 
IOV do reprezentowania kraju na międzyna-
rodowych festiwalach i  przeglądach. Zespół 
koncertował dotychczas w  24 krajach na  
4 kontynentach: Ameryce Północnej i  Połu-
dniowej, Azji i  prawie wszystkich krajach Eu-
ropy. Od stycznia 2017 roku funkcjonuje on 
w strukturach Miejskiego Domu Kultury.   
Jako jedyna w  mieście grupa folklorystyczna 
Zespół prowadzi od wielu lat szkolną eduka-

cję z  zakresu polskich tańców narodowych, 
obrzędów i  zwyczajów ludowych. W  swoim 
repertuarze posiada tańce i przyśpiewki z wie-
lu regionów naszego kraju oraz wszystkie tańce 
narodowe. Niezwykle cennym przedsięwzię-
ciem było również opracowanie - we współ-
pracy z Muzeum Częstochowskim i Klasztorem 
Ojców Paulinów na Jasnej Górze - tańców i przy-
śpiewek z okolic Częstochowy oraz kostiumów.
Jubilat jest kulturalną wizytówką Częstocho-
wy, stąd częste koncerty w  ramach współ-
pracy z  europejskimi miastami bliźniaczymi. 
Jest laureatem licznych nagród i  wyróżnień. 
Koncert z okazji XX- lecia Zespołu i widowisko  
muzyczno-taneczne „Carmina Burana” otrzy-
mały tytuł „Wydarzenie kulturalne roku”, przy-
znawany przez czytelników „Gazety Wyborczej” 
w Częstochowie. Wśród licznych przedsięwzięć 
artystycznych Zespołu warto wymienić udział 

w przygotowaniu - wspólnie z artystami Teatru 
Wielkiego w Łodzi - dwóch oper: „Strasznego 
dworu” oraz „Halki”, a także inscenizacji „Krako-
wiaków i górali”. Ciekawą i efektowną inicjaty-
wą są plenerowe widowiska obrzędowe „Wese-
le częstochowskie” i „Noc Świętojańska”, co roku 
prezentowane w różnych częściach Polski.
Zespół „Częstochowa“ dwukrotnie został uho-
norowany Nagrodą Specjalną Ministra Kultury 
i  Dziedzictwa Narodowego oraz odznaczony 
Złotą Odznaką Honorową za Zasługi dla Woje-
wództwa Śląskiego. Częstochowscy artysci są 
jednak szczególnie dumni z  głównej nagrody 
GRAND PRIX, statuetki „Szczyglika” i  Nagrody 
Marszałka Województwa Śląskiego w  Prze-
glądzie Piosenki Dziecięcej im. prof. Adolfa 
Dygacza „Śląskie Śpiewanie”, które zaowoco-
wały wspólnymi koncertami z Zespołem Pieśni  
i Tańca „Śląsk”. 
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Już 8 grudnia w Filharmonii Częstochowa pojawi się gościnnie Teatr 
Kamienica ze  spektaklem „Czarna komedia”, w reżyserii Tomasza 
Sapryka. Bedzie to inscenizacja wyjątkowa, ponieważ nawiązuje 
do 50. rocznicy pierwszej, polskiej prapremiery tej sztuki, w której 
grali m.in. Jan Nowicki, Anna Seniuk i Zdzisław Maklakiewicz.   

Komedia opowiada historię młodego, dobrze zapowiadającego się rzeź-
biarza, który staje przed podwójną życiową szansą. Jednego dnia, w jego 
mieszkaniu ma się pojawić słynny milioner, koneser sztuki, zaintereso-
wany kupnem jego prac, a także przyszły teść - groźny Pułkownik. Na 
obu powinien zrobić piorunujące wrażenie. Chcąc więc zaprezentować 
się jak najlepiej, pożycza z mieszkania nieobecnego przyjaciela stylowe 
meble. I  pewnie wszystko poszłoby gładko, gdyby…nagle nie zgasło 
światło. Awaria wywołuje lawinę niespodziewanych zdarzeń. W  ciem-
nościach spotykają się wszyscy oczekiwani oraz kilku dość niespo-
dziewanych gości. Wymagająca angielska narzeczona wraz z papciem 
- niezrównoważonym wojskowym; nieznosząca sprzeciwu kochanka; 
sąsiadka - stara panna, amatorka śpiewania psalmów i  wyskokowych 
trunków; sąsiad gej - uroczy, zmanierowany, wykwintny i  podkochu-
jący się w głównym bohaterze. Do tego wszystkiego elektryk, którego 
nietrudno pomylić z milionerem i wreszcie milioner, którego dość łatwo 
można wziąć za pracownika elektrowni.
„Czarna komedia” autorstwa Petera Schaffera to jedna z  najczęściej 
grywanych komedii na świecie. Fenomen tego przedstawienia pole-
ga m.in. na odwróconej logice: kiedy na scenie gaśnie światło, akto-
rzy poruszają się swobodnie, jakby w  ich świecie panowała jasność, 
kiedy jednak na scenie zapalają się reflektory, wszyscy bohaterowie 
„wpadają w  ciemność” i  poruszają się po omacku, stąd komiczność 
sytuacji i  całe serie pomyłek. W  inscenizacji Teatru Kamienica wystę-
pują: Mateusz Damięcki, Jan Wieczorkowski, Marieta Żukowska/Marta 
Wierzbicka,  Elżbieta Jarosik,  Andżelika Piechowiak/Anna Maria Ja-
rosik, Tomasz Sapryk/Sebastian Konrad, Jacek Lenartowicz/Piotr Zelt, 
Jacek Kopczyński/Albert Osik.

Po wielkim sukcesie albumu „Atramentowa…” oraz płyty 
„Świątecznie...” przyszedł czas na kolejne wydawnictwo 
Stanisławy Celińskiej, zatytułowane „Malinowa...”. Album  
zainspirowany jest spotkaniami artystki z fanami i im dedy-
kowany. Celińska kontynuuje docenioną już przez publicz-
ność rolę piosenkarki, która wie, jak przyciągnąć słuchacza, 
wykorzystując pełnię dźwięków i emocji. W Częstochowie 
będzie można ją usłyszeć już 2 grudnia.

Stanisława Celińska to przede wszystkim jedna z najważniejszych 
polskich aktorek, która ma swoje miejsce w panteonie polskiego 
teatru i kina. W filmie debiutowała w 1970 r.,  u boku Daniela Ol-
brychskiego, w „Krajobrazie po bitwie”, wyreżyserowanym przez 
Andrzeja Wajdę. Następnie do swoich filmów angażowali ją 
m.in.: Krzysztof Zanussi, Stanisław Bareja, Jerzy Antczak, Janusz 
Majewski, Kazimierz Kutz. Z kolei jako piosenkarka Celińska dała 
się poznać w 2009 r., kiedy to wraz z latynoamerykańskim zespo-
łem „Los Locos” wystąpiła w Koncercie Premier 46. Krajowego Fe-
stiwalu Piosenki Polskiej w Opolu. Zaprezentowała tam, napisaną 
specjalnie dla niej przez Macieja Muraszko i Marcina Sosnowskie-
go, „Atramentową rumbę”. Od tego momentu artystka na dobre 
związała swoje życie z muzyką. Zdobyła oddane grono fanów, 
płyta „Atramentowa...” pokryła się podwójną platyną, a występy 
artystki na żywo niezmiennie dostarczają estetycznych wzruszeń 
na najwyższym poziomie.         

Podczas koncertu w Filharmonii Częstochowskiej usłyszymy 
nowe brzmienia i utwory w innych niż dotychczas klimatach. 
Materiał jest w pełni autorski – prawie wszystkie teksty napisa-
ła Celińska. Powstały one pod wpływem rozmów i historii opo-
wiedzianych przez fanów na spotkaniach po koncertach. Za ich 
pomocą artystka chce pomóc słuchaczom w różnych ważnych 
chwilach i rozterkach życiowych. Za muzykę, aranżacje i produk-
cję podobnie jak przy poprzednich płytach odpowiedzialny jest 
Maciej Muraszko. Produkujący oba albumy zadbał, aby wszystko 
brzmiało bardzo klasycznie i tradycyjnie, sięgając po świetnie 
sprawdzające się w takich piosenkach instrumenty: fortepian, 
skrzypce, gitarę akustyczną, klarnet czy saksofon. Mimo pewne-
go ograniczenia stylistyką, udało mu się stworzyć zaskakująco 
różnorodny zestaw, bo jest tu miejsce na miejski folk („Mija raz 
dwa”), apaszowskie tango („Wybacz”), dyskretną bossanovę 
(„Gdzie jesteś dziewczyno”), jazzową balladę („Malinowa herbat-
ka”) i nawet na ujmujący duet z Piotrem Fronczewskim („Ja tu, 
ty tam”). 

CZARNA 
KOMEDIA

MALINOWA...



N a  2 0  g r u d n i a  M u z e u m  
Częstochowskie zaplanowało 
uroczystość 50-lecia Muzeum 
Górnictwa Rud Żelaza w  Czę-
stochowie. Jej ważną częścią 
będzie otwarcie wystawy „Czę-
stochowski Obszar Rudonośny 
na mapach górniczych”.

Pod koniec lat 60. XX w., gdy za-
częto ograniczać wydobycie rud 
żelaza, zostało utworzone jedyne 
w Polsce Muzeum Górnictwa Rud 
Żelaza jako samodzielny oddział 
Muzeum Częstochowskiego.  
Otwarte 10 grudnia 1968 r. wraz ze 
stałą ekspozycją „Dzieje górnictwa 
i  hutnictwa żelaza na ziemiach 
polskich”, mieściło się w  pawilo-
nie wystawienniczym „A” w Parku 
im. Staszica. Pod koniec lat 70. 
XX w., w  związku z  planowaną 
likwidacją górnictwa rud żela-
za, postanowiono przeznaczyć 
jedną z  likwidowanych kopalń 

na kopalnię zabytkową. Była nią 
kopalnia „Szczekaczka”. Uroczy-
ste otwarcie nastąpiło 3 grudnia 
1980 r. Mimo że obiekt cieszył się 
dużym zainteresowaniem, Kopal-
nia Zabytkowa została zlikwido-
wana do roku 1983. Po tym fakcie 
środowisko górnicze wystąpiło 
o  ponowne reaktywowanie Mu-

zeum Górnictwa Rud Żelaza pod 
Jasną Górą. Skansen górniczy był 
czynny od 1989 do 1996 r., kiedy 
po remoncie pawilonu „A” zamu-
rowano przejście do części pod-
ziemnej. Ponowne otwarcie Mu-
zeum ze stałą ekspozycją „Dzieje 
Górnictwa Rud Żelaza” nastąpiło 
dopiero w 2008 r., po wykonaniu 

osobnego wejścia do obiektu.
Wystawa „Częstochowski Obszar 
Rudonośny na mapach górni-
czych” ma za zadanie ukazać 
różne aspekty górnictwa rudne-
go. Będą więc zaprezentowane 
przeglądowe mapy ogólnoge-
ograficzne i  typowe mapy ad-
ministracyjno-komunikacyjne, 
wykonane w  różnych lokalnych 
układach geodezyjnych i przy za-
stosowaniu różnych miar długo-
ści. Znaczące miejsce w  zbiorach 
kartograficznych Działu Historii 
Muzeum Częstochowskiego zaj-
mują mapy geologiczne, zarówno 
te o  charakterze przeglądowym, 
jak i wykonywane dla celów eks-
ploatacyjnych dla danej kopalni. 
Są to materiały o  różnej warto-
ści, różnym stopniu dokładności 
i  zachowania. Wszystkie odnoszą 
się do eksploatacji rud żelaza na 
Częstochowskim Obszarze Rudo-
nośnym od XIX do XX w. 

Klaudia Gaugier, Małgorzata Maćkowiak, Paulina Kara 
oraz Mirosława Truchta-Nowicka swoje lalki traktują 
jak przedmioty sztuki. Dalekie są od łączenia ich z jaką-
kolwiek użytecznością, która bardzo często lalkom jest 
przypisywana. Każda z  artystek posługuje się własną 
techniką, wykorzystując różnorakie materiały. 

Paulina Kara pokaże mikroinstalacje. Część lalek stwo-
rzyła na bazie bestiariusza słowiańskiego, część to po-
stacie inspirowane serią fotografii Pawła Totoro Adamca 
„Królowie Nadbużańscy” oraz Barby (nie Barbie!), które 
są ironiczną grą ze współczesnym kanonem piękna. Mi-
rosława Truchta-Nowicka lalką artystyczną zajmuje się 
od ponad dziesięciu lat i częstochowianom jest dobrze 
znana – jest absolwentką Wydziału Artystycznego Uni-
wersytetu im. Jana Długosza w naszym mieście. Podsta-
wowym materiałem jest dla niej papier - pakowy szary 
i biały, makulatura i ten własnoręcznie czerpany. Tworzy 
figury osadzone literacko, ale także inspirowane kulturą 
Japonii. Lalki Małgorzaty Maćkowiak posiadają nie tylko 
swój indywidualny charakter i styl, ale również imiona. 
Ich twarze najbliższe są takim, które widzimy na co dzień, 
mijając się na ulicy. Artystka do ich wykonania wybiera 
najchętniej materiały tekstylne, czasami również skóry 
naturalne. Prace Klaudii Gaugier wydają się być inspiro-
wane po części sztuką ludową, ale także średniowieczną 
sztuką sakralną. Jej lalki mają znamiona przemijającego 
czasu – pęknięcia, ubytki. Są przeciwieństwem pięknych, 
plastikowych lalek barbie, pozbawionych indywidualno-
ści. Gdyby porównywać je do czegoś dobrze znanego 
współczesnemu odbiorcy, byłaby to stylistyka, język fil-
mowy Tima Burtona. 

Wszystkie cztery artystki pokazują, że lalka może być 
równoprawnym dziełem sztuki, takim jak rzeźba czy 
obraz. Nierzadko same zajmują się też innymi gatunka-
mi. Ich lalki mogą wzbudzać uśmiech na twarzy, budzić 
niepokój, a nawet przerażać. Jedno jest pewne – mają 
własną ekspresję, osobowość, przez co budzą emocje, 
a  przecież właśnie po to tworzymy i  oglądamy sztukę 
współczesną. Aby przeżywać, doświadczać emocji i dys-
kutować. Warto skorzystać z tej niezwykłej okazji. Werni-
saż wystawy już 14 grudnia o godzinie 18.00, a ekspozy-
cja potrwa do 20 stycznia. Zapraszam!     

Sylwia Góra 

JUBILEUSZEVVIVA L’ARTE
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JEDNYM OKIEM DARIUSZ DĄBROWSKI

AMULETY, ZABAWKI,
PRZYJACIÓŁKI

Lalka – szmaciana, gałgankowa, porcelanowa, barbie, teatralna, marionetka. 
Towarzyszka małych dziewczynek, kolekcjonerów, aktorów, komików. 

O tym, że nie musi być wyłącznie zabawką wiemy nie od dzisiaj, ale warto 
pamiętać, że lalka może mieć też charakter, być interesująca i inspirująca 
zarazem. Udowodnią to cztery artystki, które na wystawie „Wobec lalki”, 
już 14 grudnia, pokażą w Miejskiej Galerii Sztuki swoje lalki artystyczne. 

Mirosława Truchta-Nowicka

Klaudia Gaugier

Paulina Kara Małgorzata Maćkowiak

GÓRNICZA PAMIĘĆ

Uroczyste otwarcie 
Muzeum Górnictwa Rud Żelaza, 

10 grudnia 1968 r.
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NAUKA
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MAFIJNA UKŁADANKA
Nie tylko z kronikarskiego obowiązku, ale 
również potrzeby podzielenia się czytelniczą 
przyjemnością, odnotowujemy debiut Artura 
Kawki. Częstochowski autor w swoim „Nie-
bezpiecznym sąsiedztwie” mierzy się z ga-
tunkową prozą, sięgając po patenty typowe 
dla sensacji. 
Okładka zdradza tylko tę część fabuły, która 
wiąże się z zagrożeniem ze strony krajów Eu-
ropy wschodniej, bowiem w większej mierze 
narracja zabiera nas w polskie odmęty gang-
sterskich porachunków. Przestępczość zorga-

nizowana i jej macki sięgające najwyższych 
szczytów władzy to główny motyw książki 
Artura Kawki. Czytelnicy, którzy pasjonują 
się śledzeniem układów wśród grup uwikła-
nych w brudne pieniądze, politykę i wreszcie 
zbrodnie, znajdą tu wiele dla siebie. Za naj-
ciekawszą postać powieści uznałbym Zde-
rzaka. Ten bohater napędza akcję, szczegól-
nie w momentach, kiedy trzeba użyć pięści. 
Na koniec dodam, że nie zabrakło agentów, 
terrorystów i specjalistów od bezpieczeń-
stwa energetycznego.   tj

Częstochowskie uczelnie mają spory wpływ na naukę. Rozwiązania powstające między innymi 
na Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza są nagradzane podczas ważnych 

wydarzeń naukowych, mają też szansę na pojawienie się w powszechnym użyciu.

TLEN DLA WITKACEGO
Teatr Niezależny TLEN działa już siedem lat. 
Dotychczas brał na warsztat takie tytuły, jak 
„Tlen” Iwana Wyrypajewa, „Recykling” na 
podstawie opowiadań Elfride Jelinek, „Bu-
kareszt Calling” Stefana Pecy, „1000 Pengo” 
inspirowane powieścią Klary Feher czy mu-
zyczny monodram „Perła”, obrazujący życie 
i  twórczość Janis Joplin. Po dłuższej prze-
rwie TLEN wraca z kolejną propozycją - tym 
razem będzie to adaptacja „Wariata i  Za-
konnicy” Witkacego. Pomysł na tę realizację 
zrodził się pod koniec stycznia, a premierę 
będziemy mogli obejrzeć 15 grudnia o go-
dzinie 20.00 w Teatrze From Poland.

