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We wrześniu ogłoszono przetarg na rewitalizację Starego Rynku, na którą Częstochowa
otrzyma 16 mln zł unijnego dofinansowania. Zgodnie z projektem na zmodernizowanej płycie Rynku stanie szklany budynek dla
potrzeb muzeum archeologiczno-historycznego z częścią usługową, m.in. z kawiarnią.
Wartość projektu to 25,8 mln zł, a kwota dofinansowania z RPO Województwa Śląskiego –
16 mln zł.
Po długich dyskusjach, konsultacjach towarzyszących nowym pomysłom na zmianę charakteru tego miejsca, mamy nie tylko udany projekt,
ale także pieniądze na realizację tej istotnej, nie
tylko dla estetyki miasta, inwestycji – komentuje prezydent Krzysztof Matyjaszczyk. – A nie
było łatwo, historia tego projektu rozpoczęła się
jeszcze podczas mojej pierwszej kadencji, ponad
4 lata temu. Cieszę się, że już niedługo będziemy
mogli cieszyć się nową jakością Starego Rynku.
Budynek będzie nawiązywał do dawnego Ratusza, którego pozostałości odnaleźli archeolodzy kilka lat temu. Będzie on wykorzystywany
dla potrzeb muzeum archeologiczno-historycznego z częścią usługową, m.in. z kawiarnią
i toaletą publiczną. Na Rynku zaplanowano
sporo zieleni, nowoczesną fontannę oraz specjalnie zaprojektowane miejsca do wypoczynku i rekreacji.
Dla kameralnych imprez wyjątkową funkcję
mają pełnić reprezentacyjne schody zewnętrzne prowadzące do części podziemnej budynku
o amfiteatralnym charakterze, z siedziskami
wykończonymi drewnem i zielenią dającą cień.
Cześć nadziemna budynku projektowana jest
jako prosta bryła o elewacji i konstrukcji szklanej. Zastosowanie szkła i paneli lustrzanych
ma tworzyć wrażenie lekkości poprzez liczne
www.cgk.czestochowa.pl

odbicia zabytkowych pierzei. Ten budynek był
wyjątkowy trudny do zaprojektowania, bo nie
ma w nim elementów stalowych, cała konstrukcja jest szklana – wyjaśnia projektant Tomasz
Borowiecki z TIM ARCHITEKCI.
W południowo-zachodniej części placu projektowana jest fontanna w postaci pasa wodnego,
wyposażona w podświetlane dysze tryskaczy.
Z kolei w północno-wschodniej części powstanie pas zieleni o gabarytach zbliżonych do pasa
wodnego. Całości dopełni balansujący „teatr
rzeźb”, przedstawiający sceny z historii miasta.
Będzie to niewątpliwie jedna z głównych atrakcji nowej aranżacji placu.
Celem projektu jest nie tylko wykorzystanie
potencjału Starego Miasta, ale także wykreowanie miejsca atrakcyjnego dla mieszkanek
i mieszkańców Częstochowy oraz subregionu, a także dla turystów. W szerszym aspekcie
projekt zakłada zintegrowane działania rewitalizacyjne na rzecz społeczności lokalnej,

historycznej tkanki miejskiej, przedsiębiorczości i kultury. Jego dopełnieniem będzie także
szereg działań uzupełniających, wspieranych
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Rewitalizacja Starego Rynku wpisuje się w program Kierunek: Przyjazna Częstochowa. Projekt
ma być realizowany przez dwa lata. Początek
prac – po wyborze wykonawcy – planowany
jest na przyszły rok.
PAŹDZIERNIK 2018
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MIASTO PRZYJAZNE ROWERZYSTOM
fot. Łukasz Stacherczak

PYTAMY PREZYDENTA

...O SAMORZĄDNOŚĆ
Samorząd terytorialny mamy od ponad ćwierć wieku. Dzięki niemu także my – częstochowianki i częstochowianie – możemy współdecydować
o sprawach naszego miasta, naszej małej ojczyzny. Być może na co dzień
nie w pełni zdajemy sobie sprawę z korzyści, jakie daje nam lokalna samorządność. A są to korzyści istotne i zapewniam Was, że gdyby nagle
nam tych samorządowych zdobyczy zabrakło, mocno byśmy to odczuli.
Samorządy to oczywisty sukces polskiej demokracji – o tym często się
mówi. Dzięki samorządności wybieramy swoich reprezentantów w Radzie Miasta. Sami możemy kandydować lub angażować się społecznie
np. w Radach Dzielnic lub organizacjach społecznych, realizujących - na
zlecenie samorządu - ważne usługi publiczne. Jesteśmy też partnerami
w tworzeniu takiego miasta, jakie najbardziej odpowiada naszym potrzebom i wyobrażeniom. Lokalna inicjatywa mieszkańców, budżet obywatelski, inicjatywa uchwałodawcza czy konsultacje społeczne – te m.in.
instrumenty dają w Częstochowie takie możliwości. Zasady i procedury
budżetu obywatelskiego (z którego zrealizowaliśmy już ok. 400 zadań)
możemy sami rokrocznie udoskonalać, dzięki zgłaszanym sugestiom
i uwagom.
Dzięki możliwości planowania i zabiegania o fundusze na lokalne inwestycje – często mające kapitalne znaczenie dla naszego rozwoju –
Częstochowa ma szansę pozytywnie się zmieniać, stawać się miastem
nowocześniejszym, silniejszym gospodarczo, lepszym do życia... Sami
możemy określać w mieście nasze rozwojowe priorytety, decydować
o tym, w jaki sposób wspieramy przedsiębiorczość, profilujemy szkolnictwo, jakie zachęty dajemy inwestorom, za którymi idą nowe technologie

i wyższa kultura pracy.
Dzięki samorządności możemy tworzyć przyjazne miasto. Przyjazne,
czyli obsługujące potrzeby różnych grup mieszkanek i mieszkańców.
Przyjazne, czyli dbające o powszechny dostęp do usług publicznych,
kultury czy innych, atrakcyjnych form spędzania wolnego czasu. Samorządność sprawia, że w mieście tworzymy wspólnotę partnerów, których
mogą dzielić przekonania i poglądy, ale łączą dwie istotne rzeczy. Troska
o miasto - o to najbliższe nam dobro wspólne - oraz satysfakcja z tego, co
już udało się osiągnąć, a także z tego, że potrafimy się lokalnie ,,dogadać”,
wypracować sensowny kompromis. Dla Częstochowy - z dala od wielkich politycznych sporów i podziałów, które nas też oczywiście dotykają,
ale których w lokalnym życiu nie musimy przecież kopiować.
Jesteśmy w Częstochowie samorządni – sami stawiamy sobie cele, wyznaczamy zadania, wcielamy je w życie. I chcemy korzystać z tych osiągnięć. Dbanie o„dobrą kondycję” samorządności to jeden z potrzebnych
dzisiaj przejawów patriotyzmu. Warto sobie o tym przypomnieć w roku
jubileuszu „Niepodległej” i kolejnych wyborów samorządowych. Bez
względu na swoje sympatie, antypatie, a nawet deklarowaną niechęć do
polityki – weźmy w tych wyborach udział. Niech to będzie dowód tego,
że częstochowianki i częstochowianie chcą o swoim mieście sami decydować, że zależy im na samorządności. Ona może być żywa i autentyczna tylko z naszym udziałem.
Pozdrawiam serdecznie
Krzysztof Matyjaszczyk
Prezydent Miasta Częstochowy

ODKRYJEMY TALENTY I POSTAWIMY NA ROZWÓJ
Ponad 4,5 mln zł unijnego dofinansowania
otrzymają częstochowskie szkoły na podniesienie jakości kształcenia. Po raz pierwszy unijny projekt przewiduje indywidualne
wsparcie także dla najzdolniejszych uczniów.
Będą mieli szansę uczestniczyć m.in. w zajęciach z konstruowania robotów, animacji
komputerowej czy koła młodego naukowca.
Częstochowa otrzymała dofinansowanie do
dwóch projektów „Odkryj w sobie talent!” oraz
„Stawiamy na rozwój”. Wartość pierwszego projektu to prawie 4,7 mln zł, a dofinansowanie
ponad 4,2 mln. Jest wyjątkowy, bo dotyczy aż
trzech różnych grup uczniów z 35 częstochowskich szkół podstawowych. Pierwsza z nich, to ci,
którzy mają problemy w nauce. Dzięki projektowi skorzystają ze specjalnie przygotowanych za04
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jęć wyrównawczych. Druga grupa to uczniowie
szczególnie uzdolnieni, dla których przewidziano indywidualne wsparcie w obszarach, w których przejawiają szczególne zdolności. Trzecia
grupa to uczniowie z niepełnosprawnościami
z klas I-VIII i różnego typu specjalistyczne zajęcia
terapeutyczne im dedykowane. Projekt przewiduje również poszerzenie bazy dydaktycznej
35 częstochowskich szkół podstawowych - doposażenie ich w sprzęt i pomoce niezbędne
do prowadzenia zajęć z tymi grupami uczniów.
Nowy sprzęt przyda się zwłaszcza tam, gdzie
po reformie edukacji trzeba było od podstaw
zorganizować pracownie przedmiotowe (w 14
szkołach powstaną pracownie przedmiotowe
pod warsztaty prowadzone metodą eksperymentu, 30 szkół otrzyma sprzęt technologii informacyjno-komunikacyjnych do prowadzenia

zajęć edukacyjnych).
Drugi z projektów - współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego - „Stawiamy na rozwój”, dotyczy 5 liceów ogólnokształcących (I LO im. J. Słowackiego, III LO im.
W. Biegańskiego, V LO im. A. Mickiewicza, VIII LO
Samorządowe, XII LO w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. S. Żeromskiego).
W jego ramach będą organizowane zajęcia wyrównujące oraz warsztaty oparte na metodzie
eksperymentu. Będą to m.in. zajęcia matematyczne, z języka angielskiego, z biologii, chemii,
geografii i fizyki. Dzięki projektowi, którego
wartość to ponad 360 tys. zł, a dofinansowanie
- ponad 325 tys. zł, zostanie także doposażona
baza dydaktyczna w tych szkołach.
W sumie oba projekty obejmą blisko 1800 częstochowskich uczniów.
www.cgk.czestochowa.pl

Kapituła VII edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Gmina Przyjazna Rowerzystom” organizowanego przez Polskie Towarzystwo
Turystyczno – Krajoznawcze doceniła nasze
miasto za „twórczy wkład w rozwój turystyki
rowerowej” w ostatnich latach.
Certyfikat odebrał Łukasz Kot, społeczny konsultant ds. komunikacji rowerowej w Częstochowie
podczas uroczystej gali, zorganizowanej w trakcie
Międzynarodowych Targów Rowerowych Kielce
Bike – Expo. Oprócz Częstochowy w kategorii
miast od 100 – 500 tys. mieszkańców wyróżniono
jeszcze Białystok, Bydgoszcz, Kalisz i Koszalin.
Decyzja o przyznaniu certyfikatu „Gmina Przyjazna Rowerzystom” jest efektem aplikacji
złożonej przez częstochowski Miejski Zarząd
Dróg i Transportu, w której udokumentowane

zostały inwestycje, działania i osiągnięcia miasta z zakresu rozwoju infrastruktury i turystyki
rowerowej na przestrzeni ostatnich kilkunastu
miesięcy. Eksperci rowerowi, członkowie PTTK
oraz przedstawiciele Ministerstwa Sportu i Turystyki, pod auspicjami którego przeprowadzono
konkurs, docenili m.in.: ciągłą rozbudowę infrastruktury rowerowej w Częstochowie, aktywizację środowiska rowerowego poprzez organizację licznych imprez, współpracę z ościennymi
gminami oraz skuteczne wdrożenie Systemu
Roweru Miejskiego.
Przypomnijmy, że aktualna sieć dróg rowerowych w Częstochowie liczy już ok. 76 kilometrów (44 km więcej niż w końcu 2010 r.) i wciąż
jest rozbudowywana. Częstochowa zamierza
m.in. docelowo połączyć się drogami rowerowymi z wszystkimi okolicznymi gminami.

Dzięki zaplanowanym z myślą o rowerzystach
europejskim projektom drogowym, udało się
takie połączenie w ostatnim czasie sfinalizować z Konopiskami, a wcześniej z Rędzinami.
Efektem porozumienia ze Mstowem jest nowa
turystyczna ścieżka rowerowa łącząca się na
Przeprośnej Górce. Obecnie Częstochowa realizuje – obok inwestycji drogowej - ważny fragment drogi rowerowej do Olsztyna, pomiędzy
rondem Szwejkowskiego a skwerem Lotników.
Niedawno powstała nowa strona i aplikacja,
prezentująca i promująca trasy rowerowe
w Częstochowie i okolicach: www.bramajury.pl.
A od kwietnia w mieście działa System Częstochowskiego Roweru Miejskiego, który bije rekordy popularności. Licznik wypożyczeń przekroczył już 155 tysięcy, a liczba rejestracji zbliża
się do 15 tysięcy.

SIATKARSKI FINAŁ W CZĘSTOCHOWIE
Częstochowa będzie gospodarzem tegorocznych finałowych zmagań Klubowych
Mistrzostw Świata w siatkówce mężczyzn.
W Hali Sportowej Częstochowa 1 i 2 grudnia
zagrają cztery najlepsze drużyny klubowe
świata, wyłonione wcześniej w rozgrywkach grupowych z udziałem 8 zespołów.
Częstochowa jest jedną z polskich, siatkarskich
stolic. Mamy piękne tradycje, nowoczesną halę
i wspaniałą siatkarską publiczność – mówi prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk.
– Cieszę się, że będziemy mogli zobaczyć u nas
najlepszych na świecie siatkarzy w czasie finału
jednej z najbardziej prestiżowych siatkarskich imprez na świecie. Wierzę, że będzie to wielkie sportowe święto, nie tylko dla kibiców siatkówki.
Klubowe Mistrzostwa Świata zawitają do Polski
po raz drugi. W ubiegłym roku gospodarzem
turnieju finałowego był Kraków, a rozgrywki
grupowe odbyły się w Łodzi i Opolu. W tym
roku miastami – gospodarzami fazy grupowej
będą Radom i Rzeszów, a wielki finał zaplanowano właśnie w Częstochowie.
Turniej będzie bezpośrednio transmitowany w kanałach Polsatu, a poza Polską – według zapowiedzi organizatorów – przekaz ma być dostępny
w ok. 90 krajach świata, dla 500 milionów gospodarstw domowych – zapowiada zastępca prezydenta miasta Jarosław Marszałek. – Lepszej promocji miasta chyba nie możemy sobie wyobrazić.
W fazie grupowej, która trwać będzie od 26 listopada, wystąpią dwa polskie kluby: PGE Skra
Bełchatów i Asseco Resovia Rzeszów. W turnieju
www.cgk.czestochowa.pl

Jarosław Marszałek - zastępca prezydenta Częstochowy, Krzysztof Matyjaszczyk - prezydent Częstochowy
i Tomasz Cieślik - prezes zarządu Professional Sports Events Sp. z o.o.
zobaczymy też drużyny: Zenitu Kazań (obrońca
tytułu sprzed roku, zwycięzca Ligi Mistrzów),
Sady Cruzeiro (mistrz Brazylii oraz najlepszy zespół Ameryki Południowej), Sarmayehu Teheran (mistrz Azji z Iranu) oraz czołowe europejskie
teamy: włoskie Cucine Lube Civitanova i Trentino Volley, a także rosyjski Fakieł Nowy Urengoj.
Dwa najlepsze zespoły z każdej z grup w pierwszej fazie rozgrywek awansują do fazy finałowej. Cztery najlepsze kluby mecze półfinałowe

i finałowe FIVB Klubowych Mistrzostw Świata
Polska 2018 rozegrają w Hali Sportowej Częstochowa.
Karnety na siatkarskie zmagania w poszczególnych miastach są już dostępne w przedsprzedaży
z rabatem 20% - na platformie ebilet.pl – informuje Tomasz Cieślik prezes zarządu Professional
Sports Events Sp. z o.o. z Warszawy, firmy, która jest organizatorem Klubowych Mistrzostw
Świata pod auspicjami FIVB.
PAŹDZIERNIK 2018
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ŚWIĘTO
SENIORÓW
Częstochowskie Senioralia już na dobre wpisały się w kalendarz imprez
miejskich. Wydarzenie z roku na rok nabiera coraz większego rozmachu
i cieszy się rosnącą popularnością. Tegoroczna edycja święta seniorów
odbędzie się 18 i 19 października w Hali Sportowej
Częstochowa, a jej gwiazdami będą Anna Żebrowska,
Andrzej Rybiński oraz Maryla Rodowicz.
Pierwszy dzień Senioraliów tradycyjnie dedykowany będzie aktywności fizycznej. Na
uczestników czekają między innymi gimnastyka ogólnorozwojowa, ćwiczenia polepszające stan zdrowia kręgosłupa oraz zabawa
przy Zumbie Gold. Tego dnia w Hali Sportowej prezentować się będą również organizacje działające na rzecz seniorów.
Z kolei drugiego dnia imprezy najważniejsza
będzie muzyka. Wystąpi Andrzej Rybiński,
wybitny polski piosenkarz, aranżer, kompozytor i współtwórca kultowego zespołu „Andrzej i Eliza”. To on stworzył takie przeboje, jak
„Nie liczę godzin i lat”, „Pocieszanka” oraz „Za
każdą cenę” i od wielu lat może pochwalić się
niesłabnącą sceniczną charyzmą. Na Senioraliach pojawi się również Anna Żebrowska,
młoda artystka, której w duszy gra muzyka lat

60., 70. i 80. ubiegłego wieku. Wokalistka ma
w swoim repertuarze utwory między innymi
Violetty Villas i Anny Jantar. Największą gwiazdą wieczoru będzie jednak bezapelacyjnie
Maryla Rodowicz, która od ponad 40 lat króluje na polskiej scenie muzycznej. Ma w dorobku ponad dwadzieścia płyt, pięćset piosenek
oraz występy na całym świecie - w Europie,
Ameryce, Azji i Australii. Maryla wielokrotnie
zwyciężała również w plebiscytach popularności, sięgając po tytuł „Piosenkarki Roku”.
Wszyscy w Polsce znają jej przeboje, takie jak:
„Sing-sing”, „Damą być”, „Dziś prawdziwych
cyganów już nie ma”, „Kolorowe jarmarki”, „Do
łezki łezka”, „Remedium”, „Hej, żeglujże żeglarzu”, „Niech żyje bal”. Co najważniejsze jednak,
jej koncerty zawsze gwarantują najwyższy
poziom artystyczny i ogromną dawkę emocji.

Program
18 października
godz. 10.00 – otwarcie stoisk organizacji
działających na rzecz Seniorów
godz. 11.00 – uroczyste otwarcie i przekazanie
kluczy do bram Miasta Częstochowy
godz. 12.00 – ZUMBA GOLD
godz. 12.20 – Gimnastyka Ogólnorozwojowa
godz. 12.40 – Zdrowy Kręgosłup
godz. 13.00 – poczęstunek dla uczestników
Wstęp wolny
19 października
godz. 17.00 – Otwarcie bram
godz. 18.00 – Koncert Anny Żebrowskiej piosenki Anny Jantar
godz. 18.40 – Koncert Andrzeja Rybińskiego
z synem Kacprem
godz. 19.45 – Wręczenie nagród w konkursie
„Częstochowski Aktywny Senior”
godz. 20.00 – Koncert Gwiazdy Wieczoru MARYLA RODOWICZ
godz. 21.30 – Potańcówka przy muzyce DJ-a
godz. 23.00 – Zakończenie imprezy
Bilety: 100 zł, 10 zł Seniorzy.
Początek sprzedaży: 1 października 2018 r.
Miejsca sprzedaży: Miejski Dom Kultury, CzOT, Hala
Polonia, HSC, OPK „Gaude Mater”, Miejska Galeria Sztuki.
W trakcie Senioraliów zostaną uruchomione specjalne, darmowe linie autobusowe dojeżdżające do Hali
Sportowej Częstochowa.

KOSZYKÓWKA
Z DOBRYMI ZNAJOMYMI
Częstochowska koszykówka od lat czeka na impuls, który pozwoliłby jej odbudować dawną pozycję.
Występy na drugoligowym froncie nie są przecież szczytem marzeń trenera Dariusza Szynkiela i jego
podopiecznych, od kilku sezonów walczących pod szyldem AZS. Czy w tym sezonie „akademicy” zrobią
progres i włączą się do walki o miejsca w czołówce?
Nie będzie to łatwe, bo rywale są wymagający,
choć doskonale nam znani – przyznaje bez
ogródek Szynkiel, o którym śmiało można powiedzieć, że jest najważniejszym koszykarzem
częstochowskim w ostatnim ćwierćwieczu,
a może i półwieczu. AZS w tegorocznym sezonie będzie występował w drugoligowej grupie C,
określanej jako śląska. Dzięki temu na pewno nie
będziemy musieli wybuerać się na dalekie wyjazdy. Przez to mocno ograniczymy koszty transportu. A to z punktu widzenia naszego skromnego
budżetu to sprawa wręcz kluczowa – przekonuje
szkoleniowiec częstochowian.
Z AZS-em przed sezonem pożegnała się
dwójka młodych, perspektywicznych graczy:
Marcin Majcherek i Dawid Szulc. Obaj wybrali
grę w Śląsku Wrocław, powiązaną z możliwością jednoczesnego studiowania w stolicy
Dolnego Śląska. W ich miejsce trafili do Częstochowy Piotr Łucka i Dawid Józefowski.
W AZS-ie pozostał też Maciej Koćma.
Ponieważ z gry zrezygnował także Michał Orlikowski, potrzebujemy jeszcze zawodnika na roze-

granie. Dlatego czynimy wysiłki,
by taki koszykarz znalazł się
w naszych szeregach – dodaje
Szynkiel.
Na grę w ligowym zespole AZS-u zdecydował się
również Mateusz Kowalski,
który przed laty, jeszcze
jako junior, walczył o miejsce w składzie Unii Tarnów.
Ostatnio częściej próbował swoich sił w rozgrywkach amatorskich,
reprezentując barwy Mustafa. Teraz zdecydował się na powrót do AZS-u. Na pewno
Mateusz bardzo się nam przyda. Pochodzi z rodziny koszykarskiej, a na parkiecie będzie występował ze swoim młodszym bratem Nikodemem
– wyjaśnia Szynkiel.
Turniej otwarcia sezonu, rozgrywany w Częstochowie, „akademikom” się nie udał. Częstochowianie przegrali dwa mecze: z AGH Kraków
i AZS AWF-em Katowice. Szczególnie porażka
z Katowicami była niespodziewana i dała spo-

ro do myślenia całemu sztabowi szkoleniowemu. Z drugiej
strony Szynkiel zapewnia,
że celem „akademików” jest
awans do play-offów. W zespole jest dobra atmosfera.
Wiemy, że stać nas na pozycję w środku tabeli i z takim
postanowieniem przystąpimy
do rywalizacji – konkluduje.
Z punktu widzenia kibica częstochowskiego basketu do rangi wydarzeń na drugim froncie urosną potyczki
AZS-u ze Startem Meble Dobrodzień. Szkoleniowcem Startu jest Piotr Foltyn odkrywca talentu… Szynkiela i wielu jego kolegów
z częstochowskiej Skry. Gdy do tego dodamy
innych częstochowian występujących w zespole z Dobrodzienia (Adrian Płaczek, Michał
Cieśla, Michał Czekaj), nie ma wątpliwości, że
gracze obu „piątek”, dostarczą nam sporą dawkę sportowych przeżyć.
Andrzej Zaguła

