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Trwa budowa, w obrębie Katowickiej Spe-
cjalnej Strefy Ekonomicznej, drugiego 
zakładu produkcji szkła firmy Guardian. 
Największa w  historii firmy inwestycja da 
ponad 150 nowych miejsc pracy.
 
Guardian Częstochowa Sp. z o.o. to jedno z naj-
większych przedsiębiorstw działających w Czę-
stochowie, obecnie zatrudnia ponad 350 osób. 
Pierwszy zakład powstał w  Częstochowie 
w latach 2001-2002, funkcjonuje w specjalnej 
strefie ekonomicznej. Należy do najnowocze-
śniejszych hut szkła na świecie. Zajmuje się 
produkcją szkła typu float (szkła bezbarwnego, 
budowlanego, szkła na kolektory słoneczne) 

oraz szkła powlekanego, wykorzystywanego 
m.in. w  budownictwie energooszczędnym. 
 
W  nowym zakładzie Guardian uruchomi no-
woczesną linię powlekania szkła, gwarantującą 
produkcję na poziomie tysiąca ton dziennie. 
Dzięki temu konsorcjum umocni swoją pozy-
cję wśród producentów szkła w Europie. 

W realizację nowej inwestycji, największej w hi-
storii firmy, zaangażowanych jest 600 pracow-
ników z 37 firm, z 12 krajów. W nowym budyn-
ku o powierzchni 74 000 m2 wylano już 30 000 
m3 betonu, użyto 3 700 ton stali i ułożono 350 
km kabli.

Podczas spotkania z  prezydentem Często-
chowy Krzysztofem Matyjaszczykiem, przed-
stawiciele Huty Guardian podziękowali  za 
usprawnienie dojazdu do terenów inwestycyj-
nych - przebudowę ulicy Korfantego, która jest 
dostosowana do ruchu wysokotonażowego, 
ale jednocześnie zapewnia rowerzystom bez-
pieczny przejazd szeroką ścieżkę rowerową. 
Prezydent docenił natomiast starania firmy, 
której celem jest wykorzystanie infrastruktury 
kolejowej do transportu komponentów i pro-
duktów huty szkła. Zarówno Miasto, jak i Guar-
dian są mocno zaangażowane w sprawę stwo-
rzenia bezkolizyjnego połączenia DK-1 i DK-46. 

mb
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POWSTAJE DRUGA 
HUTA GUARDIAN

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 42 im. Jana Brzechwy 
mogą korzystać z nowo wyremontowanej sali gimnastycz-
nej wraz z zapleczem. 

W ramach inwestycji m.in. rozebrano stary parkiet, skuto tynki 
i położono nowe; pomalowano ściany i sufity, wymieniono sto-
larkę okienną i drzwiową. Zamontowano zdalny system otwie-
rania okien, wymieniono instalacje c.o. i elektryczną oraz kratki 
wentylacyjne. Sala gimnastyczna zyskała także nową podłogę 
sportową na ruszcie, urządzenia sportowe - kosze do koszyków-
ki, słupki i siatki do piłki siatkowej, nowe drabinki i siatkę ochron-
ną.
Kompleksowy remont przeszły również pomieszczenia przy sali 
gimnastycznej - szatnie, sanitariaty i  prysznice. Pomalowano 
ściany, sufity, podłogi, wykonano nowoczesne okładziny cera-
miczne, wymieniono drzwi i instalację oświetleniową. Zamonto-
wano też kabiny systemowe i wykonano instalację wodno-sani-
tarną z białym montażem.
Wykonawcą trwającej od maja inwestycji, której koszt to prawie 
580 tys. złotych, była firma Loma w Częstochowy. 

NOWA SALA GIMNASTYCZNA
Przy ulicy Fertnera ukończono prace związane z budową „zielonego 
zakątka rodzinnej rekreacji”, który wybudowano kosztem prawie 
440 tys. zł. To jedno z zadań tegorocznego Budżetu Obywatelskie-
go. Wcześniej w okolicy powstał już – także ze środków BO - plac za-
baw z siłownią i skatepark. 