Witkiewicz jak mało kto znał ciemne zakamarki 
ludzkiej duszy. Jak mało kto zdawał sobie spra-
wę, że wszyscy mamy swoje demony. Tytułowe 
postacie dramatu „Wariat i Zakonnica”, z pozoru 
tak bardzo różne, właśnie w tych ciemnych za-
kamarkach duszy odnajdują łączącą ich nić po-
rozumienia. Dzięki sobie nawzajem oswajają 
demony i pomagają poradzić sobie z trauma-
tyczną przeszłością. Co oczywiście nie jest takie 
proste... We mnie jest jakaś siła, nad którą nie pa-
nuję (...) jakaś wyższa potęga, która robi ze mną, 
co chce - mówi tytułowy Wariat. Sztuka zadaje 
masę pytań, na które publiczność będzie mu-
siała znaleźć swoje odpowiedzi... Czy możemy 
okiełznać tę siłę, zrozumieć ją i ukierunkować? 
Czy warto opierać się przy tym na swojej intu-
icji, drugiej osobie, a może na Bogu? Czym jest 

prawdziwe szaleństwo - defektem, czy pewną 
miarą precyzji umysłu?
Na częstochowskiej scenie tekst Witkacego 
dopełnią wiersze Marcina Zegadły. Będą one 
swoistym współczesnym komentarzem do 
oryginalnego dramatu i kierunkowskazem dla 
widza. Za reżyserię spektaklu odpowiadają Ju-
lia Liszewska i Konrad Chęciński, który gra rów-
nież rolę tytułowego Wariata. Obsadę uzupeł-
niają, dobrze już znani z poprzednich spektakli 
TLENu, Aleksandra Florczyk i Rafał Kwaska oraz 
nowe twarze: Barbara Bus, Katarzyna Linke, 
Maria Zamojska, Maciej Korzeniowski i  Piotr 
Taranka (który stworzył też muzykę do sztuki). 
Nowy spektakl zapowiada się szalenie cieka-
wie, ale o tym, jak TLEN poradził sobie z tema-
tem, warto przekonać się osobiście 15 grudnia.

TEATR I LITERATURA

CZĘSTOCHOWSKA 
ENERGIA W NAUCE

Na początku 2019 roku, w Katowicach, odbę-
dzie się Śląski Festiwal Nauki. Jednym z organi-
zatorów jest Uniwersytet Humanistyczno-Przy-
rodniczy im. Jana Długosza w  Częstochowie. 
Trzecia edycja ŚFN odbędzie się pod hasłem 
„Energia”, a UJD będą reprezentowali naukow-
cy między innymi z Wydziału Matematyczno-
-Przyrodniczego.

To doskonała okazja do przedstawienia nauko-
wych osiągnięć, a Uniwersytet ma powody do 
dumy. Wystarczy przypomnieć, że w paździer-
niku 2018 roku, podczas 12. Międzynarodo-
wej Wystawy Wynalazków IWIS – największej 
w Polsce, a trzeciej co do wielkości w Europie 
międzynarodowej wystawy promującej osią-
gnięcia naukowe, wynalazki i innowacje – mię-
dzynarodowe jury przyznało najlepszym pol-
skim rozwiązaniom 14 platynowych oraz 47 
złotych medali. Wśród nich znalazły się również 
te z UJD.

Platynowy medal otrzymał zespół dr hab. Bar-
bary Morzyk-Ociepy, prof. UJD za nowe związ-
ki, możliwe do wykorzystania jako leki prze-
ciwnowotworowe o  mechanizmie działania 
innym od obecnie stosowanych, co pozwala 
zmniejszyć szkodliwe skutki uboczne terapii. 
Z  kolei mgr Monika Lewańska, zajmująca się 
wykorzystaniem nanotechnologii w  walce 
z  komórkami nowotworowymi, zdobyła sre-

bro. Tak samo uhonorowano innowację z  za-
kresu produkcji leków przeciwgrzybiczych, 
środków ochrony roślin i żywności przed ple-
śnią. Projekt preparatu o właściwościach sub-
stancji nietrawionych przez nasz organizm, 
pobudzający wzrost pożytecznych bakterii na-
turalnie występujących w naszym organizmie, 
prowadzony przez zespół dra hab. Janusza Ka-
puśniaka, prof. UJD, otrzymał medal brązowy.

Podnoszący poziom bezpieczeństwa pracow-
ników narażonych na promieniowanie jonizu-
jące czytnik OSL Helios – wynalazek zespołu 
dra hab. Arkadiusza Mandowskiego, prof. UJD 
– dokonujący pomiaru tego promieniowania 
otrzymał złoty medal i jest już na etapie wdra-
żania. Złoto i  jedno z  nielicznych wyróżnień 
Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego zdobył 
projekt baterii, do produkcji których można 
wykorzystać nowe związki chemiczne otrzy-
mane na UJD. Komercyjne zastosowanie ba-
terii na bazie nanorurek węglowych, badanych 
przez zespół dra hab. Wojciecha Ciesielskiego, 
prof. UJD, zwiększy bezpieczeństwo użytko-
wania baterii, sprawi, że czas magazynowania 
energii będzie dłuższy, a czas ładowania krót-
szy, w  porównaniu do obecnie dostępnych 
baterii litowo-jonowych. 

Znaczenie dla środowiska ma też nagrodzony 
srebrnym medalem projekt zespołu dra Pio-

tra Rychtera, dotyczący specjalnej substancji 
przeznaczonej do oznaczania opakowań bio-
degradowalnych, co ułatwi segregowanie ich 
spośród innych odpadów. Równie nowatorski 
jest pomysł na urządzenie chłodnicze wytwa-
rzające chłód dzięki energii pochodzącej z cie-
pła. Prototyp opracowany przez zespół dra 
hab. inż. Jarosława Krzywańskiego, prof. UJD 
otrzymał srebrny medal i specjalne wyróżnie-
nie od Global Exhibitions z Arabii Saudyjskiej. 

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. 
Jana Długosza podejmuje więc szereg działań 
mających na celu komercjalizację wyników 
badań. Nawiązuje współpracę z  otoczeniem 
społeczno-gospodarczym w  ramach studiów 
dualnych, łączących naukę z pracą zawodową 
– w przyszłym roku akademickim w tym zakre-
sie zrealizuje dwa kierunki: Innowacyjne Tech-
nologie i  Nowoczesne Materiały oraz Język 
Niemiecki w  obrocie gospodarczym. Powołał 
spółkę celową JDU Innovations sp z o.o. oraz 
organizuje spotkania KIS Technology Open 
Day, w  których uczestniczą przedstawiciele 
różnych środowisk. Dzięki temu obserwujemy 
współpracę nauki z biznesem w celu rozwoju 
nie tylko wiedzy, lecz też wdrażania opraco-
wanych technologii i udoskonalania ludzkiego 
życia. Więcej informacji na stronie: ujd.edu.pl.

Michał Wilk
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Sylwia Góra: Spotykamy się przy okazji zbli-
żającego się otwarcia Galerii Sztuki Współ-
czesnej Iron Oxide, która jest w  pewnym 
sensie pokłosiem trzech edycji festiwalu 
Iron Oxide. Czemu Częstochowa? Czy to był 
jakiś brak, który dostrzegł Pan wraz z Łuka-
szem Gawronem w tym mieście, czy wręcz 
przeciwnie – to była idealna tkanka miejska 
na street art? Przestrzeń, w której idea za-
mienia się w konkret?

Jan Sętowski: Chciałbym zaznaczyć, że inge-
rencja w  tkankę miejską nie zawsze oznacza 
street art i nie chcielibyśmy być w ten sposób 
postrzegani. To, co robimy, określiłbym po pro-
stu mianem sztuki współczesnej. Jest to pojęcie 
o wiele bardziej pojemne niż sam street art, któ-
ry jest dzisiaj niestety synonimem „muralozy”. 
Narracja, która jest w  ostatnich latach prowa-
dzona wokół tego nurtu zmiękczyła jego pod-
stawy. Kiedyś był on przejawem buntu, odpo-
wiedzią na pewne zastane schematy, rodzajem 
kontrkultury, a  teraz został sprowadzony do 
zamawianych, legalnych, dużych, kolorowych 
realizacji. Często właściciele ściany wybierają 
temat tak, aby niczyje uczucia czy poglądy nie 
zostały urażone. My - jako Iron Oxide - działamy 
dokładnie odwrotnie. To trochę jak wkładanie 
kija w  mrowisko. Każdy nasz dotychczasowy 
projekt spotkał się z  trudnym odbiorem spo-
łecznym, często brakiem akceptacji. Wszystkie 
nasze projekty opowiadają pewne historie, są 
spójną narracją, ale mają także zmuszać do dys-
kusji, bo tylko ona pozwala na progres, zmianę, 
a to jest dla nas właśnie rola sztuki. Zmiana. 

Skoro mówimy o zmianie – dotyczy ona za-
równo festiwalu jako inicjatywy,  jak i Was 
jako organizatorów, którzy dojrzewają na 
różnych poziomach i w różnych obszarach 
sztuki. Czy tę zmianę da się uchwycić? 

Pierwsza edycja festiwalu Iron Oxide to był rok 
2016 i  strefa ekonomiczna w  Częstochowie. 
Była ona efektem wizjonerskiego podejścia lu-
dzi z Invest in Częstochowa do promocji tych 
terenów. Zgłosili się do nas, a my wymyśliliśmy 
formułę. Opłaciło się. Magazyn Forbes napisał 
o tym wydarzeniu duży artykuł. Malował wtedy 
Monstfur, Simpson i swoją instalację stworzył 
Tomasz Górnicki. I  to jest zalążek tego, czym 
dzisiaj jest galeria, która reprezentuje przede 
wszystkim tych trzech artystów. Kolejna edycja 
to były tylko dwie realizacje malarskie. Zaprosi-
liśmy artystę z Berlina – Czarnobyla, który jest 
postacią wręcz legendarną w  kręgach kontr-
kultury oraz Seikona – twórcę specjalizujące-
go się w neo op-arcie. Tegoroczna edycja była 
totalną rewolucją. Zmieniliśmy podejście do 
samego festiwalu i na pewno będziemy kon-
tynuować tę drogę. Przestało nam wystarczać 
to, co robiliśmy do tej pory. Festiwal składał się 
z trzech części: wykładów ze sztuki współcze-
snej, estetyki, designu dla całych szkół, warsz-
tatów dla zainteresowanych danym tematem 
(w sumie ponad 100 godzin zajęć) i na koniec 
praktyki, kiedy uczniowie szkół stworzyli razem 
z Monstfurem konkretne realizacje malarskie. 

To oddolne działanie edukacyjne na grun-
cie sztuki jest chyba w  Polsce bardzo po-

trzebne, bo programy pisane dla szkół 
zarówno na poziomie podstawowym, jak 
i  tym trochę wyższym, nie dają nam zbyt 
wielu narzędzi do mówienie o sztuce w ogó-
le, a już zwłaszcza o sztuce współczesnej. 

Tak. Jest to największa porażka polskiego sys-
temu edukacji. To, z  jaką pogardą albo kom-
pletnym niezrozumieniem podchodzi się do 
przedmiotów, które budują tak ważne cechy 
charakteru. Nie mówię tu o nauczycielach, którzy 
bardzo często są pasjonatami tematu, ale o pro-
gramie takich zajęć - tak bardzo podstawowym, 
że jego produktem finalnym jest społeczeństwo, 
które nie potrafi się poruszać w przestrzeni kultu-
ry czy sztuki. A sztuka współczesna w ogóle nie 
istnieje w takim programie, co jest największym 
błędem, bo to właśnie ona pozwala na eksplora-
cję problematyki dzisiejszego świata. 

Wracając do samego festiwalu – nie byłoby 
go bez artystów. Powiedział Pan już, kto sta-
nowi jego trzon, ale pojawiają się też inne, 
nowe nazwiska. Na jakiej zasadzie zapra-
szacie do współpracy? 

Już u  podwalin festiwalu odrzucaliśmy ideę 
realizowania klasycznego „festiwalu murali”, 
dlatego też pierwszym wyborem była strefa 
ekonomiczna, gdzie prace mogą „oddychać”. 
Nie mamy również klucza, jeśli chodzi o arty-
stów. Festiwal się zmienia. My się zmieniamy. 
Na pewno chcemy szukać osób do współpra-
cy edukacyjnej – nie tylko artystów, ale też ku-
ratorów, krytyków sztuki, osób zajmujących 

się nią od strony naukowej. Oczy-
wiście twórców, którzy pomo-
gą nam w rozwijaniu naszej 
obecnej idei, również. Nie 
chcemy być jednak festi-
walem, na który przyje-
dzie kilku artystów, coś 
namalują i  na tym się 
skończy. Chcemy o wie-
le więcej. Dać ludziom 
narzędzia do funkcjono-
wania we współczesnym 
świecie.

A pomiędzy kolejnymi edycja-
mi festiwalu przygotowywaliście 
Panowie takie miejsce, gdzie będzie można 
nie tylko przyjść na wystawę, kupić jakąś 
pracę, ale także porozmawiać o sztuce. Ga-
lerię Iron Oxide.  

Tak. Najpierw, pomiędzy pierwszą a  drugą 
edycją festiwalu, był taki „europejski trip”, który 
odbyliśmy już jako oddolna organizacja, a nie 
sam festiwal. Artyści, którzy w  nim uczestni-
czyli: Monstfur, Simpson, Tomasz Górnicki, Se-
ikon stworzyli około sześćdziesięciu realizacji 
w przestrzeni europejskich miast m.in. w daw-
nej nazistowskiej fabryce chemikaliów pod 
Berlinem, czy w  pobliżu Centrum Pompidou 
w Paryżu. To było trochę takie okno na świat, 
przez które dostrzegliśmy, że miasta są wręcz 
przesycone takimi działaniami. Zorientowa-
liśmy się, że warto ograniczyć ilość realizacji 
i postawić na to, by podejmowały one trudne, 

wielowymiarowe tematy, które 
będą dyskutowane. Wte-

dy też zdecydowaliśmy, 
że nie chcemy robić 

sztuki, która będzie 
biżuterią w  tkance 
miejskiej. 

Z  tego wyjazdu – 
jako artyści – przy-

wieźliście całkiem 
spory bagaż do-

świadczeń i  przemy-
śleń. Teraz otwieracie 

galerię. Czego możemy się 
spodziewać w tej przestrzeni?

Przede wszystkim jest to komercyjna galeria 
sztuki współczesnej, gdzie razem z  Łukaszem 
Gawronem będziemy przedstawiać dzieła stu-
dyjne, ale też dokumentację działań w  prze-
strzeni. Będziemy sprzedawać prace, ale nie 
tylko. Jednym z  ważnych filarów jest nasza 
edukacyjna działalność pro bono. Stawiamy 
również na ambitny projekt kuratorski. Planu-
jemy w przyszłości współpracować z innymi in-
stytucjami. Jako Galeria Iron Oxide chcemy też 
proponować coraz więcej wykładów i  warsz-
tatów dla wszystkich chętnych, aby mogli się 
zapoznać ze sztuką współczesną, dyskutować 
o niej. Jednym słowem ośmielić ich trochę, bo 
wydaje mi się, że największym problemem dzi-
siaj jest to, że ludzie nie rozumieją sztuki współ-
czesnej, więc się jej po prostu boją. Nasza galeria 
jest w tej chwili największą prywatną inicjatywą 

tego typu w regionie. Chcemy też działać w ca-
łej Polsce. Obecnie mamy już zaplanowane na 
przyszły rok trzy wystawy w Warszawie i to nie 
jest nasze ostatnie słowo. Natomiast Częstocho-
wa to nasza główna siedziba, z której jest blisko 
właściwie do wszystkich polskich miast, a lotni-
sko w Katowicach czy Krakowie zapewnia do-
bre i szybkie połączenie z Europą i resztą świata.

Plany wyjazdowe są, a  jak to wygląda 
w  drugą stronę? Czy jest galeryjna chęć 
współpracy z innymi artystami? 

Absolutnie tak, na nic się nie zamykamy, ale 
też nie poszukujemy artystów w  szczególnie 
intensywny sposób. Chcemy współpracować 
z ludźmi, którzy pasują do profilu naszej galerii. 
Liczymy na bardzo bliską i długofalową współ-
pracę, a  zbyt duża ilość twórców nie sprzyja 
takiemu podejściu. Bazujemy na wzajemnym 
zaufaniu, ale także możliwościach, przyszłości, 
jaką możemy zapewnić naszym artystom. 

Otwarcie galerii już wkrótce. Czego może-
my się spodziewać i gdzie dokładnie mają 
się zameldować częstochowscy miłośnicy 
sztuki współczesnej? 

Planujemy dni otwarte tuż przed Świętami, 
21-23 grudnia. To świetna okazja, bo czas już 
trochę spowalnia. Przez te trzy dni od godziny 
15.00 do 20.00, przy ulicy Komornickiej 127 bę-
dziemy czekali na osoby, które chcą zobaczyć 
naszą przestrzeń i zostać oprowadzone po ga-
lerii. Serdecznie zapraszamy!
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SZTUKA NIE MOŻE BYĆ BIŻUTERIĄ W TKANCE MIEJSKIEJ

Festiwal  Iron Oxide na dobre wpisał się już w kulturalne kalendarium Częstochowy.
Teraz przyszedł czas na otwarcie galerii sztuki współczesnej pod tym samym szyldem.
Rozmawiamy z Janem Sętowskim, jednym z pomysłodawców obu inicjatyw.
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KALENDARZ MIEJSKI 2019 CZĘSTOCHOWSCY PODRÓŻNICY

Murale przeniknęły do miejskiego krajobrazu, 
stając się nieodzownym elementem zagospo-
darowania przestrzeni publicznej. Od począt-
ku XXI wieku, również w Polsce mamy do czy-
nienia z prawdziwą eksplozją ich popularności. 
Wielkoformatowe malowidła na elewacjach 
budynków budzą kontrowersje, bo do pew-
nego stopnia wyrastają z tradycji – funkcjonu-
jącego na granicy świata sztuki i wandalizmu 
– graffiti, a poza tym często potrafią zdomino-
wać krajobraz miasta. Z drugiej jednak strony 
murale w zaskakujący i skuteczny sposób oży-
wia- ją okolicę, prowokując dyskusję o historii 
czy specyfice danego miejsca. Tematyka zwią-
zana z  muralami, street artem coraz częściej 
staje się punktem wyjścia do rozważań nad 

rolą sztuki we współczesnym świecie. Stawia 
również pytania o  strategię organizacji prze-
strzeni miasta oraz funkcjonowanie człowieka 
w erze masowych komunikatów graficznych. 
W  Częstochowie przybywa murali, czego 
dowody znajdziemy w  miejskim kalendarzu 
na rok 2019, na kartach którego zaprezen-
towaliśmy magiczne fotografie z  wyborem 
dwunastu. Pokazujemy zarówno te, które zdą-
żyły już stać się prawdziwymi atrakcjami tury-
stycznymi, jak i te mniej znane - poukrywane 
nieco w zakamarkach miasta. Zapraszamy na 
wieczorny spacer po Częstochowie śladem 
graficznych opowieści naszych artystów, 
którzy nie boją się zamienić fasadę budynku 
w dzieło sztuki.