POD SIATKĄ EMOCJI POD DOSTATKIEM
Koniec września i początek października tradycyjnie rozpoczyna ligowy sezon siatkarski. Sympatycy
tego sportu pod Jasną Górą z największym zainteresowaniem obserwować będą poczynania naszych
pierwszoligowców - AZS-u i Exact System Norwida. W drugiej lidze o zwycięstwa walczyć będą z kolei
siatkarki Częstochowianki. Na tym poziomie ligowym zadebiutuje młodzieżowy zespół AZS-u 2020
IV L0 prowadzony przez Wojciecha Pudo.
W poprzednim sezonie w I lidze mężczyzn
AZS zdominował rywalizację o mistrzostwo.
Tym razem na to się nie zanosi, bo klub wobec trudności finansowych – rzutem na
taśmę zdobył licencję na występy w rozgrywkach. Wspomniane kłopoty z budżetem
mocno wpłynęły na skład personalny biało-zielonych. Kluczowi gracze AZS-u znaleźli
nowych pracodawców. Rozgrywający Patryk
Szczurek powędrował do Nysy, gdzie pieczę
szkoleniową przejął eks-szkoleniowiec AZS-u, Krzysztof Stelmach. Do drużyny dołączyli
za to siatkarze, którzy byli dostępni na rynku
i do ostatniej chwili szukali pracodawców.
Turecki szkoleniowiec Sinan Tanik będzie
miał więc do dyspozycji całą grupę nowych
graczy: Dawida Murka, Chono Penczewa
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(Bułgaria), Aleksandara Nedeljkovicia (Serbia),
Rafała Prokopczuka, Mateusza Piotrowskiego,
Krzysztofa Rykałę, Patryka Walczaka i najpewniej Jakuba Bika.
W Exact System Norwidzie problemów
ekonomicznych nie było aż tak wielkich jak
u lokalnego rywala. Działacze, z prezesem
Krzysztofem Wachowiakiem i trenerem Radosławem Panasem, zdecydowali się jednak
na rewolucję kadrową, a właściwie zabieg
odświeżenia zespołu. Z drużyną pożegnali
się zawodnicy, którzy zdobywali dla Norwida medale w młodzieżowych mistrzostwach
Polski (m.in. Jarosław Mucha, Tomasz Kryński,
Mateusz Zawalski, Kamil Maruszczyk). W ich
miejsca przybyli gracze zarówno doświadczeni, jak i młodzi. Z młodzieży warto wspomnieć

o dwóch reprezentantach Polski juniorów –
Arturze Sługockim i Wiktorze Rajznerze, z którymi wiążą w Częstochowie spore nadzieje.
AZS-owi i Exact System Norwidowi trudno będzie jednak włączyć się do rywalizacji
o zwycięstwo w lidze. Co innego Częstochowianka. Nasze drugoligowe panie prowadzone przez Anitę Feć-Krzyczmonik mają wielką
ochotę na awans do wyższej klasy rozgrywkowej. Ma w tym pomóc aż osiem nowych
zawodniczek ekipy z ulicy Rejtana: Monika
Głodzińska, Izabela Matyszczak, Kinga Wysokińska, Wioletta Lach, Agata Pietrzkiewicz,
Michalina Sochaczewska, Marta Zich oraz
Wioletta Zych. Awans do I ligi jest dla nas w tym
sezonie priorytetem – jasno deklaruje jednak
prezes Częstochowianki, Grzegorz Kurek. az
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GUTEK SOLO

PAŹDZIERNIK PEŁEN JAZZU
To będzie już dziesiąta edycja „Jazzowych Tadeuszek” i z okazji jubileuszu impreza zdecydowanie się
rozrosła. Zamiast jednego koncertu czeka nas ich aż osiem, a świętowanie rozciągnie się na cały miesiąc.
Pierwsze trzy koncerty w ramach tegorocznych „Tadeuszek” odbędą się w kultowym klubie ,,Five O’ Clock”. Cykl otworzy 4 października
Barbara Piotrkowska. Artystka doskonale
znana częstochowskim melomanom, chociażby jako ubiegłoroczna zdobywczyni Nagrody
Publiczności w konkursie ,,Swingujący Kruk”
Międzynarodowego Festiwalu Jazzu Tradycyjnego Hot Jazz Spring. Z kolei 10 października
scena należeć będzie do powszechnie uznanego arcymistrza skrzypiec Sergieja Wowkotruba. Jego grupa wykona koncert w klimatach
legendarnego Django Reinhardta - twórcy,
gypsy swingu, który zrewolucjonizował muzykę jazzową w latach pięćdziesiątych ubiegłego
wieku. Nie warto też przegapić, 18 października, występu Jagody ,,Gody” Wojciechowskiej. Ta wyjątkowa wokalistka, kompozytorka
i autorka tekstów, ma na koncie między inny-

mi wygraną podczas tegorocznego Hot Jazz
Spring Częstochowa oraz drugie miejsce na
Ogólnopolskim Baszta Jazz Festiwalu.
Dzień później, w Sali Koncertowej Filharmonii
Częstochowskiej, wystąpi Andrzej Jagodziński, wirtuoz pianina nagrodzony państwowym
odznaczeniem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” oraz prestiżową nagrodą „Fryderyka” w kategorii Najlepsza Płyta Jazzowa. Wykona on
swój „Koncert g-moll” wraz z Orkiestrą Filharmonii Częstochowskiej. Z kolei w poniedziałek,
22 października, w filharmonii pojawi się Wojciech Kulczycki i jego Big Band Jazz Combo
Volta. Szykuje się wyjątkowy wieczór, ponieważ nasze miasto dawno nie gościło żadnego
zespołu typu big band.
Szósty koncert cyklu to występ duetu utalentowanych dżentelmenów: Tadeusza Ehrhard-

ta-Orgielewskiego, prezesa Polskiego Stowarzyszenia Jazzu Tradycyjnego oraz Wojciecha
Kamińskiego, charyzmatycznego pianisty.
Muzycy wystąpią w towarzystwie przyjaciół
25 października, w klubie ,,Five O’ Clock”. Natomiast dwa dni później, w restauracji „Klimaty”
(ul. Wieluńska 6) usłyszeć będzie można wokalistę Piotra Kitę, finalistę programu „MUST
BE THE MUSIC – Tylko Muzyka”, któremu szczególnie bliska jest stylistyka smooth jazz, swing
i ballady pop.
Finałowy koncert 28 października będzie wydarzeniem wyjątkowym nie tylko dla zespołu
Five O’Clock Orchestra, ale i dla jego lidera
Tadeusza Ehrhardta-Orgielewskiego, który
w tym dniu będzie obchodził swoje 70. urodziny. Koncert ten odbędzie się oczywiście w Klubie „Five O’Clock”.
Krzysztof Sikora

Gutek, czyli Piotr Gutkowski, to
osoba, której nie trzeba przedstawiać. Znają go zarówno sympatycy pulsującego reggae, hip-hopu,
jak i mocniejszych brzmień. Przez
wiele lat jego charakterystyczny
głos kojarzył się przede wszystkim
z zespołem Indios Bravos. Ostatnio jednak wokalista, w poszukiwaniu własnej drogi, stworzył solowy projekt, do którego zaprosił:
Janka Koźlińskiego (bass), Dawida
Mańkowskiego (gitara) i Tomka
Mańkowskiego (perkusja). Już 20
października będzie można ich
usłyszeć w częstochowskiej Muzycznej Mecie.
Gutek jest właścicielem jednego
z najbardziej rozpoznawalnych
głosów na polskiej scenie muzycznej. Znany zarówno z macierzystej formacji Indios Bravos, jak
i licznych kolaboracji z legendami
z kręgu muzyki hip hop, reggae

i punk rock. Do współpracy zapraszany był między innymi przez
Marię Sadowską, Roberta Brylewskiego, Kamila Bednarka, Darka
Malejonka, Pidżamę Porno, Strachy Na Lachy, Farben Lehre, Happysad czy metalową grupę Maqa-

ma. Teraz jednak artysta pojawia
się sam i niejako debiutuje w roli
kompozytora, autora i lidera projektu. Nie odcinając się od swoich
korzeni, Gutek próbuje znaleźć
własną formę muzyczną – czasem
wywodzącą się od pulsacji reg-

gae, czasem bazującą na swingu
rhythm-and-bluesa. Kompozycje
na jego płytę powstawały na gitarze akustycznej, ale wpływ na ich
ostateczny kształt mieli również
młodzi i zdolni muzycy zaproszeni
przez wokalistę do składu zespołu. Dwaj z nich, bracia Dawid i Tomek Mańkowscy, współtworzyli
wcześniej m.in. formacje Druga
Strona Lustra i Roots Rockets, natomiast Janek Koźliński, będący
studentem Wydziału Jazzu i Muzyki Rozrywkowej Akademii Muzycznej w Katowicach, udzielał się
w formacjach takich jak: Organic
Noises, Riffertone czy Improband.
Podczas koncertów muzycy grają premierowe kompozycje oraz
kilka istotnych utworów z repertuaru Indios Bravos, co niewątpliwie jest sporą gratką dla fanów tej
popularnej, szczecińskiej formacji.
oprac. af

SCENICZNE CIOSY PONIŻEJ PASA

fot. Piotr Dłubak

6 października po raz pierwszy w Częstochowie zobaczymy sztukę Richarda Dressera „Poniżej pasa”. Kameralne
przedstawienie opowiada o codziennych problemach
pracowników korporacji: trudnych relacjach podwładny-przełożony, rywalizacji o względy szefa i pozycję w firmie oraz ułudzie bycia „po właściwej stronie” konfliktu.
Wszystko to w klimacie prozy Franza Kafki, George`a Orwella i Eugène`a Ionesco. Taka mieszanka gwarantuje
doznania na najwyższym poziomie. Dodajmy jeszcze,
że spektakl wyreżyserował André Hübner-Ochodlo,
a w głównych rolach zobaczycie: Waldemara Cudzika, Michala Kulę i Adama Machalicę. Przedstawienie miało swoją premierę 13 lipca w Teatrze Atelier w Sopocie i zebrało
doskonałe recenzje. Do zobaczenia zatem w teatrze. mf
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WYWIAD

ROZMOWY
NIEŚPIESZNE
Magda Fijołek: Odwracamy
sytuację i tym razem Pan staje
się odpytywanym, a nie pytającym... Jak Pan czuje się w tej
roli?
Rafał Księżyk: Wolę pytać, ale
cóż. W życiu należy być gotowym
na wszystko.

Jest Pan znany przede wszystkim jako autor książek o muzykach i były redaktor naczelny pisma „Playboy”. Nie
wszyscy jednak zdają sobie
sprawę z tego, że mieszkał Pan
w Częstochowie. Jakie ma Pan
wspomnienia z naszego miasta?
W Częstochowie się urodziłem
i mieszkałem tu aż do wyjazdu na
studia do Warszawy. A że dzieciństwo miałem sielskie, w związku
z tym i wspomnienia są jak najlepsze. Częstochowa była wtedy
małym, sennym miastem, co
miało wiele dobrych stron...
Pamięta Pan swoje ulubione
miejsce ?
Mój rejon to był kwadrat pomiędzy Alejami NMP, ulicami
Dąbrowskiego, Jana Pawła i Popiełuszki. Tam miałem
kolegów, miejsca
zabaw, różne zakamarki i świetnie się czułem.
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Pierwsza Pana książka o muzyku Robercie Brylewskim wydaje się zatem naturalną konsekwencją Pana tekstów. To była
samodzielna decyzja czy też
otrzymał Pan taką propozycją?
Gwoli ścisłości, pierwszy ukazał się
wywiad z Tomaszem Stańko. Ale
dobrze pani wyczuła - jak zacząłem myśleć o książce, to najpierw
chciałem ją zrobić z Brylewskim.
Robert był dla mnie kluczową
postacią nie tylko polskiej sceny
rockowej, ale kultury alternatywnej w ogóle i bolało mnie, że
w szerszym kontekście tak mało
znany jest pozytywny potencjał
jego osoby. Niestety, dopiero, gdy
Robert zmarł w tragicznych okolicznościach w czerwcu tego roku,
dostrzeżono, jak niezwykłym był
człowiekiem i ważnym artystą.
To było wymowne, że w realiach
zwaśnionej i podzielonej Polski
A.D. 2018, po jego śmierci z takim
samym szacunkiem żegnano go
i na prawej i na lewej stronie. W internecie zaroiło się od wspomnień
o tym, jak muzyka jego zespołów
- Kryzys, Brygada Kryzys, Armia,
Izrael - zmieniała życie. Moje też
zmieniła.

Czy teraz często Pan tu bywa?
Niestety głównie na cmentarzu.
Najbliższą częstochowską rodzinę już pochowałem.

Wróćmy jednak do Pana spraw
zawodowych. Nazywa się Pana
współtwórcą nowej prasy popkulturowej i muzycznej. Publikował Pan teksty w „Brumie”,
„Machinie” i „Jazz Forum”. Jak
do tego doszło?
Najważniejsze gazety lat 90., które współredagowałem, to rockowy „Brum” i poświęcony kulturze
techno „Plastik”, a potem miejskie
magazyny „City Magazine” i „Aktivist”. To właśnie był fundament
nowej prasy popkulturowej.
Zacząłem pisać po prostu jako
student zainteresowany muzyką i wciągnąłem się. Był to czas
transformacji, tworzyły się nowe
realia, w związku z tym możliwości stały otworem.
Skąd w ogóle zainteresowanie
muzyką i dziennikarstwem,
skoro skończył Pan studia
prawnicze?
Na prawo poszedłem, bo po maturze trzeba było wybrać jakiś
kierunek, a tu egzaminy wstępne
wydały mi się łatwe, no i można
było wyjechać w świat. Studia
prawnicze przydały mi się o tyle,
że wyczulają na precyzję języka,
co przydaje się w pisaniu. Tak
więc, nie żałuję. Natomiast muzyka po prostu czyni życie przyjemniejszym. Jeśli ją świadomie
przeżywamy, potrafi nawet je
porządkować. W mrokach polskich realiów lat 80. minionego wieku wszyscy co wrażliwsi
młodzi ludzie bardzo przeżywali
muzykę, to był pokoleniowy kod
porozumiewania się. Na trzecim
roku studiów już wiedziałem, że
przyszłość prawnika mnie nie
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fot. Marcin Szczygieł

Postrzegany jest jako współtwórca nowej
prasy popkulturowej w Polsce, a jego
książki wyznaczyły świeży trend w literaturze muzycznej. Niewielu jednak wie, że
urodził się i wychowywał
w Częstochowie.
Przedstawiamy - Rafał Księżyk.

interesuje, więc postawiłem na
pasję i chodziłem po wszelkich
możliwych redakcjach, proponując teksty. Raz się udawało, innym
razem nie. Jednak, gdy po sześciu
latach przeciągania studiów kończyłem naukę i wyprowadzałem
się z akademika, miałem już tyle
roboty z pisaniem, że mogłem
sobie pozwolić na wynajęcie
mieszkania.

W tym samym czasie zostaje
Pan redaktorem naczelnym
pisma „Playboy”. Odczytuję to
jako pewnego rodzaju zwrot
zawodowy. Czym był spowodowany? Jak wspomina Pan tamten czas?
To nie był zwrot, ale konsekwentny rozwój ścieżki zawodowej.
Szybko się zorientowałem, że
z honorariów za teksty się nie
wyżyje, więc zacząłem pracować
również jako redaktor. To jest fach,
którego uczy się w praktyce i po
paru latach terminowania w małych pismach, dostałem propozycję z większego wydawnictwa.
W „Playboyu” przepracowałem 14
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lat, z czego 5 jako naczelny. A ponieważ nie musiałem już utrzymywać się z honorariów za artykuły,
mogłem sobie pozwolić, aby zabrać się bez ciśnienia za większe
formy i zaczęły się książki.
Bohaterowie Pana książek - Tomasz Stańko, Tymon Tymański,
Kazik Staszewski, Marcin Świetlicki - są postaciami nietuzinkowymi, legendami polskiej
muzyki. To Pana idole?
Oj, nie. Posiadanie idoli to raczej
domena nastolatków. To są po
prostu ludzie, których twórczość
w jakiś sposób mnie dotknęła i cenię ich.
Które ze spotkań spośród tej
grupy muzyków zaskoczyło
Pana najbardziej? Zweryfikowało wyobrażenia o nich?
Staram się podchodzić bez szczególnych wyobrażeń, bo to wichruje perspektywę. Trzeba być
otwartym. Najbardziej zaskoczył
Stańko, swoim potencjałem. Człowiek, który przez lata żył niebezpiecznie i na krawędzi, niczym legendarni straceńcy rocka, okazał
się nie tylko wytrawionym przez
życie twardzielem, ale też osobą
o szerokich horyzontach, pełną
bezpretensjonalnej
życiowej
mądrości. Można by powiedzieć,
prawdziwy artysta, ale to mylące,
bo, zaręczam, artystów takiego
formatu wśród młodszych pokoleń już się nie spotyka. Teraz jest
więcej nadymania się. Równie
fascynujące w swej niecodzienności były spotkania z Marcinem
Świetlickim, bo to jest ktoś, o kim
można powiedzieć człowiek kulturalny. A takich ludzi spotyka się
we współczesnym świecie coraz
rzadziej. Zanurzony w literaturze,
żyjący bez pośpiechu i bez telefonu. Swoją obecnością wnosi
zupełnie inną jakość.
Jak wygląda praca nad takimi
książkami?
To wielka przyjemność, od której
już się trochę uzależniłem. Siedzimy sobie, rozmawiamy niespiesznie. Są konkretne pytania, ale też
otwartość na dygresje. Chodzi
o to, aby uchwycić osobowość bohatera poprzez to, jak mówi. A jak
już mam 50-60 godzin nagrań, to
trzeba spisać to, co najciekawsze

i ułożyć z wciągającą czytelnika
dramaturgią.
Oprócz książek o muzykach,
jest Pan jeszcze autorem książki „23 cięcia dla Williama S. Boroughsa”. To pierwsza w Polsce
monografia jednego z najważniejszych pisarzy amerykańskich XX wieku. Traktował Pan
to jako nowe wyzwanie czy też
próbę zmierzenia się z dorobkiem pisarza, którego Pan wyjątkowo ceni?

Burrougsha poznałem, bo wielu
muzyków na niego się powoływało. Szczerze mówiąc, nie wiem,
czy ja go cenię. To osobnik raczej
niepokojący. Na pewno nie cenię
aż tak bardzo Burroughsa jako
pisarza. Intryguje mnie jako myśliciel. Piekielnie inteligentny, wizjonerski, kwestionujący wszystko.
Jego myśl jest jak brzytwa – kontakt z nią jest jak doświadczenie
graniczne, zejście w mrok. Pisanie
o nim było z jednej strony łamigłówką, a z drugiej oczyszczeniem.
Naprawdę się sprawdziło jako egzorcyzmowanie demonów.
24 października będzie miała
premierę Pana nowa książka
wydana we współpracy z Filmoteką Narodową – Instytutem Audiowizualnym. To następna książka, która sprawia,
że nie można Pana szufladkować tylko jako dziennikarza
muzycznego. Jak można ją
krótko opisać?
Książka nazywa się „Wywracanie
kultury” i myślę, że już sam tytuł

łączy ją z moimi tekstami muzycznymi - bo zawsze pisałem
o muzykach, którzy byli na pozycji rebelianckiej, kontrkulturowej.
To się bierze z doświadczeń, które
wspólne są wszystkim, choć z różnym natężeniem. Z grubsza rzecz
biorąc, chodzi o poczucie dyskomfortu w świecie, niezgodę na różne
jego uwarunkowania. Książka wynika z prostego pytania: „Jak sobie
radzić?”. I właśnie o różnych sposobach radzenia sobie w świecie traktuje. Przy czym wynika z doświadczeń chaosu, jaki panuje w epoce
informacji. Nie ma już niewzruszonych punktów orientacyjnych poddawanych przez rozum czy wiarę.
Ja proponuję ścieżkę, która stara się
zaklinać rzeczywistość za pomocą
gestów estetycznych.
To chyba najtrudniejsza Pana
książka, z mojego punktu widzenia nieco filozoficzna….
Proszę mnie nie przestraszać.
Starałem się, aby była to myśl jak
najbardziej związana z życiem
codziennym. Codzienność jest
tu ważną kategorią, jako główny
front naszych sporów oraz negocjacji z wyzwaniami życia. Myślę,
że sporo tu zabawnych anegdot,
barwnych życiorysów i pomysłów
raczej zwariowanych, niż przeintelektualizowanych. Jeśli to się wydaje trudne, to chyba z racji tego,
że nasza rzeczywistość kształtowana przez pogoń za pieniądzem
i odrealnione obrazy medialne,
staje się coraz bardziej banalna.
Przeciwko temu jest ta książka.
Jakie ma Pan plany na najbliższą przyszłość? Wiem, że w Pana
twórczości szykuje się wątek
częstochowski, czy możemy go
zdradzić?
Siedzę teraz nad kolejnym wywiadem-rzeką razem z krajanem,
Muńkiem Staszczykiem. Było już
kilka książek z nim związanych,
ale ta będzie najbardziej wyczerpująca i szczera. Muniek wziął
urlop od T. Love’u, więc jest na
innej fali, tym bardziej, że pracuje nad solową płytą. Mam też
nadzieję, że kiedyś uda się zrobić coś o środowisku związanym
z zespołem Tie Break. To jest arcyważny zespół dla polskiej muzyki
i absolutnie oryginalny. Częstochowa powinna się nim szczycić.
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TEATR

JESIENNE
MONODRAMY

Pierwszy festiwalowy dzień, na Scenie TfP
(Al. NMP 2), należeć będzie do kobiet. Na
początku wystąpi Julia Wasilewska ze spektaklem „Jaskółka”. To poruszająca opowieść
o dziesięcioletniej dziewczynce wywiezionej na Syberię, jej emocjach i sposobach radzenia sobie w ekstremalnych warunkach.
Scenariusz spektaklu powstał na podstawie
książki Anny Herbich „Dziewczyny z Syberii”,
zawierającej relacje kobiet zesłanych do łagru
w latach 1939-1945. Monodram ten wywalczył
pierwsze miejsce na wielu festiwalach teatralnych (m.in. Warszawskim Festiwalu Teatralnym
Młodych 2016, XXVII Ogólnopolskim Festiwalu
Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych „HECA
2016”) oraz zdobył uznanie widzów, uzyskując
nagrodę publiczności na Międzynarodowej VI
Teatralnej Elipsie Kreatywności w 2016 r.

wają prawdziwy koszmar. W końcu na ślepotę
zapadną wszyscy. Cały kraj staje się szpitalem,
więzieniem.
Niedziela dla odmiany zdominowana będzie
przez mężczyzn. Rozpocznie Paweł Ziegler,
który pod szyldem Teatru Poświęconego pokaże spektakl „Dobra Zwrotka”. Atmosfera
na scenie będzie gorąca, tak jak gorące są
przygotowania do uroczystości upamiętniających 100-lecie Odzyskania Niepodległości

Julia Wasilewska
buje żyć i funkcjonować. Scenariusz do sztuki
napisał Edward Gramont na podstawie prozy
Samuela Becketta „Molloy”.