Zakres prac obejmował uporządkowanie istniejącej zieleni, wykonanie 
nowych utwardzonych nawierzchni oraz ukształtowanie terenu pod 
projektowane urządzenia i  chodniki. Na terenie obiektu zamontowa-
no zestaw sprawnościowy linowy, zjeżdżalnię na skarpę, piaskownicę, 
ławkę równoważną, huśtawkę wahadłową oraz klasyczny zestaw zaba-
wowy. Urządzenia zabawowe są połączone utwardzonym chodnikiem. 
Z uwagi na duże zróżnicowanie terenu plac zyskał także schody tereno-
we i podjazdy dla wózków.
Na koniec zainstalowano elementy małej architektury - ławki, kosze na 
śmieci, tablicę informacyjną, wyrównano i oczyszczono teren, nasadzo-
no zieleń (w tym m.in. 21 klonów) i odtworzono trawniki.
Kosztującą niemal 440 tys. zł miejską inwestycję w dzielnicy Wyczerpy 
- w ramach Budżetu Obywatelskiego - zrealizowała firma Klon z Często-
chowy.

ZAKĄTEK RODZINNEJ REKREACJI



fot
. Łu

ka
sz 

Sta
ch

erc
za

k

Kończy się trudny rok dla samorządu. Rok, w którym płacimy, tak jak 
inne miasta, dużą cenę za decyzje podejmowane przez władzę cen-
tralną, wiedząc jednocześnie, że w przyszłym roku zapłacimy jeszcze 
więcej. Miasta – chcąc nie chcąc – muszą współfinansować skutki nie 
swoich decyzji m.in. w sferze oświaty, prawa podatkowego czy polityki 
finansowania służby zdrowia.
Zadaniem samorządu jest jednak dbać o standard życia lokalnej spo-
łeczności jak najlepiej, mimo zewnętrznych obciążeń. Mimo tego, że 
na barkach lokalnych wspólnot lądują ciężary rządowych zamierzeń 
i nowych regulacji. W nadchodzący rok trudno więc patrzeć z  takim 
optymizmem, z jakim mogliśmy to czynić jeszcze niedawno.
Mimo nadwyrężonych miejskich finansów, w 2020 roku – dzięki zdo-
bytemu unijnemu dofinansowaniu – ruszymy w terenie z drogowymi 
projektami przebudowy DK-1 i  DK-46. Z  punktu widzenia naszego 
przyszłego rozwoju, pełnego włączenia miasta w krajową i europejską 
sieć transportową, to inwestycje nie do przecenienia. Miejmy nadzieję, 
że przyszły rok będzie wreszcie pierwszym rokiem funkcjonowania ob-
wodnicy miasta, choć to już w żadnej mierze nie zależy od samorządu. 
My zakończymy z kolei kilka inwestycji istotnych dla standardu życia 
w samej Częstochowie. Park wodny, wraz z sąsiadującą z nim letnią pły-
walnią, stworzy jeden kompleks rekreacyjny – ważny element progra-
mu ,,Kierunek Przyjazna Częstochowa”. Ma być on gotów do odbioru 
w połowie roku. Wtedy również ma zakończyć się gruntowna meta-
morfoza Starego Rynku. Liczę na to, że przyciągnie on w staromiejskie 
rejony tych, którzy dotychczas nie brali pod uwagę tego miejsca jako 
np. miejsca spotkań ze znajomymi. Również latem będzie można już 
przejść się po nowym, sporym i zagospodarowanym terenie zielonym 

– Promenadzie Śródmiejskiej. Na mapie miasta przybędzie więc kilka 
nowych ,,miejsc spotkań” dla wszystkich.  
W przyszłym roku zobaczymy też gotowe centra przesiadkowe przy 
naszych dworcach kolejowych. To z kolei ,,flagowy” element programu 
,,Lepsza Komunikacja”. Centra zapewnią większy komfort i bezpieczeń-
stwo podróżowania. Zachęcą też – mam nadzieję – więcej osób do pu-
blicznej komunikacji, a przez to odciążą nasze ulice. Temu ostatniemu 
celowi służy też generalny remont linii tramwajowej. Po zakończonej 
modernizacji tramwaj powinien stać się w stosunku do samochodów 
bardziej konkurencyjnym środkiem transportu.
Okres świąteczno-noworoczny w  Częstochowie w  ostatnich latach 
kojarzył się z bogatą iluminacją i fantazyjnymi ozdobami, które tak lu-
biliśmy i za które nas nagradzano. Niezawinione przez samorząd ubyt-
ki w miejskiej kasie sprawiają, że tym razem te dekoracje będą dużo 
skromniejsze. Nie rezygnujemy za to ze wspólnego Sylwestra na ,,Bie-
ganie”, z mocnym muzycznym akcentem w postaci koncertu „Czarno-
-Czarnych”. 
Życzę wszystkim ciepłych, spokojnych, wolnych od wszelkich trosk 
świąt i udanej sylwestrowej zabawy. A na cały 2020 rok chcę życzyć 
nam wszystkim, aby te trudniejsze dla samorządności czasy nie za-
chwiały naszym przekonaniem, że Częstochowa będzie mogła się 
mimo wszystko rozwijać tak, jak na to zasługuje i zgodnie z oczekiwa-
niami jej mieszkanek i mieszkańców.

