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Zakończyła się większość tegorocznych 
remontów w  częstochowskich placów-
kach oświatowych. Ich koszt to prawie 
14,2 mln zł. 

Najwięcej pieniędzy przeznaczono na kom-
pleksowe termomodernizacje Szkoły Podsta-
wowej nr 1 (2,35 mln zł), Szkoły Podstawowej 
nr 41 (ponad 2 mln zł) i Szkoły Podstawowej 
nr 32 (prawie 1,8 mln zł). Te trzy inwestycje za-
kończą się w 2020 roku. W każdej z placówek 
m.in. docieplane są ściany i stropodachy, wy-
mieniana stolarka okienna, instalacja c.o. oraz 
ciepłej i zimnej wody, a oświetlenia zmieniane 
na energooszczędne. To finał dużego projek-
tu, dofinansowanego przez Unię Europejską, 
dzięki któremu w sumie 13 szkół i bursa miej-
ska nie dość, że przeszły wizualną metamor-
fozę, to będą generowały znacznie mniejsze 
koszty utrzymania i są przyjaźniejsze dla śro-
dowiska. Do 2020 roku trwać będzie także ter-
momodernizacja Miejskiego Przedszkola przy 
ul. Przemysłowej.

Jedną z największych inwestycji, rozpoczętych 
w ubiegłym roku, a zakończonych w tym, był 
kolejny etap modernizacji pływalni przy Szko-
le Podstawowej nr 2 im. K. K. Baczyńskiego. 
Od kilku tygodni można już korzystać z nowo 
wyremontowanego zaplecza basenu, m.in.  
z przebudowanych sanitariatów, szatni 
i  pryszniców. Położono nowe wylewki, po-
stawiono ściany działowe, osłony przeciwpo-
żarowe i  dźwigary dachowe. Ściany i  sufity 
pomalowano, zamontowano instalację elek-
tryczną i  oświetlenie, całkiem nową instala-
cję sanitarną i  wodną oraz system wentyla-
cji; ułożono płytki. Pływalnia ma teraz m.in. 
nowoczesny system prysznicowy i  podest 
przystosowany dla osób niepełnosprawnych. 
Wyremontowano pomieszczenia biurowe, 
szatnie i  pomieszczenia małej gastronomii. 

Ustawiono nowe szafki, zamontowano su-
szarki do włosów. Dodatkowo wyremonto-
wano maszynownię, wymieniono pompę 
odpowiedzialną za obieg wody basenowej, 
zawory i część rur, zamontowano wentylator 
dachowy. Koszt to około 1,5 mln zł.

Podczas wakacji wybudowano dwa bo-
iska – przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym  
nr 3 przy ul. Łukasińskiego i  przy V LO im.  
A. Mickiewicza. Wyremontowano sale gim-
nastyczne w Szkole Podstawowej nr 15 przy 
ul. Wirażowej, w  SP nr 30 przy ul. Ludowej, 
w SP nr 42 przy ul. Armii Krajowej i w  II LO 
im. R. Traugutta (w dwóch ostatnich szkołach 
prace jeszcze trwają). Przebudowano sanita-
riaty w Zespole Szkół im. J. Kochanowskiego 
przy ul. Warszawskiej i  w  Zespole Szkół im.  
B. Prusa przy ul. Prusa (obie inwestycje będą 
zakończone w 2020 roku).

W ramach Budżetu Obywatelskiego powsta-
je boisko sportowe ze sztuczną nawierzchnią 
typu „Orlik” przy Szkole Podstawowej nr 54, 
przy ul. Kukuczki. Remontowane są tam też 
sanitariaty, szatnie, zaplecze sanitarne (1,2 
mln zł). Obie inwestycje będą gotowe w naj-
bliższych tygodniach.

W  Szkole Podstawowej nr 34 przy ul. Dą-
browskiej, w Miejskim Przedszkolu nr 15 przy  
ul. Michałowskiego, w MP nr 17 przy ul. Koziej 
oraz w  Zespole Szkół Ekonomicznych przy  
ul. Augustyna wymieniono instalacje c.o. 
Wyremontowano kanalizację deszczową i na-
wierzchnię przy Zespole Szkół Technicznych 
i  Ogólnokształcących im. S. Żeromskiego; 
stolarkę okienną w Szkole Podstawowej nr 29 
przy ul. św. Rocha i w Zespole Szkół Specjal-
nych nr 23 przy ul. Legionów; wyremontowa-
no posadzki w Miejskim Przedszkolu nr 6 przy 
ul. Sosnowej.

Wyremontowano korytarz i  wymieniono 
drzwi w  salach V LO im. A. Mickiewicza, 
a także elewację w Zespole Szkół im. J. Ko-
chanowskiego. Ponadto m.in. wyremon-
towano sale zabaw dla dzieci w  Miejskim 
Przedszkolu nr 1, parkiet i sanitariaty w sali 
zajęć w  MP nr 18, sale zabaw w  MP nr 21, 
sanitariaty dla dzieci w  MP nr 42, podłogi 
na korytarzu w MP nr 9, wymieniono pod-
łogę w  sali zajęć dzieci oraz kocioł gazo-
wy c.o. i  c.w.u. w  MP nr 35, pomalowano  
2 sale zajęć i pomieszczenia sanitarne w MP  
nr 23, wycyklinowano i pomalowano podło-
gi w 3 salach w MP nr 7 oraz w sali zabaw MP  
nr 11, wyremontowano korytarz i  salę za-
jęć dla dzieci w MP nr 13, a także salę zajęć 
ruchowych i  zajęć dzieci 5-6 letnich w  MP  
nr 14, pomalowano klatkę schodową i  od-
nowiono podłogi w  2 salach zabaw w  MP  
nr 43, wycyklinowano parkiet, pomalowano 
salę zajęć dzieci i  salę gimnastyczną w MP 
nr 31. Wyremontowano też dach w Zespole 
Szkolno-Przedszkolnym nr 2, salę lekcyjną 
w  Szkole Podstawowej nr 54 oraz podłogi 
na korytarzu w SP nr 49 i w SP nr 50.

Drobniejsze prace remontowe przeprowa-
dzono także w Miejskim Przedszkolu nr 16, 
MP nr 25, MP nr 32, Szkole Podstawowej  
nr 11, SP nr 25, SP nr 35, SP nr 36, SP nr 46, Ze-
spole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 i Zespole 
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych.

Środki na tegoroczne inwestycje i remonty 
szkolne pochodzą w  większości z  budżetu 
Wydziału Inwestycji i  Zamówień Publicz-
nych Urzędu Miasta (zadania są zlecane 
przez wydział), Wydziału Edukacji (doraźne 
prace zlecane przez szkoły) oraz z puli środ-
ków wydzielonej na Budżet Obywatelski 
(zadania nadzorowane przez Wydział Inwe-
stycji).

INWESTYCJE
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W przyszłym roku zabraknie nam w Częstochowie pieniędzy na wiele 
zadań. Muszę o tym mówić już teraz, żeby projekt budżetu na 2020 r., 
który przedstawimy w listopadzie, nie był dla zbyt wielu osób niemi-
łym zaskoczeniem. Liczyliśmy, że będzie lepiej, ale nie odpowiadamy 
za decyzje podejmowane w Warszawie, których skutki biją finansowo 
w samorządy.  
Dlaczego przyszłoroczny budżet będzie aż tak trudny? Bo będziemy 
mieli kolejny rok wyższe wydatki, przy znacząco niższych dochodach. 
Czym to jest spowodowane? Wyższe wydatki to efekt przerzucania 
w  coraz większym stopniu na samorządy, w  tym również na nasze 
miasto, kosztów utrzymania oświaty, które powinna pokrywać rządo-
wa subwencja. To także wzrost obciążeń z tytułu ustalanych przez rząd 
opłat, związanych np. z odprowadzaniem wód deszczowych, a  także 
z racji wyższych cen mediów (w tym energii elektrycznej) oraz różnego 
rodzaju usług. Za wyższe koszty systemu gospodarowania odpadami 
już płacimy wszyscy, bo przekładają się one na wysokość opłat  „śmie-
ciowych” ponoszonych przez mieszkańców miast i gmin. Do tego do-
chodzi jeszcze niedofinansowanie przez stronę rządową zadań zleca-
nych naszemu miastu.
Niższe dochody Częstochowy to oczywisty efekt zmian w podatku PIT – 
obniżenia stawek, zwolnienia z podatku osób do 26. roku życia czy pod-
wyższenia kosztów uzyskania przychodu. Należna Częstochowie część 
wpływów z podatku PIT z terenu miasta to podstawowe i największe 
źródło budżetowego dochodu. Do tego dochodzi ciągle zapowiadane 
zniesienie 30-krotności składek ZUS oraz planowany wzrost płacy mini-
malnej. Jedno i drugie przełoży się na wyższe koszty przedsiębiorców, 
ale także ubytek dochodów samorządu.
Samorządy i społeczności lokalne współfinansują więc w dużym stop-
niu, chcąc nie chcąc, decyzje rządu, czy to ponosząc koszty reformy 
oświaty i regulacji płac nauczycieli, czy zmian w prawie podatkowym 
i ubezpieczeniowym. Wprowadzając te regulacje, rząd nie pyta miast 
i gmin, jak sobie finansowo poradzą i nie przejmuje się specjalnie kon-

stytucyjnymi zapisami, że „jednostkom samorządu terytorialnego zapew-
nia się udział w dochodach publicznych odpowiednio do przypadających 
im zadań” (art. 167 Konstytucji RP).
Po stronie wydatków miasta czeka nas więc w 2020 r. i prawdopodobnie 
w latach kolejnych wielkie zaciskanie pasa. Będziemy musieli znacząco 
ograniczyć środki nie tylko na kulturę, sport, programy zdrowotne czy 
dotacje dla organizacji pozarządowych, ale również tak zaplanować in-
westycje, aby wystarczyło nam środków własnych przynajmniej na do-
kończenie rozpoczętych już prac oraz wkład własny do zadań, na które 
udało się nam zdobyć dofinansowanie unijne. 
Tych wszystkich, którzy „zaklinają” rzeczywistość, nie wierzą samo-
rządowcom lub po prostu świadomie kłamią na temat relacji obec-
nych oraz spodziewanych dochodów miast i gmin do ich wydatków, 
zapraszam do zapoznania się z  rzeczywistymi faktami, wyliczeniami, 
dokumentami i  opartymi na nich prognozami, a  nie propagandą 
sukcesu i  politycznym przekazem dnia z  partyjnej centrali. Rzetelne 
finansowe analizy są przygotowywane przez różne miasta, a  tak-
że przez federacje samorządowe, w  tym Związek Miast Polskich.  
Z jedną z nich można zapoznać się np. tu: http://www.miasta.pl/aktu-
alnosci/rozwoj-czy-stagnacja-najnowszy-raport-o-stanie-finansow-jst. 
Nie mają one związku z  polityką, bo finanse publiczne nie powinny 
mieć barw politycznych. Niestety - aktualny sposób ich dystrybucji 
może stać się przyczyną osłabienia, a  nawet upadku polskiej samo-
rządności. Wspomniane analizy zawierają obiektywną prawdę o coraz 
mocniejszym drenażu samorządowych budżetów. Drenażu na tyle 
głębokim, że stawia on pod znakiem zapytania nie tylko perspektywy 
rozwojowe Polski samorządowej, ale także możliwość bieżącej realizacji 
przez miasta i gminy świadczonych przez nie usług publicznych - w na-
prawdę podstawowym zakresie.

   Pozdrawiam serdecznie
Krzysztof Matyjaszczyk

Prezydent Miasta Częstochowy

PYTAMY PREZYDENTA 

...O LOKALNE ZACISKANIE 
PASA, BĘDĄCE EFEKTEM 
KRAJOWYCH DECYZJI
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Prezydent Częstochowy Krzysztof Ma-
tyjaszczyk został laureatem Nagrody 
Samorządowej im. Norberta Barlickiego 
w  2019 r. w  kategorii Samorząd Miejski. 
Nagrody są przyznawane przez Stowarzy-
szenie Rzeczpospolita Obywatelska i  zo-
stały wręczone 13 września w Krakowie.

Statutowym celem Stowarzyszenia Rzeczpo-
spolita Obywatelska jest m.in. promowanie 
idei społeczeństwa obywatelskiego, integro-
wanie środowisk samorządowych, promocja 
dobrych praktyk samorządowych oraz no-

woczesnych metod zarządzania wspólno-
tami samorządowymi, opiniowanie aktów 
prawnych dotyczących samorządów oraz 
działanie na rzecz pogłębiania regionalnej 
integracji europejskiej. Prezesem Stowarzy-
szenia jest obecnie prezydent Krakowa Jacek 
Majchrowski.
Nagrody przyznawano w tym roku po raz 
ósmy. Kapitułę Nagrody tworzą m.in. byli 
i  obecni politycy, parlamentarzyści i  sa-
morządowcy. Jej przewodniczącym jest 
Aleksander Kwaśniewski – Prezydent RP 
w latach 1995-2005.

Obok prezydenta Częstochowy nagrodzo-
no w  obecnej edycji także przewodniczą-
cego Sejmiku Wielkopolskiego Wiesława 
Szczepańskiego (kategoria: Samorząd 
wojewódzki), starostę łódzkiego Andrzeja 
Opalę (Samorząd powiatowy), a  nagrodę 
za całokształt działań na rzecz samorządu 
odebrał radny zielonogórski Andrzej Bo-
cheński. W kategorii Jednostka samorządu 
terytorialnego wyróżniono miasto Gło-
gów, a  w  kategorii Organizacja pozarzą-
dowa - Stowarzyszenie Civitas z  Dąbrowy 
Górniczej.

Nasze miasto zdobyło dofinansowanie 
z  Funduszu Dróg Samorządowych, które 
wyniesie ponad 4 mln zł. Przyspieszy i uła-
twi ono realizację dwóch istotnych inwesty-
cji w ramach programu ,,Lepsza Komunika-
cja w Częstochowie”. Roboty na ul. Łódzkiej 
już trwają. Z  kolei ponowiony przetarg na 
modernizację ul.  Artyleryjskiej ma być nie-
bawem rozstrzygnięty.
 
Trwającą przebudowę ulicy Łódzkiej zasili 
ok. 1,5 mln zł dofinansowania – czyli po-
łowa kosztów kwalifikowanych tej inwe-
stycji. Całkowity koszt zadania zamyka się 
w kwocie 3,5 mln zł. Z uzyskanych środków 
dofinansowana będzie też modernizacja 
ul. Artyleryjskiej (na odcinku od ul. Matejki 
do przedłużenia ul. Jagiellońskiej do ul. Ko-
ścielnej). Zadanie jest teraz w  fazie przed 
rozstrzygnięciem drugiego przetargu, 
ale wiadomo, że też będzie można liczyć 
na 50 proc. dofinansowania do kosztów 
kwalifikowanych, czyli ok. 2,6 mln zł (we-
dług stawek kosztorysu inwestorskiego). 

Zarówno remont fragmentu ul. Łódzkiej, 
jak i  modernizacja odcinka ul. Artyleryj-
skiej to istotne, kompleksowe zadania 
drogowe. Na ul. Łódzkiej roboty są już 
zaawansowane. Mierzący ponad 905 m 
odcinek jest odnawiany od skrzyżowa-
nia z  ul. Poleską do ronda 7 Dywizji Pie-
choty. Szerokość jezdni wyniesie 5,5 m. 
Fragment od ul. Poleskiej do ul. Małopol-
skiej zyska nowy chodnik. Powstają także 
zjazdy, przejścia dla pieszych; wyremon-
towane będą rowy. Wyniesione zostaną 
powierzchnie skrzyżowań z  ulicami Waw-
rzynowicza, Elsnera i  Małopolską. Pojawi 
się nowe oznakowanie pionowe, poziome 
oznakowanie przejść dla pieszych oraz 
nowy zieleniec. Inwestycja ma też swoją 
część sanitarną – przebudowę kanaliza-
cji oraz odwodnienie działek przyległych 
do pasa drogowego. Przebudowywana 
jest sieć elektroenergetyczna; na odcinku 
ul. Wawrzynowicza w  stronę ul. Łódzkiej 
zostanie też rozbudowane oświetlenie. 
Prace mają zakończyć się latem 2020 r. 

Wykonawca prac w  ul. Artyleryjskiej ma 
być wyłoniony w  ponownym przetargu 
– w  poprzednim oferty znacznie przekra-
czały zaplanowane na to zadanie kwoty. 
Do remontu pójdzie odcinek o  długości 
ponad 1,1 km. Część drogowa obejmie 
wykonanie jezdni ul. Artyleryjskiej i  ul. 
Kościelnej oraz przebudowę skrzyżowań 
z  korektą łuków i  wymianą nawierzchni 
na wlocie (z  wyłączeniem skrzyżowań ul. 
Artyleryjskiej z  ul. Komandorską i  ul. Ofi-
cerską). W  ciągu ul. Artyleryjskiej powsta-
ną obustronne odcinki piesze, a  istniejący 
będzie przebudowany. Jednostronny ciąg 
pieszy w  ul. Kościelnej także czeka prze-
budowa. Część drogową dopełni m.in. wy-
konanie oznakowania oraz obsianie skarp 
i  nasadzenia zieleni. Modernizacja ul. Ar-
tyleryjskiej także będzie miała swoją część 
sanitarną – z przebudową kanalizacji desz-
czowej i  wodociągu od ul. Matejki do ul. 
Oficerskiej. Planowany termin zakończenia 
prac związanych z tą inwestycją to listopad 
przyszłego roku. 

FUNDUSZE NA PRZEBUDOWĘ ULIC

PREZYDENT Z NAGRODĄ IM. BARLICKIEGO

Pod banerem „Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019”, można w por-
talu miejskim zapoznać się z istotnymi dla wyborców komunika-
tami przed zbliżającymi się wyborami parlamentarnymi, które 
odbędą się 13 października. 

Znajdują się tam m.in. informacje Prezydenta Miasta Częstochowy 
o  lokalach wyborczych w  Częstochowie dostosowanych do potrzeb 
osób niepełnosprawnych, o  możliwości sporządzenia aktu pełno-

mocnictwa do głosowania w  wyborach oraz o  możliwości głosowa-
nia korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych. Wraz 
z tymi informacjami dostępne są także wzory niezbędnych wniosków 
(w dwóch formatach plików) – do pobrania i wypełnienia przez osoby 
zainteresowane.
Wybory do Sejmu i Senatu RP odbędą się w Częstochowie, tak jak w całym 
kraju, w niedzielę 13 października. Głosować będziemy w godz. 7.00-21.00.
Zachęcamy do zapoznania się z przedwyborczymi informacjami!

WYBORY 2019 – WAŻNE INFORMACJE 

Częstochowa została wyróż-
niona tytułem „Lidera w  In-
nowacjach” i otrzymała statu-
etkę za walkę z  grypą wśród 
najmłodszych mieszkanek 
i mieszkańców miasta.

Ogólnopolski Program Zwal-
czania Grypy jak co roku 
wyróżnił samorządy, któ-
re w  największym stopniu 
angażowały się w  realiza-
cję projektów zdrowotnych 
w  zakresie profilaktyki grypy. 
Nagrody wręczono 10 wrze-
śnia, podczas XI Dorocznej 
Debaty Ekspertów Flu Forum 
2019, która odbyła się w  Sali 
Kolumnowej Sejmu RP w War-
szawie. Nasze miasto zyskało 

tytuł „Lidera w Innowacjach” za 
szczepienia przedszkolaków.
Program szczepień ochron-
nych przeciwko grypie dla 
osób powyżej 65 roku życia 
i  dzieci do lat 18 chorym na 
schorzenia przewlekłe i  no-
wotworowe samorząd często-
chowski realizuje od 2006 roku, 
czyli od 14 lat. Od 2013 roku 
szczepieniami objęto również 
dzieci uczęszczające do często-
chowskich przedszkoli.

W  sumie, przez 14 lat za-
szczepiono 31279 osób, 
wydając na ten cel z  bu-
dżetu miasta 787126 zł. 
Założeniem głównym progra-
mu jest zapobieganie zacho-
rowaniom na grypę wśród 
częstochowianek i  często-
chowian oraz popularyzacja 
szczepień przeciwko grypie. 
Tylko w  2018 roku z  progra-
mu skorzystało ponad 4 tysią-
ce osób.

INNOWACYJNE SZCZEPIENIA 
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SENIORALIA 2019 ROWEREM NA SMOKA
„Polowanie na smoka” to akcja charytatywna, która narodziła się bardzo spontanicznie 

i błyskawicznie rozrosła się do imponujących rozmiarów. Grupa znajomych postanowiła wybrać się 
rowerami miejskimi z Częstochowy do Krakowa i połączyć to ze zbiórką funduszy na rzecz 
Hospicjum Dziecięcego. Postawili na oryginalne pomysły i zyskali wsparcie wielu znanych 
osobowości  medialnych. Rozmawiamy z Łukaszem Zyską, jednym z pomysłodawców akcji. 
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Adam Florczyk: Skąd się wziął pomysł na 
„Polowanie na smoka”? Jak idea podróży 
rowerowej do Krakowa zmieniła się w akcję 
charytatywną z wielkim rozmachem?
 
Łukasz Zyska: Pomysł narodził się sponta-
nicznie. Trasa Częstochowa – Kraków to dla 
rowerzysty jurajskiego coś, co na jakimś etapie 
przygody z  rowerem trzeba „zaliczyć”. Jednak 
typ kolarstwa, jakie uprawiamy z  kolegami, 
znacznie odbiega od tego rodzaju wycieczek 
i  długich dystansów. My jeździmy Enduro, 
czyli mocno i agresywnie. Pomysł 150 km do 
Krakowa wydawał się nudny, bo nie pachniał 
adrenaliną i nie był wyzwaniem. Aż pewnego 
pięknego poranka przejeżdżaliśmy obok stacji 
rowerów miejskich w Parku Lisiniec w Często-
chowie i  stwierdziliśmy, że może by tak wy-
brać się w  podróż na tych naszych miejskich 
jednośladach. Kolegom się spodobało i  skład 
wyprawy zamknęliśmy dosłownie w  pół go-
dziny. Okazało się, że ten – umówmy się - głupi 
pomysł wywołuje tyle pozytywnych emocji 
i zyskuje tyle szumu, że postanowiliśmy nadać 
mu jakiś dodatkowy sens i jakoś wesprzeć Ho-
spicjum Dziecięce w naszym mieście. Wszyscy 
przyklasnęli i tak zostało.

Trudno było przekonać „znanych i  lubia-
nych”, żeby włączyli się w Waszą akcję i na-
rysowali dla Was stado smoków? Kto dał się 
namówić? 
 
Trudno i  nietrudno... Już wyjaśniam. Nam 
osobiście było bardzo trudno, zwłaszcza na 
początku, bo uderzaliśmy do ludzi z „innego 
świata”, do których nie ma listy telefonów i nie 
można sobie ot tak zadzwonić. Do tego są to 
ludzie najczęściej nieuchwytni i  regularnie 
atakowani przez kogoś, kto czegoś od nich 
chce. Nawet gdybyśmy zdobyli ich numery 
telefonów, bylibyśmy dla nich nieznani i obcy. 
I  tutaj pojawiają się znajomi, którzy docierali 
do ich przyjaciół, fryzjerów, masażystów i mó-
wili: „Słuchajcie jest taka akcja, że się smoki 
rysuje dla dzieciaków z hospicjum – akcja jest 
pewna, mój kumpel zna kogoś, kto zna ko-
goś, kto powiedział, że ci goście są ok”. W ten 
sposób było łatwiej. „Polowanie na Smoka” 
wymagało trochę gimnastyki, ale po tym, jak 
dostaliśmy pierwsze smoki i zaczęliśmy je pu-

blikować na facebook’u, to już poszła lawina. 
Ludzie zobaczyli, że to nie jest naciąganie. 
W  uwiarygodnieniu nas bardzo pomógł też 
Patronat Prezydenta Miasta Częstochowy 
oraz Partnerstwo Miasta Krakowa. Pod koniec 
akcji rysowania smoków ludzie sami je nam 
wysyłali. Wydaje mi się, że najtrudniejsze było 
przekonanie tych ludzi, że nie muszą umieć 
wybitnie rysować, żeby włączyć się w  naszą 
akcję. Szybko okazało się jednak, że rysowa-
nie smoków to dobra zabawa i wcale nie boli. 
Dostaliśmy mnóstwo pozytywnych emocji 
od ludzi, którzy je tworzyli – tak jakby sami 
odkrywali w sobie dzieci. W kilka tygodni ze-
braliśmy około 250 smoków, więc wszystkich 
autorów tu nie wymienimy, ale udało nam się 
dotrzeć między innymi do Martyny Wojcie-
chowskiej, Przemka Kossakowskiego, Kajeta-
na Kajetanowicza, Zbigniewa Zamachowskie-
go, Kasi Nosowskiej, Pidżamy Porno, Organka, 
Meli Koteluk i  wielu, wielu innych, których 
prace będzie można obejrzeć na wystawie.

Próbowaliście też namówić „Matkę Smo-
ków”, Emilii Clarke, znaną z serialowej ekra-
nizacji „Gry o Tron”, by również włączyła się 
w akcję. Możesz więcej o tym opowiedzieć? 
 
Tak, właściwie to cały czas próbujemy. Posła-
liśmy w świat wiadomość do niej i liczymy, że 
dotrze.  Smok od Matki Smoków byłby nie lada 

gratką. Wiadomość pojawia się na teledysku 
– coverze czołówki do „Gry o Tron”, nagranym 
przez częstochowskich muzyków (m.in. z  ze-
społów Habakuk, Sołtys, UDS). Zupełnie cha-
rytatywnie pracowała nad tym szesnastooso-
bowa ekipa. 5 gitar elektrycznych, wiolonczela, 
altówka i skrzypce oraz 2 ekipy filmowe z 7 ka-
merami i 2 realizatorów dźwięku – w tym 12- 
letni syn Adama Celińskiego, właściciela studia 
„Radioaktywni”, który ugościł nas wszystkich 
u siebie, też totalnie charytatywnie. 