Wioleta Komar

Eliasz Gramont
Domknięciem sobotniego wieczoru będzie
monodram Wiolety Komar „Biały na białym”, stworzony na motywach powieści Jose
Saramago „Miasto ślepców”. Bohaterowie tej
opowieści są anonimowi: pierwszy ślepiec,
żona pierwszego ślepca, złodziej samochodów, stary człowiek z opaską na oku, młoda
dziewczyna w ciemnych okularach, zezowaty
chłopiec, lekarz, żona lekarza… Wszyscy decyzją rządu zostają umieszczeni w szpitalu,
gdzie mają przejść kwarantannę. Rządowi
chodzi o izolację, nawet o eksterminację zakażonych ślepotą, a tym samym o powstrzymanie epidemii. Jedyną osobą, która widzi jest
żona lekarza – bohaterka naszego przedstawienia. Jej oczyma przyglądamy się społeczności ślepców. Uwięzieni w szpitalu przeży12
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Paweł Ziegler

Teatr jednego aktora cieszy się w Częstochowie sporą popularnością.
Ogromna w tym zasługa Festiwalu „42-200 Monodram”, który od lat serwuje
lokalnej publiczności przegląd najlepszych krajowych spektakli z tego klucza.
W tym roku Festiwal przybierze formułę dwa dni i pięć przedstawień.
6 i 7 października czeka nas intensywna dawka scenicznych emocji.

przez Polskę. Punktem centralnym historii stanie się ogłoszenie Ogólnopolskiego Ogólnopoetyckiego Okrągłego Turnieju na napisanie
Dobrej Zwrotki, czyli takiej, która najlepiej wyrazi to, co powinno pozostać dla potomnych...
Za scenariusz i reżyserię tego monodramu
odpowiada doskonale znany w Częstochowie
Jarosław Filipski.
Później zobaczymy Eliasza Gramonta - z Teatru Terminus A Quo – w monodramie „Ataraksja”. To swoista tragifarsa, balansująca
gdzieś na krawędzi absurdu i dziwnych skojarzeń. Absurdalnie rozdarta jest też główna
postać dramatu. Z jednej strony, słychać pochrząkiwania starca w nikłym świetle z trudem poruszającego się po scenie, a z drugiej,
widać postawę osoby sprawnej intelektualnie
i fizycznie, która z wielką swobodą opowiada
o problemach prowadzących do jego postępującej degradacji. Dwa światy, przez które
przechodzi bohater, okazują się w końcu
jednym i tym samym światem, w którym pró-

Festiwal zamknie w tym roku gospodarz imprezy, czyli Wojtek Kowalski. Jego monodram „HOMOSOVIETICUS czyli o praźródłach naszego obecnego stanu, czyli ciągle
aktualny opis obyczajów z czasów Michaiła Zoszczenki” zbudowany jest na bazie
opowiadań satyrycznych Michaiła Zoszczenki, opowiadających o drobnomieszczaństwie

Wojtek Kowalski
i filisterstwie obywateli Rosji lat porewolucyjnych. Dodatkowego klimatu tej inscenizacji dodają piosenki przy akompaniamencie
akordeonu. Warto tu również podkreślić, że
spektakl został nagrodzony Złotą Misą Borowiny na XXXIX Biesiadzie Teatralnej Horyniec
Zdrój 2018
oprac. af
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NOWE OTWARCIE
W TEATRZE
Magdalena Piekorz 1 września
objęła funkcję dyrektora artystycznego Teatru im. Adama Mickiewicza.
Przed nią prawdziwe wyzwanie,
dziewięć teatralnych miesięcy do
zagospodarowania. Wyzwanie tym
większe, że od nominacji do objęcia
funkcji miała zaledwie około dwóch
miesięcy na przygotowanie. Jednak
już dziś można przewidzieć kierunek,
w którym przez najbliższe lata będzie rozwijał się częstochowski teatr.
Zmiany nie będą gwałtowne. Dlatego na początku sezonu można będzie odnieść wrażenie, że niewiele się jeszcze dzieje i nic nowego
nie zdarzyło. Przed podjęciem ważnych dla
Teatru decyzji trzeba poznać zespół i pracowników, zorientować się, czego temu miejscu
najbardziej brakuje, a także doprowadzić do
realizacji tytuły zaplanowane jeszcze przez poprzednią dyrekcję, chociażby premierę sztuki
„Poniżej pasa” w reżyserii André Hübnera-Ochodlo. Równolegle trwać będą przygotowania do pierwszego spektaklu firmowanego
przez nową panią dyrektor. Będzie to „Czyż nie
dobija się koni” Horace’a McCoya. Od zawsze
chciałam zrobić ten spektakl – mówi Magdalena Piekorz. - Daje mi on możliwość zaangażowania do pracy całego zespołu teatralnego,
a jednocześnie zarówno częstochowscy aktorzy,
jak i publiczność, będą mieli okazję mnie poznać.
Chciałabym zaskoczyć widzów nowatorskimi
rozwiązaniami scenicznymi. Mimo, że materiał
wyjściowy jest doskonale znany - z pewnością

wszyscy pamiętają zarówno książkę , jak i film
pod samym tym tytułem - poruszany w nich
temat jest w naszych czasach bardzo aktualny.
Niestety, ze względu na dużą skalę przedsięwzięcia, miłośnicy teatru będą musieli uzbroić
się w cierpliwość - premiera spektaklu odbędzie się dopiero w styczniu.
Następną propozycją repertuarową będzie
sztuka „Nagle, zeszłego lata” Tennessee Williamsa, w reżyserii Krzysztofa Knurka, absolwenta Wydziału Reżyserii warszawskiej PWST,
asystenta spektakli operowych w Teatrze
Wielkim. Tenessee Williams jest mistrzem budowania kameralnych dramatów psychologicznych, w których cały nacisk położony jest
na skomplikowane relacje między bohaterami
i gęsty, niepokojący klimat. To się czyta i ogląda
jak najlepsze kino Hitchcocka, i głęboko w to wierzę, że w scenicznej interpretacji Krzysztofa takie
właśnie będzie: intensywne i poruszające. Taki
jest mój pomysł na „zagospodarowanie” małej
sceny. Chciałabym, żeby częstochowscy aktorzy,
w przyszłości także w parach z aktorami gościnnymi, mieli szansę udziału w stricte aktorskich
przedstawieniach, w których punkt ciężkości położony jest na świetną grę. – dodaje nowa dyrektor teatru. - Do współpracy chciałabym zaprosić
znanych i cenionych reżyserów teatralnych: Iwonę Kempę, Michała Borczucha, Aleksandrę Popławską, Agatę Dudę-Gracz. Rozmawiam również z ciekawymi reżyserami filmowymi. Sezon
zamknie sztuka „Siła przyzwyczajenia” Thomasa

Bernharda. Marzy mi się też dobra komedia. Nie
farsa, tylko wyrafinowany spektakl komediowy
z dobrymi dialogami, ciekawym przesłaniem
i zaskakującą puentą. Pojawią się także nowe tytuły dla najmłodszej widowni.
Kierunek artystyczny wydaje się być jasny:
gusta publiczności trzeba kształtować. Pani
reżyser wierzy w inteligencję widza, w potrzebę obcowania ze sztuką na wysokim poziomie. Moim zdaniem przy dobrej promocji każdy
spektakl artystyczny może stać się wydarzeniem
komercyjnym, nigdy odwrotnie. Coś policzonego tylko na zysk, jest w gruncie rzeczy pustą
wydmuszką, czymś, o czym widz szybko zapomni. Chciałabym, żeby częstochowski teatr stał
się wizytówką miasta, żeby był rozpoznawalny
i widoczny na mapie teatralnej Polski. - mówi
Magdalena Piekorz. - Marzy mi się udział w ogólnopolskich festiwalach i przeglądach, a w przyszłości międzynarodowa wymiana. Wiem, że
wymaga to sporej pracy, ale spotkałam się z tak
dużym entuzjazmem zespołu, dyrektora Dorosławskiego i pracowników Teatru, że wierzę, iż
wspólnie możemy to osiągnąć. Nie wolno nam
przecież zawieść tych wszystkich, którzy przez
lata kochali i tworzyli ten teatr: Henryka Talara,
Katarzynę Deszcz, Piotra Machalicę. Kiedy spaceruję Alejami często przysiadam na ławce Marka
Perepeczki. Wierzę, że unosi się nad nami Jego
opiekuńczy duch.
Magda Fijołek
PAŹDZIERNIK 2018
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FESTIWAL

CZAS NA JAZZtochowę

Przed nami kolejny sezon koncertów spod szyldu JAZZtochowy.
Jak zwykle możemy liczyć na występy znakomitych polskich
i zagranicznych muzyków. Tym razem do Częstochowy przyjadą
między innymi. Stan Fortuna, Gauthier Toux, Krzysztof Ścierański,
Jan Ptaszyn Wróblewski czy też Monika Lidke.
Miłośnicy muzyki jazzowej mogli
poczuć przedsmak JAZZtochowy już pod koniec września, na
koncercie Krzysztofa Majchrzaka.
Zaprezentowany wtedy solowy
materiał basisty „432Hz Harmo
– Beat ‚K’ Projekt” już niebawem
znajdzie się na jego nowej płycie.
Zatem, kto nie miał okazji posłuchać występu na żywo, spokojnie
będzie mógł nadrobić to w domowym zaciszu.
Cykl koncertów jazzowych, z których słynie Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, na dobre rozpocznie się w październiku. Wtedy
do Częstochowy przyjedzie Stan
Fortuna, amerykański raper i jazzman, o grecko-włoskich korzeniach. Dzięki niemu tego wieczora
z pewnością nie zabraknie brawurowych wykonań i mądrego prze-

Henryk Miśkiewicz

Święs (bas) oraz Marcin Jahr (perkusja). Natomiast w lutym posłuchamy gry francuskich muzyków
z Gauthierem Touxem na czele.
Ten młody pianista występował
już w OPK w ubiegłym sezonie
u boku Kennetha Dahla Knudsena. Tym razem jednak obok niego
na scenie „Gaude Mater” pojawią
się Remi Bouyssier (kontrabas)
i Maxence Sibille (perkusja). Muzycy z pewnością zaprezentują
coś z wydanej w maju płyty „The
colours you see”.

kazu płynącego prosto z serca.
W listopadzie na scenie Ośrodka
możemy spodziewać się Henryka Miśkiewicza, który wystąpi
z nowym składem, stworzonym
specjalnie z okazji 50-lecia pracy
twórczej artysty. Obok wybitnego
saksofonisty tworzą go basista,
Sławomir Kurkiewicz oraz perkusista, Michał Miśkiewicz. Jazzmani
zagrają w Częstochowie standardy, które muzycznie ukształtowały
Miśkiewicza i do dziś zachwycają
melomanów na całym świecie,
między innymi utwory takich sław
jak Ramsey Luis, Joe Zawinul czy
Julian Cannonball Adderley.
Wraz z nadejściem zimy jazzowe
napięcie będzie już tylko rosło.
W grudniu posłuchamy jednego
z najlepszych polskich basistów

Sławomir Kurkiewicz
Krzysztofa Ścierańskiego. Obok
niego wystąpią młodzi muzycy
z zagranicy: ukraiński gitarzysta
Dima Gorelik oraz węgierski perkusista Péter Somos. W grudniu
z kolei będzie okazja posłuchać
wirtuozerii Jana Ptaszyna Wróblewskiego, prawdziwej legendy
polskiego jazzu. W Częstochowie
towarzyszyć mu będą: Wojciech
Niedziela (klawisze), Andrzej

Wiosnę przywitamy razem z Joachimem Mencelem i jego kwintetem. Zespół w składzie: Joachim
Mencel (fortepian, lira korbowa),
Weronika Plutecka (skrzypce), Szymon Mika (gitara), Paweł Wszołek
(kontrabas) i Szymon Madej (perkusja), na marcowym koncercie
przedstawi materiał z najnowszej
płyty „Artisena”. Będzie to muzyczna uczta zbudowana na bazie
fuzji polskiej i słowiańskiej muzyki
ludowej oraz nowoczesnego jazzu. Sam lider przyznaje, że zależy

Michał Miśkiewicz
mu, by muzyka „tańczyła” w duszy
słuchacza.
Zwieńczeniem JAZZtochowy będą w kwietniu obchody Międzynarodowego Dnia Jazzu. Uświetni je koncert Moniki Lidke, polskiej wokalistki jazzowej, która
z pewnością oczaruje częstochowską publiczność pięknym
głosem i lirycznymi tekstami.
Artystka w ubiegłym roku wydała doskonale przyjęty album

„Gdyby każdy z nas”.
Wszystkie koncerty w ramach
JAZZtochowy w sezonie 2018/
2019 odbędą się w Ośrodku
Promocji Kultury „Gaude Mater”.
Szczegółowe informacje na temat
terminów występów oraz cen biletów pojawią się na stronie internetowej OPK.
Michał Wilk

V CZĘSTOCHOWSKI FESTIWAL FILMOWY
12 października rozpocznie się V Częstochowski
Festiwal Filmowy im. Braci Krzemińskich
„Moja Mała Ojczyzna”. Celem festiwalu
jest między innymi ukazanie
Częstochowy sprzed lat.

ik
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Pomysł zrodził się ponad 5 lat
temu na Wydziale Filologiczno-Historycznym Akademii im. Jana
Długosza w Częstochowie (obecnie Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego) i kontynuowany
jest do dnia dzisiejszego. W tym
roku organizatorzy przygotowali
program, na który złożą się różne propozycje filmów, spotkań,
wywiadów oraz wystaw. I tak 12

października, o g. 12.00 w Muzeum Częstochowskim w Ratuszu,
nastąpi otwarcie wystawy, zatytułowanej „KinoPasje Częstochowy”. Będzie tam można zobaczyć
eksponaty ze zbiorów Archiwum
Państwowego w Częstochowie,
Kina Studyjnego OKF„Iluzja”, DKF
„Rumcajs”, Biblioteki Publicznej
im. dr. Władysława Biegańskiego
w Częstochowie, Antykwarniwww.cgk.czestochowa.pl

-Księgarni „Niezależna”, IV Liceum
Ogólnokształcącego im. Henryka
Sienkiewicza w Częstochowie, Politechniki Częstochowskiej, Kina
Cinema City „Wolność” oraz kolekcjonerów prywatnych i Muzeum
Częstochowskiego
13-14 października impreza
przeniesie się do Kina Studyjnego OKF „Iluzja”. Czekają nas tam
seanse wyjątkowych filmów
dokumentalnych i fabularnych.
Miedzy innymi projekcja „Częstochowy, jakiej nie znamy”
i „Dwóch obliczy miasta”- oryginalnego filmu ukazującego
miasto sprzed sześćdziesięciu
lat z ówczesnym komentarzem
www.cgk.czestochowa.pl

(14.10, godz. 19.00). Po projekcji będzie można porozmawiać
o historii Częstochowy w ramach
spotkania z dr. Juliuszem Sętowskim. Natomiast z okazji Stulecia
Odzyskania Niepodległości wyświetlony zostanie film „Częstochowa lata 1918-1939” w reżyserii
Krzysztofa Kasprzaka (13.10, godz.
16.00). Projekcja zakończy się spotkaniem z twórcami i wykładem
z udziałem pracowników naukowych Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie.
Festiwalowi towarzyszyć będą
również rozmowy z reżyserami,
między innymi z Sylwestrem Chę-

cińskim, twórcą znanego filmu
„Sami swoi”. W OKF zobaczymy
jego etiudy filmowe: „Lato” i „Człowiek nie umiera” (13.10, godz.
17.30). Kolejnym gościem będzie
częstochowski reżyser Michał Tkaczyński. Organizatorzy postanowili pokazać jego film„I tak wszystko widziałam” (13.10, godz. 18.30).
Powstał on w 2016 roku i ukazuje
losy trzech Żydówek, które w dzieciństwie przeżyły koszmar getta.
Film zmusza do refleksji, ukazuje
wpływ zdarzeń z wczesnej młodości na dorosłe życie bohaterek,
które nieustannie poszukują swojego miejsca.
Podczas festiwalu będzie można

również zobaczyć komedię „Idealny facet dla mojej dziewczyny”
z 2009 roku, w reżyserii Tomasza
Koneckiego i Andrzeja Saramonowicza. W rolach głównych zagrali
tam: Marcin Dorociński, Magdalena Boczarska, Izabela Kuna,
Danuta Stenka, Krzysztof Globisz,
Tomasz Karolak. Po filmie planowane jest spotkanie z twórcami
i rozmowy z publicznością (14.10,
godz. 16.00).
V edycja festiwalu jest jubileuszowa i organizatorzy szykują z tej
okazji jeszcze kilka niespodzianek.
Wstęp na wszystkie imprezy jest
wolny.
Elżbieta Hak
PAŹDZIERNIK 2018
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EVVIVA L’ARTE

SZTUKA PLAKATU
Już 26 października w Miejskiej Galerii Sztuki będziemy mieli okazję zobaczyć wyjątkową
wystawę Andrzeja Pągowskiego, przygotowaną z okazji czterdziestolecia jego pracy twórczej.
Artysta posłużył się nietypowym kluczem, wybierając tylko po jednym plakacie z każdego roku.
Są to prace często mniej znane, ale dzięki subiektywnemu wyborowi pokazujące w sposób
szczególny stosunek Pągowskiego do własnej twórczości.

Andrzeja Pągowskiego nie trzeba chyba
przedstawiać. To jeden z najsłynniejszych
polskich grafików i plakacistów, uważany za
przedstawiciela lub kontynuatora Polskiej
Szkoły Plakatu. I to właśnie projektowanie plakatów przyniosło mu uznanie w świecie sztuki. Debiutował w 1977 roku afiszem do sztuki
Fredry „Mąż i żona” i od razu dostał za niego
brązowy medal na Biennale w Brnie. W latach
osiemdziesiątych jego prace odwiedziły nieoczywiste w tym czasie miasta: Sofię, Berlin,
Paryż, Londyn, Sztokholm i Getyngę.
Prace Pągowskiego były doceniane między
innymi w konkursach na Najlepszy Plakat
Warszawy i Najpopularniejszy Plakat Miesiąca. Artysta był również wielokrotnie wyróżniany w konkursach magazynu „The Hollywood Reporter” na Najlepszy Plakat Filmowy
i Telewizyjny w Los Angeles (tzw. plakatowe
Oscary) oraz w Międzynarodowym Konkursie na Plakat Filmowy w Chicago. Na swojej
autorskiej stronie artysta pisze: „Od najmłodszych lat rysowałem, malowałem, pisałem
wiersze. Nadal to robię. Stworzyłem kilka
scenografii, kilkanaście murali, kilkadziesiąt
okładek, kilkaset portretów, kilka tysięcy rysunków, ale najbardziej dumny jestem z ponad 1300 plakatów”.
Do wielkich entuzjastów jego twórczości
należeli m.in. Krzysztof Kieślowski i Andrzej
Wajda. Temu pierwszemu Pągowski robił
wszystkie plakaty filmowe aż do „Niebieskiego”, a Wajdzie towarzyszył graficznie przy
wielu przełomowych obrazach, chociażby
przy „Człowieku z żelaza”. Kultowy jest też
plakat do „Misia” Stanisława Barei, który powstał w zawierusze wydarzeń sierpniowych
w 1980 roku oraz praca dedykowana „Dziecku Rosemary” Romana Polańskiego.
Dla Pągowskiego plakat jest najkrótszą recenzją filmu, przedłużeniem jego atmosfery.
By dobrze działać, musi nieść podobne przesłanie i wydobywać elementy najbardziej
drażniące. Plakat może operować brzydotą
lub pięknem, najważniejsze jednak, by był
zauważony. Plakat niezauważony ginie. Cechą wyróżniającą jego projekty jest ostra,
16
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zdecydowana, energiczna kreska i intensywna kolorystyka. Często łączy się to właśnie z przymiotami Polskiej Szkoły Plakatu.
Pągowski lubi prowokować, balansować
na granicy, ale chętnie posługuje się także
metaforą. Dba o odręczny rysunek i o kolorystykę. Na plakatach najczęściej pojawia
się człowiek, który jest w końcu najlepszym
nośnikiem emocji, z czego plakacista doskonale zdaje sobie sprawę.

ESTETYKA UŻYTKOWA
Od 26 października będzie
można oglądać w Miejskiej
Galerii Sztuki wystawę wzornictwa „Ciepło”, która stawia pytania
o związki sztuki z użytecznością. Czy wobec przedmiotów
codziennego użytku można użyć
określenia „dzieło”? Jak układają
się proporcje między funkcjonalnością a pięknem? Czym
właściwie jest sztuka designu?
Pytania te rozważyć można na
dobrych przykładach – dziesięciu
grzejnikach wyróżnionych
i nagrodzonych w kilku edycjach
organizowanego od 2008 roku
konkursu TERMA DESIGN.

Afisze filmowe to jednak tylko jedna kategoria twórczości artysty. Dużą grupę stanowią
także plakaty robione dla polskich teatrów.
Są wśród nich m.in.: „Hamlet” dla Teatru
Dramatycznego, „Mistrz i Małgorzata” dla
Teatru Polskiego czy „Madame Butterfly” dla
Teatru Wielkiego Opery Narodowej. Oprócz
plakatów - o tematyce filmowej, teatralnej,
muzycznej, ale też społecznej (najsłynniejsza
bodaj akcja antynikotynowa wśród młodzieży w Polsce to jego plakat „Palenie jest
do dupy”) - artysta zajmuje się też ilustracjami książkowymi, rysunkami satyrycznymi,
projektowaniem logotypów, kalendarzy,
okładek płyt i czasopism, scenografii teatralnych oraz telewizyjnych. W latach dziewięćdziesiątych, po dużej zmianie polityczno-społeczno-kulturowej, świetnie odnalazł
się w nowej rzeczywistości i pełnił funkcję
dyrektora artystycznego wielu magazynów
m.in. „Scena”, „Moda”, „Playboy”. W tym czasie
powołał także do życia agencję reklamową
„Studio P”. Kilkanaście lat później przekształcił ją w firmę „Kreacja Pro”.

Hest , proj. Olga Dąbrowska, Adam Groch

Chrust, proj. Małgorzata Knobloch

Volc, proj. Maciej Szostak

Pomysłodawcą i organizatorem konkursu jest firma Terma Sp. z o.o. z Gdańska - producent m.in.
grzejników dekoracyjnych, grzałek, maszyn budowlanych i produktów medycznych. Organizatorzy
od początku postawili ważne dla konkursu cele: promowanie młodych, obiecujących projektantów
a także popularyzację sztuki użytkowej i jej roli w życiu człowieka, a znakomite grono jury wyłaniało
najlepsze projekty. Takie też są zamierzenia wystawy – pokazuje ona przedmioty użyteczne, ale i oryginalne, przyciągające uwagę, takie, które mogą stanowić świetny element wnętrz. W większości są
to grzejniki poza produkcją - przygotowane specjalnie na potrzeby wystawiennicze prototypy (wystawy Terma Design są częstym punktem programu Łódź Design Festiwal w Łodzi), widziane jako
dobre wzory, inspiracje, punkty odniesienia do porównań i oczekiwań odbiorców.

JEDNYM OKIEM DARIUSZ DĄBROWSKI

Prace polskiego plakacisty znajdują się dziś
w najsłynniejszych muzeach świata, między
innymi w: Metropolitan Museum of Modern
Art w Nowym Jorku i San Francisco, w Centrum Pompidou w Paryżu, Stripped House
Museum of Art w Tokio, Circulo de Bellans Artes w Madrycie, Poster Museum w Lahti, Muzeum Plakatu w Warszawie. W Częstochowie
będziemy mieli okazję obejrzeć naprawdę
wyjątkową wystawę. Komu nie uda się dotrzeć na wernisaż, ma szansę zobaczyć ekspozycję „Andrzej Pągowski 40/40” aż do 2 grudnia. Tego po prostu nie można przegapić!
Sylwia Góra
www.cgk.czestochowa.pl

www.cgk.czestochowa.pl
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MUZYKA

MIASTO Z PASJĄ

POTYCZKA
NA RYMY

SPLOT ŻYCIA Z TAŃCEM
Wszystko zaczęło się od tego, że grupa dziewcząt
postanowiła spleść swoje życie z tańcem.
Dziś „Splot” to prężnie działająca grupa taneczna,
zdobywająca uznanie w całej Polsce.
W tym roku obchodzi jubileusz 40. urodzin.