W nadchodzącym roku 2019 czeka nas 
podróż tropem częstochowskich murali. 

Nowy miejski kalendarz ze zdjęciami  
Adama Markowskiego będzie okazją,  

by z innej perspektywy spojrzeć na prace 
Tomasza Sętowskiego, Jacka Sztuki,  

Egona Fietke, Michała Błacha, Cezarego  
Łopacińskiego, Monstfura, Mateusza 

Klucznego, Tomasza Górnickiego, Emilii 
Dudziec i Agaty Lankamer. Kalendarz  

jak zawsze dystrybuowany będzie 
nieodpłatnie. Trafi do instytucji i osób 

współpracujących z magistratem, a także 
do oficjalnych gości Częstochowy. Część 

nakładu tradycyjnie pojawi się w Miejskim 
Centrum Informacji Turystycznej, skąd,  

od 4 grudnia, odbierać będą go mogli 
zainteresowani mieszkańcy miasta.

W PRZESTWORZACH 
ZA GROSZE Robert Garus jest częstochowianinem, absolwentem 

Technikum Ekonomicznego oraz Politechniki Częstochowskiej.
Jest też podróżnikiem, który postanowił sprawdzić, jak 
wiele świata da się zwiedzić, latając samolotami, 
nie wydając przy tym majątku.

Wszystko zaczęło się od przypadku. Gdy 
w 2010 roku Robert napotkał na swej drodze 
bilety lotnicze za 3 euro, postanowił wyru-
szyć w świat. Trzydniowe tournée  przez Bo-
lonię, San Marino i Rimini odbył z partnerką. 
O samym lataniu nie myślał wtedy jeszcze za 
dużo, traktował ten wyjazd jako standardo-
wą podróż. Noclegi, program wycieczki i całą 
resztę załatwił na własną rękę, co okazało się 
dużo łatwiejsze, gdy bilety lotnicze udało się 
zakupić w  trybie oszczędnościowym. To do-
świadczenie uzmysłowiło mu, że nie trzeba 
wydawać obłędnych sum na podróżowanie. 
Poczuł wtedy, że tanie loty „to jest właśnie to”. 

Na kolejną eskapadę wybrał się z kolegą, aby 
w  trakcie jednej wycieczki odwiedzić Oslo 
oraz Paryż. Stolica Norwegii zrobiła na nim 
wrażenie pięknej i  wielkiej metropolii, nato-
miast we  Francji rozpoczęły się prawdziwe 
przygody. Po dotarciu do lotniska Beauvais, 
stopem dotarliśmy do Paryża i,  zaopatrzyw-
szy się w prowiant, wyruszyliśmy na spotkanie 
z  Wieżą Eiffla. Na miejscu okazało się jednak, 
że ogłoszono tam zagrożenie atakiem terrory-
stycznym i nie mogliśmy zbliżyć się do najbar-
dziej rozsławionej atrakcji miasta. Dostęp do 
wieży był zamknięty i  blokowany przez wielu 
umundurowanych i wyposażonych w karabiny 
funkcjonariuszy. Na szczęście nie byliśmy jedyni 
w takiej sytuacji i w trakcie oczekiwania pozna-
liśmy innych turystów w podobnym położeniu. 
Dzieląc wspólną bolączkę, postanowiliśmy się 

zintegrować. Jako że spodobała nam się okolica, 
rozbiliśmy nasz namiot tuż przed wieżą, na Po-
lach Marsowych. W tamtej chwili nie stanowiło to 
dla nikogo problemu, za to o świcie obudziły nas 
służby, choć, gdy po chwili wyszliśmy z namiotu, 
już nikogo nie było. Poranny widok był lepszy niż 
z niejednego hotelu – opowiada Robert.

Od tamtej pory, czyli od 2010 r., Robert odbył 
już 89 lotów, czyli prawie 10 rocznie. Jednak do 
końca 2018 r. ma zaplanowanych jeszcze 6 ko-
lejnych! Częstochowski podróżnik chętnie dzie-
li się swoimi doświadczeniem na stronie www.
hihigh.pl oraz funpage’u  na Facebooku. Stara 
się tam zachęcać do polowań na tanie podróże 
lotnicze i  opisuje swoje turystyczne przygody 
z  Kuby, Filipin, Tanzanii, Izraela, Kazachstanu, 
Kirgistanu, Norwegii, Azorów czy Pragi. Kieru-
nek jego wypraw wyznaczają okazje cenowe, 
a  nie konkretne plany. Jedzie tam, gdzie jest 
tańszy przelot. Za lot do Tanzanii zapłacił nieco 
ponad 500 złotych, na Kubę poleciał za około 
700, a do Budapesztu i Brukseli poleciał za 2 zło-
te... oczywiście w tę i z powrotem!

Robert, choć znany jest z  latania, to tak na-
prawdę nie stroni od innych środków trans-
portu. Autokary, samochód, pociągi, autostop 
czy rower wpisują się naturalnie we wszystkie 
jego wyjazdy. Autostopem zwykle uzupełnia 
podróże, a  w  najdłuższą wyprawę tym środ-
kiem transportu wybrał się z kolegą do Aten. 
Mieli dwa tygodnie czasu i  po 100 euro na 

głowę. Limit czasowy został spełniony, a  fi-
nansowy nieznacznie przekroczony, bowiem 
wspólnie wydali niecałe 250 euro.  W  auto-
stopie podoba mu się przede wszystkim wol-
ność. Każdego dnia ustala się cele. Jak nie idzie 
w jedną stronę, to wybiera się inny kierunek. 
Jest to świetna przygoda, szczególnie dla mło-
dych, którzy dysponują dużą ilością wolnego 
czasu i małą ilością gotówki. Robert wyznaje 
zasadę, że: im mniej pieniędzy, tym więcej przy-
gód. Choć, im człowiek starszy, tym coraz trud-
niej trzymać się tej dewizy. W przypadku latania 
jest trochę tak, że jest się więźniem samolotu, 
bowiem trzeba być punktualnym i trzymać się 
wcześniej ustalonego planu. 

Robert podróżuje głównie z  bagażem pod-
ręcznym, a zapakowanie się na dwutygodnio-
wy wyjazd w 40 litrowym plecaku nie sprawia 
mu żadnego problemu. Zdaża się, że na dłuż-
sze wyjazdy kupuje odzież w  ciucholandach, 
aby w trakcie wojażu pozbywać się ich w celu 
odchudzenia bagażu lub zrobienia miejsca 
na pamiątki. Zdarzało mu się też ofiarowywać 
swoje wyposażenie napotkanym ludziom, któ-
rym mogło się ono przydać bardziej niż jemu. 
Na Kubę i  Filipiny poleciał specjalnie przygo-
towany, aby na miejscu ofiarować dzieciom 
kredki, baloniki i  inne drobiazgi, cieszące naj-
młodszych niezależnie od ich miejsca na świe-
cie. Podróżnik podkreśla, że: dobro wraca, jeżeli 
można pomóc, to według mnie należy pomagać.

Daniel Zalejski
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SPACER Z JULKIEM

Od roku 1914, czyli od pierwszego roku 
I  wojny światowej, pogarszała się sytuacja 
materialna ludności Częstochowy. Ceny arty-
kułów żywnościowych rosły bardzo szybko, 
wyprzedzając znacznie wzrost płac. Nawet 
osobom posiadającym pracę żyło się cięż-
ko, natomiast bezrobotni popadali w nędzę, 
niejednokrotnie głodowali. Z powodu niedo-
statecznej ilości produktów żywnościowych 
obowiązywał system racjonowania żywności. 
Chleb, mąkę, cukier, ziemniaki i inne produkty 
sprzedawano za pośrednictwem kartek żyw-
nościowych. Racjonowanie nie zapobiegało 
jednak stale zwiększającemu się deficytowi 
żywności. W  sierpniu dzienna norma chleba 

na osobę wynosiła 200 g, w listopadzie 1917 r.  
już tylko 110 g, a w 1918 r. normę tę jeszcze 
obniżono. Zmniejszeniu ulegały racje żywno-
ściowe pozostałych produktów (mąki, mięsa, 
ziemniaków i  cukru). Dla uzyskania większej 
ilości mąki władze miejskie zabroniły wypie-
ku chleba pytlowego oraz ciastek i  bułek. 
W latach 1914–18 ceny artykułów żywnościo-
wych pierwszej potrzeby wzrosły przeciętnie 
od 400 do 800%.
Już w  sierpniu 1914 r. utworzono organiza-
cję, która miała za zadanie niesienie pomocy 
najuboższym mieszkańcom Częstochowy 
– był to Obywatelski Komitet Doraźnej Po-
mocy. Dysponował dotacjami przekazywa-

nymi dobrowolnie przez osoby prywatne 
i  przedsiębiorstwa. Zamożniejsi obywatele 
zostali opodatkowani przez Magistrat Miasta 
Częstochowy na rzecz najuboższych (były to 
sumy w wysokości od 5 do 50 rubli). Doraźna 
Pomoc uruchomiła w latach 1914–1916 sześć 
tzw. tanich kuchni, w których wydawano do 
60 tysięcy obiadów tygodniowo (w  cenie 
od 3 do 5 kopiejek za obiad lub bezpłatnie), 
prowadziła także dwie piekarnie. W  roku 
1916 funkcje Doraźnej Pomocy przejęła Rada 
Opiekuńcza Miasta Częstochowy. Z  myślą 
o najbiedniejszych dzieciach z miejskich szkół 
elementarnych uruchomiono 10 herbaciarni, 
w których dzieci otrzymywały herbatę z mle-
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Z POMOCĄ DZIECIOM
Sytuacja częstochowskich dzieci, szczególnie z rodzin najuboższych w czasie tzw. wielkiej wojny była przedmio- 
tem troski miejscowych działaczy dobroczynnych i reprezentowanych przez nich organizacji.

kiem i cukrem lub kawę słodową oraz porcję 
chleba. Rada utrzymywała 9 ochronek (przed-
szkoli) na terenie miasta; pod egidą Wydziału 
Opieki nad Dziećmi i  Młodzieżą funkcjono-
wało 20 ochronek (katolickie, ewangelicka 
i żydowskie). Organizowano też wypoczynek 
dla dzieci (szczególnie z rodzin robotniczych). 
W miesiącach letnich wypoczywały na turnu-
sach w majątkach ziemskich, m.in. w Kamie-
niu (w  dobrach Cygańskich), w  Chrząstowie, 
Maluszynie, Gidlach. Rada przygotowywała 
też wycieczki i  kolonie letnie w  okolicznych 
wsiach powiatu częstochowskiego.
W latach 1916–1918 w Częstochowie i powie-
cie częstochowskim, każdorazowo w czerwcu, 
organizowana była Wielka Kwesta „Ratujcie 
Dzieci”. Miała ona na celu zebranie pieniędzy na 

rzecz najuboższych dzieci, których życie i zdro-
wie były w czasie wojny zagrożone. Podczas ak-
cji liczna grupa wolontariuszek sprzedawała na 
ulicach miasta papierowe znaczki kwestarskie, 
nalepki i  książki. W  parkach 3 Maja i  Staszica 
organizowano koncerty orkiestr, głównie gim-
nazjalnych, loterie fantowe i zabawy. Przedsię-
wzięciu towarzyszyły przedstawienia teatralne 
w miejscowych kinoteatrach oraz odczyty. 
Wyjątkowymi spektaklami realizowanymi 
w trakcie Wielkich Kwest „Ratujcie Dzieci” były 
pokazy gimnastyczne. Przygotowywane przez 
nauczycieli gimnastyki miejscowych szkół oraz 
instruktorów Towarzystwa Gimnastycznego 
„Sokół”, angażowały do występów około 900 
uczniów częstochowskich szkół. Każdorazo-
wo pokazy gimnastyczne oglądało na placu 

przy ulicy Jasnej (Waszyngtona) i  Centralnej 
(Śląskiej) około 2 tys. częstochowian. Dochód 
ze sprzedanych biletów zasilał konto akcji „Ra-
tujcie Dzieci”. 
W  czasie wojny działało Towarzystwo Opie-
ki nad Bezdomnymi Dziećmi. Utworzone 
w roku 1911, prowadziło sierociniec dla dzieci 
przy ul. Piotrowskiej 12 (Piotrkowskiej). To-
warzystwem kierował do 1918 r. ks. Marian 
Fulman. Opieką objętych było od 60 do 120 
dzieci. Fundusze na utrzymanie sierocińca 
pochodziły m.in. z  datków gromadzonych 
przez członków Towarzystwa oraz wpływów 
z zabaw, wieczorków, loterii fantowych, kon-
certów i przedstawień teatralnych (w których 
występowały także dzieci). 

Juliusz Sętowski

Szkoła Wincentego Szudejki 1917 r. (fot. ze zb. Biblioteki Publicznej w Częstochowie)



01.12   sobota
1-2 grudnia
Klubowe Mistrzostwa Świata w Piłce Siatkowej Mężczyzn 
Organizator: Professional Sports Events Sp. z o.o.
Hala Sportowa Częstochowa, ul. Żużlowa 4

Mikołajkowy Turniej Piłki Siatkowej
Organizator: Stowarzyszenie Sportowe Seniorzy - 
Juniorom „Siatkówka 2002”
Hala Sportowa IX LO im. C.K. Norwida, ul. Jasnogórska 8 

Seans filmowy: 
= „Klakson i spółka”  /Filmowe mikołajki/ - godz. 11.00
= „Czarodziejka Lili ratuje święta”  
 /Filmowe mikołajki/- godz.13.00
= „Pettson i Findus – najlepsza gwiazdka” 
 /Filmowe mikołajki/ - godz. 15.00
= „Fahrenheit 11/9” -godz. 18.15
= „Narodziny gwiazdy” - godz. 20.30
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

2. Targi Sztuki – godz. 16.00–21.00
Wernisaż wystawy „Fotograficzne obiekty 
Adama Maruszczyka” - godz. 18.00
Ekspozycja do 10 grudnia
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1

Odkrywanie Częstochowy – godz. 17.00 
Spotkanie w ramach autorskiego projektu Władysława 
Ratusińskiego. 
Projekt został objęty  patronatem Europejskiego Roku 
Dziedzictwa Kulturowego 2018
Muzeum Częstochowskie, Ratusz, Aleja Najświętszej Maryi Panny 45

Spektakl teatralny: „Pomoc domowa” - godz. 19.00 
Gościnnie: Teatr Zagłębia Sosnowiec  
Teatr im. A. Mickiewicza, ul. Kilińskiego 15
Bilety: 50 zł (parter), 40 zł (balkon) 
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Koncert Zespołu UNIVERSE – godz. 19.00
Miejski Domu Kultury, ul. Łukasińskiego 50/68 

Wernisaż wystawy 
„Adam Maruszczyk. Niedokończony obraz” 
godz. 19.00 
Ekspozycja do 28 grudnia 
Konduktorownia, ul. Piłsudskiego 34/36

Connection: Rise Up! spotyka Delikatesy Kosmos 
godz. 22.00
Scena TfP, Aleja Najświętszej Maryi Panny 2

02.12   niedziela
Turniej Minisiatkówki Dziewcząt Kinder + Sport 
Organizator: Klub Uczelniany AZS Politechniki Częstochowskiej 
Hala Sportowo - Widowiskowa „Polonia”, ul. Dekabrystów 43 

Seans filmowy: 
= „Misja Yeti” /Filmowe mikołajki/ - godz. 11.00
= „Mała czarownica”/Filmowe mikołajki/ - godz.13.00
= „Biały Kieł” /Filmowe mikołajki/- godz. 15.00
= „Fahrenheit 11/9” -godz. 18.15
= „Narodziny gwiazdy”  - godz. 20.30
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

2. Targi Sztuki – godz. 16.00 – 21.00
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1

Malinowa... koncert Stanisławy Celińskiej z zespołem 
pod kierownictwem Macieja Muraszko - godz. 18.00   
Organizator: Feeling Factory
Filharmonia Częstochowska, ul. Wilsona 16
Bilety: 79 zł, 99 zł, 119 zł 
Więcej s. 15 

Spektakl teatralny: „Pomoc domowa” - godz. 19.00 
Gościnnie: Teatr Zagłębia Sosnowiec  
Teatr im. A. Mickiewicza, ul. Kilińskiego 15
Bilety: 50 zł (parter), 40 zł (balkon) 

03.12   poniedziałek
Spektakl teatralny: „Trzy Świnki” - godz. 8.00 i 10.30
Mikołajki w teatrze
Teatr im. A. Mickiewicza, ul. Kilińskiego 15
Bilety: 25 zł

Seans filmowy: 
= „Fahrenheit 11/9” - godz. 13.45
= „Narodziny gwiazdy” - godz.16.00 i 20.30 = „Za kratami nie nosimy burek” /16 dni przeciwko 

 przemocy ze względu na płeć – wstęp wolny/
 godz. 18.30 
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

Warsztaty świąteczne - godz. 15.00 i 16.00
Warsztaty edukacyjne dla dzieci w wieku od 6 do 7 lat.
Obowiązują wcześniejsze zapisy: 504 757 598
Muzeum Częstochowskie. Multicentrum ZODIAK, Park im. S. Staszica
Koszt: 7 zł/osoba

= Muzyczna Strefa Brzdąca – godz. 16.00-16.45
 zajęcia umuzykalniające dla dzieci w wieku od 1 do 3 lat
 Koszt: 25 zł
= Strefa Twórcza Malucha – godz. 17.10-18.10
 zajęcia plastyczno-sensoryczne dzieci w wieku od 3 do 4 lat
 Koszt: 30 zł
Zgłoszenia: tel. 501 011 475 
Pracownia Artystyczna Wielokropka, Aleja Niepodległości 41 a

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

= Warsztaty tańca irlandzkiego – godz. 18.00 
= Spotkanie Chóru Coralmente – godz. 19.00
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1

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

Wernisaż wystawy fotografii „Tradycjonalizm i ekspery-
ment  w fotografii – regionalizm jurajski” - godz. 19.00