Finałem akcji jest wystawa w Miejskiej Gale-
rii Sztuki i aukcja rysunków. Szykujecie tam 
jakieś dodatkowe atrakcje? 

Finałem będzie aukcja w  listopadzie. W  zasa-
dzie będzie to kilka aukcji, gdyż oprócz stacjo-
narnej, część prac trafi na aukcje internetowe. 
Wystawa w Miejskiej Galerii Sztuki potrwa do 
6 października i  będzie podziękowaniem dla 
wszystkich polujących na smoki, dla twór-
ców i dla sponsorów. Będzie można zobaczyć 
w jednym miejscu prawie wszystkie smoki oraz 
film z naszej wyprawy rowerowej.

Jeśli ktoś nie da rady pojawić się na aukcji, 
czy ma inną możliwość wesprzeć, w ramach 
waszej akcji, Hospicjum Dziecięce w Często-
chowie? 
 
Jest kilka opcji pomocy finansowej, by pienią-
dze trafiły w  całości do Hospicjum. Cały czas 
można kupować cegiełki uruchomione przez 
firmę mPay Płatności Mobilne, z  których cały 
zysk przeznaczany jest na dzieci. Link do ce-
giełek można znaleźć na naszym profilu face-
book’owym, można je też zakupić, korzystając 
z aplikacji mPay na urządzenia mobilne. Działa 
również zbiórka przez facebook’a. Ewentual-
nie, na naszej stronie można po prostu znaleźć 
numer konta Stowarzyszenia Opieki Hospicyj-
nej Ziemi Częstochowskiej.

Jakie plany na przyszłość? „Polowanie na 
smoka” będzie się rozrastać? Planujecie ko-
lejną wyprawę w przyszłym roku?     

Mamy kilka pomysłów, lecz nie chcemy ich 
jeszcze zdradzać. Chcielibyśmy doprowadzić 
najpierw tę akcję do finału i skupić się na niej.

W październiku seniorki i seniorzy z naszego miasta tradycyjnie 
spotykają się w Hali Sportowej Częstochowa, by razem ćwiczyć, 
tańczyć i bawić się. W tym roku główną atrakcją imprezy będzie 
koncert Haliny Kunickiej oraz spektakl muzyczny „Zaczarowa-
ny koń. Piosenki lat pięćdziesiątych”. Zapraszamy na Święto Se-
niorów 10 i 11 października.        

Halina Kunicka to jedna z najpopularniejszych i najbardziej lubia-
nych polskich piosenkarek. Mimo upływu lat artystce towarzyszy 
niezmienna sympatia i  popularność. Powszechnie docenia się jej 
sceniczną charyzmę i umiejętności wokalne. Ma na koncie 17 albu-
mów, które sprzedały się w nakładzie przekraczającym łącznie po-
nad milion egzemplarzy. Artystka koncertuje w Polsce i za granicą, 
zawsze przy wypełnionej do ostatniego miejsca widowni. Śpiewała 
w salach koncertowych na całym świecie (m.in. w: Nowym Yorku, 
Tokio, Londynie, Sydney, Honolulu, Lizbonie, Hawanie, San Fran-
cisco, Montrealu, Barcelonie itd.). Reprezentowała Polskę w ekipie 
artystycznej na Olimpiadzie w  1972 w  Monachium, na galowych 
polskich koncertach w paryskiej Olimpii i sławnej sali Pleyela. Była 
pierwszą Polką, która otrzymała nagrodę Publiczności na Festiwalu 
w Sopocie i pierwszą, która wygrała Międzynarodowy Festiwal Prze-
bojów w Dreźnie. Dwukrotnie wygrała plebiscyt na Najpopularniej-
szą Polską Piosenkarkę w Chicago. Nakręciła dziesiątki programów 
telewizyjnych w Polsce i za granicą. Repertuar Haliny Kunickiej jest 
bardzo różnorodny - od efektownych przebojów, po piosenki ka-
baretowe i aktorskie. Podczas częstochowskiego koncertu z pew-
nością usłyszymy takie hity, jak: „To były piękne dni”, „Niech no tylko 
zakwitną jabłonie, „Orkiestry dęte”, „Upływa szybko życie” „Czumba-
lalajka”, „Od nocy do nocy”.  
Z kolei Teatr im. Adama Mickiewicza podczas tegorocznych Senio-
raliów pokaże spektakl „Zaczarowany koń. Piosenki lat pięćdziesią-
tych”. To muzyczne widowisko zbudowane z  satyrycznych tekstów, 
fragmentów starych kronik filmowych i piosenek, które przetrwały 
swój czas i śpiewane są do dzisiaj przez rzesze estradowych i teatral-
nych wykonawców. Nic dziwnego, większość z nich niemalże na-
tychmiast stawała się szlagierami. Aktorzy częstochowskiego teatru 
będą śpiewać zarówno utwory liryczne („Kasztany”, „Pamiętasz, była 
jesień” „Kaziu, zakochaj się”, „Złoty pierścionek”, „Dwa serduszka, czte-
ry oczy”), jak i te żywiołowe i bardzo dynamiczne („Serduszko puka 
w  rytmie cza-cza”, „Kuba wyspa, jak wulkan gorąca”, „Cicha woda”, 
„Karuzela”, „W Arizonie”). O muzyczną oprawę przedstawienia zadba 
zespół Makabunda.  

oprac. af

10 października, Hala Sportowa Częstochowa, ul. Żużlowa 4

10.00  - Otwarcie stoisk organizacji działających na rzecz Seniorów
11.00  - Uroczyste otwarcie i przekazanie kluczy do bram Miasta Częstochowy
11.20  - ZUMBA GOLD
12.00  - Gimnastyka Ogólnorozwojowa
12.20  - Zdrowy Kręgosłup
Organizator: Stowarzyszenie Sportowa Częstochowa
Wstęp bezpłatny

11 października, Hala Sportowa Częstochowa, ul. Żużlowa 4

17.00  - Otwarcie bram HSC
18.00  - Spektakl muzyczny pt. „Zaczarowany koń. Piosenki lat pięćdziesiątych”, 
              Teatr im. A. Mickiewicza i zespół Makabunda
19.45  - Wręczenie nagród w konkursie „Częstochowski Aktywny Senior”
20.00  - Koncert Gwiazdy Wieczoru Haliny Kunickiej
21.15  - Potańcówka przy muzyce DJ’a
23.00  - Zakończenie imprezy
Organizatorzy: Miejski Dom Kultury, Hala Sportowa Częstochowa i Urząd Miasta Częstochowy
Bilety w cenie 10 zł dla Seniorek i Seniorów powyżej 60. roku życia, dla innych w cenie 100 zł.  
Bilety do nabycia w: Miejskim Domu Kultury (ul. Łukasińskiego 50/68), Ośrodku Promocji Kultury „Gaude 
Mater” (ul. Dąbrowskiego 1), Miejskiej Galerii Sztuki  (al. Najświętszej Maryi Panny  64), CZOT (al. Najświęt-
szej Maryi Panny  65), „Hali Polonia” (ul. Dekabrystów 43), Hali Sportowej Częstochowa (ul. Żużlowa 4).

PROGRAM

W trakcie Senioraliów zostaną uruchomione specjalne linie autobusowe odjeżdżające z przystanku„Plac Biegańskiego” do Hali Sportowej Częstochowa.



SPORT

Bez niego nie byłoby dzisiejszych sukcesów tenisistek stołowych KU AZS UJD Częstochowa. To on bowiem stawiał fundamenty 
pod popularność pingponga w naszym mieście. Wychował wielu zawodników i wiele zawodniczek. I, co najważniejsze, wciąż 
gra, zarażając tenisem stołowym kolejne pokolenia młodych ludzi. Janusz Haszcz, człowiek legenda częstochowskiego ping-

ponga, właśnie świętuje jubileusz 50-lecia nieustannego związku z rakietką i celuloidową (dziś plastikową) piłeczką.

Właściwie był skazany na sport. Jak sam mówi, 
wszystko przez to, że mieszkał i wychowywał 
się w hali, w której jego tata był gospodarzem, 
a  mama pracownikiem dbającym o  czystość 
obiektu. Ale dla nastolatka z  Siemianowic 
Śląskich tenis stołowy, w którym zakochał się 
potem po uszy, wcale nie był pierwszym wy-
borem. Biegał za piłką, chciał być laskarzem, 
próbował boksować, ale to właśnie tenis stoło-
wy stał się jego największą miłością. 

Aż trudno mi w  to uwierzyć, ale w  1969 roku 
podpisałem tak zwaną kartę zawodnika – 
wspomina. – Wtedy zostałem pełnopraw-
nym graczem HKS-u  Siemianowiczanka. A  że 
moje pozaszkolne życie kręciło się wokół hali, 
pingpong pochłonął mnie bez reszty. Sukcesy 
przyszły szybko. Zwycięstwa w  zmaganiach 
międzyszkolnych i występy w lidze zbudowa-
ły nastolatka jako zawodnika, który w  1975 
roku awansował do czterech finałów Ogólno-
polskiej Spartakiady Młodzieży, zdobywając 
dwa złote i  dwa srebrne krążki. Zaczęły się 
powołania do kadry i występy na turniejach 
międzynarodowych. Takich jak ten w Skopje, 
w  ówczesnej Jugosławii, który udało mu się 
niespodziewanie wygrać.

Z kadry był już tylko krok do udziału w najbar-
dziej prestiżowych imprezach. W  1978 roku 
Haszcz został powołany do reprezentacji Pol-
ski, która walczyła w Mistrzostwach Europy ju-
niorów w Barcelonie. To był przedziwny turniej. 

W drodze do Hiszpanii zginął nam gdzieś sprzęt. 
Ale o  dziwo w  grupie odnieśliśmy dwa zwycię-
stwa – z Walią i Bułgarią. Awansowaliśmy do czo-
łowej ósemki  mistrzostw w zmaganiach druży-
nowych. A gdy sprzęt się odnalazł, nie wygraliśmy 
już żadnego spotkania – odtwarza wydarzenia 
z tej imprezy.

Do Częstochowy trafił trochę z  rozsądku, tro-
chę za namową kolegów z  pingpongowej 
branży – Wiesława Pięty i  Jana Ślęzaka. Miałem 
telefony i z Gdańska, i z Gorzowa Wielkopolskie-
go. Padła konkretna oferta z  Jastrzębia. Ale ja, 
chłopak z Siemianowic Śląskich, z tym mocnym 
śląskim akcentem, nastolatek, którego wuj Alojz 
był protoplastą słynnego Janka Kosa z powieści 
„Czterej pancerni i pies” Janusza Przymanowskie-
go, przeniesionej później na ekran telewizyjny 
- postawiłem na Częstochowę. Zostałem studen-
tem Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstocho-
wie i  graczem miejscowego AZS-u  – tłumaczy 
kulisy swojego transferu Janusz Haszcz.

W lidze jego AZS wojował na drugim froncie, 
mając przez lata aspiracje do awansu do naj-
wyższej klasy rozgrywkowej. Haszcz był jed-
nym z  liderów zespołu. Niczym na zawołanie 
zdobywał medale w rozgrywkach mistrzostw 
kraju uczelni wyższych, w akademickich zma-
ganiach w całej Europie. W AZS-ie panowała na-
prawdę świetna, przyjacielska atmosfera. Dzięki 
niej spotykaliśmy się nie tylko na treningach 
i meczach, ale także poza sportem, zacieśniając 

więzy koleżeńskie. Pomagaliśmy sobie w  wielu 
istotnych sprawach życiowych – podkreśla.

Po zakończeniu studiów, już w dorosłym życiu 
związał się ze Szkołą Podstawową nr 8 w Czę-
stochowie. Pracował w  niej jako nauczyciel, 
potem wicedyrektor. Wreszcie, w  1999 roku 
wygrał konkurs na dyrektora Gimnazjum  
nr 8. Tenisa stołowego ani na moment nie po-
rzucił. Wprost przeciwnie. Pracując w „ósem-
ce” i  prowadząc równolegle zajęcia w  Szkole 
Podstawowej nr 48, stworzył Częstochowskie 
Towarzystwo Sportowe z całą grupą utalento-
wanych zawodników i  zawodniczek. Najlepsi 
z  nich – Przemysław Korzec, Marcin Jadczyk 
czy Jarosław Rolak o mały włos nie wprowadzili 
CZTS-u to pingpongowej ekstraklasy. 

Janusz Haszcz, z  równym powodzeniem co 
przy stole, radził sobie jako organizator różnych 
imprez tenisowych – warsztatów, sympozjów, 
festynów.  Zapraszał do Częstochowy tej kla-
sy zawodników, co m.in. legendarny Andrzej 
Grubba. Opracował także katalog zawierający 
wskazówki do nauczania młodych adeptów 
tej gry - „Tenis stołowy dla wszystkich”. Prowa-
dził wykłady na kursach instruktorskich i pro-
mował pingpong przy okazji licznych imprez 
sportowych. I  choć od 2007 roku swoje losy 
zawodowe związał z  częstochowskim samo-
rządem, tenis stołowy pozostaje jego ukocha-
nym dzieckiem.                                                 

Andrzej Zaguła

HASZCZA PÓŁ WIEKU 
PRZY STOLE
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TYMEX BOXING NIGHT 9 

MIASTO Z PASJĄ

4 października 2019 r., w Hali Sportowej Częstochowa przy ul. Żużlowej 4  odbędzie się kolejna w naszym 
mieście gala bokserska „Tymex Boxing Night 9”. Firmowana przez promotora Mariusza Grabowskiego 

impreza pięściarska będzie miała swoje gwiazdy. Tymi największymi powinni być: częstochowianin Robert 
Parzęczewski, Ewa Brodnicka i Łukasz Wierzbicki. Oprócz Parzęczewskiego między linami zobaczymy 

również innego zawodnika z Częstochowy, Marcina Siwego.   

Robert Parzęczewski krok po kroku realizuje swoje marzenia o walce 
o tytuł zawodowego mistrza świata. Trudno nie docenić jego gigan-
tycznych postępów. Częstochowianin ostatnie siedem pojedynków 
rozstrzygał przez nokaut i dziś wydaje się wręcz pewne, że aspiracje 
„Araba” dotyczące tytułów i  sławy są niemalże na wyciągnięcie ręki. 
Zresztą przydomek „Arab”, który nosił jeszcze do niedawna zmienił na 
zupełnie nowy „Mister KO”.  Nokauty stały się bowiem wizytówką bom-
bardiera spod Jasnej Góry, który wokół swojej osoby zbudował cały 
sztab ludzi, pracujący na teraźniejszy i przyszły jego sukces na ringu.
W częstochowskiej gali rywalem Parzęczewskiego będzie Gambijczyk, 
trenujący w Wielkiej Brytanii, Patrick Mendy. Stawką tej potyczki będzie 
tytuł Międzynarodowego Mistrza Polski. Faworytem jest oczywiście 
podopieczny trenera Grzegorza Krawczyka i każdy inny scenariusz niż 
zwycięstwo częstochowianina przed czasem będzie niespodzianką.
Na gali „Tymex Boxing Night 9” zobaczymy także Marcina Siwego. Nasz 
„ciężki” powalczy z  Kostią Dovbyshchenko, zawodnikiem dość prze-
ciętnym, ale potrafiącym zaskoczyć każdego oponenta. Siwy, który ma 

na koncie 19 zwycięstw, do walki w Częstochowie przygotowywał się 
nadzwyczaj poważnie. Zaliczył m.in. obóz kondycyjny w  Krościenku 
nad Dunajcem. Sporo potu zostawił też na sali w Katowicach, trenując 
ze swoim szkoleniowcem Gabrielem Skibą.
W Hali Sportowej Częstochowa skrzyżuje również rękawice mistrzyni 
świata WBO, Ewa Brodnicka, która spotka się z utytułowaną Argentyn-
ką Edith Soledad Matthysse. Brodnicka niepokonana na zawodowych 
ringach, wraca do Częstochowy, która jest dla niej wyjątkowo szczęśli-
wym miejscem. Przypomnijmy, że właśnie w naszym mieście skutecz-
nie broniła tytułu mistrzyni globu WBO w kategorii super piórkowej, 
pokonując Kanadyjkę Sarah Pucek.
Podczas gali Mariusza Grabowskiego ze szczególnym zainteresowa-
niem obserwować też należy Łukasza Wierzbickiego, który nie dość, 
że wszystkie 18 zawodowych pojedynków rozstrzygnął na swoją 
korzyść, to przygotowania do walki w Częstochowie przechodził na 
Florydzie. 

Andrzej Zaguła
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Potyczką z Jokerem Mekro Energoremont 
Świecie zainaugurowały rozgrywki w  I  li-
dzie siatkówki zawodniczki Galerii Jurajska 
Częstochowianki. Nasz beniaminek pierw-
sze spotkanie przed własną publicznością 
rozegra 5 października, gdy przyjdzie mu 
powalczyć o ligowe punkty z MKS-em Dą-
browa Górnicza.

Przed sezonem w  ekipie Częstochowianki, 
jednego z  najbardziej zasłużonych klubów 

w naszym mieście, doszło do istotnych roszad 
personalnych. Nowym szkoleniowcem be-
niaminka został doskonale znany w  Często-
chowie Andrzej Stelmach. Zastąpił on Anitę 
Krzyczmonik, który będzie mu teraz pomaga-
ła w roli asystenta.
Ze składu, który wywalczył awans do I ligi zo-
stało zaledwie pięć zawodniczek. Pozyskano 
za to osiem nowych siatkarek, często z  bo-
gatym doświadczeniem ligowym. W  gronie 
tych najbardziej znanych można wymienić 

choćby Hannę Łukasiewicz z  Budowlanych 
Toruń. Wszystko po to, aby przygoda z tą klasą 
rozgrywkową potrwała dłużej niż tylko jeden 
sezon.
Zespół Andrzeja Stelmacha bardzo solidnie 
przygotowywał się do zmagań w  lidze. Do-
brze prezentował się nie tylko przed własną 
publicznością. Wygrał także nieźle obsadzony 
turniej w Tarnowie. W lidze Częstochowiankę 
też powinno być stać na sprawienie niejednej 
niespodzianki.                                Andrzej Zaguła

CZĘSTOCHOWIANKA POWALCZY W I LIDZE



KONKURSY
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JAK SFILMOWAĆ 
CZĘSTOCHOWĘ?

WIDZISZ, WIĘC JESTEŚ
Częstochowa na przestrzeni lat, jak każde duże miasto, zmienia się bardzo intensywnie. 
Czasami trudno nad tym zjawiskiem nadążyć. Dlatego warto zauważyć, że niemal 
od dwóch dekad tę ewolucję konsekwentnie dokumentują uczestnicy 
konkursu filmowego „Częstochowa w kadrze”.

Konkurs pojawił się w kilka lat po otwarciu OKF-u, w la-
tach 90. ubiegłego wieku. Pomysłodawczyniami były 
pracowniczki kina: Małgorzata Stasikowska-Lis i  Ewa 
Burdzicka (wówczas Pomorska). Na początku był to 
konkurs ogólnopolski, nie miał żadnych ograniczeń 
- ani tematycznych, ani czasowych. Miał za to hasło: 
„Teraz ja!”. Do częstochowskiego kina spływały wte-
dy filmy z całej Polski. Z czasem jednak, aby odróżnić 
częstochowski konkurs filmowy od innych, zmieniono 
jego formułę i  tematykę. Postanowiono, że będzie on 
zbierał obrazy, których głównym motywem jest nasze 
miasto.

W tym roku konkurs organizowany jest już po raz osiem-
nasty. Mogą wziąć w nim udział filmowcy amatorzy, bez 
ograniczeń wiekowych. Regulamin nie dopuszcza nato-
miast udziału zawodowych twórców oraz absolwentów 
i  studentów szkół filmowych. Tematyka filmów musi 
nawiązywać do hasła „Częstochowa w  kadrze”. Organi-
zatorom zależy na uzyskaniu oryginalnych, autorskich 
wypowiedzi na temat naszego miasta i życia mieszkań-
ców Częstochowy. Dopuszczalne są różne formy wypo-
wiedzi: fabuła, dokument, reportaż, wywiad, impresja, 
teledysk, pastisz itp. Konkurs ma uświadomić filmowcom-
-amatorom, że film jest przekazem, że można się dzięki 
niemu komunikować z ludźmi. Można w nim opowiedzieć 
o  swoich uczuciach, poglądach, spostrzeżeniach. Zależy 
nam na tym, aby pojawiały się tu prace odbiegające od 
tych promocyjnych, pocztówkowych - mówi Małgorza-
ta Stasikowska-Lis - Mogą być to filmy kręcone każdym 
sprzętem, nawet telefonem komórkowym. W  naszym 
konkursie nie jest najważniejsza przewaga, jaką potrafi za-
pewnić doskonały sprzęt filmowy.

W  jury tradycyjnie zasiądą Janusz Mielczarek (wybit-
ny częstochowski fotografik, bardzo życzliwy młodym 
twórcom), Tadeusz Piersiak (kierownik nieistniejące-
go już kina Relax i  jeden z  założycieli naszego kina 
studyjnego) oraz przedstawiciel Wydziału Kultury, 
Promocji i Sportu UM. Do tego grona dołączy jeszcze 
przewodniczący jury – zawodowiec, związany z kine-
matografią polską. W  ubiegłych latach byli to m.in.: 
Janusz Zaorski, Marek Piwowski, Xawery Żuławski, 

Waldemar Krzystek, Dariusz Gajewski, 
Lech Majewski, Leszek Wosiewicz, Ja-
cek Bławut.

Warto wiedzieć, że wielu z laure-
atów konkursu związało swoje 
życie zawodowe z filmem. Naj-
lepszym tutaj przykładem jest 
Michał Tkaczyński, pierwszy 
laureat konkursu - obecnie 
filmowiec i  pedagog, któ-
rego wychowankowie  dziś 
też chętnie biorą udział 
w  konkursie. Poza tym 
warto wspomnieć zwią-
zanego z Telewizją Wro-
cławską Pawła Popko, 
i Cezarego Stoleckie-
go,  cenionego ope-
ratora filmowego. 
Wśród laureatów 
są też twórcy do-
skonale znani na 
gruncie często-
chowskim: Adam 
Bednarski, Kacper 
Zięba, Małgorzata Koza-
kowska, Grzegorz Nita, Michał Ada-
mus, Bartek Osumek, Robert Nawrot, Michał 
Rumiński, Łukasz Mszyca, Jan Sętowski, Agata Lanka-
mer, Artur Broncel, Sebastian Puchała, Mateusz Szkop.

W tym roku OKF ,,Iluzja” czeka na konkursowe zgłosze-
nia do końca października. Wszystkie nadesłane filmy 
zaprezentowane zostaną na otwartych, bezpłatnych po-
kazach. Twórcy filmów konkursowych rywalizować będą 
o  I, II i  III miejsce, a  tym samym o  nagrody pieniężne 
w wysokości 2 500 zł, 1 500 zł, 700 zł. Kartę uczestnictwa 
w konkursie można pobrać ze strony internetowej kina 
oraz magistratu, a także osobiście w biurze OKF ,,Iluzja”. 
Obrady jury odbędą się 16 listopada, a finał i wręczenie 
nagród – 17 listopada.

Magda Fijołek

Konkurs „Video ergo sum” to propozycja dla wszystkich, którym obraz filmowy jest bliski. 
I nieważne, czy lubią filmy kręcić, analizować, czy po prostu inspirować się nimi przy twórczości 

plastycznej. Formuła konkursu jest tak szeroka, by zainteresować 
jak największe grono młodych ludzi kochających kino. 

Regionalny Ośrodek Kultury w  Częstochowie po raz 
kolejny zaprasza do udziału w konkursie „Video ergo 
sum - Widzę, więc jestem”, którego głównym celem jest 
zainspirowanie do tworzenia m.in. „filmowych portre-
tów własnych”. Dzięki temu każdy, kto zdecyduje się na 
udział w konkursie, będzie miał okazję do wyrażenia 
siebie właśnie poprzez obraz filmowy.

Czekamy na filmy, które ukazują różnorodność postrze-
gania rzeczywistości. Przy ocenie prac jury zwraca uwa-
gę na oryginalny pomysł, wykonanie, wkład pracy oraz 

ogólne wrażenie artystyczne - wyjaśnia Ewelina 
Ignaszak-Stolarska, koorydynatorka kon-

kursu. - Do nagrywania, szczególnie jeśli 
zaczynamy naszą przygodę z  filmem, 

nadaje się każde urządzenie, które ma 
funkcję rejestracji wideo. Możemy nie 
wydać ani złotówki, by nagrywać 
i montować filmy.

Konkurs odbywa się w  trzech 
kategoriach: film, recenzja 

i  plakat. Pierwsza dotyczy 
przygotowania krótkiego 

(maksymalnie 15-minuto-
wego) materiału filmo-

wego w dowolnym stylu 
czy gatunku, w  poje-

dynkę lub w zespole li-
czącym maksymalnie 
trzy osoby. Może to 
być zarówno fabuła, 
dokument, reportaż 
lub teledysk. Tech-

nika wykonania rów-
nież jest dowolna.

W  przypadku kategorii re-
cenzenckiej należy pamiętać, 

aby to była recenzja filmu z  listy 
przygotowanej przez organizatora. 

Recenzja może więc dotyczyć m.in. 
„Zimnej wojny” Pawła Pawlikow-
skiego, „Patersona” Jima Jarmuscha 
czy też „Marsjanina” Ridleya Scotta. 
Podobnie jest z  kategorią plaka-
tową. To znaczy, do tego samego 
zestawu filmów należy zaprojek-

tować prace, wykonane w dowolnej technice plastycz-
nej czy graficznej, oraz wysłać je do ROK-u  w  formie 
drukowanej. W przypadku recenzji i plakatów autorem 
prac może być wyłącznie jedna osoba.

„Video ergo sum” jest skierowany do osób zajmujących 
się filmem amatorsko, a więc osób, które nie są ucznia-
mi lub absolwentami szkół filmowych, które nie zajmu-
ją się zawodowo projektowaniem graficznym czy też 
pisaniem recenzji filmowych. Dlatego jest to świetna 
okazja dla tych, którzy dopiero stawiają pierwsze kroki 
w filmowaniu, przygotowywaniu plakatów czy pisaniu 
recenzji. Zmagania z  innymi uczestnikami konkursu 
oraz ocena profesjonalnego jury - które weźmie pod 
uwagę pomysłowość i oryginalność, technikę i styl wy-
konania, a także wartość merytoryczną prac - z pewno-
ścią pozwolą zweryfikować własne umiejętności.