Czysta artystyczna rywalizacja w skondensowanej formie.
Wielka Bitwa Warszawska to najważniejsza
impreza freestyle’owa w kraju. Jej początki
w 2003 r. symbolicznie zbiegły się z polską
premierą kultowego filmu „8 mila” - z niezapomnianą rola Eminema, jako młodego rapera
próbującego swoich sił w rapowych bitwach.
Był to okres prawdziwego szału na freestyle
nad Wisłą. Pierwszą edycję WBW wygrał legendarny Rufin MC, ale i kolejne odsłony imprezy
pozwalały odkryć inne wielkie talenty. Turniej
Wolnego Mikrofonu wygrywali między innymi
Duże Pe, Muflon, Eskobar, Flint, Czeski... Wielka

Bitwa Warszawska to zawody dla najlepszych
z najlepszych. By wziąć w niej udział, trzeba
najpierw udowodnić swój talent podczas regionalnych eliminacji. W tym roku okazja do
tego będzie również w Częstochowie. Raperzy
marzący o tym, żeby zabłysnąć na scenie w stolicy, będą rywalizować 19 października w Klubie Rura. Chętni do freestyle’owych zmagań
mogą zgłaszać się do zawodów przez stronę:
wbw.pl. Warto również tego wieczora pojawić
się wśród publiczności, bo widzowie stanowią
niezwykle istotną część widowiska. Niezapomniane wrażenia gwarantowane!
af

MUZYCZNY SIEDMIOŚCIAN
Zgniłość to nowy zespół krakowskiego poety i pianisty Michała Wandzilaka (znanego
oczywiście z projektu Świetliki). Tym razem
do współpracy zaprosił on młodych jazzmanów z Trójmiasta: saksofonistę Michała Ciesielskiego i trębacza Dawida Lipkę (sekcję
dętą Tymona Tymańskiego), kontrabasistę
Macieja Sadowskiego oraz perkusistę Tomasza Kopra. Zgniłość wykluła się z zespołu Jazztliki grającego jazzowe covery największych
szlagierów Świetlików, a jej skład osobowy
śmiało nawiązuje do najlepszych pomorskich
i krakowskich tradycji muzycznych. Obecną
stylistyczną trajektorię zespołu można określić
jako postpostironiczny-postzimnofalowy-postyass. W maju 2017 r. ukazał się dwupłytowy
audiobook Marcina Świetlickiego pt. „Drobna

zmiana” (Wydawnictwo a5), za którego oprawę muzyczną odpowiada Zgniłość. „Drobna
zmiana” to pierwsza na świecie książka do
słuchania, zarejestrowana na żywo z udziałem
improwizującego zespołu i publiczności. Aktualnie Zgniłość jest w trasie promującej drugą
płytę zespołu pt. „Siedmiościan”. Krążek zawiera, obok autorskich kompozycji, szereg zaskakujących muzycznych reinterpretacji (m.in.
„Mmmorderstwo” czy „Przysiadalność”). W nagraniach gościnnie wzięli udział legendarny
trębacz Antoni Ziut Gralak oraz znana aktorka
Julia Kamińska. Płytę promują single „Hotel
Savoy” i „To ten sam wiatr”. Płyta „Siedmiościan”
uzyskała notę TopNote magazynu JazzPRESS
oraz została jedną z pięciu płyt roku 2017 według magazynu „Playboy”.

fot. Alka Murat

Kolejne muzyczne wcielenia
poety Marcina Świetlickiego,
niezmiennie gwarantują moc
estetycznych przeżyć. Artysta
lubi odwiedzać Częstochowę,
dlatego mamy okazję odkrywać
je systematycznie, podczas
występów na żywo u nas
w mieście. Tym razem przyszła
pora na Zgniłość, którą będzie
można usłyszeć już 10 października w Ośrodku Promocji Kultury
„Gaude Mater”.
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Zespół Taneczny „Splot” został założony przez Wandę Tkacz w 1978 roku
w Częstochowie. Początkowo grupa spotykała się w nieistniejącym już Młodzieżowym Domu Kultury przy ul. Pułaskiego, teraz swoją siedzibę ma przy
ul. Kilińskiego 154. Od 1994 roku kierownictwem zespołu zajęła się Joanna
Głód-Knop, która jest m.in. sędzią II stopnia w Polskiej Federacji Tańca.
Przez te wszystkie lata zespół zyskał ogromną renomę w środowisku tanecznym, również poza granicami kraju. Zdobył mnóstwo nagród, w tym
podczas prestiżowych zawodów rozgrywanych w oparciu o rygorystyczne
przepisy International Dance Organization (IDO) oraz World Artistic Dance
Federation (WADF), m.in. European Dance Championship WADF Szczecin
2018, Krajowych Mistrzostw IDO Siedlce, Krajowych Mistrzostw IDO Jazz
Dance Łomianki, Jazz Dance Częstochowa, International Polish Cup Karczew,
XI Letniego Festiwalu Piotra Galińskiego w Wiśle. Z kolei, dzięki zdobytemu
w czerwcu 2018 roku tytułowi I Vice Mistrzów Europy federacji WADF, zespół zaprezentuje się w listopadzie na tegorocznych Mistrzostwach Świata
w Czechach. A w ciągu ostatnich trzech lat tancerze zespołu zdobyli prawie
30 miejsc finałowych w wielu ogólnopolskich czy regionalnych konkursach
o mniejszej randze.
Jesteśmy najprawdopodobniej jedynym w Częstochowie zespołem tanecznym
o tak bogatej tradycji i tak dużych sukcesach, zarówno na rynku lokalnym, jak
i ogólnopolskim czy europejskim. Nie uczymy dzieci tańca, za to uczymy je tańczyć. Nasi instruktorzy wymagają od tancerzy bardzo dużo, ale to dlatego, że
jeszcze więcej wymagają od samych siebie – mówi prowadząca zespół, Joanna
Głód-Knop.
Obecnie zespół tworzy sześć grup podstawowych dla osób w różnym wieku,
znajdujących się na różnych poziomach zaawansowania. Program zajęć jest
dostosowany do indywidualnych możliwości uczestników. Wszyscy ćwiczą
pod okiem profesjonalnych instruktorów tańca z Łodzi, Wrocławia czy Warszawy, którzy dzięki bogatemu doświadczeniu i zaangażowaniu wytrenowali wielu mistrzów Polski, Europy i świata.
Specjalizacją zespołu jest technika tańca jazzowego. Ponadto na wysokim poziomie wprowadzamy technikę tańca klasycznego, modern oraz przygotowujemy solowe i formacyjne choreografie w technikach: jazz, modern, show dance,
balet point oraz PAI. Obowiązkowe są też zajęcia z akrobatyki, jako niezbędny
element podnoszący motorykę, sprawność oraz naukę tzw. „trików akrobatycznych” wykorzystywanych w prezentacjach – wymienia Joanna Głód-Knop.
„Splot” wyróżnia się jednak nie tylko liczbą zdobytych nagród, ale też charakterem swoich działań. Świadczy o tym bogata aktywność społeczna, np. działalność na rzecz dzieci z niepełnosprawnościami lub z biedniejszych rodzin,
które również mogę uczestniczyć w zajęciach. Zespół wspólnie z różnymi organizacjami czy szkołami przygotowuje np. obozy, zbiórki odzieży i żywności.
Przekonuje więc, że taniec to coś więcej niż tylko występ na parkiecie.
Taniec to wszechświat. Wystarczy przyjść, zobaczyć, zakochać się w tańcu, ciężko pracować i szukać siebie. Odkrywać swoje możliwości, przezwyciężać lęki
i słabości. Tańczyć i być wolnym. Opowiadać swoim ciałem historie – podkreśla
Joanna Głód-Knop.
Osoby zainteresowane zajęciami mogą przyjść do siedziby „Splotu” znajdującej się przy ulicy Kilińskiego 154, zadzwonić (tel. 34 372 16 67) lub skontaktować się drogą elektroniczną (splot.czwa@wp.pl). Warto też zajrzeć na
facebookowy profil zespołu.

Zdjęcia z archiwum zespołu

Pojedynki na rymy to jeden z kamieni węgielnych kultury hiphopu. Raperzy na scenie prześcigają się w trudnej sztuce improwizowania
i składania rymów na żywo. Ale nie same umiejętności techniczne są tutaj najważniejsze.
Turniejowe zmagania mają formę potyczek
twarzą w twarz, dlatego równie ważna jest tu
sceniczna charyzma, pewność siebie, umiejętność dominowania przeciwnika i hipnotyzowania publiczności. Dlatego też wszelkie bitwy
freestyle’owe cieszą się taką popularnością
wśród hiphopowych fanów. Obserwowanie
pojedynków raperów to miks koncertowych
doznać z emocjami zawodów sportowych.

fot. Marcin Szczygieł

Wielka Bitwa Warszawska to najbardziej prestiżowa impreza freestyle’owa w kraju.
Co roku najlepsi składacze rymów próbują tam swoich sił, a zwycięzcy rywalizacji
zajmują zasłużone miejsce w panteonie polskiego hiphopu. Częstochowskie eliminacje
do tej imprezy będzie można śledzić 19 października w Klubie Rura.

Michał Wilk
www.cgk.czestochowa.pl
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WYSTAWA
Adam Florczyk: Jak to jest dzisiaj z tą sztuką
ludową? Na ile jest ona ciągle żywą dziedziną twórczą, a na ile to dialog z przeszłością
i odgórnie napędzana potrzeba pamięci
o tradycji?
Ewelina Mędrala-Młyńska: Niektórzy uważają, że, gdy sztuka ludowa wyjdzie ze wsi do
miasta, to automatycznie traci na swej autentyczności. Że, jeśli coś nie jest tworzone na rzeczywiste potrzeby ludu, a jedynie jest dekoracyjną fanaberią, to jest komercyjne, a więc nic
nie warte. Nie ma wątpliwości, że czasy, w których każda z panien powinna była umieć haftować i szyć po to, by przygotować sobie wyprawkę do ślubu, bezpowrotnie minęły, ale czy
należy rozgłaszać śmierć sztuki ludowej, bo jest
ona głównie tworzona na potrzeby zewnętrzne i pięknie prezentuje się na jarmarkach?
Daleka jestem od takich stwierdzeń. Każde
czasy mają swoją specyfikę i osoby obdarzone
niezwykłym darem tworzenia. Bardzo często
umiejętności te są przekazywane z pokolenia
na pokolenie albo są wynikiem poszukiwań
i autentycznej potrzeby obcowania z tradycją.

AŻUROWE
PIĘKNO
Tej jesieni, w Pawilonie Wystawowym Muzeum Częstochowskiego
w Parku im. Stanisława Staszica, możemy podziwiać wystawę podsumowującą
VII Konkurs Sztuki Ludowej. O historii konkursu, uroku koronek i wycinanek
oraz ludowym rękodziele, które inspiruje współczesnych artystów, rozmawiamy
z Eweliną Mędralą-Młyńską, p.o. kierownika Działu
Etnografii Muzeum Częstochowskiego.

zdjęcia: Adam Markowski

Od pewnego czasu da się zauważyć, że młodzi artyści z dużych miast chętnie sięgają
po kulturę ludową. To chwilowa moda, czy
raczej pierwotna potrzeba zachowania kulturowej ciągłości?
To chyba za długo trwa, by nazwać to chwilową
modą. Artyści coraz śmielej sięgają po motywy
tradycyjne, ciężko jednoznacznie stwierdzić,
czy wynika to z potrzeby kulturowej identyfikacji, czy po prostu odpowiada na ich estetyczne
potrzeby. Cokolwiek by jednak nimi nie powodowało, jest to wartościowy trend w sztuce
i warto go śledzić i zgłębiać. To, co morduje
tradycyjne motywy czy wzornictwo, to bezrefleksyjna produkcja masowa i wyciskanie ze
sprzyjającej koniunktury ostatniej kropli. To wydarzyło się na naszym rodzimym rynku z motywami łowickimi. Aktualnie zdobią niemalże
wszystko – ścierki, kubki, odzież, papierowe
serwetki, długopisy. Można je zakupić niemalże w każdym mieście jako pamiątkę z danego
miejsca. Zapominamy o specyfice i różnorodności regionów, miejscowości. Z radością zachłystujemy się byle jaką pstrokacizną.
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W tym kontekście chciałem podpytać, dla
kogo Muzeum Częstochowskie organizuje
Konkurs Sztuki Ludowej? Dla tych, którzy
celebrują tradycję, czy tych, którzy lubią
poeksperymentować sobie z klasycznymi
motywami sztuki ludowej?
Od dwóch edycji oddajemy głos zarówno
osobom skupionym wokół tradycji, jak i tym,
dla których tradycja jest jedynie inspiracją. To
niezwykle interesujące, jak młodzi i nieco starsi
artyści transformują i przetwarzają znane od
dziesiątek lat wzory, motywy i techniki. Warto
się temu przyglądać i to dokumentować, ponieważ jest to sztuka tożsama czasom współwww.cgk.czestochowa.pl

przyglądamy się bacznie transformacjom i inspiracjom, które towarzyszą wycinankarstwu.
Dlaczego w tym roku wycinankom towarzyszą dodatkowo koronki?
Nie chcieliśmy kolejnej edycji poświęcać tylko
wycinance, chcieliśmy oddać głos osobom
zajmującym się innymi dziedzinami sztuki ludowej. Wybór padł na koronki, bo uznaliśmy,
że wspólnym mianownikiem tych dwóch artystycznych działań jest ażur i warto zestawić
jego dwa różne oblicza. To, co na poziomie
organizacyjnym wydawało się doskonale do
siebie pasujące i współgrające, na etapie tworzenia wystawy pokonkursowej stało się nie
lada wyzwaniem. Udało się jednak skomponować niezwykle ciekawą ekspozycję, w której
wszystkie prezentowane prace doskonale ze
sobą korespondują.
Co można zobaczyć w tym roku na wystawie pokonkursowej?
Na konkurs zakwalifikowano 235 prac 91 artystów. Na wystawie zdecydowaliśmy się pokazać nieco ponad połowę z nich. Nie chcieliśmy
przeładować zbytnio przestrzeni i to się udało.
W ekspozycji jest miejsce na oddech, światło,
przez co wycinanki i koronki doskonale się
prezentują. Na wystawie można obejrzeć wycinanki w różnych formatach, te tradycyjne oraz
inspirowane techniką i motywami tradycyjnymi. Koronki – w formie obrusów, serwetek,
zazdrostek czy biżuterii. Prezentujemy bogactwo technik – koronka klockowa, frywolitka,
koronka koniakowska, szydełkowa, koronka
wykonana na drutach, koronka filetowa. Można również zapoznać się z inspiracją w koronce, choć w tej kategorii po VII edycji konkursu
czujemy mały niedosyt. Mamy jeszcze sporo
do odkrycia w temacie.

czesnym i bardzo wiele mówi o nas i o otaczającym nas świecie.
Sam konkurs ma bogatą tradycję. Kolejne
edycje poświęcone były różnym dziedzinom. Może Pani opowiedzieć trochę o historii konkursu?
Konkurs organizowany jest od 2000 roku cyklicznie co trzy lata. Początkowo poświęcony
był wszystkim dziedzinom sztuki ludowej, od
2006 roku zaczęto zawężać krąg profesji, którym dedykowano kolejne edycje. Największą
jak do tej pory edycją była ta z 2009 roku. Nosiła
nazwę „Z nitki i gliny” i miała charakter międzynarodowy. W kręgu zainteresowań organizatora były wtedy: krawiectwo strojów, koronka,
haft, tkactwo, garncarstwo, ceramika. Było to
niezwykłe przedsięwzięcie, zarówno artystycznie, jak i logistycznie. Od 2012 roku w kręgu naszych zainteresowań jest wycinanka, od 2015

Przed wejściem na wystawę możemy podziwiać niezwykłą instalację. Kto ją stworzył?
Autorką instalacji jest artystka, perfomerka
o światowej sławie – NeSpoon. Staramy się,
aby kolejne edycje konkursu niosły w sobie
również pewną wartość dodaną. By nie było
to tylko przedsięwzięcie dla mocno ograniczonego kręgu osób, silnie związanego z kulturą
ludową i tradycją. Ideą konkursu jest przede
wszystkim uświadamianie i popularyzacja materialnego dziedzictwa kulturowego. Ponieważ
od dwóch edycji mocno stawiamy na inspirację w sztuce, dlatego NeSpoon idealnie się w te
nasze założenia wpisała. Od lat śledzę jej działania w miejskich przestrzeniach i zachwyca
mnie ten transfer tradycyjnego wzornictwa do
streetartu. Niezwykle się cieszę, że włączyła się
aktywnie w działania związane z konkursem,
ponieważ jej instalacja doskonale dopełniła
całości przedsięwzięcia. NeSpoon pokazała, jak
twórczo transformować tradycję.
Dziękuję bardzo za rozmowę.
PAŹDZIERNIK 2018
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ZAPOWIEDZI

PhotoArtMedica

Międzynarodowe Salony Fotografii Artystycznej Lekarzy „PhotoArtMedica” organizowane są przez
Okręgową Izbę Lekarską w Częstochowie od 2013 roku. Otwarcie tegorocznej, 6. edycji imprezy,
będzie miało miejsce w Sali Reprezentacyjnej częstochowskiego Ratusza, 20 października o godz. 17.00.

OJCIEC PODRÓŻNIK

Jarek Kania jest częstochowianinem z urodzenia. Bakcyla podróżowania zaszczepili w nim rodzice podczas wycieczek
krajowych i zagranicznych. Jedną z ciekawszych rodzinnych wypraw było dotarcie na Sycylię szlakami torów
kolejowych i wejście na Etnę. Dni były przeznaczone na zwiedzanie, a noce na przejazdy i spanie w pociągach.
Po ukończeniu nauki w IX Liceum
Ogólnokształcącym im. Cypriana
Kamila Norwida, Jarek wyjechał
z Częstochowy na studia do Olsztyna na Warmii. Był to czas, gdy
rozwinął swoje podróżnicze horyzonty. Wraz z poznaną na studiach
Jolą, która ostatecznie została jego
żoną, zaczął regularnie zwiedzać
między innymi Anglię, Francję,
Hiszpanię.
Po studiach pobrali się i w ramach podróży poślubnej podjęli
wyprawę dookoła świata! Zajęło im to 246 dni. Najpiękniejsze
chwile przeżyli, odkrywając krajobrazy Boliwii, czy podziwiając
wschód słońca w Himalajach.
Niezwykłe wrażenie zrobiło na
nich również rozgwieżdżone niebo nad Australią. W głębi lądu,
z dala od osad ludzkich, nieboskłon był wolny od zanieczyszczenia światłem, przez co widać
było nieskończenie wiele obiektów, wybijających się z mroku.
Z podróży wrócili nie tylko jako
małżeństwo, ale również jako rodzice małej Róży. Opowiadając
historię tej wyprawy na Kolosach
- jednym z najbardziej elitarnych
festiwali podróżniczych w Polsce
- bezapelacyjnie podbili serce
publiczności. W głosowaniu na
najciekawszą prezentację imprezy nagroda przypadła właśnie im.
Oczywiście to był dopiero początek ich rodzinnych wojaży. Gdy
Róża miała 9 miesięcy, przeszli,
z nią w wózku, 250 km szlaku św.
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Jakuba z Porto do Santiago de
Compostela. Później, gdy Róża
miała 1,5 roku, a Jola była w piątym miesiącu ciąży, wybrali się
koleją transsyberyjską nad Bajkał.
Dziś ich rodzina jest już pięcioosobowa: tata Jarek, mama Jola
oraz córeczki Róża, Berenika
i Sara. Dzieci oczywiście nie zmieniły ich podróżniczego podejścia
do życia. Wystarczyło je jedynie
nieco przemodelować pod potrzeby wszystkich członków wypraw. Praktyka pokazała, że im
młodsze dziecko, tym lepiej znosi
wojaże. Póki spędza swój czas
w chuście lub wózku, łatwiej się
z nim obejść. Więcej uwagi trzeba
poświęcić dzieciom, gdy zaczynają chodzić i dyskutować. Nieco
później, kiedy zaczynają więcej
rozumieć i gotowe są na kompromisy, podróże znów stają się
łatwiejsze. Dzieci w sposób naturalny są ciekawe otaczającego je
świata i trzeba to tylko umiejętnie

wykorzystać. Najmłodsi lubią też
podejmować wyzwania, dlatego
starsze córki Jarka i Joli podczas
podróży po Ameryce Południowej miały już wyznaczone role.
Mogły nosić swoje bagaże i karmić młodszą siostrę.
Obecnie Jarek prowadzi bloga„Ojcowska strona mocy”. Opisuje tam
między innymi, jak podróżować
z dziećmi i planować wspólne wyjazdy. Dzieli się też anegdotami.
Wiem już, dlaczego powstały hotele
dla dzieci - pisze Jarek. - Pewnego
wieczoru, w Kolumbijskiej Cartagenie, postanowiliśmy pójść na basen
na hotelowym dachu. Pełną rodziną, w 5 osób. Dziewczyny wpadły
do wody, rozbijając aurę romantycznych kolacji i spotkań dziejących się wokoło. Gdy weszli z krzykiem, nastrój opadł. Dzięki temu
wiem, że hotele dla dzieci mają sens.
Oprócz podejmowania tematów czysto turystycznych, Jarek
pisze na blogu również o innych

aspektach rodzicielstwa. Radzi, jak
wprowadzać dzieci w świat nowoczesnych technologi, jak spędzać
z nimi czas, czy zachęcić je do
nauki języków. Jego córki uczą się
języka angielskiego w szkole, bez
dodatkowych zajęć. Jednocześnie rodzice starają się pokazać im
w praktyce, jak bardzo znajomość
języków obcych jest potrzebna.
W zeszłym roku, na lotnisku w Singapurze, najstarsza córka bardzo
chciała napić się gorącej czekolady
– opowiada tata podróżnik - Powiedzieliśmy, że może to zrobić, pod
warunkiem, że sama o tę czekoladę
poprosi. Mimo początkowych oporów i strachu misja zakończyła się
sukcesem, a córka poznała prawdziwą wagę znajomości języków
obcych, nawet w najprostszych sytuacjach. Dla ośmiolatki był to nie
lada sukces.
Blog „Ojcowska strona mocy” to
doskonała lektura dla wszystkich,
którzy mają wątpliwości, czy warto podróżować z dziećmi. Często
to, co wydaje się nam straszne, jest
wyłącznie wytworem naszej wyobraźni – mówi Jarek. - Dla nas
podróżowanie było naturalne, więc
i obecność dzieci w podróży była
czymś oczywistym. Podróżując
z dziećmi, dobrze jest jednak dawkować sobie wrażenia. Na początku
warto jest po prostu pojechać poza
miasto i spędzić tam chociażby
weekend.
Daniel Zalejski
www.cgk.czestochowa.pl

1

W dotychczasowych odsłonach ,,Salonu”
wzięło udział 237 medyków z 24 krajów świata. Zaprezentowali oni aż 2586 niesamowitych fotografii, z których każda była wyjątkowa i niepowtarzalna. Różnorodna tematyka,
warsztat i spojrzenie na świat sprawiają, że
PhotoArtMedica zawsze jest bardzo interesującym wydarzeniem artystycznym.
Cztery lata temu wystawa zwróciła uwagę
światowej organizacji fotograficznej FIAP
(Międzynarodowa Federacja Sztuki Fotograficznej), która zdecydowała się objąć wydarzenie swoim patronatem. Od pierwszej
edycji Patronaty Honorowe nad imprezą
sprawują również Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej w Warszawie oraz Prezydent Miasta
Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk, a Patronat merytoryczny Stowarzyszenie Twórców Fotoklub Rzeczypospolitej Polskiej. ks

2
1. Leonid Goldin, „Differentage”
2. Grand Prix 2016,
Andrzej Kajetanowicz, „Ulica
z wodospadem”
3. Brązowy Medal Fotoklubu RP
2013, Jarosław Rajczyk, „Wyścig
z czasem”
4. Grand Prix 2015, Paul Byrne,
„Subaqua”

3

4

ALBUM Z POCZTÓWKAMI
,,Region Częstochowski jako województwo na dawnej
pocztówce” to pieczołowicie wykonany album zawierający w sobie ponad kilkaset pocztówek dokumentujących historię regionu Częstochowy z okresów przed,
w trakcie i po dwóch wojnach światowych. Zbiory te
dotyczą wszystkiego, co nadawało charakter Częstochowie na przestrzeni lat. Autor publikacji, Zbigniew
Biernacki - częstochowski antykwariusz księgarni
,,Niezależna” - jest doskonałym przykładem osoby
kochającej miasto. Zna każdą opowieść i historyczny
fakt, które istotnie wpłynęły na Częstochowę. Większość pocztówek, dokumentów i zdjęć, które zewww.cgk.czestochowa.pl

brał w tym albumie, to unikaty. Występują wyłącznie
w jednym, unikatowym egzemplarzu i każdy z nich
związany jest z jakąś wyjątkową opowieścią.
,,Region Częstochowski jako województwo na dawnej pocztówce” to doskonała propozycja zarówno dla
osób zaznajomionych z historią miasta, jak i tych, które
dopiero rozpoczynają swoją przygodę z odkrywaniem
Częstochowy.
Album został wydany nakładem własnym w 1000 egzemplarzach. Spotkanie promujące to wydawnictwo
odbędzie się w częstochowskim Ratuszu 5 października
o godz. 18.00. ks
PAŹDZIERNIK 2018
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SPACER Z JULKIEM

Ul. Warszawska, róg ul. Prostej
(obecnie Mirowskiej) ok. 1914 r.

Plac przy ul. Senatorskiej po odgruzowaniu
(tu znajduje się Puchatek)

Stary Rynek

Projekt domu handlowo-usługowego wykonany
przez Mariana Kruszyńskiego. Ze zbiorów Pawła Kruszyńskiego.