Autorzy: Magdalena Kmiecik, Ewa Powroźnik, 
Agnieszka Górczyńska, Ewelina Kołodziejska-Hajkowicz, 
Irena Gondek, Nina Mazuś, Andrzej Szlęzak, 
Sławomir Jodłowski  (FOTOKLUB Częstochowa)
Ekspozycja do 3 stycznia 2019
Galeria Fotopobudka Regionalnego Ośrodka Kultury 
w Częstochowie, ul. Ogińskiego 13 a

04.12   wtorek
Spektakl teatralny: „Trzy Świnki” 
godz. 8.00, 10.30 i 12.30
Mikołajki w teatrze
Teatr im. A. Mickiewicza, ul. Kilińskiego 15
Bilety: 25 zł

= Strefa Twórczego Brzdąca – godz. 10.00 – 10.45
 zajęcia plastyczno-sensoryczne dla dzieci w wieku  
 od 1 do 3 lat
 Koszt: 25 zł
= Mali Twórcy – godz. 16.00-17.30
 zajęcia artystyczne dla dzieci w wieku od  5 do 8 lat
 Koszt: 30 zł
Zgłoszenia: tel. 501 011 475 
Pracownia Artystyczna Wielokropka, Aleja Niepodległości 41 a

„Konsultacje komputerowe” – godz. 11.00 – 12.00 
Zajęcia skierowane do osób starszych, 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

Otwarcie wystawy pokonkursowej „Moje marzenia” 
XXII Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego dla dzieci 
i młodzieży z niepełnosprawnościami - godz. 12.00 
Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie, ul. Ogińskiego 13 a 

Koncert z okazji 100-lecia niepodległości – godz. 12.00
Miejski Dom Kultury, ul. Łukasińskiego 50/68

Otwarcie wystawy „Tajemnice Grodziska Gąszczyk” 
godz. 12.00
Uniwersytet Jana Długosza, Biblioteka Główna, Aleja Armii Krajowej 36a

Seans filmowy: 
= „Fahrenheit 11/9” - godz. 13.30 i 18.15

= „Narodziny gwiazdy” - godz.15.45 i 20.30
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

Konsultacje specjalistyczne ECK:
= Oligofrenopedagog, Tyflopedagog Terapeuta 
 specyficznych trudności w nauce matematyki 
 i fizyki – godz. 16.00 – 17.00
= Specjalista terapii patologii zachowań, 
 Oligofrenopedagog, Tyflopedagog, Terapeuta 
 specyficznych trudności w nauce języka 
 polskiego -  godz. 15.00 – 16.00
Edukacyjne Centrum Konsultacji przy SOSW nr 1, 
ul. Legionów 54 a

= „Spotkanie z Operą” Mirona Pietrasa – godz. 17.00
= Warsztaty tańca dawnego– godz. 19.00 
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1

Punkt Konsultacyjny  dla rodziców, opiekunów 
i nauczycieli dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością 
intelektualną,  sprzężoną i z autyzmem 
godz. 17.00-18.00
Zespół Szkół Specjalnych nr 23 im. J. Korczaka, ul. Legionów 54

Toastmasters - Klub Publicznego Przemawiania 
i Przywództwa - godz. 18.00
Czy twój głos się liczy? Naucz się wyrażać swoje myśli. 
Techniczne Zakłady Naukowe, ul. Jasnogórska 84/90

Koncert Al di Meola -  godz. 20.00  
Organizator: Art-Muza s.c. Bydgoszcz 
Filharmonia Częstochowska, ul. Wilsona 16
Bilety: 150 zł, 170 zł, 190 zł ( w przedsprzedaży) 
i  170 zł, 190 zł, 210 zł ( w dniu koncertu)

05.12   środa
Spektakl teatralny: 
= „Trzy Świnki” - godz. 8.00, 10.30 i 12.30
 Mikołajki w teatrze
 Bilety: 25 zł
= „Poniżej Pasa” - godz. 18.00
 Bilety: 25 zł
Teatr im. A. Mickiewicza, ul. Kilińskiego 15

Śniadanie z prasą - godz. 10.00 – 12.00
Spotkania dla seniorów, w czasie których można 
przejrzeć najnowszą prasę, wymienić się poglądami, 
podyskutować.
Biblioteka Publiczna, Filia nr 16, ul. Krakowska 46/50

Mikołajki - zajęcia plastyczne dla dzieci – godz. 13.00  
Obowiązują wcześniejsze zapisy: tel. 34 360 71 95, 
filia21@biblioteka.czest.pl
Biblioteka Publiczna, Filia nr 21, ul. Orzechowa 14

Seans filmowy: 
= „Narodziny gwiazdy” - godz. 14.30 i  20.30
= „Śladami Józefa Piłsudskiego w Częstochowie” 
 /NIEPODLEGŁA 2018 wstęp wolny; spotkanie 
 z twórcami/ – godz.17.00 
= „Fahrenheit 11/9”  - godz. 18.15
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

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

„Kreatywne spotkania z plastyką” - godz. 15.30
Zajęcia plastyczne  dla dzieci w wieku od 5 do 9 lat. 
Obowiązują wcześniejsze zapisy: tel. 34 362 35 87, 
filia20@biblioteka.czest.pl
Biblioteka Publiczna, Filia nr 20, ul. Gombrowicza 15

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

Wernisaż wystawy 
„Adam Maruszczyk. Niedokończony obraz” 
1 grudnia - godz. 19.00 
Konduktorownia, ul. Piłsudskiego 34/36

„Niedokończony obraz” to monograficzna wystawa  
twórczości Adama Maruszczyka – zmarłego w ubiegłym 
roku częstochowskiego artysty. Punktem wyjścia dla 
koncepcji wystawy jest niejako dopełnienie zamierzenia 
artystycznego - przez podzielenie się z widzem ostatnim 
obrazem, nad którym artysta pracował tuż przed śmier-
cią. Jego ostatnim zakupem miała być czerwona farba 
niezbędna do wykończenia obrazu. Nagłe odejście autora 
w chwili największego zaangażowania w proces twórczy 

(z dokumentacji pozostawionej przy sztaludze wiadomo, 
że  pracował nad obrazem całą noc) pozostawia odbiorcę 
z obrazem - przerwaną narracją, który przewrotnie 
wymaga od nas dopowiedzenia. Wystawa ma być więc 
wystawą problemową, odnoszącą się do pewnej tajemni-
cy, niedopowiedzenia i przez to znaczenia sztuki.
Adam Maruszczyk był znaną artystyczną osobowością 
Częstochowy. Od wielu lat kojarzony z wnikliwą, dojrzałą 
artystycznie postawą. Był znakomitym obserwatorem. 
Jego twórczość bogata jest w miejsca, postaci, migawki 
z życia, zjawiska przyrodnicze. Fotografował nieustannie. 
Zaczynał od fotografii, ale całe swe życie poszukiwał tak-
że innych artystycznych form wyrażania siebie: poprzez 
malarstwo, rysunek, grafikę, rzeźbę, performance.

Koncert Zespołu UNIVERSE 
1 grudnia – godz. 19.00
Miejski Domu Kultury, ul. Łukasińskiego 50/6

Zespół UNIVERSE to legenda... Od debiutu w 1983 r., 
kiedy duet Mirosław Breguła-Henryk Czich podczas XX 
Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu wykonał 
kultowy utwór „Mr. Lennon”, zespół nieprzerwanie kon-
certuje, wydaje nowe płyty, jest ciągle obecny na polskiej 
scenie muzycznej z własnym oryginalnym brzmieniem 
i niepowtarzalnym repertuarem. W latach 1991-2008 
muzycy wydali trzynaście albumów, poczynając od 
„The Best of Universe” aż po ostatni krążek: „Mijam jak 

deszcz”. Wiele z utworów bezsprzecznie zyskało status 
przebojów: „Wołanie przez ciszę”, „Głupia żaba”, „Ty 
masz to, czego nie mam ja”, „Ja, taki fajny gość”, „Tacy 
byliśmy”, „Blues na wpół do piątej rano”, „Bo to taka 
piękna miłość”. Zespół nagrywał też z najważniejszymi 
osobistościami sceny muzycznej, jak chociażby śpie-
wana z Beatą Kozidrak piosenka „Tyle chciałem ci dać”. 
Obecnie Zespół tworzy sześciu wykonawców: Henryk 
Czich – współzałożyciel i obecny lider Zespołu - wokal, 
instrumenty klawiszowe; Wojciech Wesołek – wokal,gi-
tara; Damian Filipowski – gitara; Marek Kopecki -gitara 
basowa; Grzegorz Krzykawski – perkusja; Marek Jagucki 
- instrumenty klawiszowe.

Seans filmowy: ,,Świąteczne przeboje”
3 grudnia - godz. 18.00
DKF „Rumcajs”, Klub „Politechnik”, Aleja Armii Krajowej 23/25
W domu Katrine i Madsa trwają przygotowania do 
dorocznej, rodzinnej Wigilii. Podczas tego święta przy 
ich stole znajduje się miejsce dla wszystkich. Progi 
domu gospodarzy przekroczą rozwiedzeni rodzice, jej 
siostra Barbara (pastor) z pretensjonalnym mężem 
i niesfornym synem, najmłodsza siostra i jej nowy mąż 
z uroczą, podekscytowaną pierwszym śniegiem córką. 
Atmosfera powoli gęstnieje. Świąteczny nastrój może 
tego nie przetrwać. Jest to komedia, której humor 
uwydatnia się w zdolnościach rodziny do wydoby-
wania się z najgorszych tarapatów i odnajdywania 
w sobie sporych pokładów czułości i lojalności.

Koncert Al di Meola 
4 grudnia -  godz. 20.00  
Filharmonia Częstochowska, ul. Wilsona 16
Al Di Meola to jeden z najbardziej cenionych współcze-
snych muzyków, zaliczany do grona najwybitniejszych 
gitarzystów wszech czasów. Laureat nagrody Grammy 
do tej pory rozwijał swoją karierę muzyczną zarówno 
solo, jak i wspólnie z innymi gwiazdami (m.in. Stevie 
Wonder, Chick Corea, Jean Luc-Ponty, Luciano Pavarot-
ti, Phil Collins, Santana). W marcu tego roku premierę 
miała jego najnowsza płyta „OPUS”, której materiał 
usłyszymy na koncercie w Częstochowie. Sam artysta 
przyznaje, że najnowsza płyta poszerza jego umiejęt-
ności kompozycyjne i rozpoczyna nowy etap w jego 
życiu: „Pierwszy raz byłem naprawdę szczęśliwy, 
pisząc muzykę. Mam cudowną żonę, wspaniałą córkę 
i fantastyczną rodzinę, która inspiruje mnie każdego 
dnia. Wierzę, że pokazuję to w swojej muzyce”. 
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Stolik pełen bajek - godz. 16.00 
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

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

Promocja książki Aleksandry Hirszfeld „Istota” 
godz. 17.00
Muzeum Częstochowskie,  Ratusz,  Aleja Najświętszej Maryi Panny 45

Mikołajkowe warsztaty dla dzieci Teatr Nieoczywisty 
godz. 17.00
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1

„Jak zapobiegać zwyrodnieniom stawów?”
godz. 17.00 
Spotkania dotyczące zdrowego stylu życia, odżywiania, 
diety, typowania metabolicznego. 
Biblioteka Publiczna, Aleja Najświętszej Maryi Panny 22  

Wernisaż wystawy „Pozdrowienia z Twego uroczego 
Miasta przesyła... , czyli Częstochowa na powojennej 

pocztówce ze zbiorów Joanny Chrapońskiej” 
godz. 18.00 
Ekspozycja do 12 grudnia 
Siedziba SARP Oddział Częstochowa, ul. Kopernika 11/11 

06.12   czwartek
Spektakl teatralny: „Trzy Świnki” - godz. 8.00, 10.30, 
12.30 i 18.00
Mikołajki w teatrze
Teatr im. A. Mickiewicza, ul. Kilińskiego 15
Bilety: 25-30 zł

= Muzyczna Strefa Brzdąca – godz. 10.00 – 10.45
 zajęcia umuzykalniające dla dzieci w wieku 1-3 lat
 Koszt: 25 zł
= Strefa Zabaw – godz. 11.00-13.00
 przestrzeń na wspólną zabawę dzieci w wieku 1-4 lat
 Koszt: 12 zł /20 zł
= Strefa Twórczego Brzdąca – godz. 16.00-17.30
 zajęcia plastyczno-sensoryczne dla dzieci w wieku 1-3 lat
 Koszt: 25 zł
Zgłoszenia: tel. 501 011 475 
Pracownia Artystyczna Wielokropka, Aleja Niepodległości 41 a

Plastyczne czwartki - godz. 12.30-14.30
Warsztaty dla dzieci w wieku 8-13 lat. Obowiązują  
wcześniejsze zapisy: filia23@biblioteka.czest.pl 
Biblioteka Publiczna, Filia nr 23, ul. Ludowa 58

Seans filmowy: 
= „Pettson i Findus – najlepsza gwiazdka”  
 /Filmowe mikołajki/- godz. 14.15
= „Poczta świętego Mikołaja”  /Filmowe mikołajki/
 godz.16.00
= „Klakson i Spółka”  /Filmowe mikołajki/- godz. 17.45
= „Antoniusz i Kleopatra NT LIVE” - godz. 20.00
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

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

Galeria Literacka - godz. 17.00
Warsztaty pisarskie Towarzystwa Galeria Literacka
Muzeum Częstochowskie, Kamienica Mieszczańska, ODDC, 
ul. Katedralna 8 

Mikołajki w ROKu:
= Mikołajkowe inspiracje - warsztaty plastyczne 
 dla dzieci - godz. 17.00  
= Koncert Karoliny Jędrak (wokal) i Grzegorza Kierata 
 (fortepian) - godz. 18.00
Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie, ul. Ogińskiego 13 a 

„O, ziemio polska”  - czwartkowy wieczór z Chórem 
Filharmonii Częstochowskiej Collegium Cantorum   
godz. 19.00  
wystąpią: Chór Filharmonii Częstochowskiej Collegium 
Cantorum, Janusz Siadlak – dyrygent.
Filharmonia Częstochowska, ul. Wilsona 16
Bilety: 35 zł (normalny), 30 zł (ulgowy), 20 zł (UTW)

07.12   piątek
Spektakl teatralny: „Trzy Świnki” - godz. 8.00, 10.30 i 12.30
Mikołajki w teatrze
Teatr im. A. Mickiewicza, ul. Kilińskiego 15
Bilety: 25 zł

Seans filmowy: 
= „Narodziny gwiazdy” - godz. 14.00

= „Fuga” - godz.16.30
= Koncert MALEDIWY – Marek Pospieszalski 
 i Qba Janicki - godz. 20.30
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, 
Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

Kreatywne piątki – bombki przestrzenne 
godz. 15.30 – 17.30 
Warsztaty rękodzieła artystycznego dla dorosłych. 
Obowiązują wcześniejsze zapisy: tel 34 322 76 19, 
filia15@biblioteka.czest.pl
Zajęcia organizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego
Biblioteka Publiczna, Filia nr 15, ul. Okulickiego 63

Wernisaż wystawy fotografii, malarstwa i tkaniny 
„Moje miasto, mój dom” - godz. 17.00 
Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych 
im. Wandy Wereszczyńskiej
Ekspozycja do 28 grudnia 

Klub Spółdzielczy Częstochowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Nasza Praca”, ul. Broniewskiego 3 

Ambroziak na Niepodległość – godz. 18.00 
Spotkanie z artystą na wystawie „Niepodległość sztuki, 
wolność artysty”
Muzeum Częstochowskie, Pawilon Wystawowy, Park im. S. Staszica

Koncert Instytutu Muzyki Uniwersytetu Humanistyczno 
- Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie 
godz. 19.00 
Wystąpi: Orkiestra Symfoniczna Filharmonii  
Częstochowskiej
Koncertowi towarzyszy wystawa prac Zdzisława Żmudziń-
skiego „Początek – koniec” 
Filharmonia Częstochowska, ul. Wilsona 16
Bilety: 35 zł (normalny), 30 zł (ulgowy), 18 zł (UTW)

JAZZtochowa: Koncert Krzysztof Ścierański Trio 
godz. 19.00 
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1
Bilety: 35 zł (przedsprzedaż), 45 zł (w dniu koncertu)

Koncert Breakmaszyna & BEDU – godz. 20.00
Scena TfP, Aleja Najświętszej Maryi Panny 2

Mikołajki na Celtycką Nutę – godz.  20.30 
Koncert Jig Reel Maniacs 
Klub Carpe Diem,  Aleja Najświętszej Maryi Panny 29
Bilety: 20 zł (przedsprzedaż), 30 zł (w dniu koncertu)

08.12   sobota
IX Edycja Memoriału Przemysława Kożucha – halowy 
turniej piłki nożnej 
Organizator: Klub Sportowy Skra 
Hala Sportowa Częstochowa, ul. Żużlowa 4

Warsztaty ziołolecznicze: zdrowie kobiety - godz. 9.00 – 11.00  

Prowadzenie Agata Zaskórska 
Zapisy w Klubokawiarni Pestka
Klubokawiarnia Pestka, Aleja Najświętszej Maryi Panny 37 lok. 17

Spektakl teatralny: „Trzy Świnki” - godz. 10.30 i 18.00
Mikołajki w teatrze
Teatr im. A. Mickiewicza, ul. Kilińskiego 15
Bilety: 30 zł

Boże Narodzenie w Bullerbyn - warsztaty literacko- 
plastyczne dla dzieci i rodziców – godz. 11.00-12.30  
Zajęcia dla dzieci w wieku od 3 do 8 lat 
Pracownia Tęczówka, ul. Dekabrystów 1
Koszt: 15 zł/ dziecko, rodzice - wstęp wolny 

Surowce mineralne – nieodnawialne bogactwo Ziemi  
godz. 11.00 
Warsztaty dla dzieci z okazji jubileuszu 50-lecia Muzeum 
Górnictwa Rud Żelaza. 
Zwiedzanie Muzeum Górnictwa Rud Żelaza, warsztaty 
edukacyjne w Multicentrum ZODIAK.
Obowiązują wcześniejsze zapisy: tel. 504 757 502.
Muzeum Częstochowskie, Muzeum Górnictwa Rud Żelaza / Multi-
centrum „Zodiak”, Park  im. S. Staszica
Koszt: 10 zł