W poprzednich latach największą popularnością cieszyły 
się kategorie filmu i recenzji. Najwięcej filmów to teledy-
ski lub impresje będące zapisem subiektywnych wrażeń 
i przeżyć, zrealizowane w stylu artystycznym bądź publi-
cystycznym, pojawia się też sporo form dokumentalnych, 
czy też filmów zrealizowanych metodą animacji poklat-
kowej. W wielu utworach można było  doszukać się inspi-
racji kinem autorskim - dodaje Ignaszak-Stolarska.

Termin zgłoszeń do konkursu mija 31 października 
2019 r. Wystarczy tylko przygotować pracę zgodnie 
z  wymogami opisanymi w  regulaminie oraz przesłać 
ją razem z  wypełnioną kartą zgłoszeniową na adres 
ROK-u z dopiskiem „konkurs filmowy Video, ergo sum”. 
Recenzje filmowe można wysyłać mejlowo. Następnie 
jury konkursowe oceni prace, a  uroczyste ogłoszenie 
wyników oraz pokaz nagrodzonych filmów nastąpi 22 
listopada 2019 r. o godzinie 18.00 w Galerii Art-Foto Re-
gionalnego Ośrodka Kultury. Do wygrania są nagrody 
pieniężne w wysokości 700, 500 i 300 złotych za kolej-
no pierwsze, drugie i trzecie miejsce.

Regulamin i  karty zgłoszeniowe można znaleźć na 
stronie internetowej organizatora konkursu, czyli Re-
gionalnego Ośrodka Kultury w Częstochowie: rok.cze-
stochowa.pl. Szczegółowe informacje można uzyskać 
również pod adresem: film@rok.czestochowa.pl oraz 
pod numerem telefonu: 34 366 59 65.

Michał Wilk
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STARA                SZKOŁA
Już 4 października Klub Rura 

zaprasza na koncert Ostrego i DJ Haema. 
Artyści pojawią się w Częstochowie 

w ramach trasy promującej ich najnowszy 
krążek „Instrukcja obsługi świrów”. Będzie 

to prawdziwa uczta dla miłośników hip-ho-
pu w klasycznym wydaniu. 

O.S.T.R. to muzyk, producent, instrumentalista, raper. Jeden z najbar-
dziej pracowitych i utalentowanych artystów w Polsce. Od kilkuna-
stu lat konsekwentnie podąża w raz obranym kierunku. Absolwent 
łódzkiej Akademii Muzycznej w klasie skrzypiec, pomysłowo wyko-
rzystuje przyswojoną wiedzę klasyczną w kompozycjach opartych 
na czarnej muzyce miejskiej. Na scenie hiphopowej w kraju osiągnął 
właściwie wszystko. Autor 20 autorskich albumów muzycznych. 
Posiadacz 7 platynowych i 6 złotych płyt, w tym jednej podwójnie  
i jednej potrójnie platynowej. Czterokrotny laureat Fryderyka – Na-
grody Akademii Fonograficznej. Laureat nagrody Bestseller Empiku 
2016 oraz nagrody kulturalnej Onetu O!Lśnienia 2016 w kategorii 
muzyka popularna. Od kilkunastu lat w nieprzerwanej trasie kon-
certowej. Jeden z pionierów w wykorzystaniu zespołu instrumen-
talistów w czasie koncertów hiphopowych w Polsce. Jego płyty, 
wydawane z rozmachem w oprawie równej wydaniom specjalnym, 
wielokrotnie debiutowały na pierwszym miejscu zestawienia sprze-
daży OLIS. W dniu 39. urodzin artysty ukazała się jego debiutancka 
autobiografia „Brzydki, Zły i Szczery”.

Doceniony przez Czesława Niemena, współpracował z Michałem 
Urbaniakiem i Januszem Grzywaczem (zespół Laboratorium). Ra-
zem z Kasią Nosowską był dyrektorem artystycznym trasy Męskie 
Granie 2013. W ramach prestiżowego cyklu Made In Polska dał dla 
TVP Kultura niezwykły, wspaniale wyprodukowany koncert. Mar-
ka MTV wybrała O.S.T.R. na pierwszego polskiego artystę, którego 
akustyczny koncert przywróci polskim widzom format „Unplugged” 
po 7 latach przerwy (premiera albumu 28 kwietnia 2017 r.). Lubiany  
i doceniany za granicą, współpracował z muzykami z amerykań-
skiej, brytyjskiej i holenderskiej sceny hiphopowej. Z Chrisem Van 
Rootselaar i Jaapem Wiewel współtworzy kolektyw producencki 
Killing Skills. 

Na najnowszym albumie „Instrukcja obsługi świrów” O.S.T.R., jako 
artysta dojrzały i doświadczony, przygląda się uważnie dzisiejszej 
scenie hiphopowej i próbuje się z nią rozliczyć. Jednym słowem 
bywa ostro i kontrowersyjnie, tym bardziej warto usłyszeć ten ma-
teriał na żywo.   

JAZZtochowa to festiwal, który chce promować pełne spektrum muzyki 
jazzowej. Pokazać jej bogactwo i różnorodność. Dlatego organizatorzy 
nie boją się wyzwań. Sięgają po artystów reprezentujących nierzadko 
odległe od siebie style i estetyki. Stawiają zarówno na klasyków, jak 
i młodych muzyków, którzy aktywnie poszukują nowych rozwiązań 
i łączą ze sobą tylko pozornie nieprzystające elementy. Tym razem - 
11 października - w ramach festiwalu będziemy mieli okazję usłyszeć 

w Ośrodku Promocji Kultury „Gaude Mater” zjawiskowe Dock in Absolute.

Dock in Absolute to trio z Wielkiego Księstwa 
Luksemburga. Tworzą go Jean-Philippe Koch 
(fortepian), David Kintziger (gitara basowa) 
oraz Michel Mootz (perkusja) – młodzi muzy-
cy, którzy studiowali w Berklee College of Mu-
sic Boston, Codarts University of Arts Rotter-
dam, Hochschule für Musik Saarbrücken oraz 
Royal Conservatoire of Liège. Łącząc różne 
style progresywnego i klasycznego jazzu oraz 
rocka, grają własne kompozycje i  wspólnie 
tworzą swój unikalny, jazzowy styl.  
Muzyka artystów z  Luksemburga jest nie-
zwykle efektowna i  dynamiczna, bogata 
w  nagłe zwroty akcji. Oscyluje pomiędzy 
różnymi nastrojami: od lirycznego do sza-
lonego, od dzikiego do relaksacyjnego, od 
przygaszonego do pełnego napięcia. Potrafi 
być pełna drapieżnych emocji w jednej chwili 
i spokojna w następnej, by za chwilę znowu 
przyspieszyć w  poszukiwaniu wibrujących 
dźwięków. Dock in Absolute tka niekończącą 
się muzyczną materię o  często hipnotycz-
nym wzorze, gdzie poszczególne elementy 
kompozycji zmieniają się żywiołowo. W  ten 
sposób trio opowiada niezliczoną ilość jazzo-
wych, oryginalnych historii.
Ich świeże podejście do jazzu pozwoliło im 

JAZZ Z  LUKSEMBURGA
Album „Tribute to Andrzej Zaucha” Kuby Badacha ma już 10 

lat! Tuż po premierze okazał się wielkim hitem i gorącym tema-
tem na polskiej scenie muzycznej. Co ważniejsze jednak, krążek 
do dziś wciąż zyskuje nowych odbiorców, a starych przyprawia 
o dreszcze. Dlatego Kuba Badach postanowił uczcić jubileusz 
jego wydania specjalną trasą koncertową, w ramach której 

11 października zagra w Filharmonii Częstochowskiej.

Kuba Badach to wokalista, aranżer, kompozytor, pianista – obecny na polskiej scenie od prze-
szło trzydziestu lat. Jest absolwentem Wydziału Jazzu i Muzyki Rozrywkowej Akademii Mu-
zycznej w Katowicach w klasie wokalnej. Lider zespołu Poluzjanci oraz członek grupy The Glo-
betrotters. Jako dwunastolatek, w 1988 r. , nagrał płytę z kolędami napisanymi specjalnie dla 
niego przez Wiesława Pieregorólkę, Jerzego Siemasza i Jacka Cygana. Jako dojrzały muzyk od-
ważył się zinterpretować największe przeboje króla popu Michaela Jacksona, śpiewając wraz 
z: Natalią Kukulską, Anią Dąbrowską i Kasią Cerekwicką w projekcie „Tribute to Michael Jackson 
Symfonicznie”.  Badach ma na koncie dwa Fryderyki (2011 r. i 2012 r.) w kategorii Wokalista.
Na albumie „Tribute to Andrzej Zaucha. Obecny” znalazło się 14 utworów Andrzeja Zauchy, 
m.in. „Byłaś serca biciem”, „Bądź moim natchnieniem, ”C’est la vie” czy „Siódmy rok”, zaaranżo-
wanych na nowo przez Kubę Badacha i Jacka Piskorza. W nagraniach wzięli udział wybitni mu-
zycy, m.in. Henryk Miśkiewicz i Robert Majewski. 

BADACH ŚPIEWA ZAUCHĘ
przekraczać granice, docierać do szerokiego 
grona słuchaczy. Trio prezentowało swoją 
muzykę na wielu festiwalach i  imprezach, 
wśród których znalazły się m.in.: Tokyo Jazz 
Festival, Hong Kong International Jazz Festi-
val, Edinburgh Jazz Festival, Liverpool Jazz 
Festival, Paris Jazz Festival à la Cité, Jarasum 
International Jazz Festival, Jazz Au Chellah, 
Ottawa Jazz Festival, Jazz May Penza Festival, 
Beishan International Jazz Festival, Yokohama 
Jazz Promenade Festival, Brussels Jazz Mara-
thon, Stuttgart Musikfest, Südtirol Jazz Fe-
stival, Aglan Jazz Festival, Sibiu Jazz Festival, 
Jazzit Fest Torino, Jazz Bez Festival, Ploiesti 
Hot Jazz Summit, Shenzhen Fringe Festival, 
Jazz In July Singapore, 9Gates Festival, Blu-
es’n Jazz Rallye, B Flat Berlin, Like A Jazz Ma-
chine Festival, Luxembourg Jazz Meeting. 
Niedawno, jako najbardziej aktywny zespół 
w Luksemburgu, Dock in Absolute otrzymali 
tytuł „Export Artist of the Year” w dziedzinie 
muzyki.
W  maju tego roku Dock in Absolute wydali 
swój nowy album „Unlikely” i  to on będzie 
punktem wyjścia do muzycznych improwi-
zacji podczas częstochowskiego koncertu 
zespołu.                                                        oprac. af 



WYSTAWY
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P O D R Ó Ż
P A M I Ę C IProjekt zaczął się od Konkursu Sztuki Lu-

dowej, który na stałe wpisał się w  zakres 
działań Działu Etnografii Muzeum Często-
chowskiego. Co trzy lata Muzeum staje się 
ogólnopolskim centrum promocji sztuki lu-
dowej, a konkretniej – wycinanki w formie 
zarówno tradycyjnej, jak i  inspirowanej. 
Pierwsze edycje były skierowane przede 
wszystkim do artystów zajmujących się 
tradycyjną sztuką ludową. Z  czasem coraz 
mocniej i wyraźniej wyodrębniały się kon-
kretne kategorie. 

Wycinanki, które pojawią się na wysta-
wie, powstawały na przestrzeni ponad 
piętnastu lat (sic!). Zobaczymy 77 prac 
aż 31 artystów z  całej Polski. Ekspozycji 
będą towarzyszyć niezwykłe obiekty 
– kostka Rubika oraz gra pamięciowa 
– które będzie można nabyć w  placów-
kach muzealnych. A  naprawdę warto! 
Po częstochowskiej wystawie, w  marcu 
2020 roku, wycinanki wyruszą w podróż 
po Polsce, a może i dalej – zwiedzą Euro-
pę i przypomną o mocy rękodzieła, rze-
miosła, sztuki ludowej. 

Podróże. Dalekie i te nieco bliższe. Poznawanie tego, co inne, 
nowe, nieznane, fascynujące. Obrazy, zapachy, smaki i ludzie. Ich sposób 
myślenia, odbierania rzeczywistości, przeżywania tego, co ich otacza. 

W podróżach najpiękniejsze jest spotkanie. A co, jeśli w podróż 
wyruszają wycinanki? Już wkrótce będzie się można o tym przekonać. 
Przed nami wystawa, która jest częścią projektu „Podróże wycinanek”. 

Spotykamy się 30 października o godz. 18.00, w Galerii Dobrej 
Sztuki Muzeum Częstochowskiego.

Ten wieloletni projekt był i  jest możliwy 
dzięki dofinansowaniu ze środków Ministra 
Kultury i  Dziedzictwa Narodowego, pocho-
dzących z  Funduszu Promocji Kultury oraz 
ze środków Gminy Miasta Częstochowy. 
Muzeum w sposób bardzo czytelny i prosty 
przypomina o swojej misji, którą jest nie tyl-
ko gromadzenie, ale też upowszechnianie 
kultury, sztuki i  dziedzictwa. Pierwszy krok 
to konkursy, które były szansą dla twórców 
często mających wiele do powiedzenia i po-
kazania w tak małej i skromnej formie, jaką 
jest papier. Drugi – zachowanie  i wybranie 
najciekawszych prac tak, aby mogła je zoba-
czyć szersza publiczność. I wreszcie – wysła-
nie wycinanek w  świat, by mogły trafić do 
innych miłośników sztuki ludowej i  wejść 
w dialog z miejscem, do którego trafią i pu-
blicznością, z którą się zetkną. A przecież każ-
da publiczność i każda przestrzeń ma swoje 
własne wibracje, emocje, znaczenia. 

Kultywowanie tradycji i dobrego wzornictwa 
od początku było w  tym projekcie ważne. 
Bez względu na rodzaj wycinania – trady-
cyjny czy inspirowany – artyści chcą opo-

wiedzieć swoją historię, podzielić się swoim 
widzeniem świata, często o wiele prostszym, 
pozbawionym zbędnych komplikacji, które 
sami tworzymy. Przypominają o tym najbar-
dziej podstawowym kontakcie ze światem. 
Byciem blisko natury. Byciem uważnym na 
drobiazgi, na codzienność, na zwyczajność. 
Wycinanki stają się czymś w rodzaju pojem-
nika pamięci, tradycji, świata, który odchodzi 
coraz szybciej, często nie pozostawiając po 
sobie żadnych śladów. Nieutrwalony znika. 

„Podróże wycinanek” to jednak nie tylko 
wystawa, ale też projekt mocno edukacyjny. 
Jego twórcom zależy, aby w  każdym miej-
scu, w  którym pojawią się wycinanki, od-
były się także wykłady, warsztaty, działania 
performatywne czy projekty streetartowe. 
Do podróżującej wystawy dołączane są też 
kostki Rubika i  gry pamięciowe, aby mogły 
posłużyć do stworzenia  – zwłaszcza dla 
najmłodszych widzów – kącika edukacyj-
nego. Oswajanie sztuki poprzez zabawę jest 
najprostszą formą dotarcia do tych całkiem 
małych, jak i nieco starszych dzieci. A umie-
jętność odbierania rzeczywistości i  uczest-

niczenia w niej poprzez sztukę właśnie, jest 
kształtowana w najmłodszych latach.
Wystawa wieńczy ten konkretny projekt, ale 
nie stawia kropki. Jest raczej wielokropkiem, 
oczekiwaniem. Ma zwrócić uwagę nie tylko 
na bogatą historię Konkursów Sztuki Ludo-
wej, ale też zapytać o  ich przyszłość. Uwy-
puklić, jak ważne jest wspieranie twórczości 
ludowej, rejestrowanie i  przechowywanie 
świata i rzeczywistości, która tak szybko od-
chodzi, znika. 

Publiczność ma też niezwykłą okazję czyn-
nie włączyć się w projekt poprzez platformę 
komunikacyjną w  postaci strony interne-
towej (www.podrozewycinanek.muzeum-
czestochowa.pl) oraz strony na Facebooku 
(www.facebook.com/podrozewycinanek). 
W tych dwóch miejscach będzie można na 
bieżąco śledzić losy ekspozycji, która za kilka 
miesięcy wyruszy w  niezwykłą podróż. Po-
dróż pamięci. 

Jej początek już 30 października o  godz. 
18.00 w Galerii Dobrej Sztuki.

Sylwia Góra 

SZTUKA
W PRZESTRZENI
Jarosław Koziara zazwyczaj lubi tworzyć w przestrzeni publicznej. 

Działać na wielkich formatach i odważnie grać kolorami. Jednak tym 
razem Miejskiej Galerii Sztuki w Częstochowie udało się zaprosić 
go do sal wystawienniczych. 17 października czeka nas wernisaż 

wyjątkowej ekspozycji, gdzie tematy muzyczne będą się przeplatać 
ze sztuką inspirowaną żywiołami i przestrzenią miejską.   

Jarosław Koziara to artysta wszechstronny. Tworzy happeningi, performance, instalacje, 
landarty, pisze felietony, maluje obrazy, rysuje, fotografuje, projektuje plakaty, logotypy, 
scenografie teatralne, kostiumy oraz okładki płyt i  książek. Jest absolwentem Wydziału 
Grafiki warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych, którą ukończył dyplomem w  Pracowni 
Plakatu Maciej Urbańca. Współpracował z Teatrem Wielkim w Warszawie i Teatrem im.  
H.Ch. Andersena w Lublinie. Projektował również oprawę scenograficzną wielu widowisk 
plenerowych, m.in. Finałów Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Ma na koncie także 
projekty wielu wnętrz, np. warszawskiej Stodoły i krakowskiego pubu Baraka.
Jako artysta sztuk wizualnych Koziara najczęściej wypowiada się w otwartej przestrzeni, po-
sługując się wielkimi formatami oraz wyraźną kolorystyką, o czym wiedzą już także częstocho-
wianie, którzy przez miesiące letnie zdążyli polubić lampiony Jarosława Koziary, powiewające 
nad placem Biegańskiego. Nieobce są mu także ekspozycje galeryjne, w których często posłu-
giwał się eksperymentem, a nawet lekką prowokacją. Jest pomysłodawcą, współtwórcą oraz 
wieloletnim uczestnikiem dorocznego Land Art Festiwal na Lubelszczyźnie. W realizacjach ple-
nerowych inspiracją dla artysty są motywy etnograficzne z różnych kultur (Koziara jest także 
podróżnikiem), chętnie sięga po  motywy solarne oraz związane z żywiołami.
Na wystawę w MGS artysta wybrał kilka swoich realizacji przestrzennych, odpowiednich 
do pokazania we wnętrzu galerii oraz plakaty i okładki płyt. Koziara przez kilkanaście lat 
współpracował z zespołem Voo Voo, tworząc jego sceniczny wizerunek. Projektował im 
okładki płyt, a nawet scenografię teledysków. Wydarzeniem towarzyszącym wernisażowi 
wystawy „Sztuka przestrzeni” będzie koncert Mateusza Pospieszalskiego.



Wystawa to zwieńczenie pomysłu 
Dominika Cierpiała. Zaprosił on 
do współpracy dwudziestu kilku 
autorów, których łączy w  zasa-
dzie jedno – ukończyli studia na 
Wydziale Sztuki Uniwersytetu Hu-
manistyczno-Przyrodniczego im. 
J. Długosza w  Częstochowie. Na-
tomiast forma, materiał, tematyka 
to już spektrum zupełnie różnych 
spojrzeń na rzeczywistość. Ten 
wielogłos ma być jednak najwięk-
szą siłą wystawy. W  końcu każdy 
z  nas poprzez własne wybory 
i  doświadczenia inaczej kształ-
tuje swoje życie, inaczej odbiera 
świat, inaczej go rozumie i inaczej 
się komunikuje. Młoda sztuka od 
dawna szuka swojego języka do 
opisu rzeczywistości. Próbuje ją 
tłumaczyć zarówno odbiorcom, 
widzom, przechodniom, jak i  sa-
mym artystom. 

Zaangażowanie w  codzienność. 
Opowiadanie się za tym, co ma 
znaczenie, co jest dla nich ważne. 
Dokładne, uważne rozglądanie 
się. Dostrzeganie tego, co uwiera, 
boli. To wszystko odzwierciedla 
się w koncepcjach formalnych i ję-
zyku, jakim posługują się młodzi 
artyści - nieważne, czy to rysunek, 

grafika, malarstwo, instalacje, fo-
tografia, poezja, muzyka, sztuka 
konceptualna czy też performan-
ce. Podczas październikowej wy-
stawy w  Miejskiej Galerii Sztuki 
widz nie będzie tylko biernym 
„oglądaczem” czy „podgląda-
czem”, ale zostanie obdarzony 
mocą sprawczą. Będzie nie tylko 
oglądał, ale też słuchał i czytał pra-
ce z  wykorzystaniem elementów 
interakcyjnych. 

Mocny, prowokacyjny tytuł wysta-
wy „Przestań się gapić!” ma zmu-
sić widza nie tylko do patrzenia, 

ale też zobaczenia, zrozumienia 
i działania. Artyści nie chcą pozo-
stawić go obojętnym. Nasza wy-
stawa to wezwanie do przeciwdzia-
łania spojrzeniom pozbawionym 
refleksji. Sprzeciwienie się myślom 
pozbawionym wątpliwości. Apel 
o zaprzestanie biernego oglądania 
tylko z  jednej perspektywy. Zachę-
ta do spojrzenia ze zrozumieniem 
na to, co obce. Sprzeciw wobec 
piewcom jedynej słusznej prawdy, 
wykreowanej przez nich samych. 
Prośba o  zrozumienie przeszłości 
i  teraźniejszości, by dzięki wycią-
gniętym wnioskom budować lep-

szą przyszłość. Ukazanie naszych 
spojrzeń na nas, na was i  na nich. 
Zwrócenie uwagi na to, jak często 
obserwujesz i  jak często jesteś oce-
niany. Pamiętaj, że patrzysz na spoj-
rzenia 23 osób, na pracę 23 par rąk 
i efekt działań 23 umysłów. Dlatego 
Przestań się gapić! Przestań się tępo 
wpatrywać! Przestań się przyglą-
dać, przestań podglądać! Przestań 
oceniać! Przestań śledzić! - podkre-
śla Dominik Cierpiał.

Wernisaż wystawy będzie połą-
czony ze słuchowiskiem Bartosza 
Zaskórskiego. Oprócz niego na 
wystawie pojawią się prace auto-
rów takich jak: Aleksandra Jakub-
czak, Dominik Cierpiał, Joanna 
Matuszczyk, Marlena Czajkowska, 
Katarzyna Kostrzejowska, Marta 
Raźniewska czy Tomasz Stachnik.

Polska młoda sztuka ma coraz 
więcej do powiedzenia, a  wysłu-
chanie jej opowieści i zobaczenie, 
jak artyści rozumieją i opowiadają 
rzeczywistość, może nam otwo-
rzyć oczy na wiele kwestii, o któ-
rych istnieniu dotychczas nie mie-
liśmy pojęcia! 

Sylwia Góra
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Patrzysz, oglądasz, widzisz, a może po prostu się gapisz? – pytają autorzy wystawy 
„Przestań się gapić!”, której wernisaż rozpocznie się 11 października 

o godzinie 18.00, w Miejskiej Galerii Sztuki. 
JEDNYM OKIEM DARIUSZ DĄBROWSKI

SPOSOBY WIDZENIA
Aleksandra Lason

EVVIVA L’ARTE

Marlena Czajkowska 

Dominik Cierpiał 

 Bartosz Zaskórski

ANA ANDRZEJEWSKA MA TALENT

We wrześniu Ana wzięła udział w  elimina-
cjach do znanego talent show „Mam talent”. 
Zaprezentowała w  nim utwór ze swojego 
autorskiego materiału, który przygotowuje 
na potrzeby solowej płyty. Zaśpiewała „Stuck 
in love”, utwór, który od kilku tygodni może-
cie już znaleźć w sieci. Jury, czyli Agnieszka 
Chylińska, Agustin Egurrola i Małgorzata Fo-
remniak, było pod ogromnym wrażeniem. 
Najbardziej jednak występ Any ujął tę ostat-
nią, która zdecydowała się nacisnąć złoty 
przycisk. Słuchając ciebie, poczułam fizycznie 
lekkość, jakbym przeniosła się w inną rzeczywi-
stość - powiedziała aktorka po występie Any.
Złoty przycisk to wyróżnienie, które jest bez-
pośrednią przepustką do półfinału progra-

mu, który będzie odbywać się już na żywo. 
Może być naciśnięty przez jurorów tylko raz 
podczas jednego castingu. Półfinał progra-
mu, w którym wystąpi Ana, odbędzie się 26 
października. Zwycięską dwójkę z  każdego 
półfinałowego odcinka wyłonią tym razem 
widzowie. Zatem to, czy Ana przejdzie do fi-
nału, zależy od nas.
Przypomnijmy, Ana Andrzejewska to często-
chowska wokalistka, która znana jest z  wielu 
koncertów w naszym mieście, także podczas cy-
klu „Aleje - tu się dzieje!”.  W jej repertuarze są  za-
równo utwory jazzowe, jak i pop. Półfinał z udzia-
łem Any będzie można oglądać 26 października 
o godz. 20.00 w programie „Mam talent”. Warto 
mieć wtedy telefon w ręce!                                     mf

Częstochowska wokalistka Ana Andrzejewska już wiele razy 
udowodniła, że ma talent i głos, którym może zaczarować 

wszystkich. Ostatnio udało jej się zachwycić Małgorzatę Foremniak.