Ul. Mirowska (w głębi kamienica przy ul. Warszawskiej)

Ul. Warszawska (w tym miejscu stoi Puchatek)

Stary Rynek to miejsce pamiętające najdawniejsze dzieje
Częstochowy, milczący świadek zmiennych losów naszego
miasta. Rynek wytyczony został przed rokiem 1377,
równocześnie z nadaniem Częstochowie praw miejskich.
Jego lokalizacja podyktowana była m.in. pobliskim brodem
na spławnej wówczas Warcie i Traktem Krakowskim,
krzyżującym się w tym miejscu z Traktem Wieluńskim.
Rynek uzyskał kształt prostokąta, z wybiegającymi z jego naroży - na osi północ-południe
– ulicami. Na środku Rynku od XVI w. stał drewniany ratusz, regularnie niszczony w kolejnych
stuleciach. Po spaleniu go przez wojska austriackie w 1809 r., został ostatecznie rozebrany w roku 1817. Odtąd funkcję ratusza pełniła
prawdopodobnie okazała kamienica pod nr. 18.
W latach 1823–1826 nastąpiło połączenie Starej i Nowej Częstochowy w jeden organizm
miejski. Ze względu na przeniesienie około
1829 r. siedzib władz municypalnych do nowego ratusza przy rynku św. Jakuba (obecnie
plac Biegańskiego) rozpoczął się okres spowolnienia rozwoju tej części miasta. W latach
międzywojennych Stary Rynek stanowił centralny punkt ówczesnej dzielnicy żydowskiej.
24
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STARY RYNEK I PUCHATEK

Podczas okupacji znalazł się w samym środku
getta utworzonego przez Niemców wiosną
1941 r. Podczas jego tragicznej likwidacji, jesienią roku 1942, zabudowa zachodniej pierzei
rynku została zrujnowana.
W 1950 r. dokonano rozbiórki ruin pomiędzy ul.
Warszawską a Rynkiem. Zlikwidowano wówczas wąską (3–4 m) ulicę Gęsią, która biegła
między rzędami zabudowy pierzei zachodniej;
była ona łącznikiem między ulicą Mirowską
(dawniej Kościelna, później Prosta) a Mostową.
W dawnych czasach warsztaty rzemieślnicze
i sklepy przy tej uliczce nadawały jej charakter małego pasażu handlowego. Kamienice
mieszkalne zwrócone były frontami do Rynku,
zaś od strony ul. Warszawskiej w większości
były oficyny gospodarcze. Z planu regulacyj-

nego z 1823 r. wynika, że posesje wychodzące
na Rynek były wąskie, przypominając w ten
sposób średniowieczną zabudowę.
Na początku lat 60. Przedsiębiorstwo Budowlane Kopalnictwa Rud Żelaza w Częstochowie
planowało wznieść tuż przy Rynku, u zbiegu
ulic Warszawskiej i Mostowej 8-kondygnacyjny biurowiec. W roku 1968 „Życie Częstochowy” doniosło o koncepcji budowy jeszcze
wyższych budynków na terenie oczyszczonym z ruin. Na szczęście do realizacji tych molochów nie doszło. W latach 70. wzniesiono
jednak dwa bloki mieszkalne, które kształtem
i wielkością też nie pasowały do otoczenia.
W 1975 roku na terenie zajmowanym wcześniej przez zabudowania pierzei zachodniej
Rynku (w latach 70. - pl. Marchlewskiego),
www.cgk.czestochowa.pl

Kombinat Budownictwa „Śląsk-Północ” wybudował dom handlowo-usługowy. Od znajdującego się w nim sklepu z artykułami dziecięcymi cały budynek zapisał się w pamięci
częstochowian jako „Puchatek”. Budynek,
stojący frontem do ulicy Warszawskiej, zaprojektował w 1974 r. architekt Marian Kruszyński,
autor szeregu ciekawych obiektów na terenie Częstochowy, m.in. komendy policji przy
ul. Popiełuszki („trójkąt”), kawiarni i lodziarni
„Delicje” przy al. Armii Krajowej i stojącego
obok bloku - „falowca”. Kruszyński dostosował obiekt do wysokości otaczającej go zabudowy. W elewacji umieszczono „meander”
podkreślający pionowy podział budynku. Od
strony rynku (wówczas był to plac Marchlewskiego) pawilon wyposażono w podcienie
www.cgk.czestochowa.pl

i otwarte patio.
Obiekt od chwili jego wzniesienia budził kontrowersje – miał swoich zwolenników i przeciwników. Zdaniem oddziału częstochowskiego Stowarzyszenia Architektów Polskich
„budynek wpisał się w zabytkowe otoczenie
i wysokością i podziałem elewacji nawiązujących do historycznych szerokości działek zajmowanych do wojny przez kamieniczki”. Pomieszczenia w pawilonie (o powierzchni 2100 m²)
pierwotnie zajmowały: na parterze Rolniczy
Dom Towarowy, na piętrze restauracja „Staromiejska” (było w niej 150 miejsc), duży sklep
spożywczy, zakład krawiecko-kuśnierski, apteka i wspomniany sklep z artykułami dziecięcymi „Puchatek”. Od roku 1989 w miejscu
restauracji pojawił się salon gier „Bingo”. W la-

tach 90. był tu salon sukien ślubnych „Wanda”,
a od strony rynku funkcjonowała księgarnia.
W początkach XXI wieku górę zajął sklep
z meblami i artykułami RTV i AGD, a w 2011 r.
część powierzchni na parterze drogeria znanej
sieci oraz lokal, w którym można było spędzić
czas na tańcach i spotkaniach towarzyskich.
Dokonywano też ingerencji w pierwotne założenie architektoniczne gmachu; w końcu
roku 2010 na parterze od strony południowej
poszerzono budynek, likwidując podcień. Na
przestrzeni ostatnich kilkunastu lat pojawiały
się różne koncepcje na zagospodarowanie coraz bardziej podupadającego obiektu. Żadna
z nich nie znalazła jednak uznania u właścicieli
„Puchatka”.
Juliusz Sętowski
PAŹDZIERNIK 2018
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01.10 poniedziałek

02.10 wtorek

V Peron Częstochowa: Finał II Plenerowej gry miejskiej
godz. 13.00-14.00
Zgłoszenia: galeriateatrufrompoland@vp.pl
Dworzec PKP (od strony Alei Wolności)

2-3 października
V Peron Częstochowa: Testowanie „Gier z Częstochową
w tle”
Centrum Kultury Zespołu Szkół Ekonomicznych,
ul. Augustyna 28/30

Seans filmowy:
= „Tajemnica Silver Lake”- godz. 13.30
= „Zegar czarnoksiężnika” – godz. 16.00
= „Kamerdyner” - godz. 18.00
= „Dogman” - godz. 20.45
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”,
Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

Spektakl teatralny: „Tajemniczy Ogród” - godz. 10.00
Teatr im. A. Mickiewicza, ul. Kilińskiego 15
Bilety: 20 zł
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
Seans filmowy:
= „Tajemnica Silver Lake”- godz. 13.30
= „Zegar czarnoksiężnika” – godz. 16.00
= „Kamerdyner” - godz. 18.00
= „Dogman” - godz. 20.45
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, Aleja Najświętszej Maryi Panny 64
Konsultacje specjalistyczne ECK:
= Oligofrenopedagog, Tyflopedagog Terapeuta specyficznych trudności w nauce matematyki i fizyki
- godz. 15.00 – 16.00
= Specjalista terapii patologii zachowań, Oligofrenopedagog, Tyflopedagog, Terapeuta specyficznych trudności w nauce języka polskiego – godz. 16.00 – 17.00
Edukacyjne Centrum Konsultacji przy SOSW nr 1,
ul. Legionów 54 a, tel. 34 360 10 72

„Dogman”
1-4 października - godz. 20.45
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”,
Aleja Najświętszej Maryi Panny 64
Rewelacja tegorocznego festiwalu Cannes! Złota
Palma dla Najlepszego Aktora. Najnowszy film Matteo
Garone („Pentameron”, „Reality”, „Gomorra”). Skąpane
w deszczu i kokainie włoskie miasteczko i opowieść
o małym, wielkim człowieku - psim fryzjerze, który
musi się odgryźć.
To historia trzydziestoparoletniego Marcello (Marcello
Fonte), który mieszka razem z ukochaną córeczką i na
co dzień zajmuje się strzyżeniem psów. Mieszkańcy włoskiego miasteczka wiedzą, że Marcello nie
skrzywdziłby nawet muchy. Niepozorny, ale lubiany
przez wszystkich, dzieli swój czas między pracę,
wychowywanie córki i okazjonalny handel kokainą.
Z powodzeniem unika kłopotów, przynajmniej dopóki
nie pojawia się Simone - trzęsący całą okolicą, wiecznie
naćpany osiłek. Kiedy po raz kolejny bezwzględnie wykorzysta naiwność Marcella, psi fryzjer będzie musiał
się odgryźć - postanawia zawalczyć o swoją godność
i obmyśla nieoczekiwaną zemstę.
Muzyczna Strefa Brzdąca – godz. 16.00-16.45
zajęcia umuzykalniające dla dzieci w wieku od 1 do 3 lat
= Strefa Brzdąca – godz. 17.00-17.45
zajęcia plastyczno-sensoryczne dla dzieci w wieku
od 1 do 3 lat
Zgłoszenia: tel. 501 011 475
Pracownia Artystyczna Wielokropka, Aleja Niepodległości 41 a
Koszt: 25 zł za zajęcia
=

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

Mali Twórcy – godz. 16.00-17.30
Zajęcia artystyczne dla dzieci w wieku od 5 do 8 lat
Zgłoszenia: tel. 501 011 475
Pracownia Artystyczna Wielokropka, Aleja Niepodległości 41 a
Koszt: 30 zł
„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
Klubowy konkurs mów humorystycznych i odpowiedzi na
gorące pytania
Techniczne Zakłady Naukowe, ul. Jasnogórska 84/90

03.10 środa
Światowy Dzień Dobroci dla Zwierząt
Zajęcia plastyczne dla dzieci z wykorzystaniem techniki
decoupage’u
Biblioteka Publiczna, Filia nr 21, ul. Orzechowa 14
Spektakl teatralny: „Tajemniczy Ogród” - godz. 10.00
Teatr im. A. Mickiewicza, ul. Kilińskiego 15
Bilety: 20 zł
Seans filmowy:
= „Tajemnica Silver Lake”- godz. 13.30
= „Zegar czarnoksiężnika” – godz. 16.00
= „Kamerdyner” - godz. 18.00
= „Dogman” - godz. 20.45
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, Aleja Najświętszej Maryi Panny 64
„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

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

„Witaminy w suplementach, czy to dobry sposób na
zdrowie?” - godz. 17.00
Spotkania dotyczące zdrowego stylu życia, odżywiania,
diety, typowania metabolicznego
Biblioteka Publiczna, Aleja Najświętszej Maryi Panny 22
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
„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
Stolik pełen bajek - godz. 16.00-17.30
Spotkania o charakterze literacko-plastycznym dla dzieci.
Obowiązują wcześniejsze zapisy: tel. 34 322 31 04,
filia10@biblioteka.czest.pl
Biblioteka Publiczna, Filia nr 10, ul. Michałowskiego 20
Artystyczne podróże przez kraje małe i duże
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
Msza Święta i Wieczór w hołdzie Rodakom Wilna,
Grodna, Nowogródka, Krzemieńca, Łucka, Ostroga,
Porycka, Kisielina, Lwowa, Kamieńca Podolskiego,
Baru i wszystkich miast, miasteczek i wiosek, Ziemi
Przedmurza Chrześcijaństwa - godz. 18.00
Wspólne śpiewanie ocalonych od zapomnienia, ukrytych
pod sercem pieśni i piosenek, poezja i obrazy.
Kościół pw. św. Wojciecha, ul. Brzeźnicka 59

Artystyczne podróże przez kraje małe i duże
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
„Kto nam objaśnia świat? Czyli jak kobiety odzyskały
głos” - wykład Elżbiety Karolczyk – godz. 18.00
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1
Tanecznym krokiem - Czwartkowy Wieczór z Chórem
Filharmonii Częstochowskiej Collegium Cantorum
godz, 19.00
Wystąpią: Chór Filharmonii Częstochowskiej Collegium
Cantorum, Janusz Siadlak – dyrygent, Olga Wowkotrub –
fortepian, Jacek Woleński - prowadzenie koncertu.
Filharmonia Częstochowska, ul. Wilsona 16
Jazzowe Tadeuszki: Koncert Barbary Piotrowskiej
godz. 19.00
Jazz Club Five O`Clock, ul. Wilsona 16

05.10 piątek
Spektakl teatralny:
= „Tajemniczy Ogród” - godz. 10.00
Bilety: 20 zł
= „Poniżej pasa” - godz. 19.00 /premiera nauczycielska/
Bilety: 25 zł
Teatr im. A. Mickiewicza, ul. Kilińskiego 15
Seans filmowy:
= „Dotknij nieba”- godz. 12.00
= „Krzysiu, gdzie jesteś?” – godz. 14.00
/Młody Iluzjonista/
= „Czyściciele internetu” - godz. 16.15

„Kler” - godz. 18.00 i 20.30
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, Aleja Najświętszej Maryi Panny 64
=

Sowy z bibuły - godz. 16.00-18.00
Warsztaty plastyczne dla dzieci w wieku 4-10 lat
Biblioteka Publiczna, Filia nr 14, ul. Norwida 17/21
Konsultacje komputerowe - godz. 11.00 – 13.00
Zajęcia skierowane do osób starszych, mających problemy
z obsługą komputera. Obowiązują wcześniejsze zapisy:
tel. 34 322 31 04.
Biblioteka Publiczna, Filia nr 10, ul. Michałowskiego 20
Promocja książki Zbigniewa Biernackiego „Region Częstochowski jako województwo na dawnej pocztówce”
godz. 18.00
Muzeum Częstochowskie, Ratusz, Aleja Najświętszej Maryi Panny 45
Więcej s. 23
V Peron Częstochowa:
= Otwarcie wystawy zbiorowej „Przestrzeń intymna –
Atina 003”- godz. 18.00
Karol Barton (Kraków), Elżbieta Chodorowska (Częstochowa), Urszula Chodorowska (Łódź), Wioletta Cielecka
(Rzeszów), Joanna Chwastek (Mysłowice), Karolina Gołczyk
(Wrocław), Anita Grobelak (Częstochowa), Monika Hartman
(Katowice), Małgorzata Kania (Katowice), Alicja Kowalska
(Częstochowa), Altea Leszczyńska (Częstochowa), Agnieszka Musiał (Warszawa), Rozalia Nowak (Poznań), Tomasz
Nowicki (Częstochowa), Julia Panek „Dżulia Pank” (Częstochowa – Poznań), Anastasija Padło (Kraków), Marian Panek
(Częstochowa), Beata Sadowska - Petryczka (Częstochowa),
Joanna Sidorowicz (Częstochowa)
= V edycja Zobacz Częstochowę – pokonkursowa
wystawa fotografii - godz. 19.00
= Legion of power – impreza muzyczna - godz. 20.00
Scena TfP, Aleja Najświętszej Maryi Panny 2
Wstęp wolny

04.10 czwartek

Seans filmowy:
= „Krzysiu, gdzie jesteś?” – godz. 11.00
/Młody Iluzjonista/
= „Dotknij nieba” - godz. 14.00
= „Kler” - godz. 16.00
= „Aida” - godz. 18.55 /Met Opera Live in HD –
transmisja z Nowego Jorku/
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, Aleja Najświętszej Maryi Panny 64
Warsztaty z koronki koniakowskiej - godz. 11.00–15.00
Prowadząca: Małgorzata Pawlusińska. Warsztaty dla osób
powyżej 16 roku życia.
Obowiązują wcześniejsze zapisy: tel. 504-757-502
Muzeum Częstochowskie, Pawilon Wystawowy, Park im. S. Staszica
Spektakl teatralny „Nikt nie jest doskonały”
godz. 18.00
Klub „Politechnik”, Aleja Armii Krajowej 23/25

07.10 niedziela
VII Grand Prix w tenisie stołowym o Puchar Prezesa
Klubu Uczelnianego AZS UJD Organizator: KU AZS UJD
Hala Sportowa Akademickiego Centrum Sportowego,
ul. Zbierskiego 6

Seans filmowy:
= „Tajemnica Silver Lake”- godz. 13.30
= „Zegar czarnoksiężnika” – godz. 16.00
= „Kamerdyner” - godz. 18.00
= „Dogman” - godz. 20.45
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”,
Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

www.cgk.czestochowa.pl

Otwarcie Pracowni Tęczówka:
= warsztaty tworzenia pacynek dla dzieci powyżej
6 roku życia – godz. 11.00-13.00
= warsztaty graficzne – druk wklęsły na papierze –
sucha igła dla dzieci powyżej 10 roku życia
godz. 13.30-15.30
= warsztaty graficzne – druk wypukły na papierze
i tkaninie - linoryt i MOKULITO, dla dzieci powyżej 10
roku życia – godz. 16.00- 18.00
Pracownia Tęczówka, ul. Dekabrystów 1
Wstęp wolny

Spektakl teatralny: „Poniżej pasa” - godz. 19.00
/prapremiera/
Teatr im. A. Mickiewicza, ul. Kilińskiego 15
Bilety: 40 zł

Muzyczna Strefa Brzdąca – godz. 10.00-10.45
zajęcia umuzykalniające dla dzieci w wieku od 1 do 3 lat
= Strefa Brzdąca – godz. 11.15-12.00
zajęcia plastyczno-sensoryczne dla dzieci w wieku
od 1 do 3 lat
= Strefa Twórcza Malucha – godz. 17.00-18.00
zajęcia plastyczno-sensoryczne dla dzieci w wieku
od 3 do 5 lat
Zgłoszenia: tel. 501 011 475
Pracownia Artystyczna Wielokropka, Aleja Niepodległości 41 a
Koszt: 25 zł za (zajęcia dopołudniowe), 30 zł (zajęcia popołudniowe)
=

V Peron Częstochowa:
= Litera-liaCz - godz. 17.00-18.00
Akcja dla młodzieży Stowarzyszenia Yes, I can
= „Auto – portret” – godz. 18.00
Finisaż wystawy Anity Grobelak i instalacja
„Oczekiwanie”
Scena TfP, Aleja Najświętszej Maryi Panny 2

I liga w piłce siatkowej mężczyzn: Exact Systems
Norwid Częstochowa - Stal Nysa
Organizator: SSS-J Siatkówka 2002
Hala Sportowa IX LO im. C.K. Norwida, ul. Jasnogórska 8

Festiwal „42-200 Monodram”:
= Spektakl „Jaskółka” godz. 18.00
= Spektakl „Biały na białym” - godz. 19.30
Scena TfP, Aleja Najświętszej Maryi Panny 2
Więcej s. 12

Spektakl teatralny: „Tajemniczy Ogród” - godz. 10.00
Teatr im. A. Mickiewicza, ul. Kilińskiego 15
Bilety: 20 zł

Galeria Literacka - godz. 17.00
Warsztaty pisarskie Towarzystwa Galeria Literacka
Muzeum Częstochowskie. Dom Poezji – Muzeum Haliny
Poświatowskiej, ul. Jasnogórska 23

06.10 sobota

Szlakiem miejskich obiektów sportowych, wycieczka
rowerowa - godz. 10.00
Prowadzący: Juliusz Sętowski
Zbiórka na Placu Biegańskiego

„Czyściciele internetu”
5, 7-10 października- godz. 16.15
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”,
Aleja Najświętszej Maryi Panny 64
Każdego dnia, co minutę, 500 godzin materiału filmowego jest przesyłanych na YouTube, 450 000 tweetów jest
publikowanych na Twitterze, a 2,5 miliona postów na Facebooku. Jego współzałożyciel, Mark Zuckerberg, obiecał kiedyś,
że Facebook będzie bez ograniczeń dzielić się wszystkim z każdym, ale okazało się, że jest zupełnie inaczej. Internet nie
jest wcale tak neutralny, demokratyczny i wolny, jak się nam z pozoru wydaje. Film „Czyściciele internetu” przedstawiają kulisy, skutki i ofiary internetowej cenzury, która w dużej mierze zarządzana jest w krajach Trzeciego Świata. Film
śledzi pięciu spośród tysięcy outsourcingowanych przez Dolinę Krzemową „cyfrowych śmieciarzy”, których praca polega
na usuwaniu „nieodpowiednich” treści z internetu. Przeciętny „czyściciel” musi codziennie obejrzeć i ocenić tysiące
obrazów i nagrań, co pozostawia trwały ślad na jego psychice.

www.cgk.czestochowa.pl

Seans filmowy:
= „Krzysiu, gdzie jesteś?” – godz. 11.00
/Młody Iluzjonista/
= „Dotknij nieba”- godz. 14.00
= „Czyściciele internetu” - godz. 16.15
= „Kler” - godz. 18.00 i 20.30
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, Aleja Najświętszej Maryi Panny 64
XV Rodzinny Piknik – godz. 12.00-16.00
Impreza przygotowywana jest dla wszystkich osób
z niepełnosprawnością i ich rodzin z całego subregionu
częstochowskiego.
Organizator: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 5
w Częstochowie
Park Lisiniec
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Zwiedzanie wystawy „Odkrywanie Częstochowy. Malarstwo i rysunek Władysława Ratusińskiego” z autorem
godz. 16.00
Muzeum Częstochowskie, Ratusz, Aleja Najświętszej Maryi Panny 45

Koncert Kortez „Hej Wy” - godz. 20.00
Gość specjalny: Panieneczki.
Organizator: Good Taste Production.
Filharmonia Częstochowska, ul. Wilsona 16

Koncert Moc-art
Organizator: Częstochowskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób
Niepełnosprawnych Perasada
Miejski Dom Kultury w Częstochowie, ul. Łukasińskiego 50/68

Festiwal „42-200 Monodram”:
= Spektakl „Dobra Zwrotka” godz. 18.00
= Spektakl „Ataraksja” - godz. 19.00
= Spektakl „ HOMOSOVIETICUS czyli o praźródłach
naszego obecnego stanu, czyli ciągle aktualny opis
obyczajów z czasów Michaiła Zoszczenki” - godz. 20.00
Scena TfP, Aleja Najświętszej Maryi Panny 2
Więcej s. 12

Seans filmowy: „Księgarnia z marzeniami”
godz. 18.00
DKF „Rumcajs”, „Klub Politechnik”, Aleja Armii Krajowej 23/25

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

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

08.10 poniedziałek
Seans filmowy:
= „Dotknij nieba”- godz. 12.00
= „Krzysiu, gdzie jesteś?” – godz. 14.00
/Młody Iluzjonista/
= „Czyściciele internetu” - godz. 16.15
= „Kler” - godz. 18.00 i 20.30
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

09.10 wtorek
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
„Biblioteka Malucha” - godz. 11.00 – 12.00
Zajęcia dla dzieci w wieku 2–4 lata (które nie uczęszczają
do przedszkoli) i ich opiekunów
Biblioteka Publiczna, Oddział dla Dzieci i Młodzieży,
Aleja Kościuszki 4
Spektakl teatralny: „Stopklatka” - godz. 12.00
Teatr im. A. Mickiewicza, ul. Kilińskiego 15
Bilety: 20 zł
„Jimmy Skinner – Gwiazda hillbylly music lat
50- tych” - W samo południe z muzyką country
Mirosława Desperaka - godz. 12.00
= Warsztaty tańca dawnego– godz. 19.00
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1
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:
= „Dotknij nieba”- godz. 14.00
= „Czyściciele internetu” - godz. 16.15
= „Kler” - godz. 18.00 i 20.30
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

Koncert Kortez „Hej Wy”
8 października - godz. 20.00
Filharmonia Częstochowska, ul. Wilsona 16
Tej jesieni Kortez zagra kilkadziesiąt koncertów o retrospektywnym charakterze. Zawita również do Filharmonii Częstochowskiej. Będzie można tam posłuchać
wybranych piosenek ze wszystkich dotychczasowych
wydawnictw wokalisty. Trasę „Hej Wy” poprzedziło
ukazanie się „Mini domu”, zbioru EPek pochodzących
z podwójnie platynowego albumu „Mój dom”. Na płycie
znajdą się także dwa nowe utwory: „Hej wy” i „Jak stare drzewa”. W Częstochowie Kortezowi na scenie towarzyszyć będzie zespół w składzie: Krzysztof Domański,
Kuba Galiński, Lesław Matecki i Marcin Ułanowski.
Natomiast gościem specjalnym będą Panieneczki.
Muzyczna Strefa Brzdąca – godz. 16.00-16.45
zajęcia umuzykalniające dla dzieci w wieku od 1 do 3 lat
= Strefa Brzdąca – godz. 17.00-17.45
zajęcia plastyczno-sensoryczne dla dzieci w wieku
od 1 do 3 lat
Zgłoszenia: tel. 501 011 475
Pracownia Artystyczna Wielokropka, Aleja Niepodległości 41 a
Koszt: 25 zł za zajęcia
=