Pracownia Alchemika – godz. 11.00-12.30
Warsztaty edukacyjne i eksperymenty dla dzieci w wieku 
od 6 do 10 lat 
Zgłoszenia: tel. 501 011 475 
Pracownia Artystyczna Wielokropka, Aleja Niepodległości 41 a
Koszt: 35 zł 

Seans filmowy: 
= „Mała czarownica”  /Filmowe mikołajki/- godz. 11.00
= „Biały Kieł”  /Filmowe mikołajki/- godz.13.00
= „Misja Yeti”  /Filmowe mikołajki/- godz. 15.00
= „Zimna wojna” - godz. 16.450
= „Narodziny gwiazdy” -godz. 18.15
= „Fuga” - godz. 20.45
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

Świąteczna Częstochowa – sercem za województwem:
= Animacje dla dzieci – godz. 14.00 
= Spektakl „O śmiałkach, co Czarnoksiężnika pokonali” 
 oraz występ muzyczny „Imieninowa niespodzianka 
 dla św. Mikołaja” - godz. 14.45 
= Koncert - Piotr Tłustochowicz & Sylwia Majchrzak 
 i Czenstochovia Band – godz.15.45
= Przyjazd świętego Mikołaja – godz. 16.20 
= Premiera świątecznej iluminacji – godz. 16.30 
= Koncert Sławka Uniatowskiego – godz. 17.00
Plac Biegańskiego

Opowieść o Zofii Baudouin de Courtenay – godz. 16.00 
Spotkanie z Grzegorzem Słomką, właścicielem często-
chowskiej pracowni witraży, w ramach cyklu „Kobiety – 
prekursorki, artystki, muzy”.
Muzeum Częstochowskie,  Ratusz,  Aleja Najświętszej Maryi Panny 45

Spektakl „Czarna komedia” - godz. 16.00 i 19.00
Organizator: Agencja Artystyczna NOVAKKA 
Filharmonia Częstochowska, ul. Wilsona 16
Bilety: 50-120 zł 
Więcej s. 15

Wernisaż wystawy rysunków Zdzisława Wiatra 
godz. 17.00
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1

Promocja książki Aleksandry Hirszfeld „Istota” 
5 grudnia – godz. 17.00
Muzeum Częstochowskie,  Ratusz,  Aleja Najświętszej Maryi 
Panny 45
„Istota” to pierwsza na polskim rynku wydaw-
niczym erotyczna powieść graficzna napisana 
z kobiecej perspektywy. Antologia powstała 
z potrzeby uzupełniania braku kobiecej narracji 
w erotyce zdominowanej przez męskie spojrzenie. 
W świecie „Istoty” kobieta realizuje bez skrępowa-
nia swoje pragnienia, przyjmując rolę świadomego 
swojej seksualności podmiotu. Autorki zapraszają 
odbiorców nie tylko do świata kobiecej wyobraźni 
erotycznej, ale również do otwartej rozmowy wokół 
kobiecej seksualności. „Istota” to manifest na rzecz 
pozytywnej, nieskrępowanej energii seksualnej. 
Seks, oparty na wymianie między wolnymi, 
równoprawnymi jednostkami stanowi dla nich 
afirmatywną energię, niezwykły napęd do życia. 
Muzeum Częstochowskie zaprasza na spotkanie 
z jedną ze współscenarzystek i pomysłodawczyń 
komiksu Aleksandrą Hirszfeld. Spotkanie poprowa-
dzi Marta Frej.

„Antoniusz i Kleopatra NT LIVE”
6 grudnia  - godz. 20.00
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, Aleja Najświętszej Maryi 
Panny 64
Kolejna transmisja przedstawienia z National Theatre 
w Londynie. Wielka miłość i wielka polityka to 
splatające się wątki tego dzieła Williama Szekspira. 
Dramatopisarz zachował podstawowe fakty historycz-
ne, opierając się prawdopodobnie na źródłach staro-
żytnych tłumaczonych na angielski, m.in. „Żywotach 
sławnych mężów” Plutarcha. Jak zwykle jednak miały 
one posłużyć do pokazania ludzkich namiętności i ich 
wpływu na losy jednostek i całych narodów. Kluczową 
postacią okaże się piękna królowa Kleopatra. Cezar 
i jego zabójcy nie żyją (tę część historii Rzymu odma-
lował Szekspir w dramacie „Juliusz Cezar”). Rządy 
sprawuje jedyny ocalały, generał Marek Antoniusz, ale 
o władzę upomina się spadkobierca Cezara – Okta-
wian, wnuk siostry Juliusza i jego adoptowany syn. 
Tymczasem na pograniczu cesarstwa, w Egipcie, roz-
kwita romans Antoniusza i Kleopatry, który u Szekspira 
przybiera postać chorobliwego uzależnienia wojowni-
ka od miłości namiętnej królowej. W tragicznej walce 
między oddaniem i obowiązkiem obsesja staje się 
katalizatorem wojny. Chłodny Oktawian ma przewagę 
nad kochankami, w których wcielają się Ralph Fiennes 
i Sophie Okonedo. Spektakl reżyseruje Simon Godwin, 
który w poprzednich latach stworzył transmitowane do 
kin w cyklu „NT Live” inscenizacje „Człowieka i nad-
człowieka” (również z Ralphem Fiennesem), „Strategii 
gołych kawalerów” i „Wieczoru Trzech Króli”.  

JAZZtochowa: Koncert Krzysztof Ścierański Trio 
7 grudnia – godz. 19.00 
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1
Podczas grudniowej odsłony cyklu koncertów JAZZtochowa wystąpi Krzysztof Ścierański w towarzystwie Dimy Gorelika 
i Pétera Somosa. Krzysztof Ścierański jest muzycznym samoukiem (ukończył Pomaturalną Szkołę Ochrony Środowiska). 
Po kilku latach gry w zespołach, m.in. w hard-rockowym Systemie, został w wieku 22 lat basistą jazz-rockowego zespołu 
Laboratorium, z którym nagrał 5 płyt i zagrał kilkaset koncertów, także za granicą, m.in. na festiwalach w Hiszpanii 
i w Indiach. W 1980 r. na zaproszenie Zbigniewa Namysłowskiego przystąpił do zespołu Air Condition. Na kilka dni 
przed ogłoszeniem stanu wojennego zagrał pierwszy koncert ze swoim nowym zespołem, String Connection Krzesimira 
Dębskiego. Po zawieszeniu działalności przez grupę, Ścierański zaczął realizację projektów autorskich. Ma na koncie 
współpracę z artystami reprezentującymi różne gatunki muzyczne, jak Ewa Bem, Tomasz Stańko, Ryszard Sygitowicz, 
Marek Grechuta, John Porter, Jan Pluta, Republika, Marek Wilczyński, zespół Wilki, zespół Krzak i inni. Jego ostatnia 
płyta, wydana wiosną 2014 roku, nosi tytuł „Night Lakes”.

„Poczta świętego Mikołaja”
6 grudnia – godz. 16.00
9 grudnia - godz. 11.00
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, Aleja Najświętszej Maryi 
Panny 64
W sekretnym miejscu na Antarktydzie żyją od wieków 
wszystkie duchy Bożego Narodzenia. Pośród wielu 
innych mieszkają tam między innymi: nasz Święty 
Mikołaj, Trzej Mędrcy ze Wschodu oraz Hoteiosho 
z Japonii. Kiedyś mieszkał tam także Monopolish 
- duch świąt ze starożytnego Rzymu - lecz został 
wygnany, gdyż chciał być jedynym Mikołajem dla 
całego świata. Teraz Święta są zagrożone, bo zły duch 
Monopolish porwał japońskiego Mikołaja i coroczny 
zjazd Mikołajów nie może się odbyć. A to jeszcze nie 
wszystko, bo Monopolish planuje porwać wszystkich 
Mikołajów i sam zostać jedynym, złym duchem Świąt. 
Cała nadzieja w małej elfce zwanej Pixi Post. To ona 
przebrana za człowieka ruszy na misję, by uratować 
Święta i prezenty dla wszystkich dzieci na świecie.  
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09.12   niedziela
Spektakl teatralny: 
= „Trzy Świnki” - godz. 10.30 i 16.00
 Mikołajki w teatrze
 Bilety: 30 zł
= „Poniżej Pasa” - godz. 18.00
 Bilety: 30 zł (ulgowy), 35 zł (normalny)
Teatr im. A. Mickiewicza, ul. Kilińskiego 15

Seans filmowy: 
= „Poczta świętego Mikołaja” /Filmowe mikołajki/ 
 godz. 11.00
= „Czarodziejka Lili ratuje Święta” /Filmowe mikołajki/ 
 godz.13.00
= „Klakson i Spółka” /Filmowe mikołajki/ - godz. 15.00
= „Zimna wojna” - godz. 16.40
 „Narodziny gwiazdy” -godz. 18.15
 „Fuga” - godz. 20.45
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

„Dziadek do orzechów” -  godz. 18.00
Organizator: Agencja Brussa 
Filharmonia Częstochowska, ul. Wilsona 16
Bilety: 100 zł (parter), 90 zł (balkon)

Wieczór z modą - godz. 19.00 
Pokaz najnowszej, autorskiej kolekcji marki YOLO LOOK 
You Only Look Once. Występ zespołu tanecznego SPLOT 
oraz koncert zespołu Phantoms. 
Klub Muzyczny Stacherczak, Aleja Kościuszki 1 

10.12   poniedziałek
10-11 grudnia  
Eliminacje do 25. Międzynarodowego Festiwalu Kolęd 
i Pastorałek w Będzinie  
Szczegóły na www.rok.czestochowa.pl
Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie, ul. Ogińskiego 13 a 

Seans filmowy: 
= „Narodziny gwiazdy” - godz. 13.30 i 18.00
= „Fuga” - godz. 16.00 i 20.30
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

= Muzyczna Strefa Brzdąca – godz. 16.00-16.45
 zajęcia umuzykalniające dla dzieci w wieku od 1 do 3 lat
 Koszt: 25 zł
= Strefa Twórcza Malucha – godz. 17.10-18.10
 zajęcia plastyczno-sensoryczne dzieci w wieku od 3 do 4 lat
 Koszt: 30 zł
Zgłoszenia: tel. 501 011 475 

Promocja książki Wiesława Pięty „Z dziejów sportu 
żydowskiego na świecie” – godz. 17.00
Muzeum Częstochowskie, Kamienica Mieszczańska, ODDC, 
ul. Katedralna 8 

XIII Gala wolontariatu - godz. 17.00. 
Organizator: Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy „Agape”
Filharmonia Częstochowska, ul. Wilsona 16

= Warsztaty tańca irlandzkiego – godz. 18.00 
= Spotkanie Chóru Coralmente – godz. 19.00
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1

Seans filmowy: ,,Z perspektywy Paryża”- godz. 18.00
DKF „Rumcajs”, Klub „Politechnik”, Aleja Armii Krajowej 23/25

11.12   wtorek
11-14 grudnia 
Tydzień Lokalnych Branż Zawodowych
godz. 9.00-15.00 

Prezentacja branży usług osobistych
Organizator: Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych 
Centrum Informacji Zawodowej.
Aula Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, 
Aleja Armii Krajowej 19

Spektakl teatralny: „Tajemniczy Ogród” 
godz. 9.00 i 12.00 
Teatr im. A. Mickiewicza, ul. Kilińskiego 15
Bilety: 20 zł

= Strefa Twórczego Brzdąca – godz. 10.00 – 10.45
 zajęcia plastyczno-sensoryczne dla dzieci w wieku  
 od 1 do 3 lat
 Koszt: 25 zł
= Mali Twórcy – godz. 16.00-17.30

 zajęcia artystyczne dla dzieci w wieku od  5 do 8 lat
 Koszt: 30 zł
Zgłoszenia: tel. 501 011 475 
Pracownia Artystyczna Wielokropka, Aleja Niepodległości 41 a

„Konsultacje komputerowe” – godz. 11.00 – 12.00 
Zajęcia skierowane do osób starszych, 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: Country Christmas – godz. 12.00
= Audycja fortepianowa z muzyką Łukaszewskiego 
 - Zespół Szkół Muzycznych w Częstochowie 
 godz. 16.00
= Warsztaty tańca dawnego – godz. 19.00
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1

Seans filmowy: 
= „Narodziny gwiazdy” - godz. 13.30 i 20.30
= „Fuga” - godz. 16.00
= „Czarny czwartek. Janek Wiśniewski padł” 
 /NIEPODLEGŁA 2018 -przed filmem prelekcja; 
 wstęp wolny/ - godz. 18.00
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

Świąteczne warsztaty zdobienia bombek choinkowych 
metodą quillingu – godz. 15.30 – 18.00 
Zajęcia rękodzielnicze dla seniorów. Obowiązują wcześniej-
sze zapisy: tel. 34 361 43 27, filia8@biblioteka.czest.pl 
Biblioteka Publiczna, Filia nr 8, ul. Księżycowa 2

Konsultacje specjalistyczne ECK:
= Oligofrenopedagog, Tyflopedagog, Specjalista 
 w zakresie terapii pedagogicznej,Terapeuta dziecka 
 z autyzmem –  godz. 15.00 – 16.00
= Oligofrenopedagog, Tyflopedagog 
 godz. 16.00 – 17.00
Edukacyjne Centrum Konsultacji przy SOSW nr 1, ul. Legionów 54 a

Punkt Konsultacyjny  dla rodziców, opiekunów i nauczy-
cieli dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelek-
tualną,  sprzężoną i z autyzmem - godz. 17.00-18.00
Zespół Szkół Specjalnych nr 23 im. J. Korczaka, ul. Legionów 54

Toastmasters - Klub Publicznego Przemawiania i Przy-
wództwa - godz. 18.00
„Czy twój koszyk jest dziurawy? – jak zachować klientów. 
Biznes to relacje” warsztat Tomasza Markowskiego. 
Techniczne Zakłady Naukowe, ul. Jasnogórska 84/90 

Spotkania z historią w Muzeum Częstochowskim: 
„Rola i miejsce Polski w systemie wersalsko-lokarneńskim” 
wykład dr. hab. Roberta Majznera, prof. UJD – godz. 18.00 
Muzeum Częstochowskie,  Ratusz,  Aleja Najświętszej Maryi Panny 45

12.12   środa
Spektakl teatralny: „Tajemniczy Ogród” - godz. 12.00 
Teatr im. A. Mickiewicza, ul. Kilińskiego 15
Bilety: 20 zł

Śniadanie z prasą - godz. 10.00 – 12.00
Spotkania dla seniorów, w czasie których można przejrzeć 
najnowszą prasę, wymienić się poglądami, podyskutować.
Biblioteka Publiczna, Filia nr 16, ul. Krakowska 46/50

= Szkolny Konkurs Utworów Solowych 
 godz. 10.00 – 19.00
 Sekcja Instrumentów Smyczkowych i Gitary 
 z Zespołu Szkół Muzycznych w Częstochowie
= Warsztaty literackie Klubu „Złota Jesień” 
 godz. 16.00
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1

Seans filmowy: 
= „Narodziny gwiazdy” - godz. 13.30 i 20.30
= „Fuga” - godz. 16.00
= „Człowiek z żelaza” / NIEPODLEGŁA 2018 
 przed filmem prelekcja; wstęp wolny/ - godz. 17.30
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

Bombka filcowana – godz. 15.00 – 17.00 
Zajęcia rękodzielnicze dla seniorów. Obowiązują wcześniej-
sze zapisy:  tel. 34 322 31 04, filia10@biblioteka.czest.pl 
Biblioteka Publiczna, Filia nr 10, ul. K. Michałowskiego 20  

„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, 
Aleja Kościuszki 4

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

Promocja „Dziennika Jurajskiego” Wojciecha Prażmow-
skiego – godz. 18.00
Muzeum Częstochowskie,  Ratusz,  Aleja Najświętszej Maryi Panny 45

Akademicki Koncert Kameralny - godz. 18.50
Wystawa: Marek Mielczarek (Instytut Sztuk Pięknych UJD)
Wykład: „Constans, czyli stałość” dr hab. Adam Olech,  
prof. UJD (Instytut Filozofii UJD)
Koncert: Gabriela Szendzielorz - fortepian (Akademia 
Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach); 
w programie: polski walc fortepianowy  XX i XXI wieku
Filharmonia Częstochowska, ul. Wilsona 16
Bilety: 15 zł (normalny), 12 zł (ulgowy)

13.12   czwartek
= Muzyczna Strefa Brzdąca – godz. 10.00 – 10.45
 zajęcia umuzykalniające dla dzieci w wieku 1-3 lat
 Koszt: 25 zł
= Strefa Zabawy - godz. 11.00-13.00
 przestrzeń na wspólną zabawę dzieci w wieku 1-4 lat
 Koszt: 12 zł /20 zł
= Strefa Twórczego Brzdąca – godz. 17.00-17.45
 zajęcia plastyczno-sensoryczne dla dzieci w wieku 1-3 lat
 Koszt: 25 zł
Zgłoszenia: tel. 501 011 475 
Pracownia Artystyczna Wielokropka, Aleja Niepodległości 41 a

Seans filmowy: 
= „Narodziny gwiazdy” - godz. 13.30 i 20.30
= „Fuga” - godz. 16.00
= „Szaleńcy” /NIEPODLEGŁA 2018 – wstęp wolny/ 
 godz. 18.00
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

Świąteczne warsztaty zdobienia bombek choinkowych 
metodą quillingu – godz. 15.30 – 18.00 
Zajęcia rękodzielnicze dla seniorów. Obowiązują wcześniej-
sze zapisy: tel. 34 361 43 27, filia8@biblioteka.czest.pl 
Biblioteka Publiczna, Filia nr 8, ul. Księżycowa 2

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

Galeria Literacka - godz. 17.00
Warsztaty pisarskie Towarzystwa Galeria Literacka
Muzeum Częstochowskie, Kamienica Mieszczańska, ODDC, ul. 
Katedralna 8 

„Spotkania z historią żydowską” – godz. 17.00 
Spotkanie z Wiesławem Paszkowskim, który opowie o syna-
gogach i domach modlitwy w Częstochowie.   
Biblioteka Publiczna, Filia nr 9, ul. Nowowiejskiego 15 

= Popkulturowe przyjemności:  Scream queen 
godz. 17.30
= Winylowe i Muzyczne Delicje Zbigniewa Burdy 
godz. 18.00
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1

14.12   piątek
Ozdoby świąteczne - zajęcia plastyczne dla dzieci 
godz. 13.00 
Obowiązują wcześniejsze zapisy: tel. 34 360 71 95, 
filia21@biblioteka.czest.pl 
Biblioteka Publiczna, Filia nr 21 (ul. Orzechowa 14) 

Seans filmowy: 
= „Fuga” - godz. 15.00
= „Chef Flynn – najmłodszy kucharz świata” 
 godz. 17.00
= „Kraina Wielkiego Nieba” - godz. 18.30
= „Roma”- godz. 20.30
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, 
Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

Literacki piątek: 
= Wymiana książki – godz. 15.00 – 20.00   
= Koncert dla Poświatowskiej w wykonaniu 
	 Marty Kotaszewskiej – godz. 20.00
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1

Kreatywne piątki – bombki przestrzenne 
godz. 15.30 – 17.30 
Warsztaty rękodzieła artystycznego dla dorosłych. 