„Realizm, a zmysły mami” to działanie propagujące częstochowską 
sztukę surrealistyczną. Koordynatorem składającego się 

z trzech wystaw programu jest Muzeum Częstochowskie. Poszczególne 
odsłony odbędą się w Ośrodku Promocji Kultury „Gaude Mater” (30 paździer-
nika – 22 listopada 2019 r.), muzealnym pawilonie w parku im. Stanisława 
Staszica (16 listopada 2019 – 31 stycznia 2020 r.) oraz w Konduktorowni 

prowadzonej przez Regionalne Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych 
(10 – 31 stycznia 2020 r.). W każdej weźmie udział 17 artystów 

tworzących w tym nurcie i związanych z naszym miastem.

SZTUKA
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LITERATURA

Towarzystwo Galeria Literacka, poza wydawaniem magazynu 
literackiego, czuwa nad bieżącymi publikacjami lokalnych twórców. 

Ostatnio w serii „Biblioteka Galerii” ukazała się książka 
Arkadiusza Frani „Osobowości i osobliwości. Z życia literackiego 

współczesnej Częstochowy”. Zamieszczono w niej eseje poświęcone 
takim postaciom, jak Elżbieta Cichla-Czarniawska, Edmund Łągiewka, 

Tadeusz Gierymski, Waldemar Gaiński i Władysław E. Piekarski. 
Osobne miejsce zajmują rozdziały o rubrykach poetyckich 

prowadzonych w lokalnej prasie. Książka stała się 
pretekstem do rozmowy z autorem.

UCZESTNIK I OBSERWATOR

Tomasz Jamroziński: W „Osobowościach i osobliwościach” skupiasz się na środo-
wisku literackim z lat 90. ubiegłego stulecia. Nie ryzykowałeś opisu bardziej aktu-
alnych wydarzeń i zjawisk częstochowskiego świata poetyckiego. 

Arkadiusz Frania: Jest to współczesność, ale przeszła. Punktem wyjścia dla mnie było 
odwołanie się do wspomnień, do tego, w czym uczestniczyłem lub co zaobserwowa-
łem. To tylko wybrane zjawiska i osoby, dla których zastosowałem wspólny mianownik, 
jakim jest pewne zamknięcie, „skończoność”. Z każdym opisanym bohaterem zetknąłem 
się osobiście, ale nie są to tylko wspomnienia, bo teksty obudowałem badaniami, by 
nadać obiektywnej wartości samym esejom. Lubię takie pojemne formy, a przy okazji – 
pewnie z podświadomej potrzeby – wracam do czasów młodości.

Z książki wynika, że w latach 90.  mieliśmy mocno skłócone środowisko, że literaci 
częściej się spierali niż wspierali.

Większość środowiska była dość zintegrowana. Do pewnych komplikacji dochodziło 
jednak ze względu na ferment personalny. Waldek Gaiński był bardzo dobrym poetą 
i dziennikarzem, ale specyficznym człowiekiem, a  jego relacje z Tadkiem Gierymskim 
zaczęły się od miłości, a skończyły wręcz na nienawiści. Waldek wskazywał, kto może 
uchodzić za poetę. Ironizował często, raz to była celna krytyka, a innym razem miała wię-
cej cech ataku personalnego. Potrafił zaognić każdy konflikt i ustawić się w opozycji do 
całego środowiska.

Jak wygląda Twoja współpraca z Towarzystwem Galeria Literacka?

Odkąd pismo przejęli Olga Wiewióra i Bogdan Knop, Galeria stała się profesjonalna. Wi-
dać to nie tylko po stronie edytorskiej, ale i merytorycznej. Mnie akurat odpowiada, że 
jest tam dużo przestrzeni i mogę publikować dłuższe teksty z pogranicza eseju, gdzie 
jest miejsce zarówno na analizę polonistyczną, różne zestawienia, jak i na dygresję czy 
ogólną refleksję życiową.

Cały czas interesuje Cię literacka Częstochowa z przeszłości?

Tak, na pewno chciałbym zmierzyć się z przełomem lat 50. i 60. XX w. w Częstochowie. 
Współczesność rozumiem w dość szerokim ujęciu.

Jesteś nie tylko eseistą, ale również poetą i prozaikiem. Co w Twoich najbliższych 
planach literackich?

Jeszcze w tym roku ukaże się mój tomik „Oset”. Jest już w zapowiedziach lubelskiego 
Norbertinum. To będą głównie autotematyczne wiersze o pisaniu wierszy, o niemożli-
wości pisania wierszy, ogólnie o zmaganiu się ze słowem. To może być mój ostatni tom 
poetycki.

SURREALISTYCZNA JESIEŃ

Pomysł na takie działanie zrodził się w  roku 
2017. We wrześniu swoją wystawę otworzył 
wtedy w OPK „Gaude Mater” Arkadiusz Dzie-
lawski. Podczas przygotowywania ekspozycji 
Robert Sękiewicz oraz piszący te słowa (wów-
czas dyrektor „Gaude Mater”) usłyszeli od 
malarza, że właśnie otwarta została we Wro-
cławiu wielka wystawa polskiego surrealizmu. 
Tamtejsi organizatorzy wystosowali zaprosze-
nia do udziału w  prezentacji do siedmiorga 
twórców związanych z  Częstochową. Nasze 
miasto okazało się więc być polskim bastio-
nem surrealizmu, o czym szeroka publiczność 
kulturalna nie wiedziała. Oczywiście wszyscy 
pamiętali o  prekursorskiej roli Mariana Mi-
chalika, o  aktywności i  sukcesach Tomasza 
Sętowskiego oraz o dokonaniach młodszego 
pokolenia.

W  tamtej rozmowie zrodził się pomysł zor-
ganizowania festiwalu sztuki surrealistycznej 
z wielkim rozmachem. W planie była trójdziel-
na ekspozycja – jak to będzie miało miejsce 
obecnie. Ten rdzeń jednak planowaliśmy ubrać 
w  inne działania z  zakresu sztuk wizualnych 

i scenicznych, muzykę, malowanie murala na 
miejskiej ścianie i wystawę „kroczącą” w posta-
ci reprodukcji dzieł malarskich umieszczonych 
w witrynach sklepowych w całych Alejach. Na 
czas realizacji festiwalu wybraliśmy jesień, nie 
tylko z  powodu Święta Zmarłych, ale i  przez 
ogólny nastrój metafizycznego pobudzenia 
oraz mgieł rodzących omamy. 

Jednak styczeń przyniósł nieoczekiwaną zmia-
nę miejsc. Dotychczasowy dyrektor OPK został 
szefem Muzeum Częstochowskiego, kierow-
nictwo w „Gaude Mater” przyjął Robert Jasiak. 
Obydwaj potrzebowali czasu na wdrożenie 
w nowe obowiązki. Jesień 2018 roku jako ter-
min  festiwalu stał się nierealny. Przystąpiliśmy 
do realizacji planów w tym roku. Szybko jed-
nak okazało się, że nikt, do kogo zwracaliśmy 
się wraz ze Stowarzyszeniem Goliat o wsparcie 
projektu, nie ma dla nas pieniędzy. Postanowi-
liśmy ograniczyć festiwal do trzech wystaw. 
Obowiązki kuratora całości wziął na swoje 
barki Arek Dzielawski. Na jego zaproszenie 
odpowiedziało 14 związanych z Częstochową 
artystów: Mariusz Chrząstek, Janusz Rafał Gło-

wacki, Jerzy Kędziora, Wojciech Kołsut, Mał-
gorzata Kozakowska, Włodzimierz Kuca, Ana-
stasiya Markovich i  Yuri Markovich, Andrzej 
Sajewski, Mikołaj Sętowski, Dariusz Ślusarski, 
Artur Wawrzkiewicz, Arkadiusz Zając oraz 
Krzysztof Żyngiel. Na wystawie nie zabraknie 
również prac nieżyjących Mariana i  Borysa 
Michalików. Tomasz Sętowski miał na ten czas 
wcześniejsze plany. Zapowiedział swój udział 
w kolejnej edycji festiwalu.

Twórcy, ich sponsorzy i fani tak zapalili się do 
proponowanej idei, że postanowili złożyć się 
na koszty realizacji wystaw i katalogu. Wydaw-
nictwo jednak ukaże się  dopiero z  końcem 
roku, a  jego promocja będzie osobnym wy-
darzeniem przypominającym o ekspozycjach. 
Przedsięwzięcie początkowo miało nosić na-
zwę „Jesień zmysły mami”, jednak vox populi 
na jednym z zebrań w Muzeum zadecydował 
o  jej nowym brzemieniu: „Realizm, a  zmysły 
mami”. Pod tym też szyldem częstochowski 
surrealizm będzie prezentował się od paź-
dziernika 2019 r. do stycznia 2020 r.

Tadeusz Piersiak 
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MARZYĆ, ZNACZY MÓC
Nie ma jeszcze 30 lat, 

a na swoim koncie cał-
kiem spore doświadcze-

nie teatralne i filmowe. 
Niedawno do dystrybucji 

kinowej wszedł polski film 
„Sługi wojny”, w reżyse-

rii Mariusza Gabrysia. 
Częstochowianka MARIA 
KANIA partneruje w nim 
Piotrowi Stramowskiemu.  

To duży i ważny krok 
w jej aktorskiej karierze 

na wielkim ekranie.

Magda Fijołek: Po raz pierwszy zagrałaś 
główną rolę w filmie i od razu partnerujesz 
w nim Piotrowi Stramowskiemu, jednemu 
z  najbardziej  rozpoznawalnych aktorów 
w  polskim kinie ostatnich lat. Przyjmując 
rolę w  tym filmie, czułaś ciężar zadania, 
czy też podeszłaś do tego, jak do kolejne-
go wyzwania aktorskiego ? 

Maria Kania: To zabawne, ale moja historia 
z zagraniem w tym filmie zaczęła się od ca-
stingu, po którym dostałam inną rolę. Do-
piero później zadzwonił telefon z propozy-
cją zagrania roli Marty. Potem zaproszono 
mnie na zdjęcia próbne, po których nie do 
końca wiedziałam, czy na pewno mam tę 
rolę. Dopiero, kiedy ścinałam i  zafarbowa-
łam włosy, pomyślałam „no, teraz już chyba 
nie zmienią zdania”. Oczywiście duża rola to 
duża odpowiedzialność, ale do każdej pra-
cy staram się podchodzić zadaniowo, czyli 
ani zbytnio się nie nakręcać, ani nie dać się 
sparaliżować stresowi, który takiej pracy na 
pewno towarzyszy.

Jak wyglądała praca z Piotrem Stramowskim, 
który jest już doświadczonym aktorem?

Bardzo dobrze. Znaliśmy się z widzenia 
ze szkoły teatralnej. Na planie okazał się 
świetnym kompanem, był też dla mnie wiel-
kim wsparciem. Bardzo dużo rozmawialiśmy 
o  tym, jak chcielibyśmy przeprowadzić rela-
cję między głównymi bohaterami. Byliśmy 
non stop razem, Piotrek wiedział też, które 

sceny są dla mnie stresujące. A ponieważ ma 
niesamowity talent do naśladowania innych, 
w trudnych sytuacjach z łatwością rozładowy-
wał w ten sposób napięcie. Ciesze, sie, że mia-
łam kogoś takiego jak Piotrek przy pierwszym 
tak dużym zadaniu aktorskim.

A jak współpraca z reżyserem?

Mariusz pozwalał nam na improwizację 
i  współpracował z  nami, ale jednocześnie 
kierował. Miał przecież swoją wizję filmu. Jest 
jednym z nielicznych polskich reżyserów, któ-
rzy tworzą kino kryminalne, sensacyjne. Ma 
na to swój pomysł.

Pierwszy raz miałaś okazję zobaczyć film 
na premierze, i jak? 

To dość stresujące, kiedy widzisz swoją głowę 
wielkości basenu. Poza tym cały czas czeka-
łam na te trudniejsze dla mnie sceny, chcia-
łam zobaczyć, jak wyszły. Muszę ten film 
zobaczyć jeszcze raz, na spokojnie, obejrzeć 
go jako produkcję, bo ciężko uciec od ocenia-
nia przede wszystkim swojej gry, kiedy oglą-
da się go po raz pierwszy. Podczas premiery 
też sporo się dzieje, wywiady, zdjęcia, ścianki. 
To dla mnie nowe doświadczenie.

Jak Twoją rolę ocenili najbliżsi? 

Zarówno mój mąż, jak i  rodzice, którzy byli 
ze mną na premierze, dobrze odebrali film 
i  moją rolę, ale co innego mogą mi powie-

dzieć? Rodzice zresztą po premierze poszli 
obejrzeć film jeszcze raz. Dobrze mieć wspar-
cie najbliższych osób w takim dniu.

Przy tym filmie jako operator kamery pra-
cował jeszcze jeden częstochowianin - Ja-
kub Stolecki…

Na planie spotkaliśmy się pierwszy raz. To jest 
bardzo krzepiące mieć kogoś ze swojego mia-
sta przy produkcji filmu. Kuba jest niesamowi-
cie profesjonalny i bardzo dobrze mi się z nim 
pracowało.

Zanim powstał film „Sługi wojny”, można 
Cię było zobaczyć w  innych filmach, np. 
w „Ataku Paniki”, moim zdaniem, jednym 
z lepszych filmów ostatniej dekady.

Uwielbiam ten film i  uwielbiam pracować 
z Pawłem Maśloną - jest totalnie oddanym re-
żyserem. Przed rozpoczęciem zdjęć mieliśmy 
bardzo dużo prób naszego wątku, cieszę się 
też, że mogłam w nim zagrać rolę Kaśki, którą 
od samego początku chciałam

Jednak pierwszy film, w  którym zagrałaś 
to „Kamienie na szaniec”...

Propozycję zagrania w filmie otrzymałam tuż 
po zdobyciu nagrody za rolę Joanny Harris 
w  spektaklu „UFO. Kontakt” na 31. Festiwalu 
Szkół Teatralnych w Łodzi. Na zdjęciach prób-
nych do tego filmu, Robert Gliński od razu po-
wiedział mi, że dostaję rolę.

Odnoszę wrażenie, że masz dużo szczęścia 
w tym zawodzie...

Trochę tego szczęścia mam, to prawda, ale też 
staram się dużo nad nim pracować i cały czas 
się rozwijać.

Można Cię zobaczyć nie tylko na wielkim 
ekranie, ale również w telewizji. Role w se-
rialach mają być uzupełnieniem tego, co 
robisz w teatrze i kinie?

Praca w  serialach to na pewno szkolenie 
warsztatu, praca z kamerą, nowi ludzie i kon-
takty. Wymaga też zupełnie innego podejścia 
i środków aktorskich, niż gra w teatrze.

W  temacie teatru chciałam podpytać, jak 
udało Ci się zaraz po studiach związać z Te-
atrem Współczesnym we Wrocławiu?  

Dyrektor teatru Marek Fiedor zadzwonił do 
mnie z taką propozycją, wcześniej rozmawiał 
też z moimi wykładowcami ze szkoły teatral-
nej. W pierwszym sezonie udało mi się zrobić 
aż trzy premiery.

Cofnijmy się jeszcze do lat częstochow-
skich. Chodziłaś do „Traugutta”, czy to tam 
podjęłaś decyzję o tym, aby zostać aktor-
ką?

To było jeszcze wcześniej, w  szkole pod-
stawowej. Chodziłam na konkursy recyta-
torskie i  marzyłam o  tym, żeby dostać się 

do krakowskiej szkoły teatralnej. W  liceum 
przez trzy miesiące jeździłam do Krakowa na 
warsztaty aktorskie w PWST. To był dla mnie 
sprawdzian, czy to jest to. Do egzaminu do 
szkoły przygotowywała mnie też Małgosia 
Marcinak – aktorka Teatru im. A. Mickiewicza. 
Z  innym częstochowskim aktorem, Markiem 
Ślosarskim spotkałam się z kolei na warszta-
tach w liceum. Szczęśliwie udało mi się dostać 
na studia za pierwszym razem.

A czemu Kraków?

Od zawsze marzyłam właśnie o  krakowskiej 
szkole - byłam przekonana, że tam nauczę 
się najwięcej. I  nie zawiodłam się, miałam 
naprawdę wspaniałych wykładowców: 
Agnieszkę Mandat, Annę Radwan, Pawła 
Miśkiewicza, Iwana Wyrypajewa.

Masz 29 lat, niezły dorobek aktorski, ale 
apetyt zapewne rośnie w miarę jedzenia?

Oczywiście, to bardzo uzależniająca praca. 
Zarówno ta w  teatrze, jak i  w  filmie. Ale też 
intensywna – dlatego cenię sobie czas, kiedy 
mogę trochę od niej odpocząć.

Do Częstochowy wracasz często, czy tylko 
wtedy, gdy rodzice zadzwonią?

Rodzice nie muszą mnie tu ściągać. Lubię tu 
przyjeżdżać. Częstochowa to mój dom, moje 
miasto, chciałabym tu kiedyś wrócić. Tutaj na-
prawdę odpoczywam.
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MIEJSKA WYCIECZKA

STUDENCKA PĘTLA
Październik dla wielu osób jest początkiem roku akademickiego. Możliwe, że część przybyłych do miasta studentów 
jeszcze nie miała okazji poznać Częstochowy. Zatem w tym miesiącu zapraszam na Studencką Pętlę, 
czyli spacer do centrum miasta, rozpoczynający się i kończący w okolicach akademików.  

MIEJSKI STADION LEKKOATLETYCZNY
ul. Dąbrowskiego 58/64
Jest głównym stadionem lekkoatletycznym 
miasta. Dzięki działającemu tam Częstochow-
skiemu Klubowi Sportowemu Budowlani 
nazywany jest po prostu CKS-em. Jedną z za-

wodniczek Klubu była biegaczka Małgorzata 
Rydz, polska olimpijka z  Barcelony (1992 r.) 
oraz Atlanty (1996 r.). Gdy kończyła sportową 
karierę żegnał ją m.in. jej sportowy przyjaciel 
Robert Korzeniowski. Jak sam stwierdził, czę-
stochowska biegaczka była nierozerwalnie 

związana z początkami jego kariery i kojarzy 
mu się z nieustającym uśmiechem. Sportu nie 
porzuciła nigdy, obejmując swego czasu m.in. 
kierownictwo nad wspomnianym stadionem. 
Obecnie pracuje jako dyrektor Hali Sportowej 
Częstochowa.

UNIWERSYTET HUMANISTYCZNO-
PRZYRODNICZY IM. JANA DŁUGOSZA
ul. Waszyngtona 4/8
Uczelnia ta jako jedyna w  Częstochowie 
posiada status uniwersytetu. Dawniej była 
Wyższą Szkołą Pedagogiczną i Akademią im. 

Jana Długosza. W tzw. „starych czasach” była 
uważana za zdominowaną przez płeć piękną, 
będąc tym samym równowagą dla „męskiej” 
Politechniki. Dlatego też trudno wyobrazić 
sobie nasze miasto bez koegzystencji tych 
dwóch uczelni. Zachęcam pierwszaków, aby 

wypytali swoich starszych kolegów i koleżan-
ki, jakie mieli pomysły na rozwijanie skrótu 
WSP. Z pewnością usłyszycie wiele ciekawych 
opowieści. Patron uczelni, Jan Długosz, był 
średniowiecznym duchownym i kronikarzem 
historii Polski, związanym z naszym regionem.

KWADRATY
zbieg alei Wolności oraz alei Najświętszej Maryi Panny
Plac, dzięki usytuowaniu w samym centrum, 
blisko wielu przystanków komunikacji miej-
skiej, od zawsze był świetnym miejscem 
spotkań przed „wyjściem w miasto”. Dawniej 
znajdowała się tam mała architektura w po-
staci wyniesionych nieco nad kolano klocków 

w  kształcie kwadratów, stąd powstały dwie 
zwyczajowe nazwy tego placyku (Kwadraty, 
Klocki). Ich wnętrze było zapełnione zielenią, 
a  jeden z  klocków miał w  swoim centrum 
fontannę. Jednak najważniejszym elemen-
tem były długie ławki wijące się po obwo-
dach kwadratów, umożliwiając oczekiwanie 
całej klasy na spóźnialskich imprezowiczów. 

Z  czasem część placu z  przylegającym bu-
dynkiem zmieniła właściciela. Ten uszanował 
nasze przywiązanie do tradycji i  dom han-
dlowo - usługowy nazwał „Kwadraty”. Plac 
przeszedł modernizację, z czasem został też 
wykorzystany przez ulicznych artystów do 
występów, czy też koncertów w ramach ak-
cji „Aleje - tu się dzieje!”. 

DOM RZEMIOSŁA
al. Kościuszki 6
Budynek ten jest siedzibą Częstochowskiej 
Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości. Organiza-
cja ta od lat 70. XX wieku dba o rozwój rzemio-

sła, szkoląc mistrzów i czeladników w wielu za-
wodach. Na kartach swojej historii ma również 
działalność społeczno-kulturalną. Sam budy-
nek zwraca na siebie uwagę typograficznym 
szyldem „Dom Rzemiosła”. Wyjątkowość gma-

chu podkreślają również godła cechowe 
w formie fryzu zaprojektowanego przez 
architekta Mariana Kruszyńskiego 
we współpracy z  Henrykiem 
Kmieciem. 

POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA
al. Armii Krajowej 21
Dawna Szkoła Inżynierska jest jedną 
z  dwóch najłatwiej rozpoznawalnych 
uczelni w  mieście obok Uniwersytetu 
Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana 
Długosza. Jest ważnym ośrodkiem na-
ukowo-badawczym. Ostatnimi laty swo-
ją markę buduje m.in. dzięki uczestnicze-
niu jej studentów w  ogólnoświatowych 

zawodach łazików marsjańskich, na któ-
rych częstochowskie pojazdy znajdują 
się w  czołówce. Jeden egzemplarz oka-
zał się najlepszym łazikiem marsjańskim 
świata! Fascynacja kosmosem nie jest dla 
nas niczym nowym, o  czym świadczą 
m.in detale mozaiki na budynku Uni-
wersytetu przy alei Armii Krajowej 
13/15, czy nazwy ulic w  jego 
okolicy, takich jak Księży-

cowa czy Ko-
smiczna.

spacerem wzdłuż ul. Dąbrowskiego w stronę centrum, następnie w lewo w ul. Waszyngtona - 25 minut

Daniel Zalejski

spacerem ulicą Waszyngtona, następnie w lewo wzdłuż linii tramwajowej - 5 minut

spacerem wzdłuż linii tramwajowej – 2 minuty

spacerem wzdłuż linii tramwajowej – 15 minut

W czasie spotkań z publicznością Andrus 
mówi i  śpiewa. Na recital kabaretowy 
składają się bardzo różne utwory: inny 
tekst, inna muzyka, inny charakter, inna 
bajka, inna beczka, inna parafia. Ale 
wszystkie powstały mniej więcej w tym 
samym celu. Dla żartu, a czasem nawet 
wygłupu. Jeśli da się przy nich uśmiech-
nąć – cel zostanie osiągnięty. W  pio-
senkach, wierszach, anegdotach autor 
opowiada o tym, co wcześniej zobaczył, 
usłyszał albo przeczytał. A czasem zmy-
ślił. 
Podczas częstochowskiego występu An-
drusa usłyszymy znane, lubiane, wciąż 
przez publiczność oczekiwane utwory, 
będące już niekwestionowanymi prze-
bojami piosenki kabaretowej oraz nowe 
kawałki, pochodzące z  premierowego 

albumu „Sokratesa 18”. To muzyczne 
opowieści o  podróżach – dalekich i bli-
skich. O  miejscach - takich, w  których 
autor był i  takich, których nigdy nie 
było. O uczuciach - własnych i cudzych. 
Przeżytych, zauważonych, zasłyszanych 
i zmyślonych. Trochę poważnie i trochę 
nie. Piosenki będą przeplatane wiersza-
mi, humorystycznymi komentarzami, 
anegdotami. Zawsze na najwyższym 
poziomie – o  czym chyba nikogo, kto 
zetknął się z tym artystą, nie trzeba prze-
konywać.
Na scenie Arturowi Andrusowi towa-
rzyszyć będą muzycy: Wojciech Stec 
(fortepian, gitara), Łukasz Borowiecki 
(kontrabas, akordeon), Łukasz Poprawski 
(saksofony, klarnet) oraz Paweł Żejmo 
(perkusja). 

Artur Andrus to artysta kabaretowy, poeta, 
autor tekstów piosenek, pisarz, piosenkarz, 
laureat konkursu „Mistrz Mowy Polskiej”. 
Na co dzień znany i lubiany dziennikarz 
oraz konferansjer. 5 października zaprasza 
on na recital kabaretowy do Teatru 
im. Adama Mickiewicza. 

PIOSENKA SATYRYCZNA
Kiedy przed laty rówieśnicy Michała Bajora słuchali Beatlesów, on rów-
nież zafascynowany słuchał ich wspaniałych piosenek, ale równolegle 
wsłuchiwał się w utwory włoskich i francuskich wykonawców. Festiwale 
w San Remo i piosenki Aznavoura czy Piaf, były dla niego wyznaczni-
kiem gustu dobrej estrady. Lubił to spektrum od kolorowych włoskich 
piosenek po mądre francuskie przeboje. Przy okazji najnowszego wy-
dawnictwa Michał Bajor postanowił przemieszać swoje muzyczne, wło-
sko-francuskie fascynacje i  z  kilkuset piosenek wybrał dziewiętnaście. 
Jeszcze raz, na prośbę swoich fanów zarejestrował utwór „Edith” i francu-
ską „May way”, a od siebie dorzucił bonus w postaci „Walca na tysiąc pas” 
J. Brela - w wykonaniu z 1986 roku, dzięki któremu stał się bardzo roz-
poznawalny i popularny. Pozostałe szesnaście piosenek nagrał pierwszy 
raz. To bardzo zróżnicowany repertuar, od przejmującej „Je sui malade” 
Dalidy, przez kolorowe „Couleur cafe” Gainsburga , czy „Quando, quan-
do”, aż po „Hymn miłości” Edith Piaf. Piosenki w pięknych, często nowych 
tłumaczeniach Rafała Dziwisza, ale i  utwory z  oryginalnymi tekstami 
włosko-francuskimi. „Kolor Cafe” to również stylowe aranżacje Wojciecha 
Borkowskiego, z udziałem wspaniałych muzyków.