   Pozdrawiam serdecznie
Krzysztof Matyjaszczyk

Prezydent Miasta Częstochowy

PYTAMY PREZYDENTA 

...O PRZYSZŁOROCZNE 
INWESTYCJE
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Zbigniew Niesmaczny został nowym prze-
wodniczącym Rady Miasta Częstochowy. 
Jest miejskim radnym od 17 lat.
 
Zbigniew Niesmaczny jest absolwentem 
Wydziału Metalurgii i  Inżynierii Materiałowej 
Politechniki Częstochowskiej. Prowadzi dzia-
łalność gospodarczą. To doświadczony samo-
rządowiec, który pracował m.in. w komisjach 
edukacji, rozwoju regionalnego i gospodarki, 
praworządności oraz rewizyjnej. Obecnie 

jest przewodniczącym Komisji Skarbu. Rad-
nym Miasta Częstochowy jest nieprzerwanie 
od 2002 r., czyli obecnie - już piątą kadencję. 
Zastąpił na stanowisku przewodniczącego 
RM Zdzisława Wolskiego, który w  ostatnich 
wyborach parlamentarnych uzyskał mandat 
poselski.

Funkcję wiceprzewodniczących Rady Mia-
sta Częstochowy sprawują obecnie: Jolanta 
Urbańska, Jacek Krawczyk i Łukasz Kot. 

Przedstawiciele 34 samorządów powoła-
li Związek Gmin i  Powiatów Subregionu 
Północnego Województwa Śląskiego. 
Stowarzyszenie jest niezbędne, aby sku-
tecznie starać się o środki unijne dla Czę-
stochowy, okolicznych gmin i  powiatów, 
w nowej perspektywie finansowej.

Powołanie Związku spełnia wymogi przygo-
towanej przez Ministerstwo Inwestycji i Roz-
woju Umowy Partnerstwa na lata 2021-2027, 
zakładającej m.in. dalszy rozwój zintegro-
wanych mechanizmów terytorialnych, ta-
kich jak Regionalne Inwestycje Terytorialne. 
RIT-y to wydzielone pule środków europej-
skich w  ramach programu operacyjnego 
Województwa Śląskiego, którymi mogą 
dysponować poszczególne subregiony wo-
jewództwa, w tym subregion północny. Jego 
liderem jest Częstochowa. Oczywiście to za-
rządzanie odbywa się w  ramach przyjętych 
odgórnie obszarów finansowania, w których 
samorządy mogą zgłaszać projekty. Projek-
ty uzgodnione i  zgłoszone przez subregion 

muszą być zaakceptowane przez władze 
marszałkowskie. 

Związek jest więc efektem dotychczaso-
wej współpracy 34 gmin i  powiatów sub-
regionu północnego, polegającej m.in. na 
programowaniu, wdrażaniu, koordynacji, 
finansowaniu, monitorowaniu i  rozliczaniu 
Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Sub-
regionu Północnego w ramach Regionalne-
go Programu Operacyjnego Województwa 
Śląskiego na lata 2014-2020. Dotychczas ta 
współpraca była oparta na porozumieniu 
gmin i  powiatów, teraz będzie realizowana 
w ramach Związku, który stanie się instytu-
cją pośredniczącą w realizacji Regionalnych 
Inwestycji Terytorialnych. 

Działalność nowego stowarzyszenia będzie 
się zatem skupiała na wspieraniu subregio-
nalnego rozwoju i  współdziałania na rzecz 
efektywnego wykorzystywania środków 
unijnych w  perspektywie finansowej na lata 
2021-2027, a  także na ochronie wspólnych 

interesów oraz upowszechnianiu idei samo-
rządności lokalnej i regionalnej. Warto dodać, 
że akces do Związku zgłosiły wszystkie samo-
rządy subregionu, bez względu na politycz-
ne różnice. Nowe stowarzyszenie powinno 
zacząć funkcjonować od stycznia 2020 r., po 
wpisaniu do Krajowego Rejestru Sądowego.