Obowiązują wcześniejsze zapisy: tel 34 322 76 19, 
filia15@biblioteka.czest.pl
Zajęcia organizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego
Biblioteka Publiczna, Filia nr 15, ul. Okulickiego 63

Kreatywna biblioteka – ozdoby na choinkę 
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 

= Wernisaż wystawy pokonkursowej „Pejzaż 
 Współczesny. Częstochowa 2018” - godz. 17.00
= Wernisaż wystawy „Wobec lalki -  lalka artystyczna”  
 godz. 18.00
Miejska Galeria Sztuki w Częstochowie, 
Aleja Najświętszej Maryi Panny 64 

„W pełni czasów i zdarzeń - cytadela w Poznaniu  
1918-2018” - godz. 17.00
Organizatorzy: Klub Społecznych Opiekunów Zabytków, 
Oddział Miejski PTTK w Częstochowie 
Urząd Stanu Cywilnego, ul. Focha 19/21 

Dyskusyjny Klub Książki „Książkopolis” - godz. 18.30
Kontakt: ksiazkopolis.dkk@gmail.com
Kawiarni „Inny wymiar”, 
Aleja Najświętszej Maryi Panny 29

Spektakl teatralny: „Łysa śpiewaczka” - godz. 19.00 
Teatr im. A. Mickiewicza, ul. Kilińskiego 15
Bilety: 30 zł (ulgowy), 35 zł (normalny)

Koncert Deathinition, Doom Wings, Fabryka Kości 
godz. 19.00
Scena TfP, Aleja Najświętszej Maryi Panny 2

Koncert „Zimowe opowieści” - godz. 19.00 
Wystąpią: Orkiestra Symfoniczna Filharmonii 
Częstochowskiej, Chór Filharmonii Częstochowskiej 

„Fuga” 
7 grudnia – godz. 16.30
8-9 grudnia – godz. 20.45
10 grudnia – godz. 20.30
11 i 13 grudnia - godz. 16.00
12 grudnia – godz. 15.30
14 i 16 grudnia – godz.15.00
15 grudnia – godz. 14.30 
17-20 grudnia – godz. 14.15
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, Aleja Najświętszej Maryi 
Panny 64
Alicja nie pamięta przeszłości, nie wie, kim jest. Kiedy 
po dwóch latach od zniknięcia zostaje odnaleziona 
przez rodzinę, nie chce wracać do dawnego, zapo-
mnianego życia. Nie pamięta miłości do męża i synka. 
Z czasem do Alicji wracają urywki wspomnień, tworząc 
niewyraźny i niepokojący obraz tajemnicy – tego co 
zdarzyło się w przeszłości. Co jest tą tajemnicą? Czy 
rodzące się uczucia do przed chwilą poznanych męża 
i syna pozwolą kobiecie zrozumieć przeszłość i zbudo-
wać szczęście swoje i rodziny?
„Fuga” to obraz z gatunku mystery (charakterystyczne-
go dla twórczości Davida Lyncha), który dotyka proble-
mu „fugi dysocjacyjnej” – zaburzenia wywoływanego 
długotrwałym stresem i uczuciem braku szczęścia. 
Człowiek poddany tym emocjom może stracić 
pamięć, a jego mózg może stworzyć nową osobowość 
biegunowo odmienną od dotychczasowej. W rolach 
głównych wystąpili nagrodzeni na Festiwalu Filmowym 
w Gdyni: Gabriela Muskała, Łukasz Simlat i Zbigniew 
Waleryś. „Fuga” to drugi film fabularny Agnieszki 
Smoczyńskiej, reżyserki wielokrotnie nagradzanych 
„Córek Dancingu”.

Spektakl teatralny: „Łysa śpiewaczka”
14 i 15 grudnia  - godz. 19.00 
Teatr im. A. Mickiewicza, ul. Kilińskiego 15
Pan i Pani Smith zapraszają w progi swojej angielskiej posiadłości. Obecni będą Państwo Martin, którzy spóźnią się lub 
przyjdą za wcześnie. Służąca Mary śpiewająco wywiąże się ze swych obowiązków, a Kapitan Strażaków sprawi, że bę-
dzie „ogień”. Przewidziano rozmowy o wszystkim i o niczym – zgodnie z zasadami dobrego wychowania.  Padnie wiele 
słów o obiedzie, rodzinnych koligacjach, obgadywaniu nieobecnych. Nie zabraknie także wymiany towarzyskich żartów. 
Język przejmie kontrolę nad światem, ujawniając powierzchowność codziennej paplaniny w niedorzecznych dialogach. 
„Łysa śpiewaczka” niepostrzeżenie wciągnie widza w świat absurdu, może wcale nie tak odległego od rzeczywistości… 
Spektakl w reżyserii Andrzeja Majczaka, z udziałem: Marty Honzatko, Agaty Ochoty, Sylwii Oksiuty-Warmus, Macieja 
Półtoraka, Adama Hutyry i Adama Machalicy.     
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„Collegium Cantorum” 
Filharmonia Częstochowska, ul. Wilsona 16
Cena biletów: 35 zł (normalny), 30 zł (ulgowy), 18 zł (UTW)

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

Szczęśliwych świąt Bożego Narodzenia - rodzinne 
warsztaty – godz. 11.00 
Obowiązują wcześniejsze zapisy: tel. 504 757 502
Muzeum Częstochowskie,  Ratusz,  Aleja Najświętszej Maryi Panny 45
Koszt: 10 zł od osoby, opiekunowie wstęp wolny

Dzyń, dzyń – godz. 11.00 – 13.00
Wielkoformatowe warsztaty konstruktorskie dla dzieci 
w wieku od 6 do 10 lat. Zgłoszenia: tel. 501 011 475 
Pracownia Artystyczna Wielokropka, Aleja Niepodległości 41 a
Koszt: 35 zł 

Seans filmowy: 
= „Roma” - godz. 12.00
= „Fuga” - godz. 14.30
= „Kraina Wielkiego Nieba” - godz. 16.30
= „La Traviata MET OPERA LIVE IN HD”- godz. 18.55
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

= Wernisaż wystawy 8. Międzynarodowy 
 Salon  „Martwa natura w fotografii” – godz. 16.00
= Janusz Mielczarek. W poszukiwaniu różnych stanów 
 piękna – godz.16.00
 Fotografie 1960 – 2018
Miejska Galeria Sztuki w Częstochowie,  
Aleja Najświętszej Maryi Panny 64, Sala Gobelinowa

Koncert Jubileuszowy z okazji 40–lecia Zespołu  
Pieśni i Tańca „Częstochowa” -  godz. 17.00 
Organizator: Miejski Dom Kultury w Częstochowie 
Filharmonia Częstochowska, ul. Wilsona 16
Bilety: 20 zł
Więcej s. 14 

Wieczór autorski poety Marcina Zegadły, promocja 
tomu wierszy „Zawsze ziemia” - godz. 18.00 
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1

Benefis 85-lecia Andrzeja Kalinina – godz. 18.00
Muzeum Częstochowskie,  Ratusz,  Aleja Najświętszej Maryi Panny 47

Koncert Sołtys – godz. 19.00
Klub Rura, Aleja Najświętszej Maryi Panny 38

Spektakl teatralny: „Łysa śpiewaczka” - godz. 19.00 
Teatr im. A. Mickiewicza, ul. Kilińskiego 15
Bilety: 30 zł (ulgowy), 35 zł (normalny)

Spektakl „Wariat i Zakonnica” - godz. 20.00 
Teatr Niezależny TLEN 
Scena TfP, Aleja Najświętszej Maryi Panny 2 
Więcej s. 19

16.12   niedziela
Poranek z Muzyką „Idą Święta” - godz. 11.00  
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1
Bilety: 5 zł

Seans filmowy: 
= „Kraina Wielkiego Nieba” - godz. 13.00 i 18.30
= „Fuga” - godz. 15.00
= „Chef Flynn – najmłodszy kucharz świata”
 godz. 17.00
= „Roma” - godz. 20.30
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

Spektakl „Polowanie na łosia” - godz. 16.00 i 19.00 
W obsadzie:  Agnieszka Więdłocha, Antoni Pawlicki, 
Piotr Cyrwus, Grażyna Wolszczak, Leszek Lichota.  
Organizator: Agencja CERTUS
Filharmonia Częstochowska, ul. Wilsona 16
Bilety: 50-110 zł 

Spektakl teatralny: „Ostra jazda” - godz. 19.00  
Teatr im. A. Mickiewicza, ul. Kilińskiego 15
Bilety: 40 zł (normalne parter), 35 zł (ulgowe parter), 35 zł 
(normalne balkon), 30 zł (ulgowe balkon)

17.12   poniedziałek
Seans filmowy: 
= „Fuga” - godz. 14.15
= „Chef Flynn – najmłodszy kucharz świata” 
 godz. 16.15
= „Roma” - godz. 18.00
= „Kraina Wielkiego Nieba”- godz. 20.30
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

= Muzyczna Strefa Brzdąca – godz. 16.00-16.45
 zajęcia umuzykalniające dla dzieci w wieku od 1 do 3 lat
 Koszt: 25 zł
= Strefa Twórcza Malucha – godz. 17.10-18.10
 zajęcia plastyczno-sensoryczne dzieci w wieku 
 od 3 do 4 lat
 Koszt: 30 zł
Zgłoszenia: tel. 501 011 475 
Pracownia Artystyczna Wielokropka, Aleja Niepodległości 41 a

Kabaret Młodych Panów „Bogowie” - godz. 17.30
Organizator: Star Manager   
Filharmonia Częstochowska, ul. Wilsona 16
Bilety: 70-80 zł (parter), 60 zł (balkon)

Spektakl „Ci co zginą będą siewcami” - godz. 18.00
Amatorski Teatr Integracji Międzypokoleniowej
Muzeum Monet i Medali Jana Pawła II, ul. Jagiellońska 67/71

= Warsztaty tańca irlandzkiego – godz. 18.00 

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

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

18.12   wtorek
= Strefa Twórczego Brzdąca – godz. 10.00 – 10.45
 zajęcia plastyczno-sensoryczne dla dzieci w wieku  
 od 1 do 3 lat
 Koszt: 25 zł
= Mali Twórcy – godz. 16.00-17.30
 zajęcia artystyczne dla dzieci w wieku od  5 do 8 lat
 Koszt: 30 zł
Zgłoszenia: tel. 501 011 475 
Pracownia Artystyczna Wielokropka, Aleja Niepodległości 41 a

Seans filmowy: 
= „Fuga” - godz. 14.15
= „Chef Flynn – najmłodszy kucharz świata” 
 godz. 16.15
= „Roma” - godz. 18.00
= „Kraina Wielkiego Nieba”- godz. 20.30
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

„Konsultacje komputerowe” – godz. 11.00 – 12.00 
Zajęcia skierowane do osób starszych, mających problemy 
z obsługą komputera. Obowiązują wcześniejsze zapisy:  

tel. 34 361 43 27, filia8@biblioteka.czest.pl   
Biblioteka Publiczna, Filia nr 8, ul. Księżycowa 2

Konsultacje specjalistyczne ECK:
= Oligofrenopedagog, Tyflopedagog, Socjoterapeuta, 
 godz. 15.00 – 16.00
= Socjoterapeuta, Oligofrenopedagog, Specjalista 
 w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju, 
 rewalidacji i terapii pedagogicznej dziecka ze 
 specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 
 godz. 16.00 – 17.00
Edukacyjne Centrum Konsultacji przy SOSW nr 1, ul. Legionów 54 a

Punkt Konsultacyjny dla rodziców, opiekunów i nauczy-
cieli dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelek-
tualną,  sprzężoną i z autyzmem - godz. 17.00-18.00
Zespół Szkół Specjalnych nr 23 im. J. Korczaka, ul. Legionów 54

= „Spotkanie z Operą” Mirona Pietrasa – godz. 17.00
= Warsztaty tańca dawnego – godz. 19.00 
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1 

Toastmasters - Klub Publicznego Przemawiania 
i Przywództwa - godz. 18.00
Nawyki i cele - czy one idą w parze? 
Techniczne Zakłady Naukowe, ul. Jasnogórska 84/90

Wernisaż wystawy fotografii Sławomira Bali - godz. 18.00
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1

Glenn Miller Orchestra - godz. 19.00
Organizator: High Note Events  
Filharmonia Częstochowska, ul. Wilsona 16
Bilety: 145 zł, 165 zł, 185 zł 

19.12   środa
Śniadanie z prasą - godz. 10.00 – 12.00
Spotkania dla seniorów, w czasie których można przejrzeć 
najnowszą prasę, wymienić się poglądami, podyskutować.
Biblioteka Publiczna, Filia nr 16, ul. Krakowska 46/50

Alicja w Krainie Muzycznej Magii - muzyczny spektakl 
dla dzieci - godz. 11.00  
Organizator: Filharmonia Futura
Filharmonia Częstochowska, ul. Wilsona 16
Cena biletów: 40 zł (normalny), 30 zł (ulgowy)

Gwiazdkowa Aleja - XII Targi Bożonarodzeniowe 
godz. 11.00-19.00
Organizator: Częstochowska Organizacja Turystyczna
III Aleja Najświętszej Maryi Panny

Seans filmowy: 
= „Fuga” - godz. 14.15
= „Chef Flynn – najmłodszy kucharz świata” 
 godz. 16.15
= „Roma” - godz. 18.00
= „Kraina Wielkiego Nieba”- godz. 20.30
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

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

„Kreatywne spotkania z plastyką” - godz. 15.30
Zajęcia plastyczne  dla dzieci w wieku od 5 do 9 lat. 
Obowiązują wcześniejsze zapisy: tel. 34 362 35 87, 
filia20@biblioteka.czest.pl
Biblioteka Publiczna, Filia nr 20, ul. Gombrowicza 15

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

Projekt Gwiazdka - świąteczne dekoracje i upominki 
godz. 17.00-19.30 

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

Odkrywanie Częstochowy – godz. 17.00 
Spotkanie w ramach autorskiego projektu Władysława 
Ratusińskiego.  
Projekt został objęty patronatem Europejskiego Roku 
Dziedzictwa Kulturowego 2018
Muzeum Częstochowskie,  Ratusz,  Aleja Najświętszej Maryi Panny 45

Koncert „Dźwięki Ziemi”  - godz. 18.00 
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1
Bilety: 35 zł    

Symphonica - multimedialne widowisko muzyczne 
godz. 19.00  
Organizator: Filharmonia Futura 
Filharmonia Częstochowska, ul. Wilsona 16
Bilety: 80-120 zł

20.12   czwartek
20-21 grudnia
Volleyball Talents Cup - Międzynarodowy Młodzieżowy 
Turniej Piłki Siatkowej 
Organizator: Stowarzyszenie Kultury Fizycznej „Częstochowska 
Siatkówka”
Hala Sportowa Częstochowa, ul. Żużlowa 4 

= Muzyczna Strefa Brzdąca – godz. 10.00 – 10.45
 zajęcia umuzykalniające dla dzieci w wieku 1-3 lat
 Koszt: 25 zł
= Strefa Zabawy - godz. 11.00-13.00
 przestrzeń na wspólną zabawę dzieci w wieku 1-4 lat
 Koszt: 12 zł /20 zł
= Strefa Twórczego Brzdąca – godz. 17.00-17.45
 zajęcia plastyczno-sensoryczne dla dzieci w wieku 1-3 lat
 Koszt: 25 zł
Zgłoszenia: tel. 501 011 475 
Pracownia Artystyczna Wielokropka, Aleja Niepodległości 41 a

Seans filmowy: 
= „Młodość Astrid” /KINO SENIORA/ - godz.12.00
= „Fuga” - godz. 14.15

= „Chef Flynn – najmłodszy kucharz świata” 
 godz. 16.15
= „Roma” - godz. 18.00
= „Kraina Wielkiego Nieba”- godz. 20.30
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

Plastyczne czwartki - godz. 12.30-14.30
Warsztaty dla dzieci w wieku 8-13 lat. Obowiązują 
wcześniejsze zapisy: filia23@biblioteka.czest.pl 
Biblioteka Publiczna, Filia nr 23, ul. Ludowa 58

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

Galeria Literacka - godz. 17.00
Warsztaty pisarskie Towarzystwa Galeria Literacka
Muzeum Częstochowskie, Kamienica Mieszczańska, ODDC, 
ul. Katedralna 8 

Częstochowski obszar rudonośny na mapach górniczych 
- otwarcie wystawy ze zbiorów Działu Historii Muzeum 
Częstochowskiego,  w ramach uroczystości 50-lecia 
Muzeum Górnictwa Rud Żelaza – godz. 17.00
Muzeum Częstochowskie, Pawilon Wystawowy, Park  im. S. Staszica

Classic Tea: program świąteczny Trio Fortepianowe 
godz. 18.00  
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1
Wstęp wolny

Moscow City Ballet - Jezioro Łabędzie 
godz. 19.30
Organizator: High Note Events  
Bilety: 129-169 zł
Filharmonia Częstochowska, ul. Wilsona 16

Koncert Sylwia Banasik + – godz. 19.00
Akademickie Centrum Kultury. Aleja Armii Krajowej 23/25
Bilety:·40–55 zł 

„La Traviata MET OPERA LIVE IN HD”
15 grudnia - godz. 18.55
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, Aleja Najświętszej Maryi Panny 64
Choć jej wenecka prapremiera w 1853 roku była jedną 
z bardziej spektakularnych porażek w historii opery, 
dziś „La traviata” cieszy się ogromną popularnością. 
Verdi starał się złagodzić w swym dziele wydźwięk 
oryginału (powieści „Dama kameliowa” Aleksandra 
Dumasa syna), ale publiczność nie była w stanie znieść 
widoku kurtyzany jako postaci pozytywnej na scenie 
operowej oraz tego, że akcja rozgrywa się współcze-
śnie. A jednak rola Violetty Valéry (tytułowej ‘traviaty’, 
czyli z wł. ‘zbłąkanej; tej, która zboczyła z drogi’) stała 
się koronną partią największych sopranów, a melo-
dyjne i poruszające dzieło – przebojem repertuaru 
operowego. Do cyklu transmisji „La traviata” powraca 
w nowej inscenizacji Michaela Mayera pod batutą 
Yannicka Nézet-Séguina. W parę nieszczęśliwych ko-
chanków wcielą się Diana Damrau i Juan Diego Flórez.