Spotkanie Chóru Coralmente – godz. 19.00
= Warsztaty tańca irlandzkiego – godz. 19.00
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1
=
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Artystyczne podróże przez kraje małe i duże
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
Koncert poezji H. Poświatowskiej w 51. rocznicę
śmierci - godz. 18.00
Barbara Anna Wierzbicka (wokal), Jacek Stawiarski (piano)
Muzeum Częstochowskie. Dom Poezji – Muzeum Haliny
Poświatowskiej, ul. Jasnogórska 23
=

Seans filmowy:
= „Dotknij nieba”- godz. 14.00
= „Czyściciele internetu” - godz. 16.15
= „Kler” - godz. 18.00 i 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
Warsztaty literackie Klubu „Złota Jesień” – godz. 16.00
Koncert Marcina Świetlickiego „Zgniłość” - godz. 20.00
Bilety: 20 zł (przedsprzedaż), 30 zł (w dniu koncertu)
Więcej s. 18
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1
=

=

Spektakl teatralny „Kochanie, wróciłem” - godz. 18.00
Klub „Politechnik”, Aleja Armii Krajowej 23/25
Koncert z cyklu Classic Tea: Marta Kotaszewska
z zespołem – godz. 18.00
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1

=

=

„Tajemnice migracji – PTAKI” - godz. 15.00 i 16.00
Warsztaty edukacyjne dla dzieci w wieku od 7 do 12 lat
Konieczne wcześniejsze zapisy: 504 757 598
Muzeum Częstochowskie. Multicentrum ZODIAK, Park im. S. Staszica
Koszt: 7 zł/osoba

Biblioteka Publiczna, Filia nr 13, ul. Mireckiego 28

Konsultacje specjalistyczne ECK
= Oligofrenopedagog, Surdopedagog,
Tyflopedagog, specjalista w zakresie wczesnego
wspomagania rozwoju, wychowania fizycznego,
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,
tel. 34 360 10 72

Artystyczne podróże przez kraje małe i duże
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
„Tropem legendy rodzinnej: Skrzyneccy, ale którzy?” wykład dr Barbary Furs – godz. 17.00
Urząd Stanu Cywilnego, ul. Focha 19/21
Zbisław Janikowski rozmawia z … Mirosławą Truchtą –
Nowicką – godz. 18.00
Muzeum Częstochowskie, Ratusz, Aleja Najświętszej Maryi Panny 45
Spektakl teatralny: „Trener życia” - godz. 19.00
Teatr im. A. Mickiewicza, ul. Kilińskiego 15
Bilety: 30 zł (normalne) 25 zł (ulgowe)
Jazzowe Tadeuszki: Siergiej Wowkotrub Gyspy Swing
Quarte - godz. 19.00
Jazz Club Five O`Clock, ul. Wilsona 16

11.10 czwartek
Muzyczna Strefa Brzdąca – godz. 10.00-10.45
zajęcia umuzykalniające dla dzieci w wieku od 1 do 3 lat
= Strefa Brzdąca – godz. 11.15-12.00
zajęcia plastyczno-sensoryczne dla dzieci w wieku
od 1 do 3 lat
= Strefa Twórcza Malucha – godz. 17.00-18.00
zajęcia plastyczno-sensoryczne dla dzieci w wieku
od 3 do 5 lat
Zgłoszenia: tel. 501 011 475
Pracownia Artystyczna Wielokropka, Aleja Niepodległości 41 a
Koszt: 25 zł za (zajęcia dopołudniowe), 30 zł (zajęcia popołudniowe)
=

Mali Twórcy – godz. 16.00-17.30
Zajęcia artystyczne dla dzieci w wieku od 5 do 8 lat
Zgłoszenia: tel. 501 011 475
Pracownia Artystyczna Wielokropka, Aleja Niepodległości 41 a
Koszt: 30 zł
Otwarcie Dorocznej Wystawy Stowarzyszenia Plastyków im. Jerzego Dudy-Gracza w Częstochowie
godz. 17.00
Muzeum Częstochowskie, Ratusz, Aleja Najświętszej Maryi Panny 45
Toastmasters - Klub Publicznego Przemawiania
i Przywództwa - godz. 18.00
Mów „nie” jak dyplomata
Techniczne Zakłady Naukowe, ul. Jasnogórska 84/90

10.10 środa
I liga w piłce siatkowej mężczyzn: AZS Częstochowa Świętokrzyska Siatkówka Kielce
Organizator: Klub Sportowy AZS Częstochowa S.A
Hala Sportowa Częstochowa, ul. Żużlowa 4

Seans filmowy:
= „Dywizjon 303. Historia prawdziwa” - godz. 12.00
/Kino Seniora/
= „Dotknij nieba”- godz. 14.00
= „Miasto 44” - godz. 16.10
/Niepodległa 2018 – Wstęp wolny/
= „Kler” - godz. 18.15 i 20.45
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, Aleja Najświętszej Maryi Panny 64
Wiadomości ze świata – reporterskie warsztaty dla
seniorów – godz. 16.00
Obowiązują wcześniejsze zapisy: tel. 34 323 29 44,
filia13@biblioteka.czest.pl

www.cgk.czestochowa.pl

Spektakl teatralny: „Trener życia” - godz. 19.00
Teatr im. A. Mickiewicza, ul. Kilińskiego 15
Bilety: 30 zł (normalne) 25 zł (ulgowe)
XIII Dni Muzyki Organowej: Recital Adama Klareckiego
godz. 19.00
Organizator: Towarzystwo Muzyczne w Częstochowie
Kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego, ul. Sikorskiego 85
Wstęp wolny

12.10 piątek
Spektakl teatralny:
= „Łysa śpiewaczka” - godz. 11.00
Bilety: 20 zł
= „Ostra jazda” - godz. 19.00
Bilety: 40 zł (normalne parter), 35 zł (ulgowe parter), 35 zł (normalne balkon), 30 zł (ulgowe balkon)
Teatr im. A. Mickiewicza, ul. Kilińskiego 15
Konsultacje komputerowe - godz. 11.00 – 13.00
Zajęcia skierowane do osób starszych, mających problemy
z obsługą komputera. Obowiązują wcześniejsze zapisy:
tel. 34 322 31 04.
Biblioteka Publiczna, Filia nr 10, ul. Michałowskiego 20
Seans filmowy:
= „Miłość Astrid” - godz. 13.00
= „7 uczuć”- godz. 15.30
= „Wołyń” - godz. 17.45 /Przed filmem prelekcja.
Niepodległa 2018 – Wstęp wolny/
= „Kler” - 20.45
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”,
Aleja Najświętszej Maryi Panny 64
„Dzień Nauczyciela”– zajęcia plastyczne dla dzieci
godz. 14.00
Biblioteka Publiczna, Filia nr 21, ul. Orzechowa 14
Kreatywne piątki - warsztaty rękodzieła artystycznego
dla młodzieży i dorosłych - godz. 15.30-17.30
Warsztaty organizowane są w ramach dofinansowania z Budżetu Obywatelskiego. Obowiązują wcześniejsze zapisy:
tel 34 322 76 19, filia15@biblioteka.czest.pl
Biblioteka Publiczna, Filia nr 15, ul. Okulickiego 63
„Mozaika” - warsztaty plastyczne - godz. 16.00-18.00
Zajęcia dla dzieci w wieku 4-10 lat
Biblioteka Publiczna, Filia nr 14, ul. Norwida 17/21
Spotkanie Klubu Społecznych Opiekunów Zabytków –
godz. 17.00
Świat przedstawiony, a prawdziwy u reportażystów krajowych i z powojennej emigracji. Prezentacja muzeum Marii

www.cgk.czestochowa.pl

Koncert Romantycy Lekkich Obyczajów
13 października – godz. 20.00
Scena TfP, Aleja Najświętszej Maryi Panny 2
Romantycy Lekkich Obyczajów to alternatywny duet założony w 2011 r. w Olsztynie przez Damiana Lange i Adama Millera.
Charakterystyczny styl, w jakim tworzą, jest wielobarwnym połączeniem gitary akustycznej, ulicznego folku i rocka
alternatywnego, z tekstami w języku polskim. Mają na koncie kilkanaście teledysków oraz 3 płyty wydane w największej
niezależnej wytwórni w Polsce - SP Records. Częstochowę odwiedzą w ramach trasy koncertowej promujących najnowszą płytę „Neoromantyzm”.
Dąbrowskiej w Russowie.
Organizator: Oddział Miejski PTTK w Częstochowie
Urząd Stanu Cywilnego, ul. Focha 19/21
V Festiwal Filmowy im. Braci Krzemińskich: KinoPasje
Częstochowy – godz. 18.00
Wystawa ze zbiorów Archiwum Państwowego w Częstochowie, OKF„Iluzja”, DKF „Rumcajs”, Biblioteki Publicznej im.
dr. Władysława Biegańskiego w Częstochowie, Antykwarni-Księgarni „Niezależna”, IV Liceum Ogólnokształcącego im.
Henryka Sienkiewicza w Częstochowie, Politechniki Częstochowskiej, Kina Cinema City „Wolność” oraz kolekcjonerów
prywatnych i Muzeum Częstochowskiego
Muzeum Częstochowskie, Ratusz, Aleja Najświętszej Maryi Panny 45

Mała Ojczyzna” - godz. 16.00 /Wstęp wolny/
„Kler” - godz. 20.30
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, Aleja Najświętszej Maryi Panny 64
=

Największa koronka świata – wykład - godz. 16.00
Prowadząca: Lucyna Ligocka-Kohut, etnolożka i antropolożka, od kilku lat w sposób szczególny zajmująca się
promocją koronki koniakowskiej w kraju i na świecie
Muzeum Częstochowskie, Pawilon Wystawowy, Park im. S. Staszica
Spektakl teatralny „Klimakterium i już”
godz. 16.00 i 19.30
Klub „Politechnik”, Aleja Armii Krajowej 23/25

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

Spektakle „Upadłe Anioły” godz. 16.00 i 19.30
Organizator: Agencja Artystyczna NOVAKKA
Filharmonia Częstochowska, ul. Wilsona 16
Bilety: 80-150 zł

JAZZtochowa: koncert Stan Fortuna – godz. 19.00
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1
Bilety: 30 zł (przedsprzedaż), 40 zł (w dniu koncertu)

Wernisaż wystawy zbiorowej „MADE IN PIŁA”
godz. 17.00
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1

Koncert przy świecach - godz. 19.30
Wystąpią: Orkiestra Filharmonii Częstochowskiej,
Magdalena Ziarkowska - dyrygent, skrzypce, ks. Mikołaj
Węgrzyn - słowo o muzyce; w programie: W.A.Mozart Koncert skrzypcowy A-dur KV 219, Dag Wiren - Serenada na
smyczki, E.Grieg - Suita z czasów Holberga op.40
Kościół pw. Najświętszego Imienia Maryi,
Aleja Najświętszej Maryi Panny 56
Bilety: 35 zł (normalny), 30 zł (ulgowy), 18 zł (UTW)

Spektakl teatralny: „Mayday” - 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)

13.10 sobota
II liga koszykówki mężczyzn: AZS Częstochowa - MCKiS
Jaworzno
Organizator: KU AZS Politechniki Częstochowskiej
Hala Sportowo - Widowiskowa „Polonia”, ul. Dekabrystów 43
Seans filmowy:
= „Miłość Astrid” - godz. 13.00
= Festiwal Filmowy im. Braci Krzemińskich „Moja

XIII Dni Muzyki Organowej: Recital Michael Utz
godz. 19.00
Organizator: Towarzystwo Muzyczne w Częstochowie
Kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego, ul. Sikorskiego 85
Wstęp wolny
Koncert Romantycy Lekkich Obyczajów – godz. 20.00
Scena TfP, Aleja Najświętszej Maryi Panny 2

14.10 niedziela
VII Ogólnopolski Turniej Karate Okinawa Uechi-Ryu
Organizator: Częstochowska Akademia Sztuk Walk, Sportu i Rekreacji Spartan - Uechi-Ryu Karate-Do
Hala Sportowa Częstochowa, ul. Żużlowa 4
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Seans filmowy:
= „Kapitan Morten i Królowa Pająków” - godz. 11.00
= Festiwal Filmowy im. Braci Krzemińskich „Moja Mała
Ojczyzna” - godz. 16.00 /Wstęp wolny/
= „7 uczuć” - godz. 20.30
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, Aleja Najświętszej Maryi Panny 64
Warsztaty z koronki klockowej - godz. 11.00–15.00
Prowadząca: Małgorzata Połubok. Warsztaty przeznaczone
dla osób powyżej 16 roku życia.
Obowiązują wcześniejsze zapisy: tel. 504-757-502
Muzeum Częstochowskie, Pawilon Wystawowy, Park im. S. Staszica
Pokaz tańca dawnego w wykonaniu zespołu „Secoli
di Danza”,w ramach finisażu wystawy „Husaria – broń
wschodnia z kolekcji prywatnych” - godz. 16.00
Organizator: Muzeum Częstochowskie
Plac Biegańskiego
Spektakl teatralny „Klimakterium 2 ” - godz. 16.00
Klub „Politechnik”, Aleja Armii Krajowej 23/25
Spektakl teatralny:
= „Łysa śpiewaczka” - godz. 16.00
Bilety: 35 zł (normalny), 30 zł (ulgowy)
= „Ostra jazda” - godz. 19.00
Bilety: 40 zł (normalne parter), 35 zł (ulgowe parter), 35 zł (normalne balkon), 30 zł (ulgowe balkon)
Teatr im. A. Mickiewicza, ul. Kilińskiego 15
Koncert Sound’n’Grace - godz. 18.00
Organizator: TOP MEDIA
Filharmonia Częstochowska, ul. Wilsona 16
Bilety: 75-120 zł
XIII Dni Muzyki Organowej: Koncert kameralny zespołu
Barock Tune – godz. 19.00
Organizator: Towarzystwo Muzyczne w Częstochowie
Kościół pw. św. Andrzeja Boboli, Częstochowa-Kiedrzyn, ul. Ludowa 68
Wstęp wolny

15.10 poniedziałek
15-17 października
VI edycja Przeglądu Piosenki o Zdrowiu
Miejski Dom Kultury w Częstochowie, ul. Łukasińskiego 50/68

Seans filmowy:
= „7 uczuć”- godz. 13.45 i 18.15
= „Miłość Astrid” - godz. 16.00
= „Kler” - 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
= Strefa Brzdąca – godz. 17.00-17.45
zajęcia plastyczno-sensoryczne dla dzieci w wieku
od 1 do 3 lat.
Zgłoszenia: tel. 501 011 475
Pracownia Artystyczna Wielokropka, Aleja Niepodległości 41 a
Koszt: 25 zł za zajęcia
=

Seans filmowy: „Paryż i dziewczyna” - godz. 18.00
DKF „Rumcajs”, Klub „Politechnik”, Aleja Armii Krajowej 23/25
Spotkanie Chóru Coralmente – godz. 19.00
= Warsztaty tańca irlandzkiego – godz. 19.00
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1
=

16.10 wtorek
Mistrzostwa Częstochowy w Brydżu Sportowym
o Puchar Prezydenta Miasta Częstochowy Krzysztofa
Matyjaszczyka
Organizator: Koło Brydżowe „AKWEN”
MOSiR, ul. Dekabrystów 45

XV Regionalne Forum Bibliotekarzy w Częstochowie
„Biblioteka wychowuje. O wartościach w bibliotece”
w 100. rocznicę Odzyskania Niepodległości przez
Polskę, w 40. rocznicę Wyboru na Papieża Św. Jana
Pawła II oraz w Międzynarodowym Miesiącu Bibliotek
Szkolnych 2018 – godz. 14.00-16.30
Aula Forum Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli
„WOM” w Częstochowie, Aleja Jana Pawła II 126/130
Konsultacje specjalistyczne ECK:
= Oligofrenopedagog, Tyflopedagog, Socjoterapeuta,
Terapeuta specyficznych trudności w nauce
j. polskiego – godz. 15.00 – 16.00
= Oligofrenopedagog, Specjalista z zakresu prawa
rodzinnego i nieletnich– godz. 16.00 – 17.00
Edukacyjne Centrum Konsultacji przy SOSW nr 1, ul. Legionów 54 a,
tel. 34 360 10 72
Seans filmowy:
= „7 uczuć”- godz. 13.45 i 18.15
= „Miłość Astrid” - godz. 16.00
= „Kler” - godz. 20.30
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”,
Aleja Najświętszej Maryi Panny 64
Mali Twórcy – godz. 16.00-17.30
Zajęcia artystyczne dla dzieci w wieku od 5 do 8 lat.
Zgłoszenia: tel. 501 011 475
Pracownia Artystyczna Wielokropka, Aleja Niepodległości 41 a
Koszt: 30 zł
„Spotkanie z Operą” Mirona Pietrasa – godz. 17.00
Warsztaty tańca dawnego– godz. 19.00
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1
=

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
„Jak rozmawiać z dziećmi na najtrudniejsze tematy”
- spotkanie z dr Elżbietą Zubrzycką – godz. 11.30
Wykład skierowany jest do rodziców, nauczycieli, bibliotekarzy i pedagogów. Obowiązują wcześniejsze zapisy:
tel. 34 360-56-28.
Spotkanie odbywa się w ramach projektu „Deklinacja
książki” dofinansowanego przez Ministerstwo Kultury
i Dziedzictwa Narodowego
Biblioteka Publiczna, Aleja Najświętszej Maryi Panny 22

=

Artystyczne podróże przez kraje małe i duże
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

18.10 czwartek
18-19 października
Senioralia
Hala Sportowa Częstochowa
Więcej s. 6
Muzyczna Strefa Brzdąca – godz. 10.00-10.45
zajęcia umuzykalniające dla dzieci w wieku od 1 do 3 lat
Strefa Brzdąca – godz. 11.15-12.00
zajęcia plastyczno-sensoryczne dla dzieci
w wieku od 1 do 3 lat
Strefa Twórcza Malucha – godz. 17.00-18.00
zajęcia plastyczno-sensoryczne dla dzieci w wieku
od 3 do 5 lat
Zgłoszenia: tel. 501 011 475
Pracownia Artystyczna Wielokropka, Aleja Niepodległości 41 a
Koszt: 25 zł za (zajęcia dopołudniowe), 30 zł (zajęcia popołudniowe)
Spektakl teatralny:
= „Roszpunka” - godz. 10.00
Bilety: 20 zł
= „Stopklatka” - godz. 12.00
Bilety: 20 zł
Teatr im. A. Mickiewicza, ul. Kilińskiego 15

„Od Alp do Kaukazu” - pokaz zdjęć - godz. 18.00
Urząd Stanu Cywilnego, ul. Focha 19/21
Spotkania z historią w Muzeum Częstochowskim:
„Początki starań o niepodległość w XVIII wieku”
wykład prof. Andrzeja Stroynowskiego - godz. 18.00
Muzeum Częstochowskie, Ratusz, Aleja Najświętszej Maryi Panny 45
„Pląsy i dąsy” Kamili Sitak - wernisaż wystawy
18 października - godz. 18.00
Filharmonia Częstochowska, ul. Wilsona 16
Kamila Sitak studiowała na ASP we Wrocławiu
i w Warszawie. W ramach konkursu europejskiego
dla młodych malarzy „Golden Kentaur” otrzymała stypendium w Monachijskiej Akademii Sztuk
Pięknych. Ukończyła również studia podyplomowe na
Uniwersytecie Warszawskim, kierunek Zarządzanie
dla Artystów i Kuratorów oraz kurs MBA. Przez ponad
rok pracowała jako asystent Kuratorów AIR w Centrum
Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski. Wraz z Jerzym
Kędziorą organizowała wystawy rzeźb balansujących.
Na deskach Filharmonii Częstochowskiej stawiała
pierwsze kroki baletowe, stąd sentymentalny pomysł
na wystawę, która opowiada o jej przygodzie z tańcem.
Obecnie pasjonuje się tangiem argentyńskim. Jej malarstwo wywodzi się z potrzeby zapisywania emocji, pasji,
chwil z życia, które zawsze przeplatały się z tańcem czy
innymi formami ruchu.

Toastmasters - Klub Publicznego Przemawiania
i Przywództwa - godz. 18.00
Sztuka delegowania
Techniczne Zakłady Naukowe, ul. Jasnogórska 84/90

17.10 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
Seans filmowy:
= „7 uczuć”- godz. 13.45 i 18.15
= „Miłość Astrid” - godz. 16.00
= „Kler” - 20.30
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”,
Aleja Najświętszej Maryi Panny 64
„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. W. Gombrowicza 15

Seans filmowy: „Paryż i dziewczyna”
15 października - godz. 18.00
DKF „Rumcajs”, Klub „Politechnik”, Aleja Armii Krajowej 23/25
Paula właśnie zakończyła dziesięcioletni związek i jest na skraju załamania nerwowego. Doszczętnie spłukana, w towarzystwie kota, który stanowi jej jedyny majątek, powraca do Paryża po długiej nieobecności. W trakcie poznawania
różnych osób, które los stawia na jej drodze, bohaterka nabiera determinacji, aby zacząć wszystko od nowa – i tym
razem wyłącznie na swoich zasadach.
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„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
Warsztaty literackie Klubu „Złota Jesień” – godz. 16.00
= Promocja książki Ziemowita Stawiarskiego
„Przebudzenie” - godz. 18.00
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1
=

www.cgk.czestochowa.pl

Seans filmowy:
„7 uczuć”- godz. 13.45 i 18.15
= „Miłość Astrid” - godz. 16.00
= „Kler” - godz. 20.30
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, Aleja Najświętszej Maryi Panny 64
=

Galeria Literacka - godz. 17.00
Warsztaty pisarskie Towarzystwa Galeria Literacka
Muzeum Częstochowskie. Dom Poezji – Muzeum Haliny
Poświatowskiej, ul. Jasnogórska 23
Promocja książki „Częstochowa w drodze do Niepodległości” pod red. Ryszarda Stefaniaka i Rafała
Piotrowskiego - godz. 17.00
Muzeum Częstochowskie, Ratusz, Aleja Najświętszej Maryi Panny 45

www.cgk.czestochowa.pl

Artystyczne podróże przez kraje małe i duże
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
„Pląsy i dąsy” Kamili Sitak - wernisaż wystawy
godz. 18.00
Wernisaż uświetni występ zespołu Siergiej Wowkotrub
Gypsy Swing Quartet
Ekspozycja do 2 grudnia
Filharmonia Częstochowska, ul. Wilsona 16 /Foyer/
Winylowe i Muzyczne Delicje Zbigniewa Burdy
godz. 18.00
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1

„Spotkania z historią żydowską” – godz. 10.00
Wycieczka na cmentarz żydowski z przewodnikiem
Wiesławem Paszkowskim
Organizator: Biblioteka Publiczna, Filia nr 9, ul. Nowowiejskiego 15,
tel. 34 360 61 14
Start godz. 10.00 przy bramie cmentarza lub na przystanku
autobusowym linii nr 13 (przystanek Łanowa)
Pracownia Alchemika – godz. 11.00
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 za zajęcia

Jazzowe Tadeuszki: Jagody Wojciechowskiej
godz. 19.00
Jazz Club Five O`Clock, ul. Wilsona 16