5 października, w Filharmonii 
Częstochowskiej wystąpi z nowym  
programem koncertowym Michał Bajor. 
Zaprezentuje on materiał z ostatniej 
płyty, która swoją premierę miała pod 
koniec września i składa się z jego 
ulubionych piosenek włoskich 
i francuskich.

KOLOR CAFE
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01.10 wtorek
Otwarcie wystawy fotograficznej „Czas zatrzymany...” 
Krzysztofa Janika
Ekspozycja do 26 października 
Galeria pod Arkadami, ul. 1 Maja 27

Komputeromania – godz. 10.30 – 13.00
Zajęcia dla seniorów, mające na celu przybliżenie zasad 
korzystania z Internetu. Obowiązują wcześniejsze zapisy: 
tel.34 363 39 37
Biblioteka Publiczna, Filia Muzyczna, al. Niepodległości 41

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

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

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

Seans filmowy:
= „Polityka” - godz. 14.00
= „(Nie)znajomi” - godz. 16.40 
= „Nawet nie wiesz jak bardzo Cię kocham” 
 /30 FILMÓW NA 30-LECIE/ - godz. 18.30 
= „Mowa ptaków” - godz. 20.30
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, al. Najświętszej Maryi Panny 64

,,Gry planszowe dla wszystkich’’ – godz. 14.00 – 16.00
Biblioteka Publiczna, Filia nr 25, ul. Wirażowa 8 A

Warsztaty artystyczne w  pracowni Tęczówka: 
= Zajęcia dla dzieci w wieku od 11 do 14 lat - 
 godz. 15.00 – 17.00 
 Koszt: 35 zł
= Zajęcia dla dzieci w wieku od 6 do 10 lat - 
 godz. 17.15 – 18.45 
 Koszt: 30 zł
Pracownia Tęczówka, ul. Dekabrystów 1

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

Aktywni Przez Życie – warsztaty artystyczne – 
godz. 16.00
Obowiązują wcześniejsze zapisy: tel. 660 716 477
Stowarzyszenie Aktywny Senior, ul. Michałowskiego 17 

= Spotkanie Częstochowskiego Klubu Kolekcjonera –  
 godz. 16.00
= „Spotkanie z Operą” Mirona Pietrasa – godz. 17.00
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1

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

Toastmasters – Klub Publicznego Przemawiania 
i Przywództwa – godz. 18.00
Zarządzanie własnym wizerunkiem
Techniczne Zakłady Naukowe, u. Jasnogórska 84/90

02.10 środa
Spektakl: ,,Tajemniczy Ogród’’ – godz. 9.00
Teatr im. A. Mickiewicza, ul. Kilińskiego 15

Klub rękodzieła – godz. 10.30
Zajęcia rękodzielnicze dla dorosłych. 
Obowiązują wcześniejsze zapisy: tel. 34 360 61 14, 
filia9@biblioteka.czest.pl
Biblioteka Publiczna, Filia nr 9, ul. Nowowiejskiego 15

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

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

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

Seans filmowy:
= „Mowa ptaków” - godz. 14.00
= „(Nie)znajomi” - godz. 16.40 
= Krótkometrażowe filmy z Pforzheim - godz. 18.30 
= „Polityka” - godz. 20.30
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, 
al. Najświętszej Maryi Panny 64

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

Warsztaty artystyczne w  pracowni Tęczówka:
= Zajęcia dla dzieci w wieku od 6 do 10 lat - 
 godz. 15.45 – 17.15 
 Koszt: 30 zł
= Zajęcia dla dzieci w wieku od 11 do 14 lat - 
 godz. 17.30 – 19.30 
 Koszt: 35 zł
Pracownia Tęczówka, ul. Dekabrystów 1

Warsztaty literackie Klubu „Złota Jesień” - godz. 16.00
„A mnie jest szkoda lata...’’ - godz. 18.00
Wieczór piosenek i poezji o miłości i pięknie przyrody, 
uśmiechu Pana Boga, z obrazami Kazimierza, Aleksandra 
Markowskich oraz Elżbiety Markowskiej-Hupki.
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1

,,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

Żywienie w chorobach układu kostno–stawowego – 
godz. 17.00
Cykliczne spotkania dotyczące zdrowego stylu życia, 
odżywiania, diety, typowania metabolicznego. 
Biblioteka Publiczna, al. Najświętszej Maryi Panny 22

Gala Ekonomii Społecznej – godz. 17.00
Organizator: Wydział Polityki Społecznej UM Częstochowy
Filharmonia Częstochowska, ul. Wilsona 16

03.10 czwartek
Spektakl: ,,Tajemniczy Ogród’’ - godz. 10.00
Teatr im. A. Mickiewicza, ul. Kilińskiego 15

Koncert Paulski/Białowolski Quartet 
3 października– godz. 19.00
Five O’Clock Jazz Club, ul. Wilsona 16
Zespół powstał z zamiłowania do muzyki ery bebopu oraz z potrzeby rozwijania wspólnej pasji, jaką jest nieczęsto spo-
tykana w dzisiejszych czasach chęć bezpośredniego nawiązywania do korzeni. Liderzy zespołu poznali się w szkole na 
„Bednarskiej” w Warszawie, ale pomysł stworzenia wspólnego zespołu zrodził się podczas międzynarodowych warsz-
tatów jazzowych, prowadzonych przez legendarnego pianistę Barry’ego Harrisa w Rzymie (marzec 2017), w których 
Paulski i Białowolski uczestniczyli. Główną inspiracją dla zespołu jest tradycja muzyki bebopu oraz utwory pochodzące 
z filmów i musicali amerykańskich lat 30. i 40. W repertuarze znajdują się mało już dziś znane standardy jazzowe, daw-
niej wykonywane przez m.in: Nat King Cole’a, Ellę Fitzgerald, George’a Shearinga, Buda Powella czy Barry’ego Harrisa. 
Na tym gruncie Paulski i Białowolski tworzą również własne kompozycje przeznaczone na kwartet. W skład zespołu 
wchodzą doświadczeni, wielokrotnie nagradzani muzycy koncertujący w Polsce i za granicą. 

 Przy ulicy Kościuszki, pod numerem 14 znajduje się kamienica, która zachwyca swoją wyjątkową architekturą. 
 Historia tego budynku i ludzi tam mieszkających to zajmująca opowieść. 

KOŚCIUSZKI 14

Wybudowana została w latach 1929–32 na po-
sesji, gdzie wcześniej znajdowała się odlewnia 
żeliwa Stanisława Laurmana. Teren, wraz z za-
budowaniami fabrycznymi, zakupił za sumę 
50 tysięcy złotych przedsiębiorca budowlany 
Józef Moczygęba. Projekt budynku wykonał 
znany miejscowy architekt Mieczysław Grott. 
Budynek, ekskluzywny z  założenia, został 
wzniesiony jako apartamentowiec. Znajdo-
wały się tu mieszkania wielopokojowe, naj-
większe liczyły po 5 i 6 pokoi. Każde mieszka-
nie posiadało dwa pokoje służbowe oraz dwa 
wejścia – frontowe i kuchenne oraz instalację 
dzwonkową do wzywania służby. Jeden po-
kój służbowy przeznaczony był dla poko-
jówki,  drugi, znajdujący się przy kuchni, dla 
kucharki. Wówczas wszystkie zamożniejsze 
rodziny posiadały służące. Przy frontowej klat-
ce znajdowała się portiernia, w której dyżuro-
wał dozorca. Brama była zamykana o  godz. 
22.00. Po tej godzinie mieszkańcy za otwarcie 
bramy wnosili opłatę (miała ona formę na-
piwku). Do wyposażenia klatek schodowych 
użyto marmuru z  Carrary. Dom posiadał ka-
nalizację, a we wszystkich mieszkaniach były 
tzw. pokoje kąpielowe (łazienki) oraz toalety 
– dla służby osobne.
Kamienica przynosiła dochody, jednak kryzys 
początków lat 30. spowodował zadłużenie jej 
właściciela, Józefa Moczygęby. W  listopadzie 
1932 r. dom został sprzedany (za 500 tysięcy 
złotych) Józefowi Sędzielewskiemu, kupcowi 
z Łodzi. W roku 1937 dom odziedziczyła jego 
żona – Zofia, która w tymże roku przeprowa-
dziła się tu - wraz z córkami Wandą i Czesławą 
- z  Łodzi. Administratorem domu był Jakub 
Brzoski; podlegały mu też inne nieruchomości 
należące do rodziny Sędzielewskich w Często-
chowie. 
Mieszkania w  kamienicy przy Kościuszki 14 
wynajmowali najzamożniejsi częstochowianie. 
Była to elita miasta: dyrektorzy przedsiębiorstw 
i  fabryk, inżynierowie, bankowcy, adwokaci 
i  notariusze. Najokazalsze, sześciopokojowe 
i  pięciopokojowe mieszkania zajmowali m.in. 
Henryk Stalens – dyrektor fabryki włókienni-

czej Union Textile, Ludwik Tencer – dyrektor 
elektrowni miejskiej oraz Adam Konarski – 
lekarz chorób wewnętrznych, oficer Wojska 
Polskiego. Innymi lokatorami, znanymi w mie-
ście, byli: Adam Borkowski, lekarz wojskowy, 
działacz społeczny i  polityczny; Zygmunt 
Chołdyk, adwokat; Markusfeld, właściciel fa-
bryki; Wacław Kobyłecki, dyrektor Komunalnej 
Kasy Oszczędności, prezes oddziału Federa-
cji Polskich Związków Obrońców Ojczyzny; 
radny miejski Henryk Fajner, inżynier; Marek 
Librowicz, lekarz okulista, oficer rezerwy; Do-
rota Orenstein, matka scenografa filmowego, 
właścicielka sklepu kolonialnego (delikatesy) 
przy II Alei 26. Mieszkały tu także rodziny Le-
witów, Brandlewiczów, Rotmilów. W  sumie 
mieszkania w końcu lat trzydziestych XX wieku 
wynajmowało 16 osób oraz dwie organizacje: 
Związek Nauczycielstwa Polskiego i Liga Obro-
ny Powietrznej i Przeciwgazowej. Czynsze były 
wysokie, w zależności od standardu mieszka-
nia wynosiły od 100 do 300 złotych. Najdroższe 
lokale znajdowały się na piętrze. 

W  czasie okupacji niemieckiej, w  kwietniu  
1941 r., wskutek niemieckiego rozporządze-
nia  lokatorzy żydowscy zmuszeni zostali do 
zamieszkania w utworzonym w Częstochowie 
getcie. Na ich miejsce w  budynku zakwate-
rowano Niemców i  volksdeutchów. Do tych 
ostatnich należała Maria Mosiewicz, Niemka 
sudecka, żona przedwojennego oficera Wojska 
Polskiego, która miała dobre kontakty z miej-
scowym Gestapo. Mosiewicz zajęła dla siebie 
dwa mieszkania (po sześć pokoi każde). 
Po zdobyciu miasta przez Armię Czerwoną 
w styczniu 1945 r., kamienicę zajęli Rosjanie. 
Przebywali tu około roku; w tym czasie zde-
molowali wnętrza budynku, m.in. pourywali 
mosiężne klamki, z których wykonywali sobie 
laski. 
Gdy budynek wrócił do prawowitych właści-
cieli, zarządzały nim siostry Wanda i Czesława 
Sędzielewskie. Większość przedwojennych lo-
katorów nie przeżyła okupacji (z  żydowskich 
mieszkańców powrócił jedynie Henryk Tencer). 
W 1996 r. kamienica, z woli właścicielki, Czesła-
wy Sędzielewskiej, nauczycielki historii w  I Li-
ceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowac-
kiego, została wpisana do rejestru zabytków. 
Z  ciekawym zamiarem nosi się obecny wła-
ściciel domu – Mariusz Etryk, spadkobierca 
po rodzinie Sędzielewskich. Jest przedsiębior-
cą, lecz również miłośnikiem historii miasta. 
O  dziejach domu przy Kościuszki 14 może 
opowiadać godzinami. Ten młody człowiek 
chce trwale upamiętnić przedwojennych 
mieszkańców kamienicy. W październiku 
2020 r. po remoncie elewacji frontowej budyn-
ku zamierza umieścić tam tablicę z nazwiska-
mi dawnych lokatorów. Pomysł narodził się 
podczas pobytu Etryka w  Berlinie; na jednej 
z  kamienic zauważył tego typu pamiątkową 
tablicę. Z  pomocą Ośrodka Dokumentacji 
Dziejów Częstochowy Muzeum Częstochow-
skiego i  organizacji skupiających potomków 
Żydów częstochowskich gromadzony jest 
materiał biograficzny do tego przedsięwzięcia.           

Juliusz Sętowski

DOM I JEGO MIESZKAŃCY

SPACER Z JULKIEM

Wanda i Czesława Sędzielewskie w bramie kamienicy
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Seans filmowy:
= „Czarny Mercedes” - godz. 14.15 i 18.15
= „(Nie)znajomi” - godz. 16.30 
= „Krewetki w cekinach” - godz. 20.30
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, al. Najświętszej Maryi Panny 64

Warsztaty artystyczne w  pracowni Tęczówka:
= Zajęcia dla dzieci w wieku od 11 do 14 lat  - 
 godz. 15.00 – 17.00 
 Koszt: 35 zł
= Zajęcia dla młodzieży i dorosłych - 
 godz. 17.15 – 20.15 
 Koszt: 40 zł
Pracownia Tęczówka, ul. Dekabrystów 1

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

Przeżywanie żałoby po śmierci samobójczej -
godz. 16.00 - 20.00. 
Prowadzące: Maja Wyremblewska i Dominika  
Miedzińska-Golczyk.
Obowiązują wcześniejsze zapisy: tel. 663 633 698  
oraz 605 285 995.
Pracownia Psychoterapii i Pracy z Ciałem, ul. Waszyngtona 33/2 
Koszt: 200 zł 

Spektakl: ,,Nagle, zeszłego lata” - godz. 19.00
Teatr im. A. Mickiewicza, ul. Kilińskiego 15

,,Wokół literatury. Małe formy graficzne i exlibris’’ – 
godz. 18.00
Wernisaż wystawy exlibrisów pochodzących z prywatnej 
kolekcji Lecha Grochulskiego
Biblioteka Publiczna, al. Najświętszej Maryi Panny 22

Literacki Piątek: Spotkanie autorskie z Magdaleną 
Gałkowską, Hanną Diktą i Rafałem Czachorowskim – 

godz. 19.00 - 20.30
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1

Koncert OSTR & DJ Haem – godz. 19.00
Klub Rura, al. Najświętszej Maryi Panny 38
Więcej s. 12-13

05.10 sobota
II liga piłki nożnej mężczyzn: Skra Częstochowa - 
Bytovia Bytów
Organizator: Klub Sportowy SKRA Częstochowa S.A.
Miejski Stadion Piłkarski, ul. Loretańska 20

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

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

V edycja Spotkań Folklorystycznych ETNOSTRADA - 
godz. 12.00
Miejski Dom Kultury w Częstochowie, ul. Łukasińskiego 50/68   

Seans filmowy:
= „(Nie)znajomi” - godz. 12.30
= „Krewetki w cekinach” - godz. 14.15 
= „Czarny Mercedes” - godz. 16.15
= „André Rieu. Zatańczymy?”- godz. 19.00
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, al. Najświętszej Maryi Panny 64

Spektakle: 
= „Nagle, zeszłego lata” - godz. 16.00
= Recital kabaretowy Artura Andrusa - godz. 19.30

Więcej s. 22
Teatr im. A. Mickiewicza, ul. Kilińskiego 15

Finisaż wystawy Agnieszki Półroli – godz. 17.00
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1

Michał Bajor „Kolor Cafe” Przeboje włoskie i francuskie -  
godz. 18.00
Organizator: Agencja Artystyczno-Promocyjna Impresariat 
Filharmonia Częstochowska, ul. Wilsona 16
Bilety: 110 zł
Więcej s. 23

Wystawa „NO. 2 Miasto” Antoniego Borkowskiego - 
godz. 19.00 
Klubokawiarnia Pestka, al. Najświętszej Maryi Panny  37/17 

06.10 niedziela
Spektakl „Tytus Romek i A’Tomek czyli Jak zostać 
Artystą” - godz. 11.00 
ACK Politechniki Częstochowskiej, al. Armii Krajowej 23/25 

Seans filmowy:
= „Papież Franciszek i jego przesłanie” - godz. 12.00
= „Krewetki w cekinach” - godz. 13.45 
= „(Nie)znajomi” - godz. 15.30
= „André Rieu. Zatańczymy?” - godz. 17.15
= „Czarny Mercedes” - godz. 20.30
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, al. Najświętszej Maryi Panny 64

XVI Jurajski Piknik Rodzinny – godz. 12.00 – 15.00
Organizator: Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 5 
w Częstochowie
Park Lisiniec

Spektakle: 
= ,,Trzy świnki” - godz. 16.00
= ,,Nagle, zeszłego lata” - godz. 19.00
Teatr im. A. Mickiewicza, ul. Kilińskiego 15

Narodowa Perła Gruzji - godz. 18.00
Organizator: Agencja Brussa 
Filharmonia Częstochowska, ul. Wilsona 16
Bilety: 120 zł (parter), 110 zł (balkon)

07.10 poniedziałek
Seans filmowy:
= „Czarny Mercedes” - godz. 14.00 i 18.15
= „(Nie)znajomi” - godz. 16.30
= „Krewetki w cekinach” - godz. 20.30
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, al. Najświętszej Maryi Panny 64

Warsztaty artystyczne w  pracowni Tęczówka: 
= Zajęcia dla dzieci w wieku od 11 do 14 lat - 
 godz. 15.00 – 17.00 
 Koszt: 35 zł
= Zajęcia dla młodzieży i dorosłych - 
 godz. 17.15 – 20.15 
 Koszt: 40 zł
Pracownia Tęczówka, ul. Dekabrystów 1

Otwarcie wystaw równoległych: „Wobec przestrzeni” 
Marka Mielczarka i „Miasta wyobrażone” Anity 
Grobelak – godz. 17.00 
Miejska Galeria Sztuki, al. Najświętszej Maryi Panny 64 

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

08.10 wtorek
Spektakl: ,,Trzy świnki”  - godz. 10.00
Teatr im. A. Mickiewicza, ul. Kilińskiego 15 

Konsultacje komputerowe – godz. 11.00 – 12.00
Zajęcia dla seniorów mających problemy z obsługą 
komputera.

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

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

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

Seans filmowy:
= „Krewetki w cekinach” - godz. 14.15 
= „(Nie)znajomi” - godz. 16.15
= „The Square” /30 FILMÓW NA 30-LECIE/ - 
 godz. 18.00
= „Czarny Mercedes” - godz. 20.30
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, al. Najświętszej Maryi Panny 64

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

,,Gry planszowe dla wszystkich’’ – godz. 14.00 – 16.00
Biblioteka Publiczna, Filia nr 25, ul. Wirażowa 8 A

Warsztaty artystyczne w  pracowni Tęczówka: 
= Zajęcia dla dzieci w wieku od 11 do 14 lat - 
 godz. 15.00 – 17.00 
 Koszt: 35 zł
= Zajęcia dla dzieci w wieku od 6 do 10 lat - 
 godz. 17.15 – 18.45 
 Koszt: 30 zł
Pracownia Tęczówka, ul. Dekabrystów 1

Nauka pisania ikon – godz. 15.30
Cykl warsztatów artystycznych dla dorosłych prowadzony 
przez Jadwigę Kowalską. Zajęcia dofinansowane przez 
Centrum Amatorskiego Ruchu Artystycznego, działającego 
w ramach Ośrodka Promocji Kultury „Gaude Mater”.
Biblioteka Publiczna, Filia nr 6, ul. Orkana 56 A 

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

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

Toastmasters- Klub Publicznego Przemawiania 
i Przywództwa – godz. 18.00
Idea rozwoju wewnętrznego
Techniczne Zakłady Naukowe, u. Jasnogórska 84/90

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

09.10 środa
Spektakl: ,,Trzy świnki”- godz. 10.00
Teatr im. A. Mickiewicza, ul. Kilińskiego 15

Klub rękodzieła– godz. 10.30
Zajęcia rękodzielnicze dla dorosłych. Obowiązują wcześniej-
sze zapisy: tel. 34 360 61 14, filia9@biblioteka.czest.pl
Biblioteka Publiczna, Filia nr 9, ul. Nowowiejskiego 15
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Czytanie na dywanie – godz. 11.00 - 12.00
Zajęcia literacko-plastyczne dla dzieci do lat 4  
i ich  rodziców 
Biblioteka Publiczna, Filia nr 3, ul. Ułańska 5/7

,Internet? Prosta sprawa’’ – godz. 12.00 – 14.00
Zajęcia z zakresu obsługi komputera i Internetu.  
Obowiązują wcześniejsze zapisy: tel. 34 323 66 39, 
filia7@biblioteka.czest.pl
Biblioteka Publiczna, Filia nr 7, al. Pokoju 15/1

Seans filmowy:
= „Polityka” - godz. 13.30 i 18.00
= „(Nie)znajomi” - godz. 16.00 
= „Mowa ptaków” - godz. 20.30
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, al. Najświętszej Maryi Panny 64

Warsztaty artystyczne w  pracowni Tęczówka:
= Zajęcia dla dzieci w wieku od 6 do 10 lat - 
 godz. 15.45 – 17.15 
 Koszt: 30 zł
= Zajęcia dla dzieci w wieku od 11 do 14 lat - 
 godz. 17.30 – 19.30 
 Koszt: 35 zł
Pracownia Tęczówka, ul. Dekabrystów 1

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

Koncert Paulski/Białowolski Quartet – godz. 19.00
Five O’Clock Jazz Club, ul. Wilsona 16
Bilety: 25 zł/ 15 zł (PSJT) 

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

Koncert poezji śpiewanej „Pieśni zapomniane” 
Maksymiliana Dzierzgowskiego – godz. 19.30  
Pub Dekadencja, ul. Nowowiejskiego 10/12  
Bilety: 15 zł

04.10 piątek
Tymex Boxing Night 9 - Gala Boksu Zawodowego
Organizator: Tymex - Grabowski Mariusz
Hala Sportowa Częstochowa, ul. Żużlowa 4
Wiecej s.9 

Spektakl: ,,Tajemniczy Ogród’’ - godz. 10.00
Teatr im. A. Mickiewicza, ul. Kilińskiego 15

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

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

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

Zajęcia interdyscyplinarne dla dzieci – 
godz. 12.00 - 15.00
Biblioteka Publiczna, Filia nr 25, ul. Wirażowa 8 A

Wystawa „NO. 2 Miasto” Antoniego Borkowskiego 
5 października - godz. 19.00 
Klubokawiarnia Pestka, al. Najświętszej Maryi Panny  37/17 
Poezja zamykana na łamach wydawnictw postanawia się uwolnić. Papier rozrywa się, a wiersze zalewają miasto. Ulice 
pełnią funkcję stron, po których pływają słowa. Wszystko ma swoje miejsce, swój czas. Wystawa „NO.2 Miasto” przeła-
muje model poznawania poezji. Utwory wzbogacone o kontekst — architekturę, tworzą w czytelniku emocje wcześniej 
nieeksploatowane w literaturze. Projektowi towarzyszyć będzie wydawnictwo – poetycki przewodnik, możliwy do 
odbioru również w formie dźwiękowej. Wystawa Antoniego Borkowskiego to jedno z nielicznych wydarzeń poetyckich 
w Częstochowie oraz prawdopodobnie jedyne o takiej formie w Polsce. Jest to obowiązkowa pozycja w kalendarzu 
wszystkich pasjonatów literatury. 

„The Square” 
8 października – godz. 18.00 
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, al. Najświętszej Maryi Panny 64
„The Square” to czarna komedia nagrodzona Złotą Palmą festiwalu w Cannes. Reżyser Ruben Östlund serią komicznych 
sytuacji sportretował współczesny świat, doprowadzając do czołowego zderzenia politycznej poprawności z tym, 
co w każdym z nas dzikie i zwierzęce. Christian (Claes Bang) ma wszystko pod kontrolą. Jest atrakcyjnym mężczyzną 
o wielkim uroku osobistym. Niedawno się rozwiódł i lubi wdawać się w niezobowiązujące romanse, a młoda amery-
kańska dziennikarka (Elisabeth Moss) może okazać się jego nowym trofeum. Na co dzień Christian jest dyrektorem pre-
stiżowego muzeum sztuki nowoczesnej, co daje mu władzę i idealną pozycję społeczną. Do tego przykładnie opiekuje 
się córkami, jeździ kosztującą fortunę Teslą i wspomaga potrzebujących – zwłaszcza, jeśli nie wymaga to od niego zbyt 
dużego wysiłku. Jednak podczas przygotowań do premiery instalacji „The Square”, z którą wiąże ogromne nadzieje, 
utrzymanie starannie pielęgnowanego wizerunku okaże się być dla niego nie lada wyzwaniem.
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Konsultacje komputerowe – godz. 11.00 – 12.00
Zajęcia dla seniorów mających problemy z obsługą 
komputera.
Obowiązują wcześniejsze zapisy: tel. 34 361 43 27, 
filia8@biblioteka.czest.pl
Biblioteka Publiczna, Filia nr 8, ul. Księżycowa 2

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

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

Seans filmowy:
= „Czarny Mercedes” - godz. 14.00 i 18.15 
= „Krewetki w cekinach” - godz. 16.15 
= „(Nie)znajomi” - godz. 20.30
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, al. Najświętszej Maryi Panny 64

Światowy Dzień Drzewa - zajęcia plastyczne dla dzieci – 
godz. 14.00
Obowiązują wcześniejsze zapisy: tel. 34 360 71 95,  
filia21@biblioteka.czest.pl
Biblioteka Publiczna, Filia nr 21, ul. Orzechowa 14 

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

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

Warsztaty artystyczne w  pracowni Tęczówka:
= Zajęcia dla dzieci w wieku od 6 do 10 lat - 
 godz. 15.45 – 17.15 
 Koszt: 30 zł
= Zajęcia dla dzieci w wieku od 11 do 14 lat - 
 godz. 17.30 – 19.30 
 Koszt: 35 zł
Pracownia Tęczówka, ul. Dekabrystów 1

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

9-11 października
Informacje – zawsze sprawdzam! Prawdziwe czy fałszy-
we – jak rozpoznać fake newsa? - godz. 17.00
Zajęcia warsztatowe dla dorosłych, dotyczące sposobów 
oceny wiarygodności informacji w Internecie oraz przeka-
zach medialnych. Obowiązują wcześniejsze zapisy:   
tel. 34 323 66 39 , filia7@biblioteka.czest.pl
Biblioteka Publiczna, Filia nr 7, al. Pokoju 15/17

„Odkłamywanie historii. Kim byli dla siebie Kacper 
Macoch (Damazy) i Wacław Macoch” - godz. 17.00
Wykład Wiesława Macocha z Towarzystwa Genealogiczne-
go Ziemi Częstochowskiej
Urząd Stanu Cywilnego, ul. Focha 19/21

10.10 czwartek
10–11 października
SENIORALIA 
Hala Sportowa Częstochowa, ul. Żużlowa 
Więcej s.6 

„Internet? Prosta sprawa” – godz. 12.00 – 14.00
Zajęcia z zakresu obsługi komputera i Internetu. 