Spektakl „Polowanie na łosia”
16 grudnia - godz. 16.00 i 19.00 
Filharmonia Częstochowska, ul. Wilsona 16
„Polowanie na łosia” Michała Walczaka - jednego 
z najciekawszych dramatopisarzy młodego pokolenia 
i twórcy kultowego już dziś „Pożaru w burdelu” - to 
czarna komedia; humor przeplata się z grozą, groteska 
z realizmem. Zabawna, a przy tym mocno ironiczna. 
To obraz naszej niedojrzałości, niezdecydowania 
i problemów z uczuciami. Walczak znakomicie żongluje 
konwencjami, łączy różne style i gatunki. To opowieść 
o lękach, frustracjach i zagubieniu młodego człowieka 
– podana w ironiczny, metaforyczny sposób. Eliza 
i Konrad przygotowują uroczystą kolację dla rodziców 
dziewczyny. Zamierzają poinformować ich o swoich 
zaręczynach. Jednak niespodziewanie zjawia się były 
terapeuta i kochanek dziewczyny. Wybucha gwałtowna 
awantura, która kończy się próbą morderstwa. Nie-
doszły trup zostaje schowany w szafie, a rodzice już 
dzwonią do drzwi...  W obsadzie:  Agnieszka Więdło-
cha, Antoni Pawlicki, Piotr Cyrwus, Grażyna Wolszczak 
i Leszek Lichota

Gwiazdkowa Aleja - XII Targi Bożonarodzeniowe 
godz. 11.00-19.00
19 – 23 grudnia
Organizator: Częstochowska Organizacja Turystyczna
III Aleja Najświętszej Maryi Panny
Tradycyjnie tuż przed Świętami Bożego Narodzenia na 
środkowym pasażu III Alei Najświętszej Maryi Panny 
staną świąteczne stragany. Będzie to wyjątkowa 
okazja, by dokonać zakupu produktów związanych 
z Bożym Narodzeniem, upominków; uczestniczyć 
w degustacjach i pokazach przygotowanych przez 
wystawców, rozgrzać się gorącym winem korzennym. 
Natomiast w niedzielę 23 grudnia od godziny 13.00 
organizatorzy przygotowali występy artystyczne, 
jasełka i kolędowanie na scenie.

Moscow City Ballet - Jezioro Łabędzie 
20 grudnia -  godz. 19.30
Filharmonia Częstochowska, ul. Wilsona 16
Występy Moscow City Ballet charakteryzują olśniewa-
jące kostiumy, imponująca choreografia, magia świateł 
i urzekająca scenografia. Zdaniem krytyków, czarowi 
tej grupy nie można się oprzeć, ani o niej zapomnieć. 
Tworzą tak wielką sztukę, że jest ona przeżyciem 
nawet dla tych, co tańca nie lubią. Wzruszeń i emocji 
wzbudzanych przez Moscow City Ballet nie da się 
opisać – trzeba ich doświadczyć! W ostatnich latach 
przedstawienia w Polsce obejrzało ponad 250 tys. 
osób! Publiczność wychodzi ze spektakli z wypiekami 
na twarzy, zachwycając się magicznym klimatem przed-
stawień. Ogromne wrażenie wywołuje talent tancerzy 
i profesjonalizm, który został wypracowany przez lata 
ciężkich treningów. Godna podziwu wyrazistość ruchów 
tancerzy w połączeniu z fantastyczną choreografią, 
pokazują nam, jak bardzo Rosjanie kochają balet. 
W grudniu w Częstochowie będzie można zobaczyć 
klasyczne przedstawienie „Jezioro Łabędzie”.   
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21.12   piątek
Seans filmowy: 
= „Miłość jest wszystkim” - godz.13.45 i 20.30 
= „Kraina wielkiego nieba” - godz. 16.15
= „Planeta singli 2” - godz. 18.15
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, 
Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

Kreatywna biblioteka - świat bałwanków 
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 

Spektakl teatralny: „Efekt” - godz. 19.00  
Teatr im. A. Mickiewicza, ul. Kilińskiego 15
Bilety: 30 zł (ulgowe), 35 zł (normalne)

Koncert Zespołu IMBIR  - godz. 19.00 
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”,
 ul. Dąbrowskiego 1
Wstęp wolny

22.12   sobota
Seans filmowy: 
= „Pettson i Findus – najlepsza gwiazdka” 
 godz. 11.00
= „Miłość jest wszystkim” - godz.13.45 i  20.30
= „Kraina wielkiego nieba” - godz. 16.15
= „Planeta singli 2” - godz. 18.15
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, 
Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

Spektakl teatralny: „Efekt” - godz. 19.00  
Teatr im. A. Mickiewicza, ul. Kilińskiego 15
Bilety: 30 zł (ulgowe), 35 zł (normalne)

23.12   niedziela
Seans filmowy: 
= „Pettson i Findus – najlepsza gwiazdka” 
 godz. 11.00
= „Miłość jest wszystkim” - godz.13.45 i 20.30
= „Kraina wielkiego nieba” - godz. 16.15
= „Planeta singli 2” - godz. 18.15
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, 
Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

24.12   poniedziałek
BASTERKA
Wigilijne spotkanie przy muzyce
Scena TfP, Aleja Najświętszej Maryi Panny 2

25.12   wtorek

26.12   środa
Seans filmowy: 
= „Planeta singli 2” - godz.13.00
= „Miłość jest wszystkim” - godz. 15.15
= „Oni” - godz. 17.45
= „Kraina wielkiego nieba ” - godz. 20.30
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, 
Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

27.12   czwartek
Seans filmowy: 
= „Planeta singli 2” - godz.13.00
= „Miłość jest wszystkim” - godz. 15.15
= „Oni” - godz. 17.45
= „Kraina wielkiego nieba ” - godz. 20.30
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”,
 Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

Turniej Jednego Wiersza – godz. 20.00
Cafe Belg, Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

28.12   piątek
III Turniej Charytatywny o Puchar Kuby Błaszczykow-
skiego „Świąteczne Granie z Kubą” 
Organizator: Fundacja „Ludzki Gest” 
Hala Sportowa Częstochowa, ul. Żużlowa 4

Seans filmowy: 
= „Miłość jest wszystkim” - godz.13.00
= „Planeta singli 2 ” - godz. 15.30
= „Miłość jest wszystkim” - godz. 17.45
= „Oni ” - godz. 20.15
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

= Warsztaty kaligrafii – UNCJAŁA – godz. 16.00 – 17.30
= Poznaj magię ciemni fotograficznej 
 godz. 16.00 – 18.00 
 Spotkanie warsztatowe z Januszem Mielczarkiem
Miejska Galeria Sztuki w Częstochowie, Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

Dzieci w architekturze – godz. 16.00 – 18.00 
Warsztaty architektoniczne dla dzieci w wieku od 6 do 12 lat 
Prowadząca: arch. Karolina Domańska – Tyrała 
Obowiązują wcześniejsze zapisy:   
czestochowa@sarp.org.pl, tel. 731 744 168
Siedziba SARP Oddział Częstochowa, ul. Kopernika 11/11 
Wstęp wolny

Promocja książek w tłumaczeniu Leszka Engelkinga 
„Gips i jaśmin” – godz.17.00  
Muzeum Częstochowskie,  Ratusz,  Aleja Najświętszej Maryi Panny 45

Spektakl „Uwolnić słowa - MIŁOŚĆ” 
Teatr Wojtka Kowalskiego 
Scena TfP, Aleja Najświętszej Maryi Panny 2

29.12   sobota
Warsztaty kaligrafii – UNCJAŁA – godz. 12.30 – 14.00
Miejska Galeria Sztuki w Częstochowie, 
Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

Seans filmowy: 
= „Miłość jest wszystkim” - godz.13.00
= „Planeta singli 2 ” - godz. 15.30
= „Miłość jest wszystkim” - godz. 17.45
= „Oni ” - godz. 20.15
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

Spektakl teatralny: „Przyjazne dusze (komedia roman-
tyczna)” - godz. 19.00
Teatr im. A. Mickiewicza, ul. Kilińskiego 15
Bilety: 40 zł (normalne parter), 35 zł (ulgowe parter), 
35 zł (normalne balkon), 30 zł (ulgowe balkon)

30.12   niedziela
Giełda ryb, roślin i ptaków egzotycznych 
godz. 10.00-13.00 
Organizator: Liga Ochrony Przyrody – Klub Akwarystów
VI Liceum Ogólnokształcące im. J. Dąbrowskiego, ul. Łukasińskiego 40 

Seans filmowy: 
= „Miłość jest wszystkim” - godz. 13.00
= „Planeta singli 2 ” - godz. 15.30
= „Miłość jest wszystkim” - godz. 17.45
= „Oni ” - godz. 20.15
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

Spektakl teatralny: „Przyjazne dusze (komedia 
romantyczna)” - godz. 19.00
Teatr im. A. Mickiewicza, ul. Kilińskiego 15
Bilety: 40 zł (normalne parter), 35 zł (ulgowe parter), 
35 zł  (normalne balkon), 30 zł (ulgowe balkon)

31.12   poniedziałek
Spektakl teatralny: „Pozory mylą” - godz. 18.00 i 21.15
Teatr im. A. Mickiewicza, ul. Kilińskiego 15
Bilety: 130-180 zł

Sylwester z Księżniczką Czardasza -  godz. 20.00 
wystąpią: Orkiestra Symfoniczna Filharmonii 
Częstochowskiej. Wieczór zakończy tradycyjny toast 
lampką szampana.
Filharmonia Częstochowska, ul. Wilsona 16
Bilety: 100-150 zł

Sylwester miejski: 
= Zabawa przy muzyce – DJ Dziker - godz. 21.00  
= Koncert Apress Band - godz. 21.30 – 22.15
= Koncert Nowator - godz. 22.20 – 23.00
= Koncert Eweliny Lisowskiej /w przerwie: Życzenia 
 noworoczne Prezydenta Miasta Częstochowy i pokaz 
 laserów/  - g. 23.15 - 00.30 
= Zabawa przy muzyce – DJ Dziker - godz. 00.30 - 1.30 
Plac Biegańskiego

Koncert Sylwia Banasik +
20 grudnia – godz. 19.00
Akademickie Centrum Kultury. Aleja Armii Krajowej 23/25
Po doskonale przyjętym sopockim koncercie Sylwia 
Banasik wyrusza w przedświąteczną trasę koncertową. 
Jednym z jej przystanków będzie Częstochowa. Koncert 
„Sylwia Banasik +…”, to wydarzenie z plusem, a do-
kładniej z kilkoma dużymi plusami. Pierwszy plus to 
główna bohaterka koncertu - Sylwia Banasik - aktorka 
musicalowa, dubbingowa, wokalistka, absolwentka 
państwowej szkoły muzycznej w klasie saksofonu. 
Absolwentka wokalistyki jazzowej na Wydziale Jazzu 
i Muzyki Estradowej oraz musicalu na Wydziale Wo-
kalno-Aktorskim Akademii Muzycznej im. Stanisława 
Moniuszki w Gdańsku. Drugim plusem podkreślającym 
niezwykłość tego wydarzenia będzie repertuar, który 
usłyszymy na częstochowskiej scenie. Podczas koncertu 
zabrzmią m.in. utwory ze znanych musicali i filmów 
(„Wicked”, „The Greatest Showman”, „Hamilton”, „Fran-
cesco”, „Piękna i Bestia”, „Kolor Purpury”), choć nie 
zabraknie również muzycznych niespodzianek. Trzecim 
plusem tego koncertu będą goście, którzy pojawią się 
obok Sylwii na scenie: Adam Pietrzak, Golden Gate 
String Quartet oraz Maciej Pawlak.   

Koncert Zespołu IMBIR  
21 grudnia - godz. 19.00 
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1
Imbir to grupa przyjaciół złączona wspólną pasją do 
tworzenia muzyki funk, funk-rock. Aranżując klasyczne 
brzmienie pianina, z nowoczesną gitarą elektryczną 
i elementami opery, nadają swojej twórczości oryginal-
ny charakter. Zespół należy do najmłodszego pokolenia 
artystów, które charakteryzuje się tym, że przełamuje 
głęboko zakorzenione konwencje w muzyce. Ich twór-
czość niczym tytułowy imbir niesie nutę orzeźwienia, 
ale i pikanterii - tak bardzo potrzebnych podczas 
kreowania autorskiego stylu. 

„Kraina wielkiego nieba ” 
14 grudnia – godz. 18.30
15 grudnia – godz. 16.30 
16 grudnia – godz. 13.00 i 18.30
17-20 i 26-27 grudnia – godz. 20.30 
21-23 grudnia – godz. 16.15 
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, 
Aleja Najświętszej Maryi Panny 64
Nominowani do Oscara rewelacyjni Carey Mulligan 
oraz Jake Gyllenhaal w zachwycająco pięknym debiucie 
Paula Dano na podstawie bestsellerowej powieści 
„Wildlife” Richarda Forda, laureata Nagrody Pulitzera.
Jeanette zostaje sama z dorastającym synem, gdy jej 
mąż wyjeżdża na kilka miesięcy, po raz kolejny ucieka-
jąc od wspólnych problemów. Zagubiona kobieta wdaje 
się w romans, który jednak tylko na chwilę pozwala jej 
poczuć się taką dziewczyną, jaką była kiedyś - szaloną, 
atrakcyjną i pełną życia. 

Spektakl teatralny: „Przyjazne dusze 
(komedia romantyczna)” 
29 i 30 grudnia - godz. 19.00
Teatr im. A. Mickiewicza, ul. Kilińskiego 15
„Przyjazne dusze” to pełna ciepła, mądrości i humoru 
historia opowiadająca o tym, jak świat materialny 
przenika się z duchowym, miłość jest wielowymiarowa, 
a każdy człowiek ma swojego Anioła Stróża... Akcja sztuki 
rozgrywa się w domu, który należał niegdyś do autora 
popularnych kryminałów – Jacka Camerona oraz jego żony 
Suzie. Małżeństwo zginęło tragicznie podczas pobytu we 

Włoszech. Po śmierci wracają „na swoje włości” jako...
para duchów. Sytuację komplikuje przybycie nowych 
lokatorów. Dom zostaje bowiem wynajęty młodemu 
małżeństwu, które spodziewa się dziecka. A to z kolei 
powoduje lawinę zabawnych, podszytych czarnym hu-
morem sytuacji i nieuchronnie prowadzi do konfrontacji 
mieszkających w jednym domu par. Jak zmieni się życie 
bohaterów zamieszkujących dom, w którym straszy? 
Czy duchy będą w stanie zaakceptować intruzów? O tym 
przekonają się widzowie przychodząc na jedyny w swoim 
rodzaju teatralny seans spirytystyczny!

Sylwester z Księżniczką Czardasza 
31 grudnia -  godz. 20.00 
Filharmonia Częstochowska, ul. Wilsona 
Książę Edwin von Lippert Weylersheim zaręcza się 
z gwiazdą variétés „Orpheum” Sylvą, chociaż ta planu-
je wyjazd na podbój Ameryki. Oczywiście rodzina nie 
godzi się na małżeństwo, tym bardziej, że Edwin jest 
zaręczony z kuzynką Stasi. Pojawiają się też birbanci 
Boni i Feri. Ten pierwszy pokazuje Sylvii zawiadomie-
nie o oficjalnych zaręczynach Edwina z hrabianką Stasi. 
Gwiazda czuje się zawiedziona i oszukana. Boni po-
ciesza ją, że takich Edwinów czekają tuziny, więc pora 
jechać po oklaski i po karierę. Przed tym jednak Sylva 
pojawia się incognito jako żona... Boniego na balu 
w pałacu księstwa Lippert Weylersheim w Wiedniu 
i zdobywa serca niedoszłych teściów... 

Spektakl teatralny: „Pozory mylą” 
31 grudnia - godz. 18.00 i 21.15
Teatr im. A. Mickiewicza, ul. Kilińskiego 15
„Pozory mylą” to komedia pomyłek Seymoura Blickera. To 
opowieść o pisarzu Shermanie, który pod pseudonimem 
napisał pierwszą książkę i odniósł sukces. Ponieważ jest 
nieśmiały, z gatunku histeryków o zaniżonej samoocenie, 
prosi, aby w publicznej promocji zastąpił go przebojowy, 
przystojny przyjaciel Matt. Niestety, jak to w farsach 
bywa, nic nie układa się tak, jak zaplanowano. Kolejne 
postacie powodują zabawne sytuacje i zwroty akcji. 



BIBLIOTEKA PUBLICZNA 
IM. DR. WŁ. BIEGAŃSKIEGO
„Anielscy kolędnicy” - wystawa 
Joanny Bochaczek-Trąbskiej
Biblioteka Publiczna, Filia nr 10, ul. Michałowskiego 20

„Gąszczyk w czterech odsłonach”- wystawa fotografii 
Stowarzyszenia SeniorTur
Biblioteka Publiczna, Aleja Najświętszej Maryi Panny 22

Wystawa pamiątek po Ludmile Marjańskiej 
w 95. rocznicę urodzin 
Biblioteka Publiczna, Aleja Najświętszej Maryi Panny 22

MUZEUM CZĘSTOCHOWSKIE
RATUSZ

Wystawa stała:
Dzieje miasta Częstochowy – wystawa historyczna  
                         
Prezentacje długoterminowe:
Kweclich, Sętowski, Michalik, Stępniak, Bulik… 
– kolekcja obrazów współczesnych malarzy częstochowskich

Spacer po dawnej i współczesnej Częstochowie – 
stare i nowe fotografie miasta na wieży ratuszowej
Częstochowianie. Mieszkańcy miasta na fotografii  
w latach 1845–1918

Wystawa czasowa:
Dromaderki – komiks historyczny Marty Frej

Wystawa KinoPasje Częstochowy 

do 15 grudnia
Wystawa 13. Konkursu Fotograficznego 
„Klimaty Częstochowy”

Częstochowscy mistrzowie – wystawa unikatowych 
instrumentów  – wystawa z kolekcji Grażyny i Romana 
Krystów

od 20 grudnia 
Częstochowski obszar rudonośny na mapach gór-
niczych, otwarcie wystawy ze zbiorów Działu Historii 
Muzeum Częstochowskiego,  w ramach uroczystości  
50-lecia Muzeum Górnictwa Rud Żelaza.