19.10 piątek
Spektakl teatralny:
= „Roszpunka” - godz. 10.00
Bilety: 20 zł
= „Poniżej pasa” - godz. 19.00
Bilety: 35 zł (normalne), 30 zł (ulgowe)
Teatr im. A. Mickiewicza, ul. Kilińskiego 15
Konsultacje komputerowe - godz. 11.00 – 13.00
Zajęcia skierowane do osób starszych, mających problemy
z obsługą komputera. Obowiązują wcześniejsze zapisy:
tel. 34 322 31 04.
Biblioteka Publiczna, Filia nr 10, ul. Michałowskiego 20
Seans filmowy:
= „53 wojny”- godz. 15.15 i 18.45
= „Climax” - godz. 17.00
= „7 uczuć” - godz. 20.30
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, Aleja Najświętszej Maryi Panny 64
Kreatywne piątki - warsztaty rękodzieła artystycznego
dla młodzieży i dorosłych - godz. 15.30-17.30
Warsztaty organizowane są w ramach dofinansowania z Budżetu Obywatelskiego. Obowiązują wcześniejsze zapisy:
tel 34 322 76 19, filia15@biblioteka.czest.pl
Biblioteka Publiczna, Filia nr 15, ul. Okulickiego 63
„Jesienne liście” - godz. 16.00-18.00
Warsztaty plastyczne dla dzieci w wieku 4-10 lat
Biblioteka Publiczna, Filia nr 14 ul. Norwida 17/21
WBW 2018 • Częstochowa • Freestyle Battle
godz. 18.00
Klub Rura, Aleja Najświętszej Maryi Panny 38 Więcej s. 18
Kabaret Rewers - godz. 19.00
Klub „Politechnik”, Aleja Armii Krajowej 23/25
Jazzowe Tadeuszki:
Koncert Andrzej Jagodziński Trio - godz. 19.00
Wystąpią: Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Częstochowskiej, Adam Klocek – dyrygent, Andrzej Jagodziński Trio:
Andrzej Jagodziński – fortepian, Adam Cegielski –
kontrabas, Czesław „Mały” Bartkowski – perkusja;
w programie: Béla Bartók – Koncert na orkiestrę, Andrzej
Jagodziński – Koncert fortepianowy g-moll.
Filharmonia Częstochowska, ul. Wilsona 16
Bilety: 35 zł (normalny), 30 zł (ulgowy), 18 zł (UTW)

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

Koncert Varius Manx i Kasia Stankiewicz
21 października - godz. 19.00
Filharmonia Częstochowska, ul. Wilsona 16
Koncert Varius Manx i Kasia Stankiewicz będzie nie
lada gratką dla fanów. Szykuje się jedyne w swoim
rodzaju muzyczno-multimedialne wydarzenie. Kasia
Stankiewicz zaśpiewa premierowy materiał stworzony
wraz z zespołem Varius Manx w ramach nowego
Albumu „Ent”. Będzie dużo nowości a wśród nich
grupa zaprezentuje kolejny singiel „Kot bez ogona“.
Nie zabraknie też starych, dobrze wszystkim znanych
przebojów. Artyści pragną przenieść widzów do swojego wyjątkowego, baśniowego świata przy pomocy
wideo-rysunkowych wizualizacji wyświetlanych na aż
trzech ekranach otaczających zespół. Muzycy zabiorą
słuchaczy w podróż do świata natury, a wszechobecne
projekcje niemal namacalnie przeniosą koncert do lasu
lub w dalekie góry.
Zespół dopiero co obchodził 25-lecie. Ostatni czas obfitował w sukcesy. Fani oraz krytycy znakomicie odebrali
jubileuszową trasę koncertową, a Festiwal Opolski
w szczególny sposób uhonorował zespół Varius Manx
i Kasię Stankiewicz licznymi nagrodami.
Warsztaty z wycinanki nietradycyjnej
godz. 11.00–15.00
Prowadzący: Marek Maksimovich. Warsztaty dla osób
powyżej 16 roku życia.
Obowiązują wcześniejsze zapisy: tel. 504-757-502
Muzeum Częstochowskie, Pawilon Wystawowy, Park im. S. Staszica
Seans filmowy:
= „Juliusz” - godz. 13.00
= „7 uczuć” - godz. 14.45
= „53 wojny”- godz. 17.00
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„Samson i Dalila” - godz. 18.55
/Met Opera Live in HD – transmisja z Nowego Jorku/
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”,
Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

„7 uczuć” - 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

Otwarcie wystawy VI Międzynarodowego Salonu Fotografii Artystycznej Lekarzy PhotoArtMedica
godz. 17.00
Muzeum Częstochowskie, Ratusz, Aleja Najświętszej Maryi Panny 45
Więcej s. 23

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

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

Artystyczne podróże przez kraje małe i duże
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

Koncert Gutek – godz. 20.00
Muzyczna Meta, ul. Jasnogórska 13
Więcej s.9

Koncert Wodecki Symfonicznie
23 października - godz. 19.00
Filharmonia Częstochowska, ul. Wilsona 16
Zbigniew Wodecki był legendą polskiej piosenki. Jego przedwczesna śmierć poruszyła wszystkich Polaków. Piosenki
Zbigniewa Wodeckiego to autentyczne evergreen’y które trafiają zarówno do młodych, jak i starszych fanów muzyki.
23 października czeka nas w Filharmonii Częstochowskiej wyjątkowy koncert z największymi przebojami Mistrza,
w unikalnych wersjach symfonicznych. Usłyszymy między innymi „Lubię wracać tam gdzie byłem”, „Zacznij od Bacha”,
„Nad wszystko uśmiech Twój” czy „Z Tobą chcę oglądać świat”. Na koncert składa się 25 największych przebojów artysty.
Piosenki Mistrza wykonają Mateusz Ziółko, Łukasz Zagrobelny, Natalia Świerczyńska, Paweł Okła oraz wirtuoz skrzypiec,
znany na całym świecie Maestro Mariusz Patyra - jedyny Polak - zwycięzca Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego
im. Niccolo Paganini w Genui. Towarzyszyć im będzie Polska Orkiestra Muzyki Filmowej pod dyrekcją Maestro Przemysława Pasternaka oraz muzycy, którzy przez lata związani byli ze Zbigniewem Wodeckim. To wydarzenie, na którym
zwyczajnie trzeba być.

21.10 niedziela
Seans filmowy:
= „Juliusz” - godz. 13.00
= „53 wojny”- godz. 15.15 i 18.45
= „Climax” - godz. 17.00
= „7 uczuć” - godz. 20.30
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, Aleja Najświętszej Maryi Panny 64
Koncert Varius Manx i Kasia Stankiewicz - godz. 19.00
Organizator: Agora S.A.
Filharmonia Częstochowska, ul. Wilsona 16
Bilety: 79- 89 zł

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

Spektakl teatralny: „Prezent urodzinowy”
godz. 19.00
Teatr Zagłębia Sosnowiec
Teatr im. A. Mickiewicza, ul. Kilińskiego 15
Bilety: 50 zł (normalne parter), 45 zł (ulgowe parter), 45 zł (normalne balkon), 40 zł (ulgowe balkon)

=

23.10 wtorek

Mali Twórcy – godz. 16.00-17.30
Zajęcia artystyczne dla dzieci w wieku od 5 do 8 lat.
Zgłoszenia: tel. 501 011 475
Pracownia Artystyczna Wielokropka, Aleja Niepodległości 41 a
Koszt: 30 zł
Toastmasters - Klub Publicznego Przemawiania i Przywództwa - godz. 18.00
Twórcze przywództwo
Techniczne Zakłady Naukowe, ul. Jasnogórska 84/90

22.10 poniedziałek

Spektakl teatralny: „Tajemniczy Ogród” - godz. 10.00
Teatr im. A. Mickiewicza, ul. Kilińskiego 15
Bilety: 20 zł

Spotkanie autorskie z Barbarą Gawryluk – godz. 12.00
Spotkanie w ramach projektu „Deklinacja książki”
dofinansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa
Narodowego
Biblioteka Publiczna, Aleja Najświętszej Maryi Panny 22

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

Warsztaty tańca dawnego– godz. 19.00
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1

Seans filmowy:
= „53 wojny” - godz. 15.15 i 18.45
= „Climax” - godz. 17.00
= „7 uczuć” - godz. 20.30
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

Seans filmowy:
= „Do zobaczenia w zaświatach” - godz. 12.00
/Kino Seniora/
= „53 wojny” - godz. 15.15 i 18.45
= „Climax” - godz. 17.00
= „7 uczuć” - godz. 20.30
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”,
Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

24.10 środa

22-26 października
Tworzymy portret psa idealnego – warsztaty plastyczne
dla dzieci – godz. 15.00-17.00
Biblioteka Publiczna, Filia nr 2, ul. Orlik-Rückemanna 35/37
Muzyczna Strefa Brzdąca – godz. 16.00-16.45
zajęcia umuzykalniające dla dzieci w wieku od 1 do 3 lat
= Strefa Brzdąca – godz. 17.00-17.45
zajęcia plastyczno-sensoryczne dla dzieci w wieku
od 1 do 3 lat
Zgłoszenia: tel. 501 011 475
Pracownia Artystyczna Wielokropka, Aleja Niepodległości 41 a
Koszt: 25 zł za zajęcia
=

Seans filmowy: „Obietnica poranka” - godz. 18.00
DKF „Rumcajs”, Klub „Politechnik”, Aleja Armii Krajowej 23/25
Jazzowe Tadeuszki: Koncert Big Band Jazz Combo Volta
godz. 19.00.
Filharmonia Częstochowska, ul. Wilsona 16
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Spotkanie autorskie z Anną Czerwińską-Rydel
godz. 12.00
Spotkanie w ramach projektu „Deklinacja książki”
dofinansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa
Narodowego
Biblioteka Publiczna, Aleja Najświętszej Maryi Panny 22
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
Konsultacje specjalistyczne ECK:
= Oligofrenopedagog – godz. 15.00 – 16.00
= Oligofrenopedagog – godz. 16.00 – 17.00
Edukacyjne Centrum Konsultacji przy SOSW nr 1, ul. Legionów 54 a,
tel. 34 360 10 72

W cyklu Filozofujemy: Dlaczego sztuka „działa”?
godz. 18.00
Dr Marek Perek rozmawia z Ewą Powroźnik i Marianem
Pankiem. Spotkanie uświetnią muzyką studenci Instytutu
Muzyki Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im.
Jana Długosza
Muzeum Częstochowskie, Ratusz,
Aleja Najświętszej Maryi Panny 45
Akademicki Koncert Kameralny - godz. 18.50
Wystawa, wykład, koncert
Filharmonia Częstochowska, ul. Wilsona 16
Bilety: 15 zł (normalny), 12 zł (ulgowy), 6 zł (w abonamencie)
STAND–UP POLSKA – godz. 19.00
Klub „Politechnik”, Aleja Armii Krajowej 23/25

25.10 czwartek
Spektakl teatralny: „Czechow – żarty z życia”
godz. 10.00
Teatr im. A. Mickiewicza, ul. Kilińskiego 15
Bilety: 20 zł

Muzyczna Strefa Brzdąca – godz. 10.00-10.45
zajęcia umuzykalniające dla dzieci w wieku od 1 do 3 lat
Strefa Brzdąca – godz. 11.15-12.00
zajęcia plastyczno-sensoryczne dla dzieci w wieku
od 1 do 3 lat
Strefa Twórcza Malucha – godz. 17.00-18.00
zajęcia plastyczno-sensoryczne dla dzieci w wieku
od 3 do 5 lat
Zgłoszenia: tel. 501 011 475
Pracownia Artystyczna Wielokropka, Aleja Niepodległości 41 a
Koszt: 25 zł za (zajęcia dopołudniowe), 30 zł (zajęcia popołudniowe)

26.10 piątek
Spektakl teatralny:
= „Czechow – żarty z życia” - godz. 10.00
Bilety: 20 zł
= „Czechow – żarty z życia” - godz. 19.00
Bilety: 40 zł (normalne parter), 35 zł (ulgowe parter), 35 zł (normalne balkon), 30 zł (ulgowe balkon)
Teatr im. A. Mickiewicza, ul. Kilińskiego 15

Seans filmowy:
= „53 wojny” - godz. 15.15 i 18.45
= „Climax” - godz. 17.00
= „7 uczuć” - godz. 20.30
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”,
Aleja Najświętszej Maryi Panny 64
Galeria Literacka - godz. 17.00
Warsztaty pisarskie Towarzystwa Galeria Literacka.
Muzeum Częstochowskie. Dom Poezji – Muzeum Haliny
Poświatowskiej, ul. Jasnogórska 23
Artystyczne podróże przez kraje małe i duże
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
Popkulturowe przyjemności: Sezon na Wiedźmina
godz. 17.30
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1
Jazzowe Tadeuszki: Koncert Tadeusza
Ehrhardta-Orgielewskiego i Wojciesława Kamińskiego
godz. 19.00
Jazz Club Five O`Clock, ul. Wilsona 16

Literacki piątek:
26 października - godz. 15.00-20.00
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1
Theophilus to nekromanta i członek tajemniczego
zakonu, dokonujący rytualnych morderstw masonów.
Jego tropem podążają detektyw Pudliński, łysy
i krępy indywidualista, który oprócz strzałów z glocka
wystrzeliwuje z siebie ostre i cięte dźwięki saksofonu
tenorowego podczas jazzowych improwizacji, copywriter Aleksander, dla którego ściganie zbrodniarza stało
się obsesją oraz dziennikarka Magda. Zatem, kim jest
bezwzględny morderca i co nim kieruje? Z pewnością rąbka tajemnicy uchyli lekko Kajetan Puszek,
autor wydanej w tym roku powieści „Dwa Sumienia
Theophiliusa”. Pisarz pochodzi z Częstochowy, a od
8 lat mieszka w Warszawie. Pracuje jako copywriter
i dyrektor kreatywny, jest właścicielem agencji reklamowej. Na przyszły rok zaplanował publikację powieści
obyczajowej z elementami science fiction „Miasto Stygmatyków”. W Ośrodku Promocji Kultury spotkamy się
z nim w ramach Literackiego Piątku, 26 października.
Ponadto tradycyjnie zapraszamy na Wymianę Książki
i Turniej Jednego Opowiadania.

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

Koncert Wodecki Symfonicznie - godz. 19.00
Filharmonia Częstochowska, ul. Wilsona 16
Bilety: 119-149 zł

Spektakl teatralny:
= „Tajemniczy Ogród” - godz. 10.00
Bilety: 20 zł
= „Poniżej pasa” - godz. 19.00 /środa studencka/
Bilety: 20 zł
Teatr im. A. Mickiewicza, ul. Kilińskiego 15

Konsultacje komputerowe - godz. 11.00 – 13.00
Zajęcia skierowane do osób starszych, mających problemy
z obsługą komputera. Obowiązują wcześniejsze zapisy:
tel. 34 322 31 04.
Biblioteka Publiczna, Filia nr 10, ul. K. Michałowskiego 20

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
X Wojewódzki Konkurs Poetycki Pamięci Haliny Poświatowskiej - godz. 12.00
Współorganizator: Szkoła Podstawowa nr 53 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Skłodowskiej - Curie w Częstochowie
Muzeum Częstochowskie. Dom Poezji – Muzeum Haliny Poświatowskiej, ul. Jasnogórska 23
Seans filmowy:
= „53 wojny” - godz. 15.15 i 18.45
= „Climax” - godz. 17.00

www.cgk.czestochowa.pl

Popkulturowe przyjemności: Sezon na Wiedźmina
25 października – godz. 17.30
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1
Wiedźmin jest dziś najbardziej rozpoznawalną popkulturalną marką na świecie. Oczywiście kluczowy był tu sukces serii
gier studia CD Projekt RED, ale do masowej wyobraźni coraz mocniej zaczynają docierać również komiksy i tłumaczenia
książek Andrzeja Sapkowskiego. Istnieje jednak szansa, że to dopiero początek wiedźmińskiego szaleństwa, które
wybuchnie ze wzmożoną mocą, gdy Netflix przygotuje wreszcie swoja serialową ekranizację. Nie czekając jednak na ten
moment, chcemy już teraz pogadać o Geralcie z Rivii. Zastanowić się, które jego wcielenie lubimy najbardziej, podyskutować o różnicach między książkami, grami, komiksami i filmem oraz powróżyć, jaka czeka go przyszłość. Spróbujemy
również odpowiedzieć na fundamentalne pytanie: czy Ciri może być czarnoskóra?

www.cgk.czestochowa.pl

Seans filmowy:
= „Jak zostać czarodziejem” - godz. 14.15
/Młody Iluzjonista/
= „53 wojny” - godz. 16.15
= „Jak pies z kotem” - godz. 17.50
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, Aleja Najświętszej Maryi Panny 64
Wernisaż wystawy plakatów Andrzej Pągowski
„40/40” - godz. 18.00 /Sala Poplenerowa/
= Otwarcie wystawy designu „Ciepło” - godz. 18.00
/Galeria Antresola/
Miejska Galeria Sztuki, Aleja Najświętszej Maryi Panny 64
=
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Miasto niemożliwe – godz. 11.00
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 za zajęcia
Spektakl teatralny:
= „Kredyt” - godz. 16.00
Bilety: 40 zł (normalne parter), 35 zł (ulgowe parter), 35 zł (normalne balkon), 30 zł (ulgowe balkon)
= „Kredyt” - godz. 19.00
Bilety: 40 zł (normalne parter), 35 zł (ulgowe parter), 35 zł (normalne balkon), 30 zł (ulgowe balkon)
Teatr im. A. Mickiewicza, ul. Kilińskiego 15
Spektakl ,,Cud” - godz. 16.00 i 19.00
Organizator: Agencja NOVAKKA
Filharmonia Częstochowska, ul. Wilsona 16
Bilety: 50-120 zł

/Młody Iluzjonista/
„53 wojny” - godz. 17.00
„Nina” - 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
= Strefa Brzdąca – godz. 17.00-17.45
zajęcia plastyczno-sensoryczne dla dzieci w wieku
od 1 do 3 lat
Zgłoszenia: tel. 501 011 475
Pracownia Artystyczna Wielokropka, Aleja Niepodległości 41 a
Koszt: 25 zł za zajęcia
=

Koncert Edyta Górniak akustycznie - godz. 19.00
Organizator: Firma LUX Jerzy Grazda
Filharmonia Częstochowska, ul. Wilsona 16
Bilety: 120-170 zł

„Jak pies z kotem”
26 października - godz. 17.50
27 października - godz. 15.00
28 i 30 października - godz. 15.00 i 18.30
29 października - godz. 18.30
31 października - godz. 14.00 i 17.45
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, Aleja Najświętszej Maryi
Panny 64
Najnowszy film Janusza Kondratiuka, autora niezapomnianych „Dziewczyn do wzięcia”, to słodko-gorzki obraz
relacji rodzinnych, dla którego inspiracją jest prawdziwa

Jazzowe Tadeuszki: Koncert Piotra Kity - godz. 19.00
Restauracja „Klimaty”, ul. Wieluńska 6
VI Festiwal Jurajska Jesień Muzyczna – godz. 18.00
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1
Otwarcie wystawy „Niepodległość sztuki, wolność
artysty” - godz. 18.00 i 19.00
Muzeum Częstochowskie, Ratusz, Aleja Najświętszej Maryi Panny 45
Konduktorownia, ul. Piłsudskiego 34/36
Więcej s. 9

„Wacław Zalewski - kształtowanie konstrukcji” – wystawa
26 października – godz. 16.00
Klub „Politechnik,” Aleja Armii Krajowej 23/25
Stowarzyszenie Architektów Polskich SARP Oddział w Częstochowie wspólnie z Polskim Związkiem Inżynierów i Techników Budownictwa Oddział Częstochowa zapraszają na wernisaż wystawy „Wacław Zalewski - kształtowanie konstrukcji”
pod patronatem Rektora Politechniki Częstochowskiej. Profesor Wacław Zalewski był wybitnym polskim konstruktorem.
Dzięki jego nowatorskim rozwiązaniom konstrukcyjnym powstały takie obiekty, jak hala widowiskowo-sportowa Spodek
oraz dworzec kolejowy w Katowicach, Supersam w Warszawie i wiele innych.
Wystawa uświetni Galę Jubileuszową 65-lecia PZITB o/Częstochowa. W programie uroczystości jubileuszowych między
innymi: prezentacja zespołu PCz Rover Team wraz z łazikiem marsjańskim Politechniki Częstochowskiej (zwycięzcy
prestiżowego konkursu łazików marsjańskich University Rover Challenge 2018) oraz występ Zespołu Pieśni i Tańca
„Częstochowa”
Edukacja Regionalna – konferencja naukowa
godz. 11.00
Współorganizator: Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy
im. Jana Długosza w Częstochowie
VI Festiwal Jurajska Jesień Muzyczna - koncert skrzypcowy – godz. 18.00
Wystąpią: Jakub Belica, Jakub Jakowicz, przy fortepianie
Urszula Ledwoń
Muzeum Częstochowskie, Ratusz,
Aleja Najświętszej Maryi Panny 45
Literacki piątek:
= Wymiana książki – godz. 15.00-20.00
= Turniej Jednego Opowiadania – godz. 17.00
= Spotkanie autorskie z Kajetanem Puszkiem
godz. 19.00
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1
„Wacław Zalewski - kształtowanie konstrukcji” –
wystawa – godz. 16.00
Klub „Politechnik”, Aleja Armii Krajowej 23/25
Dyniowe stworki - godz. 16.00-18.00
Warsztaty plastyczne dla dzieci w wieku 4-10 lat
Biblioteka Publiczna, Filia nr 14, ul. Norwida 17/21
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Plastyczne spotkanie przy muzyce – godz. 16.00
Zajęcia plastyczne dla dzieci i ich opiekunów. Obowiązują
wczesniejsze zapisy: tel. 34 363 39 37
Biblioteka Publiczna, Filia Muzyczna, Aleja Niepodległości 41
Wernisaż wystawy malarstwa Abordo „Tadam”
godz. 18.00
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1
Koncert Happysad – godz. 19.00
Klub Rura, Aleja Najświętszej Maryi Panny 38

27.10 sobota
Seans filmowy:
= „Jak zostać czarodziejem” - godz. 11.00
/Młody Iluzjonista/
= „Juliusz” - godz. 13.00
= „Jak pies z kotem” - godz. 15.00
= „53 wojny” - godz. 17.00
= „Dziewczyna z Dzikiego Zachodu” - godz. 18.55
/Met Opera Live in HD – transmisja z Nowego Jorku/
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”,
Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

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

30.10 wtorek

28.10 niedziela

Spektakl teatralny: „Jaś i Małgosia” - godz. 10.00
Teatr im. A. Mickiewicza, ul. Kilińskiego 15
Bilety: 20 zł

XI Puchar Orientu
Organizator: Klub Sportowy Orient
Hala Sportowa Częstochowa, ul. Żużlowa 4

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

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

Spektakl teatralny:
= „Jaś i Małgosia” - godz. 16.00
Bilety: 25 zł
= „Łysa śpiewaczka” - godz. 19.00
Bilety: 35 zł (normalne), 30 zł (ulgowe)
Teatr im. A. Mickiewicza, ul. Kilińskiego 15
Teatr Narodowy Operetki Kijowskiej „Na cygańską
nutę” - godz. 18.00
Organizator: Agencja BRUSSA
Filharmonia Częstochowska, ul. Wilsona 16
Bilety: 110 zł (parter), 100 zł (balkon)
Jazzowe Tadeuszki: Koncert Five O’Clock Orchestra godz. 19.00
Jazz Club Five O`Clock, ul. Wilsona 16

29.10 poniedziałek
Seans filmowy:
= „Jak zostać czarodziejem” - godz. 15.00

www.cgk.czestochowa.pl

Muzeum Częstochowskie, Ratusz, Aleja Najświętszej Maryi Panny 45

=

Występ Krzysztofa Daukszewicza - godz. 19.00
Klub „Politechnik”, Aleja Armii Krajowej 23/25

Seans filmowy:
= „Jak zostać czarodziejem” - godz. 11.00
/Młody Iluzjonista/
= „Juliusz” - godz. 13.00
= „Jak pies z kotem” - godz. 15.00 i 18.30
= „53 wojny” - godz. 17.00
= „Nina” - godz. 20.30
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

historia. Pełna ironicznego humoru wizja nieszablonowej
rodziny, z jej konfliktami i rywalizacją, niepozbawiona
momentów wzruszenia i autentycznej bliskości. Gdy
starszy z braci Andrzej nagle zachoruje, młodszy pomimo
różnic i muru nieporozumień, jaki przez lata wyrósł między nimi, podejmie się opieki nad potrzebującym pomocy
bratem. W rolach głównych wystąpią: Robert Więckiewicz
(„Wałęsa. Człowiek z nadziei”, „W ciemności”), Olgierd
Łukaszewicz („Generał Nil”, „Seksmisja”), Aleksandra Konieczna („Ostatnia rodzina”, „Belfer”) i Bożena Stachura
(„Obywatel”, „Chopin. Pragnienie miłości”).