W  skład zarządu Związku Gmin i  Powiatów 
Subregionu Północnego Województwa Ślą-
skiego weszło 7 osób: prezydent Częstocho-
wy Krzysztof Matyjaszczyk (który został jego 
przewodniczącym), starostowie powiatów: 
ziemskiego częstochowskiego – Krzysztof 
Smela, myszkowskiego – Piotr Kołodziejczyk 
i  kłobuckiego Henryk Kiepura, burmistrz 
Myszkowa Włodzimierz Żak, burmistrz Kło-
bucka Jerzy Zakrzewski oraz wójt Przyrowa – 
Robert Nowak (jako drugi reprezentant czę-
stochowskiego powiatu ziemskiego). Z kolei 
w  skład komisji rewizyjnej Związku weszli: 
Sylwia Szymańska – burmistrz Blachowni, Ja-
cek Ślęczka – burmistrz Koziegłów oraz wójt 
Wręczycy Wielkiej Tomasz Osiński. 

ZWIĄZEK POWALCZY O UNIJNE ŚRODKI

NOWY PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA

Każdy pojazd kosztował blisko 360 tys. zł. 
Będą je mieć do dyspozycji filie Pogotowia 
przy ul. Rejtana i w Poczesnej. Dla potrzeb 
tej pierwszej zakup karetki pomogła sfinan-
sować dotacja z budżetu miasta Częstocho-
wy w wys. 200 tys. zł. Drugą sfinansowano 
dzięki środkom z Ministerstwa Zdrowia.
 
Oba wozy to wyprodukowane w tym roku ka-
retki Mercedes Benz Sprinter 319. Karetka prze-
znaczona dla filii Stacji Pogotowia Ratunkowe-
go przy ul. Rejtana (zespołu specjalistycznego  
S 0105) jest obecnie wyposażana w  sprzęt 
zgodnie z wymogami Narodowego Funduszu 
Zdrowia – m.in. w defibrylator reanimacyjno-
-transportowy, ssak, urządzenia do przenosze-

nia pacjentów, zestawy unieruchamiające, apa-
rat do mierzenia ciśnienia, kapnometr, pompę 
infuzyjną urządzenia łączności, sprzęt SWD 
(Systemu Wspomagania Dowodzenia).   Urzą-
dzenia te zostaną w  całości przełożone z  do-
tychczas eksploatowanej karetki, która będzie 
stanowić rezerwę.
 
Karetka przeznaczona dla filii SPR w  Pocze-
snej (zespołu podstawowego S 0130) jest 
wyposażona w  sprzęt medyczny zgodnie 
z  wymogami NFZ – m.in. defibrylator reani-
macyjno-transportowy, ssak, urządzenia do 
przenoszenia pacjentów, zestawy unieru-
chamiające, aparat do mierzenia ciśnienia, 
kapnometr, urządzenia łączności, sprzęt 

systemu SWD. Wyposażenie zostało przeło-
żone z  dotychczas eksploatowanej karetki  
S 0130, która również przechodzi do rezerwy. 
 
Obie karetki kosztowały po 358 020 zł. Zakup 
karetki dla filii przy ul. Rejtana sfinansowany zo-
stał z dotacji prezydenta Częstochowy w wys. 
200 tys. zł oraz środków własnych Pogotowia – 
nieco ponad 158 tys. zł. Pojazd dla filii w Pocze-
snej doposażono urządzeniem do automatycz-
nej kompresji klatki piersiowej – kosztowało 53 
244 zł. Zakup karetki i  sprzętu sfinansowano 
z  dotacji Ministra Zdrowia, w  wysokości 400 
tys. zł. Różnica między kwotą dotacji a  kwotą 
zakupu – wynosząca 11 264 zł – pochodziła ze 
środków własnych Pogotowia.  

DWIE NOWE KARETKI POGOTOWIA
Bartłomiej Sabat jest od 12 listopada no-
wym zastępcą prezydenta Częstochowy. 
Zmienił na tym stanowisku Andrzeja Sze-
wińskiego, który w  ostatnich wyborach 
parlamentarnych zdobył mandat poselski.
 