GALERIA DOBREJ SZTUKI

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

Wystawa Darek Pala. Struktura śladu. Doświadczenie 
miejsca 

Prezentacja prac Marii Ogłazy  /Galeria Wejściówka/ 

REZERWAT ARCHEOLOGICZNY

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

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:
Wystawa „Niepodległość sztuki, wolność artysty”, 
przygotowana we współpracy z Towarzystwem „Zachęty” 
Sztuk Pięknych w Częstochowie na 100-lecie Niepodle-
głej.

Godziny otwarcia Muzeum Częstochowskiego
wystawy w Ratuszu (Plac Biegańskiego), Galerii Dobrej Sztuki  
(Aleja Najświętszej Maryi Panny 47), Pawilonach Wystawowych  
w Parku im. S. Staszica, Domu Poezji – Muzeum Haliny Poświa-
towskiej (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
poniedziałek: nieczynne

Rezerwat Archeologiczny (ul. Łukasińskiego 20) czynny w okresie 
zimowym (październik – maj):
sobota, niedziela: 11.00–17.00 – wystawa czynna tylko w każdą 
trzecią sobotę i niedzielę miesiąca (17, 18 listopada)
poniedziałek: nieczynne

MIEJSKA GALERIA SZTUKI 
Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

od 14 grudnia 
Wystawa IV Międzynarodowego Konkursu Artystycz-
nego PEJZAŻ WSPÓŁCZESNY Częstochowa 2018
Sala Śląska

od 14 grudnia
Klaudia Gaugier, Paulina Kara, Małgorzata Maćkowiak, 
Mirosława Truchta-Nowicka
Wobec lalki - lalka artystyczna
Sala Poplenerowa/Antresola

od 15 grudnia 2018
8. Międzynarodowy Salon Martwa Natura w Fotografii 
Częstochowa 2018
Wystawa pokonkursowa
Sala Gobelinowa
W rygorystycznie sformułowanym haśle konkursu po-
wraca klasyczny temat, jakim jest martwa natura, a z nim 
pytanie: po co dziś, w innym medium, powtarzać gesty 
i motywy z XVII-wiecznego malarstwa? Odpowiedzią jest 
odwołanie się do tradycji martwej natury - w przypad-
ku malarskich martwych natur istotne było nie tylko 
odwzorowanie przedmiotu, ale także jego ukryte znacznie. 
Tę metaforyczność zachowują fotografie, ich przekaz jest 
głębszy poza czytanie wprost. Autorzy wystawy przyjęli 
różne strategie: efektowne kompozycje bądź konceptualny 
minimalizm, ale każde z  tych zdjęć budzi w nas zasko-
czenie światem materialnym, wielością niby zwyczajnych 
przedmiotów tworzących uniwersum, którego znaczenia 
i symbolika wymykają się płaskim i jednostronnym 
interpretacjom. 
Na konkurs nadesłano 280 prac 76 autorów z Polski, 

Niemiec, Izraela, Francji i Rumunii. Zgodnie z regulami-
nem patronackim FIAP, akceptację Jury mogło zyskać nie 
więcej niż 25% zgłoszonych fotografii, dlatego Jury Salonu 
wybrało do wystawy 70 fotografii 48 fotografików oraz 
dokonało rozdziału nagród i wyróżnień. 

od 15 grudnia 
Janusz Mielczarek
W poszukiwaniu różnych stanów piękna. 
Fotografie 1960 - 2018

OŚRODEK PROMOCJI 
KULTURY „GAUDE MATER”
ul. Dąbrowskiego 1 

od 1 grudnia
Wystawa „Fotograficzne obiekty Adama Maruszczyka”

od 8 grudnia
Wystawa rysunków Zdzisława Wiatra 

od 18 grudnia
Wystawa fotografii Sławomira Bali 

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”.

„Ojczyzno ma – Polskie drogi do wolności” - to mun-
dury, militaria, ordery, odznaczenia, dokumenty, pamiątki 
żołnierzy polskich walczących na wszystkich frontach II 
wojny światowej.

SALA O. KORDECKIEGO
Obraz „Polonia” Antoniego Tańskiego - przedstawia 
około 200 wybitnych Polaków, reprezentujących polską 
kulturę, naukę, wojsko i politykę. Dzieło 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,  
Aleja Najświętszej Maryi Panny 47, tel. 34 360 56 31 
Galeria Sztuki Odlewniczej im. prof. Wacława 
Sakwy, Aleja Armii Krajowej 19, tel. 34 325 07 51 
Galeria Ośrodka Promocji Kultury ,,Gaude Mater”, 
ul. Dąbrowskiego 1, tel. 34 324 36 38 
Planetarium Instytutu Fizyki Uniwersytetu 
Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długo-
sza w Częstochowie, Aleja Armii Krajowej 13/15, 
tel. 782 237 375  
Muzeum Produkcji Zapałek,  ul. Ogrodowa 68,  
tel. 34 324 12 10  
Muzeum Historii Kolei, ul. Pułaskiego 100/120,  
dworzec PKP Częstochowa Stradom, tel. 502 128 687 
Miejska Galeria Sztuki,  
Aleja Najświętszej Maryi Panny 64, tel. 34 324 55 81 
Muzeum Monet i Medali JP II, ul. Jagiellońska 67/71, 
tel. 34 365 19 82 
Muzeum Wyobraźni Tomasza Sętowskiego,  
ul. Oławska 2, tel. 34 366 66 28,  505 410 165  
Regionalne Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych 
,,Konduktorownia”, ul. Piłsudskiego 34/36,  
tel.  601 487 237, 501 03 44 11 
Park Miniatur Sakralnych, ul. Złota, tel.  605 870 790     

KULTURA
Biblioteka Publiczna im. dr. Władysława  
Biegańskiego, Aleja Najświętszej Maryi Panny 22,  
tel. 34 360 61 18
Filharmonia Częstochowska im. Bronisława 
Hubermana, ul. Wilsona 16, tel. 34 324 42 30 
Miejski Dom Kultury w Częstochowie
ul. Łukasińskiego 50/68, tel. 34 323 12 79
Teatr im. Adama Mickiewicza, ul. Kilińskiego 15, 
tel. 34 372 33 27 (47, 57) 34 372 33 06 (kasa biletowa)  
Kino Cinema City „Wolność”,  Aleja Kościuszki 5, 
tel. 34 371 71 71 
Kino Cinema City „Galeria Jurajska”, 
Aleja Wojska Polskiego 207, tel. 34 390 17 00 
Kino OKF „Iluzja” ,  
Aleja 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”
Aleja 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
Miejska Ślizgawka, Park 3 Maja 1, tel. 605 475 548  

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, Aleja 
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
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CO / GDZIE / KIEDY: W GRUDNIU

REGIONALNY OŚRODEK 
KULTURY
ul. Ogińskiego 13 a

od 3 grudnia
Wystawa fotografii „Tradycjonalizm i eksperyment  
w fotografii – regionalizm jurajski”

od 4 grudnia
Wystawa pokonkursowa „Moje marzenia” 
XXII Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego dla dzieci 
i młodzieży z niepełnosprawnościami

REKREACJA

MIEJSKI OŚRODEK 
SPORTU I REKREACJI
11 grudnia 
Olimpiada Sportowa „Przełam Bariery z ISD Hutą 
Częstochowa” -  godz. 10.00  
Hala Sportowa Częstochowa, ul. Żużlowa 4

15 grudnia 
Częstochowa Futsal Cup 2018 jednostek miejskich 
godz. 13.00 
Zapisy: zapisy@mosir.pl, tel. 343722633
Hala Sportowo - Widowiskowa „Polonia”, ul. Dekabrystów 43 

Sztuczne Lodowisko – codziennie w godz. 10.00-20.00 
ul. Boya - Żeleńskiego 6/8

Miejska Ślizgawka  – codziennie w godz. 10.00-20.00  
(udostępniona zostanie w pierwszej połowie grudnia) 

Miejskie Korty Tenisowe,  ul. 3 Maja 1
Szczegóły i cennik lodowiska oraz ślizgawki: www.mosir.pl  

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

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

Amatorska Liga Siatkówki sezon 2017/2018
Wszystko na temat rozgrywek można znaleźć na stronie: 
www.amatorska.info
Hala Sportowa Częstochowa, ul. Żużlowa 4; 
środy godz. 18.30 – 22.00, czwartki godz.  18.30 – 22.00 
Sala Sportowa „Częstochowianka”, ul. Rejtana 7 c; 
piątki godz. 18.30 -  22.00

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

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   

Dyżur Przewodniczącego Miejskiej Rady Seniorów
Urząd Miasta Częstochowy przy ul. Śląskiej 11/13 
pokój 108 (I piętro) 
W każdy ostatni wtorek miesiąca Przewodniczący 
Miejskiej Rady Seniorów w Częstochowie  
Ryszard Raczek pełni dyżur w godz. 16.00 – 17.00.

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
Aleja 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: +48 343 614 660; 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

GRUDZIEŃ 2018GRUDZIEŃ 2018



EMILIA DUDZIEC – MALARKA, ANIMATORKA KULTURY, WSPÓŁTWÓRCZYNI MURALI 

HISTORIA JEDNEJ FOTOGRAFII

  KSIĄŻKA  

„Żeby 
było ładnie. 
Rozmowy 
o boomie 
i kryzysie 
w street arcie” 
Sebastian 
Frąckiewicz   

Tę pozycję bardzo trudno zdobyć i, jak nam 
zdradził na tegorocznym Festiwalu Dekon-
strukcji Słowa „Czytaj!” autor, na razie mało 
prawdopodobne jest wznowienie. Dlatego 
trzeba polować na „poukrywane” w biblio-
tekach egzemplarze.  „Żeby było ładnie...” 
to lektura przede wszystkim dla ludzi, 
którzy działają w przestrzeni publicznej. Dla 
artystów, społeczników, animatorów kultu-
ralnych, architektów, no i przede wszystkim 
dla osób decydujących o estetyce miasta. 
Marzy mi się Częstochowa bez reklam 
i wierzę, że przy większej świadomości 
i wiedzy może się coś zmienić. Ta lektura  
to taka „cegiełka” w drodze do celu! 

  PŁYTA  
 
„Stabat 
Mater 
Dolorosa” 
Siksa

To najbardziej wstrząsająca polska płyta, 
jaką usłyszałam. Duet Siksa i to, co robią na 
koncertach trudno opisać, trzeba samemu 
to przeżyć. Nawet nie wiem jak w kilku sło-
wach można by uzasadnić ten wybór, ale 
po prostu wiem, że to co robią jest bardzo 
ważne i bardzo potrzebne. Cytując Alex 
i Buriego „Tak teraz wygląda punk!”
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KOBIECY KWESTIONARIUSZ

Edyta Widawska
Laureatka Nagrody Równości im. Mieczysławy Biegańskiej oraz Nagrody Prezydenta Miasta Częstochowy 
za działalność w III sektorze. Naukowczyni i adiunktka na Uniwersytecie Śląskim. Założyła Polski Instytut 

Mediacji i Integracji Społecznej w Częstochowie, współpracuje z innymi organizacjami pozarządowymi.

K- jak kobieta

Kobieta to słowo, które funk-
cjonuje w języku polskim, jak 
wskazują etymologowie, od 
XVI wieku. Na początku miało 
pejoratywne znaczenie i dopiero 
z czasem zyskało wymiar neu-
tralny określający osoby płci żeń-
skiej. Bycie kobietą współcześnie 
to łączenie wielu różnych ról, to 
wyzwania codzienności, to suk-
cesy i niepowodzenia. Kobieta to 
po prostu człowiek i jako taki ma 
pełnię praw i wolności, których 
katalog zawierają najważniejsze 
regulacje prawne. To, że cały czas 
musimy o tym przypominać 
jest jednym z naszych, również 
kobiecych, niepowodzeń.

O – jak  
                        odpowiedzialność 

Odpowiedzialność za siebie, za 
swoje działania i za ich konse-
kwencje. Poczucie odpowiedzial-
ności za to, co robię w przestrzeni 
działań partycypacyjnych, czy  
aktywizujących, stanowi ich 
szkielet. Wielokrotnie w swojej 
pracy słyszę komentarze na temat 
tego, czego nie da się zrobić 
i dlaczego, jak mało możemy. 
Bardzo sprawnie potrafimy wska-
zać zewnętrzne czynniki, które 
odpowiadają za naszą aktualną 

sytuację. Zawsze zachęcam do 
małego eksperymentu ze zmianą 
perspektywy. Spójrzmy na to za 
co sami odpowiadamy. Niech to 
da nam siłę do działania. 

B 
– jak Budżet  

                     Obywatelski

Budżet to ważny element nasze-
go codziennego funkcjonowa-
nia. Umiejętność odpowiedzial-
nego podziału środków, którymi 
dysponujemy, jest swoistą 
sztuką. Tej sztuki uczymy się 
wspólnie jako mieszkańcy 
i mieszkanki od pięciu już lat 
w ramach Budżetu Obywatel-
skiego (BO) w Częstochowie. 
W listopadzie poznaliśmy wyniki 
tegorocznego głosowania i już 
od stycznia rozpoczną się prace 
nad wykonaniem zadań, które 
wspólnie zgłosiliśmy do realiza-
cji w naszych dzielnicach i całym 
mieście, a potem wybraliśmy 
w trakcie głosowania.

I 
– jak integracja

Integracja to umiejętność 
harmonijnego współżycia 
i współdziałania różnych osób, 
funkcjonujących we wszystkich 
wymiarach życia zbiorowego. 
Dotyczy to zarówno dużych 
zbiorowości, jak i społeczności 

lokalnej, kręgu towarzyskiego 
czy sąsiedzkiej wspólnoty. Inte-
gracja to łączenie różnorodnych 
osób wokół wspólnych wartości, 
celów, zadań, dając możliwość 
współpracy i zintensyfikowanych 
kontaktów. Stąd taka waga dzia-
łań ukierunkowanych na tworze-
nie wspólnoty. W społeczności 
zintegrowanej zdecydowanie 
łatwiej radzimy sobie z zaistnia-
łymi problemami i dużo szybciej 
dochodzimy do rozwiązań.

E 
– jak Edyta

Imię, które wybrała mi mama. Imię 
to część naszej tożsamości. Historia 
naszego imienia, sposób jego 
nadania jest ważnym elementem, 
który w wielu przykładach pokazuje 
związek z przodkami, z kulturą, 
w której wzrastamy. Wiedza o naszej 
przeszłości w wymiarze indywidu-
alnym, jak i zbiorowym, daje nam 
możliwość budowania stabilnej 
podstawy naszej tożsamości. To ko-
rzenie, które gdy są głębokie i silne, 
dają nam możliwość przetrwania 
dziejowych zawieruch. Kolejne zda-
rzenia w naszym życiu, kolejne role, 
jakie w nim pełnimy, wzbogacają 
nas tworząc osobę, jaką jesteśmy. 

T – jak tolerancja 

Tolerancja to umiejętność szano-
wania cudzych potrzeb i cudzych 

opinii, których sami nie podzielamy. 
Niezwykle ważna w czasach 
różnorodności zdolność, której brak 
pociąga za sobą niezdolność do 
współdziałania społecznego. Tade-
usz Kotarbiński pisał, że gdy ustaje 
tolerancja dla tolerancji, nastaje 
tolerancja przemocy. Szacunek dla 
inności, odmienności, różnorod-
ności jest fundamentem dobrze 
funkcjonujących społeczności.

A –  jak autonomia

Możliwość samodzielnego decy-
dowania o sobie, o sposobie reali-
zacji własnych potrzeb. Osobista 
autonomia jest źródłem poczucia 
sprawczości, przekonania, że 
mogę podjąć określone działanie. 
To, co sprzyja jej rozwojowi to 
akceptacja samego siebie, świado-
mość swoich potrzeb, obszarów, 
które są osobistymi zasobami 
oraz sposobów reagowania na 
sytuacje, z którymi spotykamy 
się na co dzień. Autonomia daje 
mi poczucie wewnętrznej spój-
ności i świadomość możliwości 
rozwojowych. Autonomia to 
też znajomość własnych granic 
i umiejętność rozpoznania granic 
drugiego człowieka. Dbałość 
o własne granice i niewkraczanie 
na nie moje terytorium to jedna 
z gwarancji pokoju w wymiarze 
mikro (indywidualnym), jak 
i w makroskali.

Czy to słoik wody z mrówkami? 
Spotykam się również z takimi 
skojarzeniami osób patrzących 

na to zdjęcie. 
Fotografie wykonane z perspektywy 
lotu ptaka nie zawsze są oczywiste.

Ten kadr jest częścią reportażu 
ze znakomitej imprezy organizowanej 

przez ludzi uwielbiających zimne kąpiele. 
Podczas trzecich urodzin 

Morsującego Kłobucka panowała 
fantastyczna atmosfera, dopisała pogoda 

i uczestnicy. Wspaniale było móc 
uwiecznić tę zimową inicjatywę, 

w nietypowy sposób.

Krzysztof
Świtalski

Z INNEJ PÓŁKI

GRUDZIEŃ 2018GRUDZIEŃ 2018

  FILM  

„Wyjście 
przed sklep 
z pamiątkami” 
reż. Banksy 

Kompletnie nie nadążam za nowościami 
w świecie filmowym, darmowy miesiąc 
na Netfliksie przehulałam z „Przyjaciółmi”, 
a na HBO z „Młodym Papieżem”. Pierwszy 
film do polecenia, jaki przychodzi mi na 
myśl to „Wyjście przed sklep z pamiątka-
mi” Banksy’ego. Trochę dokument, trochę 
żart i właściwie nie wiem do końca, co 
tam jest prawdą, ale czuję na pewno, że 
Banksy wielkim artystą jest. I nie decydu-
je o tym wartość rynkowa jego prac,  
„if you know what i mean”.
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