„Biblioteka Malucha” - godz. 11.00 – 12.00
Zajęcia dla dzieci w wieku 2–4 lata (które nie uczęszczają
do przedszkoli) i ich opiekunów
Biblioteka Publiczna, Oddział dla Dzieci i Młodzieży,
Aleja Kościuszki 4

Koncert Edyta Górniak akustycznie
29 października - godz. 19.00
Filharmonia Częstochowska, ul. Wilsona 16
Edyta Górniak po raz pierwszy wyrusza w trasę tak
niezwykle intymną. Usłyszymy jej największe przeboje,
ale także utwory z płyt niewykonywane nigdy wcześniej
publicznie. To wielka gratka szczególnie dla największych smakoszy twórczości artystki.   
Górniak to jedna z najjaśniej świecących gwiazd polskiej sceny muzycznej. Będąc jeszcze dzieckiem, Edyta
zadebiutowała na deskach Opolskiego Amfiteatru
z piosenką „Zły Chłopak”. Przez kilka lat była związana
zawodowo z muzycznym Studiem Buffo w Warszawie.
Jest laureatką wielu prestiżowych nagród muzycznych.
Jej debiutancka płyta „Dotyk” sprzedała się w 600
tysiącach egzemplarzy. Reprezentowała Polskę na
Eurowizji (zajęła 2. miejsce, najwyższe spośród
dotychczasowych polskich uczestników). Ma na koncie
superhity m.in.: „To nie ja” „Dumkę na dwa serca”
„Impossible” , „Your High” i wiele innych.
Seans filmowy: „ W cieniu drzewa” - godz. 18.00
DKF „Rumcajs”, Klub „Politechnik”, Aleja Armii Krajowej 23/25

www.cgk.czestochowa.pl

Toastmasters - Klub Publicznego Przemawiania i Przywództwa - godz. 18.00
Porządek w domu i w życiu - odwrócona agenda
Techniczne Zakłady Naukowe, ul. Jasnogórska 84/90
Warsztaty tańca dawnego – godz. 19.00
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1

31.10 środa
Spektakl teatralny: „Jaś i Małgosia” - godz. 10.00
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

Seans filmowy:
= „Jak pies z kotem” - godz. 15.00 i 18.30
= „53 wojny” - godz. 17.00
= „Nina” - godz. 20.30
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

Spotkanie autorskie z Pawłem Wakułą – godz. 12.00
Spotkanie w ramach projektu „Deklinacja książki”
dofinansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa
Narodowego
Biblioteka Publiczna, Aleja Najświętszej Maryi Panny 22

Konsultacje specjalistyczne ECK:
= Oligofrenopedagog – godz. 15.00 – 16.00
= Specjalista w zakresie resocjalizacji i trudnych
zachowań, Oligofrenopedagog, Socjoterapeuta
godz. 16.00 – 17.00
Edukacyjne Centrum Konsultacji przy SOSW nr 1, ul. Legionów 54 a,
tel. 34 360 10 72

Seans filmowy:
= „Jak pies z kotem” - godz. 14.00 i 17.45
= „53 wojny” - godz. 16.00
= „Frankenstein” z B. Cumberbatchem
/Retransmisja z National Theatre/- godz. 20.00
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

Mali Twórcy – godz. 16.00-17.30
Zajęcia artystyczne dla dzieci w wieku od 5 do 8 lat.
Zgłoszenia: tel. 501 011 475
Pracownia Artystyczna Wielokropka, Aleja Niepodległości 41 a
Koszt: 30 zł
Teatr Piasku Tetiany Galitsyny ,,Mały Książę”
godz. 18.30
Filharmonia Częstochowska, ul. Wilsona 16
Bilety: 60-85 zł
Spotkania z historią w Muzeum Częstochowskim:
„Twórca Niepodległej” wykład prof. Janusza Zuziaka godz. 18.00

„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
Warsztaty literackie Klubu „Złota Jesień” – godz. 16.00
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1
Artystyczne podróże przez kraje małe i duże
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
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WAŻNIEJSZE

WAŻNIEJSZE

DANE TELEADRESOWE
DLA SENIORÓW
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 w godz. 16.00 – 17.00.
Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Wydziale
Pedagogicznym Uniwersytetu HumanistycznoPrzyrodniczego 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/ 3250 0274, 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. (034) 364 38 10 (do godziny 15.30), tel. (034) 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
36
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DANE TELEADRESOWE
BIBLIOTEKA PUBLICZNA
IM. DR. WŁ. BIEGAŃSKIEGO
Wystawa obrazów Romualda Zjawińskiego
Biblioteka Publiczna, Filia nr 1, Aleja Niepodległości 11
Wystawa Stowarzyszenia SeniorTur
„Świat w panoramie”
Biblioteka Publiczna, Filia nr 14, ul. Norwida 17/21
Wystawa „Ekslibris polski czasu wojny
i okupacji 1939-1945”- ekslibrisy z kolekcji
Mieczysława Bielenia
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:
od 12 października
Wystawa KinoPasje Częstochowy
Wystawa Odkrywanie Częstochowy – rysunek
i malarstwo Władysława Ratusińskiego
od 20 października
Wystawa VI Międzynarodowego Salonu
Fotografii Artystycznej Lekarzy PhotoArtMedica
Tajemniczy świat map
Droga do niepodległości w filatelistyce – wystawa
przygotowana we współpracy z Zarządem Okręgu Częstochowskiego Polskiego Związku Filatelistów na 100-lecie
Niepodległej. Na wystawie zostaną zaprezentowane
eksponaty ze zbiorów częstochowskich filatelistów.
GALERIA DOBREJ SZTUKI
Wystawa stała:
Sztuka Polska XIX i XX w. Grafiki mistrza drzeworytu
Stefana Mrożewskiego w kolekcji Muzeum Częstochowskiego.
Wystawa czasowa:
Husaria - broń wschodnia
Prezentacja prac Aleksandry Jakubczak /Galeria
Wejściówka/
od 25 października
Prezentacja prac Pauliny Taranek /Galeria Wejściówka/

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:
VII Konkurs Sztuki Ludowej
„Ażurowe piękno. W świecie koronki i wycinanki”
do 4 października
„Wejście ewakuacyjne”. Wystawa Marleny Biczak,
Juliusza Kosina, Magdaleny Kuleszy-Fedokowicz, Olgi
Pawłowskiej, Mateusza Rafalskiego, Dobrusi Rurańskiej, Pawła Słoty /W ramach Festiwalu Dekonstrukcji
Słowa „Czytaj!”/
od 9 października do 23 października
Doroczna Wystawa Stowarzyszenia Plastyków
im. Jerzego Dudy-Gracza w Częstochowie
od 27 października
Wystawa „Niepodległość sztuki, wolność artysty”,
przygotowana we współpracy z Towarzystwem „Zachęty”
Sztuk Pięknych w Częstochowie na 100-lecie Niepodległej.

Wystawa czasowa:
Retroprzedmioty
Godziny otwarcia Muzeum Częstochowskiego:
wystawy w Ratuszu (pl. Biegańskiego), Galerii Dobrej Sztuki
(al. Najświętszej Maryi Panny 47), Pawilonach Wystawowych
w Parku Staszica, Domu Poezji. Muzeum Haliny Poświatowskiej
(ul. Jasnogórska 23), Kamienicy Mieszczańskiej. Muzeum Żydów
Częstochowian (ul. Katedralna 8)
czynne w okresie letnim (czerwiec - wrzesień):
wtorek, czwartek: 11.00-17.00
środa, piątek: 11.00-17.30
sobota, niedziela: 11.00-18.00
poniedziałek: nieczynne
Zagrodę Włościańską można zwiedzać po wcześniejszym zgłoszeniu w Pawilonie Wystawowym
Rezerwat Archeologiczny (ul. Łukasińskiego 20) czynny w okresie
letnim (czerwiec – wrzesień):
wtorek, czwartek: 11.00-17.00
środa, piątek: 11.00-17.30
sobota, niedziela: 11.00-18.00 – wystawa czynna tylko w każdą
trzecią sobotę i niedzielę miesiąca (18-19 sierpnia.)
poniedziałek: nieczynne

MIEJSKA GALERIA SZTUKI

Wystawa stała:
Z mroku dziejów. Kultura łużycka – wystawa archeologiczna. Cmentarzysko kultury łużyckiej in situ.
Wystawa czasowa:
Tajemnice Grodziska Gąszczyk

do 7 października
Beksiński. Granice realności
fotografia, malarstwo, rysunek
Sala Poplenerowa, Sala Muzeum

Wystawa stała:
Wystawa poświęcona życiu i twórczości poetki

do 21 października
Marek Andała. Zwykłe miejsca
pastele
Galeria Antresola, Sala Poplenerowa
do 21 października
Wernisaż wystawy
Rysunek / Zdzisław Wiatr / Paweł Warchoł / Adam
Pociecha / Zdzisław Nitka
Sala Gobelinowa
od 8 października
Anna Tarnowska. Energia jednostki
Galeria ZWIASTUN
od 26 października
Andrzej Pągowski. Wystawa plakatów 40/40
Sala Poplenerowa
od 26 października
Wystawa designu Ciepło
Galeria Antresola

OŚRODEK PROMOCJI
KULTURY „GAUDE MATER”
ul. Dąbrowskiego 1

do 10 października
Wystawa ilustracji Artura Nowickiego

ZAGRODA WŁOŚCIAŃSKA

REZERWAT ARCHEOLOGICZNY

DOM POEZJI – MUZEUM HALINY POŚWIATOWSKIEJ

do 21 października
Jacek Łydżba. Krajobrazy i obrazy
malarstwo
Sala Poplenerowa

Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

do 21 października
Beata Bigaj - BUNT. Versus pollice verso
Sala Śląska

www.cgk.czestochowa.pl

od 13 października
Wystawa zbiorowa MADE IN PIŁA: Wojciech Beszterda, Rafał Łuszczewski, Marta Mrówka
/Galeria „Słoneczna”/
do 24 października
Miniatury z kolekcji OPK – prace nagradzane na MBM
w latach 2000 – 2016
od 26 października
Wystawa Abordo „Tadam...”

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

„Bogurodzica. Splendor Rzeczypospolitej Obojga
Narodów” - ekspozycja sztuki wotywnej. Na wystawie
zgromadzono blisko 500 eksponatów – cenne wota przez
wieki przynoszone przez pielgrzymów i składane przed
cudownym obrazem Matki Bożej. Jest to jedna z najnowocześniejszych i najciekawszych wystaw w Polsce.
„Narodowy zryw Solidarności w wotach pielgrzymów
jasnogórskich” - ekspozycja przygotowana z okazji
jubileuszu 25-lecia powstania NSZZ „Solidarność”.
„Ojczyzno ma – Polskie drogi do wolności” - to mundury,
militaria, ordery, odznaczenia, dokumenty, pamiątki
żołnierzy polskich walczących na wszystkich frontach
II wojny światowej.
SALA O. KORDECKIEGO
Obraz „Polonia” Antoniego Tańskiego - przedstawia
około 200 wybitnych Polaków, reprezentujących polską
kulturę, naukę, wojsko i politykę. Dzieło powstawało w latach 1929-1938, obrazuje blisko tysiąc lat polskiej historii,
począwszy od dynastii Piastów.
„Ave Maria” - cykl obrazów prof. Stanisława Słoniny

www.cgk.czestochowa.pl

- 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

REGIONALNY OŚRODEK
KULTURY
ul. Ogińskiego 13 a

od 5 do 19 października
Wystawa fotograficzna uczniów klasy fotograficznej
Zespołu Szkół im. Bolesława Prusa
REKREACJA

MIEJSKI OŚRODEK
SPORTU I REKREACJI
Oferta nieodpłatnych zajęć dla Seniorów 60+:
każdy czwartek
Ćwiczenia ogólnorozwojowe – godz. 9.30 - 10.15
oraz 10.30 – 11.15
Hala „Polonia”, ul. Dekabrystów 43
każdy wtorek
Zajęcia ruchowe na bieżni i w siłowni – godz. 13.00 – 14.30
Miejski Stadion Lekkoatletyczny, ul. Dąbrowskiego 58/64
każda środa
Zajęcia z tenisa stołowego – godz. 10.00 – 11.30
Sala Sportowa „Częstochowianka”, ul. Rejtana 7 c
Więcej informacji pod nr. tel. 34 372 26 32
każda sobota
Gimnastyka w wodzie – godz. 12.00-13.00
Pływalnia kryta „Sienkiewicz Częstochowa”,
Aleja Najświętszej Maryi Panny 56
BiegamBoLubię
W każdą sobotę o godz. 9.30 na Miejskim Stadionie Lekkoatletycznym przy ul. Dąbrowskiego 58/64, w ramach ogólnopolskiej akcji „BiegamBoLubię” odbywają się bezpłatne
treningi dla amatorów z instruktorami lekkoatletyki.
Amatorska Liga Piłki Nożnej sezon 2017/2018
Wszystko na temat rozgrywek można znaleźć na stronie
www.mosir.pl
Miejski Stadion Piłkarski „Raków”, ul. Limanowskiego 83
poniedziałek-piątek godz. 19.45 – 22.00
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

MUZEA I GALERIE
Muzeum Jasnogórskie, ul. Kordeckiego 2,
tel. 34 377 77 77
Muzeum Częstochowskie, Aleja Najświętszej Maryi
Panny 45, tel. 34 360 56 31
Galeria Sztuki Odlewniczej im. prof. Wacława
Sakwy, Aleja Armii Krajowej 19, tel. 34 325 07 51
Galeria Ośrodka Promocji Kultury ,,Gaude Mater”,
ul. Dąbrowskiego 1, tel. 34 324 36 38
Planetarium Instytutu Fizyki Uniwersytetu
Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie, Aleja Armii Krajowej 13/15,
tel. 782 237 375
Muzeum Produkcji Zapałek, ul. Ogrodowa 68,
tel. 34 324 12 10
Muzeum Historii Kolei, ul. Pułaskiego 100/120,
dworzec PKP Częstochowa Stradom, tel. 502 128 687
Miejska Galeria Sztuki,
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. +48/34 323 12 79
Pływalnia Kryta „Sienkiewicz Częstochowa”
Aleja Najświętszej Maryi Panny 56,
tel. +48/34 393 00 64
Miejski Stadion Lekkoatletyczny, ul. Dąbrowskiego
58/64, tel. +48/34 368 36 58
Hala Sportowo-Widowiskowa „Polonia”,
ul. Dekabrystów 43, +48/34 372 07 86
Miejska Ślizgawka, Park 3 Maja 1, tel. 605 475 548
WAŻNE ADRESY, TELEFONY
Urząd Miasta Częstochowy, ul. Śląska 11/13,
tel. +48/34 370 71 00, www.czestochowa.pl
Miejskie Centrum Informacji Turystycznej/
Częstochowska Organizacja Turystyczna, Aleja
Najświętszej Maryi Panny 65, tel. +48/34 368 22 50
Jasnogórskie Centrum Informacji, ul. o. A. Kordeckiego 2, tel. +48/34 365 38 88, www.jasnagora.pl
PAŹDZIERNIK 2018
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Z INNEJ PÓŁKI

KOBIECY KWESTIONARIUSZ

Kamila Kobic

DANIEL NOGAL, PISARZ

„Kolor magii”
Terry Pratchett
Już w dzieciństwie dałem
się wciągnąć fantastyce tak mocno, że
w końcu nawet zacząłem ją pisać. Skoro
więc mam polecić książkę, niech będzie to
coś z tego gatunku. Ale zamiast na „Władcę
Pierścieni” czy „Diunę”, wskażę dziś na „Kolor
magii” zmarłego kilka lat temu Terry’ego
Prattcheta. Wskażę, ponieważ nie każdy
wie, że powieść fantasy może się okazać
najzabawniejszą książką, jaką w życiu przeczyta. A może! „Kolor magii” tak przypadł
mi do gustu, że później sięgnąłem jeszcze
po prawie czterdzieści kolejnych powieści
Pratchetta.

„Grek Zorba”
Michael Cacoyannis
Wszyscy powtarzają: książka zawsze jest lepsza od filmu!
Odpowiadam: nie zawsze! „Grek Zorba”
napisany przez Nikosa Kazandzakisa to
bardzo dobra powieść, ale to twórcom
filmowej adaptacji udało się wycisnąć
z niej wszystko, co najlepsze, a Anthony
Quinn wcielając się w Zorbę zagrał rolę
życia. I tak powstał jeden z moich ulubionych filmów. Obejrzyjcie i zapamiętajcie słowa radosnego Greka: człowiek
potrzebuje odrobiny szaleństwa, inaczej
nie zdobędzie się na to, by odciąć linę
i być wolnym!

PŁYTA
„Super Taranta!” Gogol
Bordello
Grająca cygański punk nowojorska kapela, założona
przez ukraińskiego imigranta? Proszę
bardzo, oto Gogol Bordello. Zespół wydał
pierwszym album w 1999 roku, ale na
początek przygody z cygańskim punkiem
polecam płytę, która ukazała się osiem lat
później. Czy „Super Taranta!” to najlepsze
dzieło Gogol Bordello? Sam nie wiem. Ale
to na tej płycie znajduje się mój ulubiony
utwór tej kapeli „Wonderlust King”. I jeszcze kilka innych, które też umieściłbym
wysoko w swoim rankingu.

HISTORIA JEDNEJ FOTOGRAFII
Jakub Tkacz
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– ewentualnie
astrologia

Kobiety, z którymi najczęściej
mam do czynienia, z którymi
pracuję w świecie filmu, twardo
stąpają po ziemi. Są przy tym
bardzo empatyczne, zdolne,
inteligentne i silne. Staram się
tego wszystkiego od nich uczyć.
Są dla mnie wzorem.

Jeżeli miałabym nie być aktorką,
to zostałabym astrolożką. Interesuje mnie wszechświat. Kiedy myślę o jego ogromie, czuję się jak
ziarenko piasku. Takie myślenie
przynosi mi spokój, a jednocześnie niezwykle intryguje.

O

T

– jak obserwacja

Jeśli ktoś chce zostać aktorem
lub aktorką, obserwacja powinna
być dla niego kluczem. Dzięki niej
tworzymy role. Siedząc w metrze,
autobusie czy w sklepie, ciągle
obserwujemy ludzi, ich reakcje
i ruchy. Czytamy z ich oczu
i próbujemy zgadnąć, co mogą
sobie myśleć. Potem chowamy
te obserwacje w jakiejś szufladce
w głowie i sięgamy po nie, kiedy
mamy odegrać jakąś konkretną
rolę. Zanim nakręciliśmy film o autyzmie, obserwowałam chłopca,
którego zawsze spotykałam na
przystanku autobusowym.

– jak bóg

Uważam, że jestem „bogiem dla
siebie”. Wiele razy przekonałam
się już o tym, że sama kreuję
to, co mi się wydarzy w życiu.
Chcąc zostać aktorką, od małego
wyobrażałam sobie, że jestem
sławna i stoję przed kamerą. Teraz
jestem na właściwej drodze, żeby
te marzenia zrealizować. Dlatego
uważam, że warto prosić o to, czego się chce - na głos, w myślach,
podczas medytacji, czy przelewając to na papier. Trzeba oczywiście
jeszcze mocno wierzyć w sukces.

www.cgk.czestochowa.pl

E

- jak kobieta

B

Był ciepły wieczór. Blask ogniska
oświetlał pobliskie drzewa.
Chciałem zrobić swoje pierwsze zdjęcia
używając techniki malowania światłem.
Wszystko było już gotowe - aparat
na statywie i ja z latarką, dzięki której
miałem obrysować drzewa. Niestety,
pomysł ten nie spodobał się szerszeniom
lecącym do światła… Musiałem podjąć
walkę, którą uwiecznił mój aparat.
Leśne graffiti.
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– jak tu i teraz

Zdążyłam się już nauczyć, że
zamartwianie się nie przynosi nic
poza tym, że człowiek staje się
zmęczony, zestresowany, chory.
Dlatego postawa „tu i teraz” to
czerpanie jak najwięcej z każdej
chwili. Cieszmy się wspólnymi momentami z rodziną, ze
znajomymi, wtedy dostrzeżemy
najpiękniejsze szczegóły: dobro,
miłość, piękno drzew i kwiatów.
Zdecydowanie lepiej być w tym
momencie, który jest, niż wybiegać myślami w przyszłość.

I

A

– jak Islandia

Na Islandię wyjechałam w momencie, kiedy miałam spadek
energii i słabszy moment. Nie
do końca szło mi z filmami, nie
otrzymywałam interesujących
ofert. Utrzymywałam się głównie z reklam, co dla aktora po
szkole nie jest satysfakcjonującą
sytuacją. Dlatego wraz z moim
chłopakiem, postanowiłam coś
zmienić i wyjechaliśmy na wyspę. Islandia okazała się bardzo
uduchowionym miejscem.

Noce polarne, zorze - odczuwa
się tam obecność czegoś nie do
końca z tego świata. Islandczycy
nazywają to zjawisko elfami, ale
nie mają tu na myśli stworów
ze spiczastymi uszami, jak we
„Władcy Pierścieni”. Podczas tej
podróży zrozumiałam, że nie
warto narzucać sobie zbędnej
presji, że będzie, co ma być.
Wystarczy wszystko robić
prawdziwie i z miłością, a świat
odwdzięczy się nam dobrem.

– jak akceptacja

Kiedyś borykałam się ze straszną
zazdrością. Dopiero później
zrozumiałam, jak bardzo wyniszczające jest to uczucie. Jak bardzo
podcina człowiekowi skrzydła,
dołuje i zniechęca do innych ludzi.
A przecież nie da się nic osiągnąć,
nie będąc w dobrej relacji z innymi.
Przeczytałam kiedyś taki cytat:
„Oczywiście, że tamta kobieta jest
piękniejsza, że jest wyjątkowa,
ale nigdy nie będzie mną” i to
zdanie głęboko we mnie zapadło.
Zrozumiałam, że trzeba siebie akceptować od początku do końca,
żeby pokochać innych. Stale się
tego uczę.
PAŹDZIERNIK 2018
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wysłuchała i spisała Magda Fijołek

FILM

fot. Sebastian Ćwik

KSIĄŻKA

Jest aktorką i absolwentką Liceum im. Romualda Traugutta w Częstochowie. W tym roku, na Festiwalu
Polskiego Filmu Krótkometrażowego w Las Vegas, zdobyła nagrodę w kategorii „Najlepsza rola kobieca”.
Doceniono jej kreację w filmie „Wiki”, który wyreżyserowała Veronica Andersson. Kamilę kojarzyć można
również z teledysku Dawida Podsiadły do piosenki „Powiedz mi, że nie chcesz” oraz serialu
„Przypadki Cezarego P.”, gdzie zagrała córkę tytułowego bohatera.

Budżet Obywatelski 2018!
Zagłosuj na najlepszy Twoim zdaniem projekt!

W tym roku pula środków, którą rozdysponują częstochowianki i częstochowianie
na przyszłoroczne zadania (BO) została zwiększona o prawie 2 miliony złotych
i wyniesie aż 8 mln 735 tys. 830 zł.

Jak głosować?

Przez Internet,
za pomocą aplikacji
internetowej
do głosowania:
1. na stronie
internetowej
www.konsultacje.
czestochowa.pl
2. w infomatach
miejskich

W komisji
do głosowania
znajdującej się
w Urzędzie Miasta
Częstochowy
przy
ul. Focha 19/21
w pokoju 32

W miejscu
zamieszkania,
po uprzednim
zgłoszeniu takiej
potrzeby do
Urzędu Miasta
Częstochowy. Z tej
możliwości mogą
skorzystać osoby
o ograniczonej
możliwości
ruchowej
potwierdzonej
orzeczeniem
o znacznym
stopniu niepełnosprawności*

Uwaga nowość!
W mobilnym
punkcie do
głosowania,
czyli autobusie
piętrowym typu
„londyńczyk”
(dostępnym
zgodnie
z harmonogramem,
który zostanie
opublikowany
na stronie www.
konsultacje.
czestochowa.pl)

Głosowanie trwa
od 22 października do 12 listopada 2018 r.

* Potrzebę taką należy zgłosić do Referatu Partycypacji i Konsultacji Społecznych do 19 października br.