Jako zastępca prezydenta Bartłomiej Sabat 
będzie nadzorował pracę wydziałów Admi-
nistracji Architektoniczno-Budowlanej, Geo-
dezji i Kartografii, a także Miejskiej Pracowni 
Urbanistyczno-Planistycznej.
Bartłomiej Sabat to wieloletni samorządo-
wiec, radny dwóch kadencji Rady Miasta 
Częstochowy. Pełnił w  tym czasie m.in. 

funkcję wiceprzewodniczącego Rady Mia-
sta. Ma także duże doświadczenie w  za-
rządzaniu jednostkami budżetowymi. 
Przez 7 lat był zastępcą dyrektora Oddziału 
Regionalnego Agencji Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa, a przez ostatnie  
5 lat – pracował na stanowisku wicepre-
zesa Częstochowskiego Przedsiębiorstwa 
Komunalnego sp. z o.o.

Jest absolwentem Politechniki Częstochow-
skiej oraz menedżerskich studiów podyplo-
mowych MBA. Ma 40 lat. Żonaty, jest ojcem 
dwóch córek. 

BARTŁOMIEJ SABAT ZASTĘPCĄ PREZYDENTA CZĘSTOCHOWY
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EXACT SYSTEMS NORWID
Częstochowska siatkówka w męskim wydaniu miała w swoich dziejach okresy wzlotów i upadków. 

Do najchwalebniejszych czasów chcą nawiązać siatkarze Exact Systems Norwida, którzy 
w tym sezonie  reprezentują nasze miasto w rozgrywkach I ligi. I to z nimi dziś wiążemy 

największe nadzieje na ligowe i pucharowe sukcesy.

W  ostatnich latach Exact Systems Norwid 
nieśmiało zapowiadał, że kiedyś chciałby 
stworzyć klub na miarę gry w PlusLidze. Dziś 
ustami dyrektora ds. sportowych Radosława 
Panasa potwierdza, że ten plan właśnie wcie-
lany jest w życie.
Docelowo zamierzamy znaleźć się na tym 
najwyższym poziomie rozgrywkowym za 
trzy sezony – tłumaczy Panas. – Trzeba się do 
tego przygotować sportowo i  organizacyjnie. 
Nie chcemy być efemerydą, która wywalczy 
awans, a  zaraz potem z  hukiem spadnie do 
niższej ligi. Musimy stworzyć trwałe funda-
menty, pozwalające na rywalizację z  najlep-
szymi. Takim cichym wzorcem jest dla nas klub 
z  Zawiercia, który jest prawdziwą rewelacją 
w  rozgrywkach o  mistrzostwo kraju. Konse-
kwentnie budowany, ze wspaniałą grupą od-
danych kibiców. Z  przyjemnością ogląda się 
mecze z ich udziałem.
Norwid przez lata znany był ze świetnej pra-
cy z młodzieżą. Ta praca dyskontowana była 
jednak przez inne kluby. Lista zawodników, 

którzy w  hali przy ulicy Jasnogórskiej za-
czynali swoją siatkarską karierę jest bardzo 
długa. Na sam szczyt dotarł Mateusz Bieniek, 
mistrz świata z 2018 roku, dziś gracz włoskie-
go Cucine Lube Civitanova.
Ten sezon pod względem sportowym jest sezo-
nem, w którym nie stawiamy sobie jakichś za-
dań ponad stan. Mamy zamiar awansować do 
play-offów i powalczyć o jak najlepsze miejsce 
na koniec ligi – wyjaśnia Panas. – Z mozołem 
będziemy jednak dążyć do tego, by stworzyć 
drużynę w oparciu o własnych wychowanków 
i kilku doświadczonych graczy. Ci wychowan-
kowie trochę nam się porozjeżdżali i  to nie 
tylko po Polsce.  Ale marzy nam się, aby kiedyś 
znów pojawili się w  Częstochowie i  zagrali 
w naszych barwach.
W tegorocznych rozgrywkach Norwida pro-
wadzi Tomasz Wasilkowski, szkoleniowiec 
młody, ale z  potężnym bagażem doświad-
czeń zarówno w dorosłej, jak i młodzieżowej 
siatkówce. Trener nie dostał od nas jakiegoś 
specjalnego zadania, które zdeterminuje jego 