Obowiązują wcześniejsze zapisy: tel. 34 323 66 39, 
filia7@biblioteka.czest.pl
Biblioteka Publiczna, Filia nr 7, al. Pokoju 15/17

Seans filmowy:
= „Czarny Mercedes” - godz. 14.30 i 20.30 
= „(Nie)znajomi” - godz. 16.45
= „Krewetki w cekinach” - godz. 18.30
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, al. Najświętszej Maryi Panny 64

Warsztaty artystyczne w  pracowni Tęczówka:
= Zajęcia dla dzieci w wieku od 6 do 10 lat - 
 godz. 15.45 – 17.15 
 Koszt: 30 zł
= Zajęcia dla dzieci w wieku od 11 do 14 lat - 
 godz. 17.30 – 19.30 
 Koszt: 35 zł
Pracownia Tęczówka, ul. Dekabrystów 1

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

Muzykoterapia i dźwiękoterapia dla dorosłych – 
godz. 17.00
Biblioteka Publiczna, Filia Muzyczna, al. Niepodległości 41

Okiem filozofa -rozum a serce, czym kierować się 
w życiu? – godz. 17.00
Prowadząca: Anna Falana-Jafra 
Biblioteka Publiczna, al. Najświętszej Maryi Panny 22

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

Czwartkowy Wieczór z Chórem - godz. 19.00
Wystąpią: Chór Filharmonii Częstochowskiej Collegium 
Cantorum, Janusz Siadlak – dyrygent
Filharmonia Częstochowska, ul. Wilsona 16
Bilety: 40 zł (normalny), 35 zł (ulgowy), 25 zł (UTW)

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

11.10 piątek
Spektakl: ,,Czechow: Żarty z życia’’ - 
godz. 10.00 i 19.00
Teatr im. A. Mickiewicza, ul. Kilińskiego 15

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

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

Zajęcia interdyscyplinarne dla dzieci – 
godz. 12.00 - 15.00
Biblioteka Publiczna, Filia nr 25, ul. Wirażowa 8 A

Seans filmowy:
= „Legiony” - godz. 13.45 
= „Boże Ciało” - godz. 16.00 i 20.30
= „Czarny Mercedes”- godz. 18.15
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, 
al. Najświętszej Maryi Panny 64

Warsztaty artystyczne w  pracowni Tęczówka:
= Zajęcia dla dzieci w wieku od 11 do 14 lat  - 
 godz. 15.00 – 17.00 
 Koszt: 35 zł
= Zajęcia dla młodzieży i dorosłych - 
 godz. 17.15 – 20.15 
 Koszt: 40 zł
Pracownia Tęczówka, ul. Dekabrystów 1

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

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

Warsztaty graficzne - linoryt – godz. 16.30
Obowiązują wcześniejsze zapisy: tel. 508 218 001 
Pracownia Sztuk Plastycznych, al. Niepodległości 50 lok. 112 

„Żyjąc w rytmie serca…” spotkanie z Agnieszką Łopac-
ką i Zbigniewem Mygą w 52. rocznicę śmierci Haliny 
Poświatowskiej – godz. 17.00
Muzeum Częstochowskie, Dom Poezji – Muzeum Haliny 
Poświatowskiej, ul. Jasnogórska 23

„Żyjąc w rytmie serca…” spotkanie z Agnieszką 
Łopacką i Zbigniewem Mygą w 52. rocznicę śmierci 
Haliny Poświatowskiej 
11 października– godz. 17.00
Muzeum Częstochowskie, Dom Poezji – Muzeum Haliny Poświa-
towskiej, ul. Jasnogórska 23
Halina Poświatowska kochała i była kochana. Pisała 
o miłości, która uskrzydla, daje siłę. Doceniała jej piękno, 
tym bardziej, że żyła z piętnem choroby… Zmarła mając 
zaledwie 32 lata. O poetce – jej życiu i twórczości – opo-
wie jej brat Zbigniew Myga. Wiersze recytować będzie 
Agnieszka Łopacka, absolwentka Wydziału Aktorskiego 
PWSFTviT w Łodzi, aktorka Teatru im. Adama Mickiewicza 
w Częstochowie. 

Radosna twórczość – godz. 17.00
Zajęcia plastyczne dla dzieci w wieku od 6 do 10 lat. 
Obowiązują wcześniejsze zapisy: tel. 34 363 39 37.
Biblioteka Publiczna, Filia Muzyczna, al. Niepodległości 41

= Wernisaż wystawy malarstwa Jagody Woźny 
 „Lekcja anatomii” - godz. 18.00
= Wernisaż wystawy „Przestań się gapić!” - godz. 18.00 
 Więcej s. 16
Miejska Galeria Sztuki, al. Najświętszej Maryi Panny 64 

Kuba Badach „Obecny” Tribute to Andrzej Zaucha - 
godz. 19.00
Organizator: Good Taste Production Sp. z o.o.  
Filharmonia Częstochowska, ul. Wilsona 16
Bilety: 69-129 zł. Więcej s. 13
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Koncert przy świecach - godz. 19.30
Wystapią: Orkiestra Filharmonii Częstochowskiej, Jan 
Stanienda – dyrygent, skrzypce; w programie: Joseph 
Haydn – Symfonia f-moll nr 49 „La passione”, W. A. Mozart 
– Koncert skrzypcowy G-dur nr 3 K.216, Franz Schubert 
– Rondo A-durna skrzypce i orkiestrę smyczkową D 438, 
Joseph Haydn – Symfonia e-moll 44
Kościół Rektoracki, al. Najświętszej Maryi Panny 56 
Bilety: 40 zł (normalny), 35 zł (ulgowy), 20 zł (UTW)

Wernisaż wystawy malarstwa Jagody Woźny 
„Lekcja anatomii” 
11 października - godz. 18.00
Miejska Galeria Sztuki, al. Najświętszej Maryi Panny 64
Motywem tytułowym wystawy jest autorska interpre-
tacja obrazu Rembrandta „Lekcja anatomii doktora 
Tulpa”. Jest to próba dialogu z wielkim mistrzem 
malarstwa, poprzez zastosowanie nowoczesnej formy 
nawiązującej do czasów, w których żyjemy, przy jedno-
czesnym zachowaniu kompozycji oryginalnego dzieła. 
Obraz namalowany dla upamiętnienia 350-lecia śmier-
ci artysty był wystawiony w Rijksmuseum w Amsterda-
mie w ramach wystawy „Niech żyje Rembrandt!”. Na 
wystawie w Miejskiej Galerii Sztuki znajdą się  również 
inne obrazy z inspiracji - m.in. H. Boschem czy Witka-
cym. Nawiązując do starych mistrzów, autorka wyraża 
swój podziw dla perfekcji kompozycji, światłocienia 
lub kolorystyki arcydzieł, jednocześnie wprowadzając 
własną dynamikę i plamę barwną. Prezentowane na 
wystawie prace powstały w Polsce, Anglii i Portugalii 
na przestrzeni lat 2015-2019.

Jazztochowa Dock in Absolut – godz. 20.00
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1
Bilety: 20 zł (ulgowe), 30 zł (przedsprzedaż), 40 zł (w dniu 
koncertu) 
Więcej s. 12

12.10 sobota
I liga piłki siatkowej mężczyzn: Exact Systems Norwid 
Częstochowa - Stal Nysa
Organizator: SSS-J Siatkówka 2002
Hala przy IX LO im. Norwida, ul. Jasnogórska 8

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

12-13 października
Rajd dla turystycznych motocykli Enduro AE CUP 2019
Organizator: Akademia Enduro
Częstochowa - Kamyk - Góra Prędziszów

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

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

Kochanek, wojownik, uzdrowiciel- mężczyzna 
w archetypach - godz. 10.00 - 14.00. 
Prowadzący: Zbigniew Mlak. Obowiązują wcześniejsze 
zapisy: tel. 663 633 698. 
Pracownia Psychoterapii i Pracy z Ciałem, ul. Waszyngtona 33/2 
Koszt: 200 zł. 

Seans filmowy:
= „Czarny Mercedes” - godz. 12.00
= „Legiony” - godz. 14.15 
= „Boże Ciało” - godz. 16.30
= „Turandot” /MET OPERA LIVE IN HD/- godz. 18.55
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, 
al. Najświętszej Maryi Panny 64

Spektakle „Czworo do poprawki” - godz. 16.00 i 19.00
Organizator: Agencja Novakka
Filharmonia Częstochowska, ul. Wilsona 16
Bilety: 60-130 zł 

Finisaż wystawy „Andrzej Desperak. Mała 
retrospektywa. Rysunek. Malarstwo” – godz. 16.00
Muzeum Częstochowskie,Galeria Dobrej Sztuki, 
al. Najświętszej Maryi Panny 47

Finisaż wystawy zbiorowej „Sztuka Na Pomoc” - 
godz. 17.00
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1

Koncert Muzyczny „Swing and Gypsy Jazz” – 
godz. 19.00
Wystąpi Siergiej Wowkotrub i zespół Often Hides Quintet
Galeria pod Arkadami, ul. 1 Maja 27
Bilety: 40 zł i 25 zł

Spektakl: ,,Czechow: Żarty z życia’’ - godz. 19.00
Teatr im. A. Mickiewicza, ul. Kilińskiego 15

Recital autorski Zbigniewa Zamachowskiego – 
godz. 19.00 
ACK Politechniki Częstochowskiej, al. Armii Krajowej 23/25 

Koncert Bracia Figo Fagot – godz. 20.30
Klub Rura, al. Najświętszej Maryi Panny 38

13.10 niedziela
Europejski Dzień Kina Artystycznego 
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, al. Najświętszej Maryi Panny 64

Another Pink Floyd The Wall Show 2019 – godz. 19.00
ACK Politechniki Częstochowskiej, al. Armii Krajowej 23/25 
Bilety: 85 zł (przedsprzedaż), 110 zł (w dniu koncertu) 

Spektakl: ,,Zaczarowany koń” - godz. 19.00
Dzień Nauczyciela w Teatrze
Teatr im. A. Mickiewicza, ul. Kilińskiego 15

14.10 poniedziałek
Seans filmowy:
= „Czarny Mercedes”- godz. 14.00
= „Boże Ciało” - godz. 16.10 i 20.30
= „Legiony” - godz. 18.15 
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, al. Najświętszej Maryi Panny 64

Warsztaty artystyczne w  pracowni Tęczówka: 
= Zajęcia dla dzieci w wieku od 11 do 14 lat - 
 godz. 15.00 – 17.00 
 Koszt: 35 zł
= Zajęcia dla młodzieży i dorosłych - godz. 17.15 – 20.15 
 Koszt: 40 zł
Pracownia Tęczówka, ul. Dekabrystów 1

Spektakle „Czworo do poprawki” 
12 października - godz. 16.00 i 19.00
Filharmonia Częstochowska, ul. Wilsona 16
Spotykają się w pensjonacie: starsze małżeństwo, które chce podjąć ostatnią próbę ratowania ich rozpadającego się 
związku oraz pełna emocji i namiętności młoda para, planująca na łonie natury począć dziecko, by ostatecznie scemento-
wać swój związek. Każda z tych par ma inne problemy, jednym i drugim trudno się ze sobą porozumieć. Jaki będzie finał 
tego spotkania, gdy stare skrzyżuje się z młodym? 
„Czworo do poprawki” to nowa produkcja teatralna Fundacji Garnizon Sztuki w gwiazdorskiej obsadzie. To komedia 
o tym, że zawsze jest szansa, by na nowo zakochać się we własnej żonie albo we własnym mężu. W ramach projektu 
planowana jest szeroko zakrojona akcja społeczna o wieloznacznym i uniwersalnym tytule #POKOCHAJMYSIE, która 
powstaje we współpracy z Onet Kobieta.
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Another Pink Floyd The Wall Show 2019
14 października – godz. 19.00
ACK Politechniki Częstochowskiej, al. Armii Krajowej 23/25 
W 2019 roku mija 40 lat od wydania albumu „Ściana” 
Pink Floyd. Ta rocznica stała się idealną okazją oraz 
inspiracją aby, zaprezentować szerszej publiczności, 
w całości na żywo muzykę pochodzącą z tego wyjąt-
kowego albumu. Zadania tego podjął się najbardziej 
znany w Polsce zespół grający muzykę Floyd’ów, jakim 
jest Another Pink Floyd z Krakowa, który od ponad 10 
lat wykonuje utwory Watersa i Gilmoura na najwięk-
szych scenach w kraju, zdobywając aprobatę i uznanie 
bardzo wymagającej publiki i fanów Pink Floyd. Udało 
się zachować epicko-dramatyczny, teatralny charakter 
w połączeniu z niesamowicie wiernie brzmiącym zespo-
łem rockowym. Całość widowiska zostanie oprawiona 
w starannie zaprojektowane światło. Nie zabraknie 
także charakterystycznego ekranu w kształcie koła, a na 
jego obręczy ruchomych lamp tworzących niesamowity 
świetlny kalejdoskop. Oprócz „Ściany” zespół wykona 
także kilka wybranych utworów z innych płyt Pink Floyd. 
Na scenie wystąpi aż dziewięciu muzyków, którzy nie 
pozwolą ani przez moment się nudzić.

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

Spektakl: ,,Zaczarowany koń” - godz. 19.00
Dzień Nauczyciela w Teatrze
Teatr im. A. Mickiewicza, ul. Kilińskiego 15

15.10 wtorek
Spektakl: ,,Trzy świnki”- godz.10.00
Teatr im. A. Mickiewicza, ul. Kilińskiego 15

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

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

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

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

,,Gry planszowe dla wszystkich’’ – godz. 14.00 – 16.00
Biblioteka Publiczna, Filia nr 25, ul. Wirażowa 8 A

Seans filmowy:
= „Czarny Mercedes”- godz. 14.15
= „Legiony” - godz. 16.30 
= „Młyn i krzyż”/30 FILMÓW NA 30-LECIE/ - godz. 18.45
= „Boże Ciało” - godz. 20.30
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, al. Najświętszej Maryi Panny 64

„Młyn i krzyż”
15 października – godz. 18.45
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, 
al. Najświętszej Maryi Panny 64
Film Lecha Majewskiego dostarczy wrażeń wszystkim, 
którzy szukają niezapomnianych przeżyć w kinie. 
Ręką reżysera, na oczach widzów, ożywiony zostaje 
niezwykły obraz - „Droga Krzyżowa” Bruegla, z całym 
swym pięknem, surowością i okrucieństwem. Dzięki 
nowym technologiom reżyser pokazuje losy 12 postaci 
z obrazu. Realizacja filmu trwała 3 lata i wymagała 
niezwykłej cierpliwości i wyobraźni. Wykorzystano 
technologię CGI (obraz generowany komputerowo, 
technologia wykorzystana m.in. w „Labiryncie 
Fauna” i „Avatarze”) oraz przestrzeni 3D. Film został 
osadzony w roku 1564 - tym samym, w którym Bruegel 
namalował swoje arcydzieło - i splata wątek cierpienia 
Chrystusa z cierpieniem Flandrii, uciskanej politycznie 
i religijnie przez Hiszpanów. W tym kontekście 
Bruegel, najwybitniejszy filozof pośród malarzy, jawi 
się jako Szekspir Flandrii, a jego obraz opowiada 
o tragedii historii i wartości tolerancji. 

Warsztaty artystyczne w  pracowni Tęczówka: 
= Zajęcia dla dzieci w wieku od 11 do 14 lat - 
 godz. 15.00 – 17.00 

 Koszt: 35 zł
= Zajęcia dla dzieci w wieku od 6 do 10 lat - 
 godz. 17.15 – 18.45 
 Koszt: 30 zł
Pracownia Tęczówka, ul. Dekabrystów 1

Warsztaty rękodzieła dla seniorów – haft krzyżowy – 
godz. 15.30- 17.30
Prowadząca: Halina Suder. Warsztaty finansowane dzięki 
Budżetowi Obywatelskiemu. Obowiązują wcześniejsze 
zapisy: tel. 34 322 31 04, filia10@biblioteka.czest.pl
Biblioteka Publiczna, Filia nr 10, ul. K. Michałowskiego 20

Latarnik w bibliotece „Wirtualny koncert życzeń” – 
godz. 16.00
Obowiązują wcześniejsze zapisy:  tel. 34/323 29 44, 
filia13@biblioteka.czest.pl
Biblioteka Publiczna, Filia nr 13, ul. Mireckiego 28

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

Otwarcie Dorocznej Wystawy Stowarzyszenia 
Plastyków im. J. Dudy-Gracza – godz. 17.00
Muzeum Częstochowskie, Pawilon Wystawowy, Park im. S. Staszica

Toastmasters- Klub Publicznego Przemawiania 
i Przywództwa – godz. 18.00
Jak skutecznie odpocząć w weekend
Techniczne Zakłady Naukowe, ul. Jasnogórska 84/90

16.10 środa
I liga piłki siatkowej kobiet: Galeria Jurajska 
Częstochowianka - Uni Opole
Organizator: Klub Sportowy „Częstochowianka”
Hala Sportowa Częstochowa, ul. Żużlowa 4

Klub rękodzieła – godz. 10.30
Zajęcia rękodzielnicze dla dorosłych. 
Obowiązują wcześniejsze zapisy: tel. 34 360 61 14, 
filia9@biblioteka.czest.pl
Biblioteka Publiczna, Filia nr 9, ul.Nowowiejskiego15

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

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

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

Seans filmowy:
= „Boże Ciało” - godz. 14.00 i 20.30
= „Czarny Mercedes”- godz. 16.10
= „Legiony” - godz. 18.15 
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, al. Najświętszej Maryi Panny 64

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

Spotkanie chustowe- godz. 15.30 – 17.00
Spotkanie dla rodziców noszących dzieci w chuście oraz dla 
tych, którzy chcą nauczyć się podstawowych lub bardziej 
zaawansowanych wiązań. 
Biblioteka Publiczna, Filia nr 3, ul. Ułańska 1
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Warsztaty artystyczne w  pracowni Tęczówka:
Zajęcia dla dzieci w wieku od 6 do 10 lat - 
 godz. 15.45 – 17.15 
 Koszt: 30 zł
Zajęcia dla dzieci w wieku od 11 do 14 lat - 
 godz. 17.30 – 19.30 
 Koszt: 35 zł
Pracownia Tęczówka, ul. Dekabrystów 1

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

Promocja książki „Kuferek Klary” Idy Łubińskiej – 
godz. 18.00
Muzeum Częstochowskie, Ratusz, al. Najświętszej Maryi Panny 45

Akademicki Koncert Kameralny - godz. 18.50
WYSTAWA: Krystyna Szwajkowska (Katedra Grafiki UJD); 
WYKŁAD: dr hab. prof. UJD Adam Olech (Katedra Filozofii 
UJD) temat: „O wstydzie”; KONCERT: Vladimir Mlinarić - 
fortepian (Akademia Muzyczna, Uniwersytet w Lublanie, 
Słowenia); w programie: J. S. Bach, W. A. Mozart, 
F. Schubert
Filharmonia Częstochowska, ul. Wilsona 16
Bilety: 18 zł (normalny), 15 zł (ulgowy), 9 zł (w abonamencie)

17.10 czwartek
Zajęcia komputerowe dla seniorów - 
godz. 11.00 – 13.00 
Obowiązują wcześniejsze zapisy: tel. 34 362 35 87, 
filia20@biblioteka.czest.pl
Biblioteka Publiczna, Filia nr 20, ul. W. Gombrowicza 15 

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

Seans filmowy:
= „Czarny Mercedes”- godz. 14.00
= „Boże Ciało” - godz. 16.10 i 18.15
= „Legiony” - godz. 20.30 
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, al. Najświętszej Maryi Panny 64

Warsztaty artystyczne w  pracowni Tęczówka:
= Zajęcia dla dzieci w wieku od 6 do 10 lat - 
 godz. 15.45 – 17.15 
 Koszt: 30 zł
= Zajęcia dla dzieci w wieku od 11 do 14 lat - 
 godz. 17.30 – 19.30 
 Koszt: 35 zł
Pracownia Tęczówka, ul. Dekabrystów 1

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

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

Wernisaż wystawy „Sztuka w przestrzeni” 
Jarosława Koziary – godz. 18.00
Miejska Galeria Sztuki, al. Najświętszej Maryi Panny 64 
Więcej s. 15

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

18.10 piątek
„Komputer? Nic trudnego!” – godz. 10.00 - 11.00
Zajęcia dla seniorów, mających problemy z obsługą kom-

putera. Obowiązują wcześniejsze zapisy: tel. 34 360 61 12, 
filia16@biblioteka.czest.pl
Biblioteka Publiczna, Filia nr 16 ,ul. Krakowska 46/50

Spektakl: „Czyż nie dobija się koni?” -
godz. 11.00 i 19.00
Teatr im. A. Mickiewicza, ul. Kilińskiego 15

Zajęcia interdyscyplinarne dla dzieci – 
godz. 12.00 - 15.00
Biblioteka Publiczna, Filia nr 25, ul. Wirażowa 8 A

Pamiętamy o Powstaniach Śląskich  - godz. 12.00
Ogłoszenie wyników, wręczenie nagród i otwarcie wystawy 
pokonkursowej w ramach Wojewódzkiego Konkursu 
Plastycznego dla dzieci i młodzieży
Galeria ART-FOTO Regionalnego Ośrodka Kultury w Częstochowie, 
ul. Ogińskiego 13 a 

Literacki Piątek: Przeciwko bratu. Spotkanie autor-
skie z Marcinem  Dudzińskim
18 października – godz. 18.00
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1
Marcin Dudziński z wykształcenia jest prawnikiem, 
z zawodu managerem, a z zamiłowania pisarzem. Często-
chowianin z pochodzenia, warszawiak z wyboru. Pasjonat 
sportu, w szczególności koszykówki, żużla i kolarstwa. 
Na rowerze szosowym przejeżdża 10 000 km rocznie. 
W karierze zawodowej pracował w telewizji, wykładał 
prawo na uczelni, był odpowiedzialny za organizację 
międzynarodowych imprez sportowych najwyżej rangi. 
W lipcu tego roku w Wydawnictwie Czarna Owca ukazała 
się jego debiutancka książka „Przeciwko bratu”. To 
kryminalna historia bardzo mocno osadzona w naszym 
mieście... W powieściowej Częstochowie rządzą dwaj 
bracia – biskup Stanisław Walter oraz Jerzy Walter – 
komendant policji. Obaj mają za sobą trudną przeszłość. 
W ksiażce ich losy splatają się poprzez tajemniczą 
transakcję finansową i pełną kłamstw intrygę. Każdy 
z nich będzie musi podjąć trudne decyzje i zdecydować, 
czy chce stanąć przeciwko bratu?    

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

Seans filmowy:
= „Joker”- godz. 14.00 i 20.30
= „Boże Ciało” - godz. 16.10 
= „Portret kobiety w ogniu” - godz. 18.15
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, al. Najświętszej Maryi Panny 64

Warsztaty artystyczne w  pracowni Tęczówka:
= Zajęcia dla dzieci w wieku od 11 do 14 lat  - 
 godz. 15.00 – 17.00 
 Koszt: 35 zł
= Zajęcia dla młodzieży i dorosłych - 
 godz. 17.15 – 20.15 
 Koszt: 40 zł
Pracownia Tęczówka, ul. Dekabrystów 1

Literacki Piątek:
= Wymiana książki – godz. 15.00 - 20.00
= Przeciwko bratu. Spotkanie autorskie z Marcinem   
 Dudzińskim – godz. 18.00
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1

Koncert premierowy Mikser x Logos 
18 października – godz. 20.30 
Klub Rura, al. Najświętszej Maryi Panny 38
Mikser to postać nietuzinkowa, hiphopowy artysta 
o niesamowitych umiejętnościach scenicznych. Kontakt 
z publicznością przychodzi mu tak naturalnie, że można 
odnieść wrażenie, jak gdyby jego koncerty były wyreży-
serowane. Lekkość, z jaką Mikser tworzy na poczekaniu 
teksty, jest wręcz niepojęta. Wystarczy kilka haseł 
rzuconych przez publikę, by za chwilę usłyszeć ze sceny 
utwór stworzony na podstawie tych słów.
„LOGOS Reprezentuj Świadomie” to cykl koncertów, pod-
czas których będziecie mogli sprawdzić utwory z drugiej 
solowej płyty artysty. Mikser zaprosi w słodko-gorzki 
świat refleksji, do krainy wersów, za którymi kryje się 
esencja sensu i absurdu, beznadziei i wiary, zdumienia 
nad światem i ciężaru rutyny. Brzmienia, które będziemy 
mogli usłyszeć, oscylują wokół bujającego oldschoolu, 
żeby za chwilę przeistoczyć się w psychodeliczny, mini-
malistyczny newschool. Nie zabraknie partii muzycznych, 
których nie sposób sklasyfikować. A to wszystko za 
sprawą utalentowanych producentów (DADi, Dj HWR, 
RafiRobiRap, Matis CentrumStrona).
Za gramofonami będziemy mogli usłyszeć legendarnego 
częstochowskiego DJ-a Grama, który współpracował m.in. 
z Hemp Gru. 

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

„Raków. Z dziejów częstochowskiej dzielnicy. 
Vademecum” - godz. 18.00
Promocja książki pod redakcją dr Juliusza Sętowskiego
Muzeum Częstochowskie. Ratusz, al. Najświętszej Maryi Panny 45

Wernisaż wystawy malarstwa, rzeźby i tkaniny artystycz-
nej z okazji jubileuszu 70 -lecia Towarzystwa Przyjaciół 
Sztuk Pięknych im. Wandy Wereszczyńskiej – godz. 17.00
Ekspozycja do 12 listopada
Klub Spółdzielczy Częstochowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Nasza Praca”, ul. Broniewskiego 3

Koncert symfoniczny - godz. 19.00
Filharmonia Częstochowska, ul. Wilsona 16
Bilety: 40 zł (normalny), 35 zł (ulgowy), 20 zł (UTW)

Wielka sława to żart! Parada przebojów operetkowych, 
musicalowych i rozrywkowych – godz. 19.00
ACK Politechniki Częstochowskiej, al. Armii Krajowej 23/25 
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Koncert CHEAP TOBACCO - godz. 20.00
Klub Stacherczak, al. Kościuszki 1
Bilety: 30/35 zł

Koncert premierowy Mikser x Logos – godz. 20.30 
Klub Rura, al. Najświętszej Maryi Panny 38

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

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

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

Koncert Swiernalisa 
19 października - godz. 19.00
Cafe Belg, al. Najświętszej Maryi Panny 32
Swiernalis wraca do Częstochowy po trzech latach i ostat-
ni raz przed premierą drugiej płyty. Zaprezentuje część 
nowego materiału, jak i utwory znane z „DRAUMY”.  
Wokalista, autor tekstów, kompozytor, lider - to kilka 
określeń pasujących do Swiernalisa. W 2016 roku, 
nakładem wytwórni KAYAX wydał debiutancki album 
„DRAUMA”, który pozwolił mu zająć swoje miejsce na 
polskiej scenie muzycznej. Zagrał ponad 250 koncertów 
w największych miastach w Polsce, grał też w Seulu, 
Zagrzebiu, czy Lwowie. Występował na jednej scenie 
z takimi artystami, jak Imany, Hugo Race, Krzysztof 
Zalewski, COMA, Maria Peszek czy Sorry Boys. Jest laure-
atem festiwalu FAMA, w którym zdobył główną nagrodę 
w 2017 r. Wygrał eliminacje do koncertu Debiutów na 
Festiwalu w Opolu. Na jego półce z nagrodami znajduje 
się też kilka innych, cennych pamiątek. Przez publiczność 
i dziennikarzy doceniany za wnikliwe teksty i nietuzinko-
wą osobowość.

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

Seans filmowy:
= „Gordon i Paddy” /MŁODY ILUZJONISTA/ -
 godz. 11.00
= „Boże Ciało” - godz. 14.15 
= „Tintoretto” /WIELKA SZTUKA NA EKRANIE/ - 
 godz. 16.30
= „Joker”- godz. 18.15
= „Portret kobiety w ogniu” - godz. 20.30
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, 
al. Najświętszej Maryi Panny 64

Teatr baniek mydlanych  – godz. 12.00
ACK Politechniki Częstochowskiej, al. Armii Krajowej 23/25 
Bilety: 25-60 zł 

Otwarcie wystawy Photoartmedica. VII Międzynarodo-
wy Salon Fotografii Artystycznej Lekarzy – godz. 17.00
Muzeum Częstochowskie, Ratusz, al. Najświętszej Maryi Panny 45

Spektakle „Berek, czyli upiór w moherze 2” - 
godz. 17.00 i 20.00
Organizator: Agencja Adria Art 
Filharmonia Częstochowska, ul. Wilsona 16
Bilety: 70-125 zł 

Jurajska Jesień Muzyczna. Koncert Młodych Wirtuozów – 17.00
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1

Spektakl: „Czyż nie dobija się koni?” - godz. 19.00
Teatr im. A. Mickiewicza, ul. Kilińskiego 15

Koncert Swiernalisa - godz. 19.00
Cafe Belg, al. Najświętszej Maryi Panny 32
Bilety: 20 zł (przedsprzedaż), 25 zł (w dniu koncertu)  

20.10 niedziela
Wycieczka rowerowa „Śladami społeczności żydowskiej 
w Częstochowie” – godz. 10.00
Prowadzenie: Juliusz Sętowski
Organizator: Muzeum Częstochowskie
Zbiórka: plac Biegańskiego

Spektakl „Świnka Peppa i Wielka Niespodzianka!” - 
godz. 10.00, 13.00 i 16.00  
ACK Politechniki Częstochowskiej, al. Armii Krajowej 23/25 

Liga Ochorny Przyrody Klub Akwarystów – 
godz. 10.00 - 13.30
Giełda ryb, roślin i ptaków egzotycznych 
VI Liceum Ogólnokształcące im. J. Dąbrowskiego, ul. Łukasińskiego 40

Seans filmowy:
= „Gordon i Paddy” /MŁODY ILUZJONISTA/ -
 godz. 11.00
= „Boże Ciało” - godz. 14.00 i 18.20 
= „Portret kobiety w ogniu” - godz. 16.10
= „Joker”- godz. 20.30
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, al. Najświętszej Maryi Panny 64

Koncert finałowy X Międzynarodowego Festiwalu 
Chóralnej Pieśni Maryjnej Częstochowa-Koziegłowy 
2019 - godz. 14.00
Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej na Jasnej Górze, 
ul Kordeckiego 2

Koncert Ireny Santor „Śpiewam, czyli jestem” -  
godz. 17.00
Organizator: Agencja Idea Art 
Filharmonia Częstochowska, ul. Wilsona 16
Bilety: 70, 120 zł (w zależności od miejsca)

Spektakl: „Czyż nie dobija się koni?” - godz. 19.00
Teatr im. A. Mickiewicza, ul. Kilińskiego 15

21.10 poniedziałek
PKO Ekstraklasa piłki nożnej mężczyzn: RKS Raków - 
Śląsk Wrocław
Organizator RKS Raków Częstochowa S.A.
GIEKSA Arena Bełchatów, ul. Sportowa 3, Bełchatów

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

Seans filmowy:
= „Boże Ciało” - godz. 14.00 i 18.20 
= „Portret kobiety w ogniu” - godz. 16.10
= „Joker”- godz. 20.30
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, al. Najświętszej Maryi Panny 64

Koncert Ireny Santor „Śpiewam, czyli jestem” 
20 października -  godz. 17.00
Filharmonia Częstochowska, ul. Wilsona 16
Irena Santor - niekwestionowana Pierwsza Dama Polskiej 
Piosenki, uwielbiana przez kolejne pokolenia słuchaczy, 
w tym roku obchodzi Diamentowy Jubileusz pracy. Artyst-
ka świętować będzie go wspólnie z Państwem podczas 
wyjątkowej trasy koncertowej „JUBILEUSZ. Śpiewam, 
czyli jestem”. Zapraszamy na spotkanie z legendą polskiej 
sceny, wypełnione czułością dźwięków, melancholijnym 
urokiem oraz unikatowymi emocjami, z których zrodziły 
się najznakomitsze kompozycje artystki. To będzie nieza-
pomniany Jubileusz w cudownym klimacie!
Nie sposób wyliczyć wybitnych osiągnięć, które składają 
się na trwającą od kilku dekad karierę artystki, uhonoro-
waną przyznaniem tytułu doctor honoris causa Akademii 
Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi. 
Irena Santor nagrała ponad tysiąc piosenek, z których 
wiele stało się niezapomnianymi przebojami jak np. „Tych 
lat nie odda nikt”, „Powrócisz tu”, „Już nie ma dzikich 
plaż”, „Embarras”. Kryształowo czysty głos i wyjątkowa 
muzykalność oraz kunszt interpretacyjny czynią z niej 
artystkę wielkiego formatu - ponadczasową. Znają ją 
wszyscy, w każdym wieku, a jej piosenki są wciąż aktu-
alne i nadal brzmią z tą samą ogromną siłą. Publiczność 
niezmiennie ma potrzebę obcowania z jej osobowością 
wypełniając po brzegi sale koncertowe. 

Warsztaty artystyczne w  pracowni Tęczówka: 
= Zajęcia dla dzieci w wieku od 11 do 14 lat - 
 godz. 15.00 – 17.00 
 Koszt: 35 zł
= Zajęcia dla młodzieży i dorosłych - 
 godz. 17.15 – 20.15 
 Koszt: 40 zł
Pracownia Tęczówka, ul. Dekabrystów 1

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

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

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

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

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

XVI Regionalne Forum Bibliotekarzy w Częstochowie – 
godz. 13.30 – 16.30 
Organizatorzy: Biblioteka Główna Politechniki Częstochowskiej, 
Sekcja Bibliotekarska przy Oddziale Związku Nauczycielstwa 
Polskiego w Częstochowie, Oddział Stowarzyszenia Bibliotekarzy 
Polskich w Częstochowie, Oddział Towarzystwa Nauczycieli 
Bibliotekarzy Szkół Polskich w Częstochowie
Aula Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, 
al. Armii Krajowej 19 B 

Seans filmowy:
= „Boże Ciało” - godz. 14.00 
= „Portret kobiety w ogniu” - godz. 16.00
= „Złodziejaszki” /30 FILMÓW NA 30-LECIE/ - 
 godz. 18.15
= „Joker”- godz. 20.30
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, al. Najświętszej Maryi Panny 64

,,Gry planszowe dla wszystkich’’ – godz. 14.00 – 16.00
Biblioteka Publiczna, Filia nr 25, ul. Wirażowa 8 A

Warsztaty artystyczne w  pracowni Tęczówka: 
= Zajęcia dla dzieci w wieku od 11 do 14 lat - 
 godz. 15.00 – 17.00 
 Koszt: 35 zł
= Zajęcia dla dzieci w wieku od 6 do 10 lat - 
 godz. 17.15 – 18.45 
 Koszt: 30 zł
Pracownia Tęczówka, ul. Dekabrystów 1

Warsztaty rękodzieła dla seniorów – haft krzyżowy – 
godz. 15.30 - 17.30
Prowadząca: Halina Suder. Warsztaty finansowane dzięki 
Budżetowi Obywatelskiemu. Obowiązują wcześniejsze 
zapisy: tel. 34 322 31 04, filia10@biblioteka.czest.pl
Biblioteka Publiczna, Filia nr 10, ul. K. Michałowskiego 20

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

22-25 września
Popołudnia w bibliotece – dzień kundelka - 
godz. 16.00- 17.00
Warsztaty plastyczne dla dzieci 
Biblioteka Publiczna, Filia nr 2, ul. Orlika-Rückemanna 35/37

Bibliowizja czyli karaoke w bibliotece  – godz. 16.30
Biblioteka Publiczna, Filia nr 13, ul. Mireckiego 28

= Warsztaty tańca dawnego, wstęp wolny – 18.00
= Wspomnienie Zbigniewa Seiferta z okazji 40-tej  
 rocznicy śmierci oraz koncert Bartosza Dworaka – 
 godz. 19.00
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1

Pokaz zdjęć pt. ,,Tienszan’’ – godz. 18.00
Prowadzący: Darek Gawroński 
Organizator: Klub Górski PTTK Częstochowa 
Urząd Stanu Cywilnego, ul. Focha 19/21

Toastmasters- Klub Publicznego Przemawiania 
i Przywództwa – godz. 18.00
Twój najwspanialszy moment
Techniczne Zakłady Naukowe, ul. Jasnogórska 84/90

23.10 środa
Klub rękodzieła – godz. 10.30
Zajęcia rękodzielnicze dla dorosłych. Obowiązują wcze-
śniejsze zapisy. tel. 34 360 61 14, filia9@biblioteka.czest.pl
Biblioteka Publiczna, Filia nr 9, ul.Nowowiejskiego 15

Konsultacje komputerowe – godz. 11.00 – 12.00
Zajęcia dla seniorów mających problemy z obsługą 
komputera.

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

Podstawy obsługi komputera dla seniorów – 
godz. 11.00 – 12.00
Obowiązują wcześniejsze zapisy: tel. 34 3697072, 
filia3@biblioteka.czest.pl
Biblioteka Publiczna, Filia nr 3, ul. Ułańska 5/7

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

Seans filmowy:
= „Boże Ciało” - godz. 14.00 i 16.10 
= „Portret kobiety w ogniu” - godz. 18.15
= „Joker”- godz. 20.30
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, al. Najświętszej Maryi Panny 64

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

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

Warsztaty artystyczne w  pracowni Tęczówka:
= Zajęcia dla dzieci w wieku od 6 do 10 lat - 
 godz. 15.45 – 17.15 
 Koszt: 30 zł
= Zajęcia dla dzieci w wieku od 11 do 14 lat - 
 godz. 17.30 – 19.30 
 Koszt: 35 zł
Pracownia Tęczówka, ul. Dekabrystów 1

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

Spektakl: ,,Siła Przyzwyczajenia (Cyrk egzystencjalny)’’ - 
godz. 18.00
Teatr im. A. Mickiewicza, ul. Kilińskiego 15

24.10 czwartek
Ekstraklasa tenisa stołowego kobiet: Bebetto AZS UJD 
Częstochowa - KTS Enea Siarka Tarnobrzeg
Organizator: KU AZS UJD im. Jana Długosza
Akademickie Centrum Sportowe, ul. Zbierskiego 6, 

Zajęcia komputerowe dla seniorów - 
godz.11.00 – 13.00 
Obowiązują wcześniejsze zapisy: tel. 34 362 35 87, 
filia20@biblioteka.czest.pl
Biblioteka Publiczna, Filia nr 20, ul. W. Gombrowicza 15 

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

Seans filmowy:
= „Boże Ciało” - godz. 14.00 i 18.20
= „Joker”- godz. 16.10
= „Portret kobiety w ogniu” - godz. 20.30
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, al. Najświętszej Maryi Panny 64

Warsztaty artystyczne w  pracowni Tęczówka:

= Zajęcia dla dzieci w wieku od 6 do 10 lat - 
 godz. 15.45 – 17.15 
 Koszt: 30 zł
= Zajęcia dla dzieci w wieku od 11 do 14 lat - 
 godz. 17.30 – 19.30 
 Koszt: 35 zł
Pracownia Tęczówka, ul. Dekabrystów 1

Okiem filozofa - czy religia wyszła z mody? - godz. 17.00
Prowadząca: Anna Falana-Jafra 
Biblioteka Publiczna, al. Najświętszej Maryi Panny 22

Spektakl: ,,Siła Przyzwyczajenia (Cyrk egzystencjalny)’’ - 
godz. 18.00
Teatr im. A. Mickiewicza, ul. Kilińskiego 15

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

Otwarcie wystawy Wybucha Wielkiego „Wyryty” - 
godz. 18.00
Miejska Galeria Sztuki, al. Najświętszej Maryi Panny 64 

Otwarcie wystawy Wybucha Wielkiego „Wyryty”
24 października - godz. 18.00
Miejska Galeria Sztuki, al. Najświętszej Maryi Panny 64 
Wystawa artysty ukrywającego się pod pseudonimem 
Wybuch Wielki  w swym zamyśle ma  ukazać świeże 
spojrzenie na temat  prawd/nieprawd, mitów/wierzeń. 
Styl, który Wybuch nazywa „wyrytym”, może kojarzyć się 
z rycinami, ale jest też wypadkową przeżyć i zaintere-
sowań artysty. Kolorowe ryciny malarskie komentują, 
przeinaczają, wprowadzają szerzej w temat ciekawych 
zjawisk i momentów kultury i sztuki. Są nawiązaniami 
do konkretnych malarzy, pisarzy, tradycji i poglądów. 
Obrazy, obiekty i rzeźba Wybucha połączone są w jedną 
instalację, choć na każdą z prac trzeba też spojrzeć 
z osobna. Niektóre prace powstawały spontanicznie, inne 
były planowane, poprzedzone szkicami, a nawet robione 
na zamówienie. Wystawa ta jest wynikiem/zapisem  
zmagań, które wykreowały postać Wybucha Wielkiego. 
Wybuch Wielki - artysta płynnie poruszający się 
pomiędzy pracą w przestrzeni publicznej, działaniami 
multimedialnymi a twórczością w pracowni. Absolwent 
częstochowskiego „Plastyka”. Od najmłodszych lat 
zainteresowany popkulturą i sztuką. Od prawie pięt-
nastu lat aktywnie działa na scenie graffiti. Styl oraz 
świeżość  zapewniły mu wysoką pozycję w tym nurcie 
nie tylko w Polsce, ale i za granicami kraju. Zarówno 
na ulicy, jak i w pracowni, charakter jego prac można 
określić mianem turpizmu i neoekspresjonizmu. 
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„Sztuka życia po włosku” - opowieści Anety Mazurek  
o diecie śródziemnomorskiej - godz. 18.00
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1

Koncert „Wojciech Kamiński & Paweł Tartanus - stan-
dardy i muzyka filmowa”– 19.00
Five O’Clock Jazz Club, ul. Wilsona 16
Bilety: 25 zł/ 15 zł (PSJT) 

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

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

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

Zajęcia interdyscyplinarne dla dzieci – 
godz. 12.00 - 15.00
Biblioteka Publiczna, Filia nr 25, ul. Wirażowa 8 A

Seans filmowy:
= „Ikar. Legenda Mietka Kosza” - godz. 14.00 i 20.30 
= „Joker” - godz. 16.15
= „Van Gogh u bram wieczności” - godz. 18.30
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, 
al. Najświętszej Maryi Panny 64

Warsztaty artystyczne w  pracowni Tęczówka:
= Zajęcia dla dzieci w wieku od 11 do 14 lat  - 
 godz. 15.00 – 17.00 
 Koszt: 35 zł
= Zajęcia dla młodzieży i dorosłych - 
 godz. 17.15 – 20.15 
 Koszt: 40 zł
Pracownia Tęczówka, ul. Dekabrystów 1

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

Warsztaty Teatru Nieoczywistego – godz. 16.00
Zajęcia teatralne dla dzieci i rodziców. Prowadzące:  
Mirosława Truchta-Nowicka i Jolanta Stanisz. 
Biblioteka Publiczna, Filia nr 9, ul.Nowowiejskiego 15

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

Prelekcja „Wojciech Ebonit Nita kontra larpy. Temat 4: 
walka na larpach” - godz. 18.00 
Pub Dekadencja, ul. Nowowiejskiego 10/12  

Artystyczny piątek – godz. 19.00
Otwarte spotkanie z artystami plastykami, członkami Związ-
ku Polskich Artystów Plastyków Okręgu Częstochowskiego
Galeria ZPAP, al. Najświętszej Maryi Panny 57

Requiem d-moll Wolfgang Amadeus Mozart - 
godz. 19.00 
Wystapią: Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Często-
chowskiej, Chór Filharmonii Częstochowskiej Collegium 
Cantorum, Janusz Siadlak - przygotowanie chóru, Natalia 

Rubiś-Krzeszowiak – sopran, Justyna Kopiszka – alt, Adam 
Sobierajski – tenor, Artur Janda – bas, Adam Klocek – dyry-
gent; w programie: Wolfgang Amadeus Mozart - Requiem 
d-moll KV 626 
Filharmonia Częstochowska, ul. Wilsona 16
Cena biletów: 40 zł (normalny), 35 zł (ulgowy), 20 zł (UTW)

Wernisaż wystawy „Maluję...” Małgorzaty Mizery – 
godz. 19.00
Klubokawiarnia Alternatywa 21, ul. Przemysłowa 14/16 
(wejście od ul. Mielczarskiego 20)

Finisaż wystawy malarstwa Moniki Sawionek – 19.00
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1

Spektakl: ,,Siła Przyzwyczajenia (Cyrk egzystencjalny)’’ - 
godz. 19.00
Teatr im. A. Mickiewicza, ul. Kilińskiego 15

Koncert Trio Bofelli – godz. 19.00
ACK Politechniki Częstochowskiej, al. Armii Krajowej 23/25 
Bilety: 45-55 zł 

Koncert Happysad +18 Tour – godz. 19.00
Klub Rura, al. Najświętszej Maryi Panny 38

26.10 sobota
I liga piłki siatkowej kobiet: Galeria Jurajska Częstocho-
wianka - 7R SOLNA Wieliczka 
Organizator: Klub Sportowy „Częstochowianka”
Hala Sportowa Częstochowa, ul. Żużlowa 4

I liga piłki siatkowej mężczyzn: Exact Systems Nor-
wid Częstochowa - KS Lechia Tomaszów Mazowiecki
Organizator: SSS-J Siatkówka 2002 
Hala przy IX LO im. C.K. Norwida, ul. Jasnogórska 8

II liga piłki siatkowej mężczyzn: Eco-Team AZS 2020 
Stolzle Częstochowa - SMS PZPS Spała III
Organizator: SKF Częstochowska Siatkówka
Hala Sportowa Częstochowa, ul. Żużlowa 4

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

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

Quick  Shot Kickboxing League – godz. 10.00 
Szkoła Podstawowa nr 49, ul. Jesienna 42 

Spektakl „Świnka Peppa i Wielka Niespodzianka!” - 
godz. 10.00, 13.00 i 16.00  
ACK Politechniki Częstochowskiej, al. Armii Krajowej 23/25 

Seans filmowy:
= „Joker” - godz. 12.00
= „Ikar. Legenda Mietka Kosza” - godz. 14.15
= „Van Gogh u bram wieczności” - godz. 16.30
= „Manon” /MET OPERA LIVE HD/ - godz. 18.55
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, al. Najświętszej Maryi Panny 64

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

Pod dachami Paryża - godz. 18.00
Organizator: Agencja Brussa.
Filharmonia Częstochowska, ul. Wilsona 16
Bilety: 120 zł (parter), 100 zł (balkon)

Koncert Jazzowy  Marceliny Gawron – godz. 19.00
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1
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Spektakl: „Mayday” - godz. 19.00
Teatr im. A. Mickiewicza, ul. Kilińskiego 15

Salon poetycki poświęcony Zuzannie Ginczance - poet-
ce dwudziestolecia międzywojennego - godz. 19.00
Wiersze i piosenki będą wykonywać aktorzy Teatru im. Ada-
ma Mickiewicza w Częstochowie. Ilość miejsc ograniczona. 
Biblioteka Publiczna, Filia nr 9, ul. Nowowiejskiego 15

27.10 niedziela
VIII Ogólnopolski Turniej Karate Okinawa Uechi-Ry
Organizator: Częstochowska Akademia Sztuk Walk, Sportu i Rekre-
acji - SPARTAN - Uechi-Ryu Karate-Do
Hala Sportowa Częstochowa, ul. Żużlowa 4, 

Seans filmowy:
= „Joker” - godz. 12.00
= „Ikar. Legenda Mietka Kosza” - godz. 14.15 i 20.30 
= „Tintoretto” /WIELKA SZTUKA NA EKRANIE/ - 
 godz. 16.30
= „Van Gogh u bram wieczności” - godz. 18.15
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, al. Najświętszej Maryi Panny 64

Spektakle „Nerwica natręctw” - godz. 16.00, i 19.00
Filharmonia Częstochowska, ul. Wilsona 16
Bilety: 50-120 zł 

Spektakle: 
= „Stopklatka” - godz. 16.00
= „Mayday”  - godz. 19.00
Teatr im. A. Mickiewicza, ul. Kilińskiego 15

50-lecie Five O’Clock Orchestra „Jazzowe Tadeuszki” 
– godz. 17.00
Klub Tori, ul. Racławicka 2
Bilety: 30 zł/ 20zł (PSJT) 

Koncert Sylwii Lipki – godz. 17.30 
Klub Rura, al. Najświętszej Maryi Panny 38

Spektakl „Tangolina & Flying Circus Show” /PREMIERA 
CZĘSTOCHOWSKA/ - godz. 19.00 
Organizator: Teatr Rozrywki RZT Szymaszkowa 
Klub Stacherczak, al. Kościuszki 1 
Bilety: 50-75 zł 

28.10 poniedziałek
Spektakl: „Stopklatka” - godz. 10.00 i 12.00
Teatr im. A. Mickiewicza, ul. Kilińskiego 15

Seans filmowy:
= „Ikar. Legenda Mietka Kosza” - godz. 14.00 i 20.30
= „Joker” - godz. 16.15
= „Van Gogh u bram wieczności” - godz. 18.30
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, al. Najświętszej Maryi Panny 64

Warsztaty artystyczne w  pracowni Tęczówka: 
= Zajęcia dla dzieci w wieku od 11 do 14 lat - 
 godz. 15.00 – 17.00 
 Koszt: 35 zł
= Zajęcia dla młodzieży i dorosłych - 
 godz. 17.15 – 20.15 
 Koszt: 40 zł
Pracownia Tęczówka, ul. Dekabrystów 1

Wykład Anny Wypych-Gawrońskiej, w ramach spotkań 
Częstochowskiego Towarzystwa Naukowego – 
godz. 17.00
Muzeum Częstochowskie, Ratusz, al. Najświętszej Maryi Panny 45

= Finisaż wystawy malarstwa Krzysztofa Kamila 
 Malewicza – godz. 18.00
= Warsztaty tańców celtyckich i balfolkowych – 18.00
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1

Teatr Piasku Tetiany Galitsyny „Mały Książę” - godz. 18.30
Organizator: Galitsyna Art Group Sp. z o.o.
Filharmonia Częstochowska, ul. Wilsona 16
Bilety: 50-85 zł 

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

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

,,Gry planszowe dla wszystkich’’ – godz. 14.00 – 16.00
Biblioteka Publiczna, Filia nr 25, ul. Wirażowa 8 A

Seans filmowy:
= „Joker” - godz. 14.15
= „Van Gogh u bram wieczności” - godz. 16.30
= „Dobrze się kłamie w miłym towarzystwie” 
 /30 FILMÓW NA 30-LECIE/ - godz. 18.45
= „Ikar. Legenda Mietka Kosza” - godz. 20.30
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, al. Najświętszej Maryi Panny 64

Warsztaty artystyczne w  pracowni Tęczówka: 
= Zajęcia dla dzieci w wieku od 11 do 14 lat - 
 godz. 15.00 – 17.00 
 Koszt: 35 zł
= Zajęcia dla dzieci w wieku od 6 do 10 lat - 
 godz. 17.15 – 18.45 
 Koszt: 30 zł
Pracownia Tęczówka, ul. Dekabrystów 1

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

Otwarcie Wystawy Malarstwa Grupy Artystycznej 
„Werniks”– godz. 17.00
Ekspozycja do 13 listopada 
Galeria ART-FOTO Regionalnego Ośrodka Kultury w Częstochowie, 
ul. Ogińskiego 13 a 

Toastmasters – Klub Publicznego Przemawiania 
i Przywództwa – godz. 18.00
Temat spotkania: Asertywność – zdrowy egoizm
Techniczne Zakłady Naukowe, u. Jasnogórska 84/90, wstęp wolny 

= Popkulturowe przyjemności: Komiksowe seriale – 
 godz. 17.30
= Warsztaty tańca dawnego – godz. 18.00
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1

30.10 środa
Klub rękodzieła – godz. 10.30
Zajęcia rękodzielnicze dla dorosłych. Obowiązują wcześniej-
sze zapisy. Tel. 34 360 61 14, filia9@biblioteka.czest.pl
Biblioteka Publiczna, Filia nr 9, ul. Nowowiejskiego 15

Podstawy obsługi komputera dla seniorów – 
godz. 11.00 – 12.00
Obowiązują wcześniejsze zapisy: tel. 34 3697072, 
filia3@biblioteka.czest.pl
Biblioteka Publiczna, Filia nr 3, ul. Ułańska 5/7

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

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

Podsumowanie XI Wojewódzkiego Konkursu Poetyckie-
go Pamięci Haliny Poświatowskiej – godz. 12.00
Organizatorzy: Muzeum Częstochowskie oraz Szkoła Podstawowa 
nr 53 z Oddziałami Integracyjnymi im. M. Skłodowskiej-Curie 
w Częstochowie.
Muzeum Częstochowskie, Dom Poezji – Muzeum Haliny Poświa-
towskiej, ul. Jasnogórska 23

Seans filmowy:
= „Ikar. Legenda Mietka Kosza” - godz. 13.30
= „Joker” - godz. 15.45
= „NIEŚMIERTELNI. Tadeusz Nalepa” - godz. 19.00
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, al. Najświętszej Maryi Panny 64

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

Warsztaty artystyczne w  pracowni Tęczówka:
= Zajęcia dla dzieci w wieku od 6 do 10 lat - 
 godz. 15.45 – 17.15 
 Koszt: 30 zł
= Zajęcia dla dzieci w wieku od 11 do 14 lat - 
 godz. 17.30 – 19.30 
 Koszt: 35 zł
Pracownia Tęczówka, ul. Dekabrystów 1

= Warsztaty literackie Klubu „Złota Jesień” - godz. 16.00
= Festiwal sztuki „Realizm, a zmysły mami – Sen I”  - 
 godz. 19.00
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1

95. urodziny Barbary Kubickiej-Czekaj – godz. 17.00
Muzeum Częstochowskie, Ratusz, al. Najświętszej Maryi Panny 45

Otwarcie wystawy „Podróże wycinanek” – godz. 18.00
Muzeum Częstochowskie,Galeria Dobrej Sztuki, al. Najświętszej 
Maryi Panny 47
Więcej s. 14-15

31.10 czwartek
Zajęcia komputerowe dla seniorów - godz.11.00 – 13.00 
Obowiązują wcześniejsze zapisy:  tel. 34 362 35 87, 
filia20@biblioteka.czest.pl
Biblioteka Publiczna, Filia nr 20, ul. W. Gombrowicza 15

Seans filmowy:
= „Na zawsze razem” /KINO SENIORA/ - godz. 12.00
= „Ikar. Legenda Mietka Kosza” - godz. 14.00 I 20.30
= „Joker” - godz. 16.15
= „Van Gogh u bram wieczności” - godz. 18.30
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, al. Najświętszej Maryi Panny 64

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

Warsztaty artystyczne w  pracowni Tęczówka:
= Zajęcia dla dzieci w wieku od 6 do 10 lat - 
 godz. 15.45 – 17.15 
	 Koszt: 30 zł
= Zajęcia dla dzieci w wieku od 11 do 14 lat - 
 godz. 17.30 – 19.30 
	 Koszt: 35 zł
Pracownia Tęczówka, ul. Dekabrystów 1

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

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

50-lecie Five O’Clock Orchestra „Jazzowe Tadeuszki” 
27 października – godz. 17.00
Klub Tori, ul. Racławicka 2
W tym roku częstochowski zespół Five O’Clock Orchestra świętuje 50-lecie. To sporo, ale jazzmani wcale nie myślą 
o muzycznej emeryturze, zwłaszcza, że do zespołu dołączyli w ostatnich latach starsi stażem, ale młodzi wiekiem 
muzycy. Historia częstochowskiego zespołu sięga października 1969 r. Założył go Tadeusz Orgielewski, kornecista, po-
mysłodawca i współorganizator m.in. Międzynarodowego Festiwalu Jazzu Tradycyjnego „Hot Jazz Spring” czy Festiwalu 
Jazzu Tradycyjnego „Jazz w Stajni”. Wówczas był studentem Politechniki Częstochowskiej. Razem z kolegami z uczelni 
najpierw stworzyli kwartet Teges, który potem stał się sekstetem Five O’Clock (słowo „Orchestra” dodano dopiero 
w 2003 r.). Inspiracją dla nazwy grupy stała się popularna wówczas herbata. Zespół debiutował w klubie studenckim 
Filutek, a jego kariera rozwijała się dynamicznie. Jednak w 1977 r. Orgielewski wyjechał z Polski, a zespół się rozpadł. 
Do ponownego spotkania na scenie doszło dopiero w 1999 r., z okazji 50-lecia Politechniki Częstochowskiej. Ta reakty-
wacja okazała się wyjątkowo udana. Po pamiętnym koncercie Orgielewski coraz częściej przyjeżdżał z Akwizgranu do 
rodzinnej Częstochowy. Na sukcesy nie trzeba było długo czekać, grupa zdobyła dwukrotnie prestiżową Złotą Tarkę na 
festiwalu Old Jazz Meeting (2001, 2002), a w roku 2009 otrzymała Honorową Złotą Tarkę. Zespół ma na koncie także 
cztery płyty: „Lazy River”, „Bix & Henryk”, „Suita Nowoorleańska” oraz ” Jubilee”. W planach ma nagranie kolejnej, pod-
kreślającej związek z rodzinnym miastem. Będzie ona nosiła tytuł „Pamiątka z Częstochowy”. Aktualnie zespół tworzą: 
Tadeusz Orgielewski, Andrzej Wardęga, Maciej Cichoń, Piotr „Bridge” Górka, Jakub Moroń i Leszek Nowotarski.



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

„Retrospekcje” - wystawa malarstwa Janusza Kłopota
Biblioteka Publiczna, Filia nr 14, ul. Norwida 17/21 

„Słońcem malowane” - wystawa malarstwa i rękodzieła 
Joanny Bochaczek-Trąbskiej oraz Małgorzaty Łęgowik 
Biblioteka Publiczna, Filia nr 20, ul. Gombrowicza 15  

„Wokół literatury. Małe formy graficzne i exlibrisy” - 
wystawa exlibrisów z kolekcji Lecha Grochulskiego 
Biblioteka Publiczna, Biblioteka Główna, 
al. Najświętszej Maryi Panny 22

MUZEUM CZĘSTOCHOWSKIE
RATUSZ

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

Spacer po dawnej i współczesnej Częstochowie – 
stare i nowe fotografie miasta na wieży ratuszowej  

Wystawy czasowe:

Strefa wyobraźni, fotografie Cezarego Dubiela

Powroty – malarstwo Danuty Niklewicz.
Wystawa prac Danuty Niklewicz. Malarki, projektantki 
sztuki użytkowej, która w latach 1990-2001 pracowała 
jako projektant dla Krośnieńskich Hut Szkła. Kontakt ze 
szkłem artystycznym zachęcił ją do zmierzenia się ze sztu-
ką malarską. Artystka od wielu lat zajmuje się twórczością 
plastyczną, a w malarstwie preferuje technikę olejną 
i akwarele, tworząc abstrakcje i impresyjne pejzaże. 

RAKÓW. Dzieje częstochowskiej dzielnicy

od 19 października
Photoartmedica. VII Międzynarodowy Salon 
Fotografii Artystycznej Lekarzy

GALERIA DOBREJ SZTUKI

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

Wystawy czasowe:

Andrzej Desperak. Mała retrospektywa. Rysunek. Malarstwo

Prezentacja prac Anety Herbuś /Galeria Wejściówka/

REZERWAT ARCHEOLOGICZNY

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

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

DOM POEZJI – MUZEUM HALINY POŚWIATOWSKIEJ

Wystawa stała:
Wystawa poświęcona życiu i twórczości poetki

MUZEUM GÓRNICTWA RUD ŻELAZA

Wystawa stała:
Wystawa poświęcona historii górnictwa rud żelaza

KAMIENICA MIESZCZAŃSKA 
MUZEUM ŻYDÓW CZĘSTOCHOWIAN

Wystawa stała:
Żydzi Częstochowianie

PAWILON WYSTAWOWY W PARKU im. S. STASZICA

Wystawy czasowe:

7 Dywizja Piechoty. Zapomniani Bohaterowie 1939 

Polska jest najpiękniejsza – wystawa Bolesława Chromrego  

od 15 października
38. Doroczna Wystawa Stowarzyszenia Plastyków 
im. J. Dudy-Gracza

ZAGRODA WŁOŚCIAŃSKA

Wystawa czasowa:

Stefan Burdzyński. Częstochowski Nikifor. 
             
Godziny otwarcia Muzeum Częstochowskiego
wystawy w Ratuszu (pl. Biegańskiego), Galerii Dobrej Sztuki 
(al. Najświętszej Maryi Panny 47), Pawilonach Wystawowych 
w Parku im. S. Staszica, Domu Poezji – Muzeum Haliny Poświa-
towskiej (ul. Jasnogórska 23), Kamienicy Mieszczańskiej. Muzeum 
Żydów Częstochowian (ul. Katedralna 8)

Czynne w okresie zimowym (październik – maj)
wtorek, czwartek, piątek 9.00 – 15.30 
środa 11.00 – 17.30 
sobota, niedziela 11.00 – 17.00 (Uwaga! Rezerwat Archeologicz-
ny czynny tylko w każdą trzecią sobotę i niedzielę miesiąca 
(19, 20 października). Poniedziałek nieczynne 

MIEJSKA GALERIA SZTUKI 
al. Najświętszej Maryi Panny 64

„Rytm życia” wystawa Bogusława Lustyka 
Sala Śląska

do 6 października  
„Polowanie na smoka” 
Sala Poplenerowa

od 7 do 20 października 
„Wobec przestrzeni” Marek Mielczarek & „Miasta 
wyobrażone” Anita Grobelak 
Galeria Zwiastun
 
od 11 października 
„Lekcja anatomii” Jagody Woźny
Galeria Promocji Młodych Antresola

od 11 października 
„Przestań się gapić!” 
Sala Gobelinowa

od 17 października 
„Sztuka w przestrzeni” Jarosława Koziary 
Sala Poplenerowa

CO / GDZIE / KIEDY: W PAŹDZIERNIKU

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

WAŻNIEJSZE
DANE TELEADRESOWE
DLA SENIORÓW
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od 24 października 
„Wyryty” Wybuch Wielki  
Galeria Zwiastun

OŚRODEK PROMOCJI 
KULTURY „GAUDE MATER”
ul. Dąbrowskiego 1 

do 5 października  
Wystawa Agnieszki Półroli

od 7 do 12 października 
Wystawa zbiorowa „Sztuka Na Pomoc” (Magdalena 
Barczyk-Kurus, Ewelina Dziewońska-Chudy, Łukasz 
Kolman, Krzysztof Świertok, Filip Świertok)

od 14 do 25 października 
Wystawa malarstwa Moniki Sawionek 

od 15 do 18 października 
Wystawa malarstwa Krzysztofa Kamila Malewicza 

od 30 października 
Festiwal sztuki „Realizm, a zmysły mami – Sen I”

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

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

„Narodowy zryw Solidarności w wotach pielgrzymów 
jasnogórskich” - ekspozycja przygotowana z okazji 
jubileuszu 25-lecia powstania NSZZ „Solidarność”.

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

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

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

PARKING OBOK DOMU PIELGRZYMA 

do 27 października
Wystawa „Śladami Jezusa” - przenosi do Jerozolimy sprzed 
2 000 lat! W nowoczesny sposób opowiada historię 
Zbawiciela i rozwój chrześcijaństwa na przestrzeni wieków 
– w świetle Ewangelii, tradycji i nauki. Do jej powstania 
zostały wykorzystane spektakularne wizualizacje, animacje 
komputerowe, repliki unikalnych eksponatów, poruszająca 
muzyka oraz zapachy. To pierwsza w Polsce tak bogata 

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

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

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

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

WAŻNIEJSZE
DANE TELEADRESOWE

w środki wyrazu wystawa, dotycząca tematu wiary. Jej 
narratorem jest aktor Piotr Fronczewski, którego głos w przej-
mujący sposób zanurza zwiedzających w kolejne rozdziały 
opowieści i towarzyszy im na wszystkich etapach zwiedzania 
wystawy. Klimat bliskowschodniego świata dopełniają pieśni 
w języku aramejskim, które wykonała mieszkająca w Polsce 
syryjska artystka Myrna Kbbeh. 

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

Kolekcja stała 

REGIONALNY OŚRODEK 
KULTURY
ul. Ogińskiego 13 a

do 9 października 
„Duette” - malarstwo i fotografia w relacjach artystek 
Jolanty Madej i Jutty R. Buchwald

od 29 października 
Wystawy Malarstwa Grupy Artystycznej „Werniks”. Pre-
zentacja dorocznej twórczości plastycznej członków grupy 

REKREACJA

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

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

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

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

Liga 40 latków w piłce siatkowej
Terminarz rozgrywek dostępny na www.mosir.pl
Sala Sportowa „Częstochowianka”, ul. Rejtana 7 c
soboty i niedziele
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Adam Florczyk: Zajmujesz się 
ceramiką, projektujesz rzeczy. 
Masz już swój osobisty patent 
na to, by zachować balans mię-
dzy tym, by tworzone przez Cie-
bie przedmioty były równocze-
śnie piękne i użyteczne? Trudno 
jest to pogodzić?
Karolina Sikora: Ciężko mi 
stwierdzić, czy moja ceramika jest 
piękna, nie mnie to oceniać. Ale 
na pewno staram się, żeby była 
praktyczna i  uniwersalna. Obec-
nie projektanci dość często nie 
przywiązują do tego uwagi, czego 
efektem są spektakularne obiekty 
nienadające się do codziennego 
użytku. Dla mnie osobiście funk-
cjonalność przy projektowaniu 
jest najważniejsza, a  moje motto 
to: „mniej znaczy więcej”. Staram 
się, żeby taka właśnie była moja 
ceramika. Bez zbędnych detali, 
o  prostych kształtach i  spokojnej 
kolorystyce. 

Mam wrażenie, że dzisiaj świat 
przedmiotów użytkowych po-
dzielił się na dwie osobne części: 
zbiór ekskluzywnych obiektów 
robionych ręcznie - lub fabrycz-
nie w  limitowanej ilości - oraz 
masowo produkowane przed-
mioty: proste, brzydkie i „kilku- 
razowego użytku”. Myślisz, że 
jest możliwa trzecia droga, czyli 
dobrze zaprojektowane rzeczy, 
które trafiają do masowej pro-
dukcji i użytku?
Moim zdaniem, mimo tego że 
obecnie rękodzieło wraca do łask, 
nadal ciężko nam jest je zrozu-
mieć. Obecny rynek, jeżeli chodzi 
o  design, przedmioty lepszej ja-
kości i  sztukę użytkową jest dość  
trudny. W większych przypadków 
niestety dalej wolimy iść na tzw. 
łatwiznę, kupować rzeczy proste 
i  tanie. Jesteśmy wygodni, nadal 
wolimy mieć perfekcyjne naczynia 
masowej produkcji niż niepowta-
rzalne, nie do podrobienia, zrobio-
ne ręcznie. Dlatego projektowanie 
ceramiki jest tak naprawdę du-
żym wyzwaniem dla dzisiejszego 
rzemieślnika, ponieważ materiał, 
w  którym pracuje, nie jest tani, 
a  etapy pracy są bardzo złożone 
i  wymagające czasu. Oczywiście 
w  Polsce jest kilka fabryk, które 
projektują ceramikę od kilkunastu 
lat i ich wyroby są na bardzo wyso-
kim poziomie. Dlatego nie można 
powiedzieć, że regułą są produ-

kowane masowo nieprzemyślane 
projekty z  taniego materiału. Ja 
osobiście jestem zakochana w Fa-
bryce Porcelany Ćmielów, gdzie 
udało mi się mieć praktyki.

Dziś projektowanie kojarzy się 
przede wszystkim z  wielogo-
dzinną pracą przed kompu-
terem. Ceramika ma w  sobie 
jednak wiele z tradycyjnego rze-
miosła, nadal jest to bezpośred-
nia praca z materią. Takie „bru-
dzenie sobie rąk” daje Ci więcej 
satysfakcji niż projektowanie 
przed monitorem, czy może jest 
to jednak męczący etap?
Dla mnie osobiście jest to wspa-
niały sposób na oderwanie się od 
problemów. Zanurzenie palców 
w  glinie pozwala zająć nie tylko 
dłonie, ale także i  myśli. Bardzo 
mnie to relaksuje i nie wyobrażam 
sobie innej pracy. Jestem dumna 

z  tego, że mogę o  sobie powie-
dzieć - artysta ceramik i,  jak naj-
bardziej brudzenie sobie rąk jest 
wskazane. Zdaję sobie oczywiście 
sprawę, że rozwój techniki postę-
puje bardzo szybko i na rynku do-
stępne są już wszelkiego rodzaju 
drukarki 3d do wykonywania cera-
miki, ale to nie dla mnie. Ja jestem 
tradycjonalistką. Lubię od począt-
ku do końca być bezpośrednio 
zaangażowana w  moje projekty, 
popełniać błędy, obcować z  ma-
teriałem od wstępnych szkiców na 
papierze do gotowego wyrobu. 

Od pewnego czasu jesteś zwią-
zana z  wrocławskim Centrum 
Kultury Agora. Co to za miejsce 
i czym się tam zajmujesz?
Centrum Kultury Agora we Wro-
cławiu jest instytucją o  50-letniej 
tradycji. Jej misją jest popularyza-
cja kultury, która jest realizowana 

poprzez wielokierunkową dzia-
łalność edukacyjną i  artystyczną. 
Buduje przyjazną przestrzeń dla 
estetycznych poszukiwań, rozwija 
pasję i  zapewnia wszechstronny 
rozwój, dając przy tym szansę 
młodym talentom. Po zakończe-
niu studiów na wydziale Ceramiki 
i  Szkła Akademii Sztuk Pięknych 
we Wrocławiu, w  CK Agora za-
częłam pełnić funkcję  specjalisty 
ds. edukacji kulturalnej. Obecnie 
zajmuję się m.in koordynacją pro-
jektów artystycznych, pracowni 
autorskich oraz prowadzę zajęcia 
plastyczne dla dzieci i dorosłych. 

W  ramach stypendium Prezy-
denta Miasta Częstochowy pla-
nujesz zorganizować warsztaty 
ceramiczne dla dzieci w naszym 
mieście. Możesz więcej opowie-
dzieć o tym pomyśle? Dzieci na-
dal lubią „bawić się w glinie”? 
Jestem w stu procentach przeko-
nana, że dzieci uwielbiają praco-
wać w glinie i  raczej nigdy to się 
nie zmieni. Jest  to idealny, natu-
ralny, bardzo plastyczny i  przy-
jemny materiał. Dzieciaki, gdy 
tylko odkryją możliwości gliny, 
tworzą niesamowite przedmioty 
i  rzeźby. Rozwijają w  ten sposób 
swoją wyobraźnię i  kreatywność. 
Szczerze mówiąc, czasami trochę 
im zazdroszczę takiej dziecięcej 
beztroski. Ponieważ na co dzień 
zajmuję się ceramiką użytkową, 
w ramach stypendium Prezyden-
ta Miasta Częstochowy będę re-
alizowała projekt, mający na celu 
zapoznać uczestników z  materia-
łem, jakim jest porcelana. Będę 
chciała pokazać, że ceramika wca-
le nie musi opierać się na stereoty-
pach i być nudna. Projekt „Zmaluj 
sobie kubek!” będzie dedykowany 
nie tylko dzieciakom, ale również 
dorosłym. Mogę już teraz zdra-
dzić, że w ramach projektu każdy 
z  warsztatowiczów będzie mógł 
stworzyć swój autorski kubek, 
który nie tylko będzie praktyczny, 
ale jednocześnie stanie się nieza-
pomnianą pamiątką ze spotkania. 
Więcej informacji będzie dostęp-
nych wkrótce na  instagramie i fa-
cebooku KARCER CERAMICS.

Szczegóły dotyczące Stypendiów twórczych 
i artystycznych Prezydenta Miasta Często-

chowy można znaleźć na stronie  
www.czestochowa.pl, w zakładce: 

kultura/ stypendia, konkursy, nagrody. 
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Karolina Sikora to młoda projektantka, 
specjalistka od ceramiki i absolwentka częstochowskiego 

„Plastyka” oraz wrocławskiej ASP. Na co dzień prowadzi pra-
cownię autorską KARCER CERAMICS, a w ramach 

Stypendium Prezydenta Miasta Częstochowy szykuje 
warsztaty artystyczne. 

W tym miesiącu Jury
postanowiło nie przyznawać

nagrody w konkursie.

Zapraszamy do dalszej wspólnej zabawy!

MAGDALENA ZIARKOWSKA-KOŁACKA - SKRZYPACZKA, ZASTĘPCZYNI KONCERTMISTRZA 
W ORKIESTRZE NARODOWEGO FORUM MUZYKI LEOPOLDINUM

  FILM  

„Paterson” 
Jim Jarmusch 

Kiedy przepro-
wadziłam się do 
Częstochowy, 
bardzo szybko 
odkryłam Kino OKF 
„Iluzja”. Przez trzy 

lata byłam tam częstym gościem i zobaczy-
łam masę dobrych filmów. Mój zachwyt nie 
dotyczy jednak tylko i wyłącznie repertuaru, 
a przede wszystkim klimatu tego miejsca, który 
określiłabym jako nieco surowy, niedzisiejszy 
i przede wszystkim skupiony na sztuce. Zamiast 
półgodzinnych reklam i morza popcornu ciche 
dyskusje oraz zapach kawy z kawiarni obok. 
Tam, w pewien zimowy wieczór, obejrzałam 
film Jima Jarmuscha „Paterson”. Co mnie 
w tym filmie ujęło najbardziej? Chyba główne 
zagadnienie, które poruszył Jarmusch, czyli to, 
że wcale nie trzeba zawodowo zajmować się 
sztuką, aby być artystą. Niby nic odkrywczego, 
a jednak trudno zauważyć takich ludzi na co 
dzień wokół siebie. Mało tego, czasami trudno 
dostrzec artyzm i wrażliwość wśród samych 
Magistrów Sztuki! Konsumpcjonizm, pięcie się 
po szczeblach kariery... to pochłania, zabiera 
czas, a sztuka potrzebuje przecież chwili zadu-
my, zastanowienia. 

  KSIĄŻKA  
 
„Zły” 
Leopold 
Tyrmand 

Książki 
uwielbiam, 
otaczam się 
nimi. W czyta-
niu znajduję 

ucieczkę od świata przepełnionego 
nieprzemyślanymi, nastawionymi na zysk 
produkcjami - takimi jak osaczające nas 
z każdej strony seriale-tasiemce, tanie pio-
senki i telewizyjne reality show. W ostatnim 
czasie trwam w zachwycie nad książką 
„Zły” Leopolda Tyrmanda. Mnogość postaci 
i obrazów, przepełniających powojenną 
Warszawę, zachwyca i wciąga. Dawno nie 
miałam w rękach książki, od której dosłow-
nie nie mogę się oderwać. Lata 50. znam 
tylko z opowieści, zazwyczaj tych smutnych 
i niechcianych, jednak kolorowe i żywe 
pióro Tyrmanda pozwala dosłownie prze-
nieść się do tych czasów, znaleźć się między 
ludźmi, zrozumieć ich i nawet troszkę się do 
nich pouśmiechać.  

  PŁYTA  

„Earth Particles” 
Leszek 
Możdżer & 
Holland Baroque

Trudno było 
wybrać jedną płytę. Stwierdziłam, że kluczem 
będzie artysta bądź zespół, który towarzyszy 
mi od lat. Leszek Możdżer zdecydowanie 
spełnia ten warunek, gdyż to on wprowadził 
mnie w krainę jazzu, kiedy miałam trzynaście 
lat. Zaczęło się od albumu wydanego na 
15-lecie Teatru Logos w Łodzi, a potem poszło 
jak lawina. „Earth Particles”, jedna z jego ostat-
nich płyt, to niezwykła symbioza brzmienia 
preparowanego fortepianu i muzyki dawnej. 
Od pierwszych dźwięków tego albumu czuję 
się wciągnięta niczym w wir, który raz zwalnia, 
raz przyspiesza. Ma się przez to wrażenie, 
jakby muzyka trwała, nieustannie pulsowała, 
zanim jeszcze włączysz płytę, jakby była rzeką, 
w którą możesz się zanurzyć. Ku mojej wielkiej 
radości, łączenie muzyki współczesnej z mu-
zyką dawną jest zjawiskiem coraz bardziej 
powszechnym. Daje to obu stronom ogromne 
możliwości eksperymentowania, a to może za-
pisać się charakterystycznym rysem w historii 
muzyki. 
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Zrób zdjęcie w Częstochowie pomiędzy 1 a 20 października 
i prześlij na adres: fotografiamiesiaca@czestochowa.um.gov.pl . 

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

a jej autor otrzyma 300 zł!

Karolina Sikora

TUTAJ MOŻE BYĆ TWOJE ZDJĘCIE!
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