poczynania. Tak jak wspominałem, skupiamy 
się na budowaniu drużyny  z myślą o kolejnych 
sezonach – podkreśla Panas.
Od sezonu 2012/2013  głównym spon-
sorem Norwida jest firma Exact Systems. 
Jeden z jej współzałożycieli, absolwent Po-
litechniki Częstochowskiej, Lesław Walasz-
czyk jest wielkim sympatykiem siatkówki 
i jemu pewnie także marzy się usytuowanie 
klubu na najwyższym szczeblu w  ligowej 
hierarchii.
O  tym, że Norwida już stać na sprawienie 
niespodzianki, świadczy ostatnia wygrana 
częstochowian ze Stalą Nysa, absolutnym fa-
worytem do awansu do PlusLigi. I choć była 
to jedynie pucharowa konfrontacja, odbiła 
się ona szerokim echem w całym siatkarskim 
światku.
To tylko potwierdza, że kroczymy właściwą 
drogą. I choć to tylko jeden mecz,  dla wszyst-
kich był powodem do ogromnego optymizmu 
– kończy Radosław Panas. 

Andrzej Zaguła

Trójka studentów ostatniego roku uni-
wersytetów medycznych podpisała z Mia-
stem umowy stypendialne w ramach pro-
gramu „Dostępny Lekarz”. Dzięki temu 
po ukończeniu nauki rozpoczną pracę 
w  Miejskim Szpitalu Zespolonym w  Czę-
stochowie.
 
Problemy kadrowe, to po finansowych naj-
poważniejsze kłopoty, z  jakimi borykają 
się placówki służby zdrowia w  Polsce, tak-
że w  Częstochowie. O  ile część budynków, 
dzięki staraniom samorządów i  środkom 
unijnym, jest sukcesywnie modernizowana, 
to kontrakty NFZ nie gwarantują finanso-
wania na poziomie dającym możliwość zbi-
lansowania rocznych budżetów. Konieczne 
są systemowe zmiany w opiece zdrowotnej, 
zwłaszcza związane z  finansowaniem lecz-
nictwa zamkniętego. Na problemy właściwe-
go finansowania służby zdrowia samorząd 
lokalny ma mały wpływ, może jednak próbo-
wać łagodzić problem braków kadrowych.
Miejski program powstał z troski o bezpie-
czeństwo zdrowotne mieszkanek i  miesz-
kańców Częstochowy. Jego celem jest za-
chęcenie młodych lekarzy do pozostania 
na dłużej w naszym mieście. Pierwsza trójka 
stypendystów programu „Dostępny Le-

karz”: Paula Kita z Collegium Medicum Uni-
wersytetu Jagiellońskiego, Jan Wojtysiak 
z  Uniwersytetu Medycznego w  Łodzi i  Mi-
kołaj Sowiński ze Śląskiego Uniwersytetu 
Medycznego w  Katowicach, która spełniła 
warunki uzyskała stypendium, zobowiązała 
się do pracy w  Miejskim Szpitalu Zespolo-
nym w  Częstochowie na okres nie krótszy 
niż 3 lata.
Mówiąc o  tym, co zachęciło ich do zainte-
resowania się miejskim stypendium, zgod-
nie podkreślali m.in. szybszą niż w  dużych 
ośrodkach akademickich możliwość pełne-
go „wejścia” w lekarską praktykę oraz możli-
wość istotnego obniżenia kosztów utrzyma-
nia w okresie pracy w Częstochowie.
Przypomnijmy, że miasto przyznaje stypen-
dium studentce/studentowi VI roku studiów 
kierunku lekarskiego, która/y zobowiązuje 
się podjąć zatrudnienie na stanowisku leka-
rza w publicznym podmiocie leczniczym, dla 
którego Gmina Częstochowa jest organem 
założycielskim. Zobowiązana/y jest to zrobić 
po zakończeniu kształcenia, jednak nie póź-
niej niż w ciągu 18 miesięcy od zakończenia 
studiów, na okres nie krótszy niż 3 lata. Sty-
pendium (2 tys. zł brutto miesięcznie) jest 
przyznawane na 9 miesięcy.
Stypendium przyznaje się osobie, której 

średnia ocen za poprzedni rok akademicki 
jest nie mniejsza niż 3,5 oraz w  przypad-
ku: zaliczenia w  terminie V roku studiów 
tj. do 30 września danego roku i  wpisania 
na kolejny rok akademicki. Warunkiem jest 
także niepowtarzanie roku, na który złożo-
no wniosek o przyznanie stypendium oraz 
niekorzystanie z urlopów określonych w re-
gulaminie studiów, a także z urlopu macie-
rzyńskiego czy rodzicielskiego.
Program „Dostępny Lekarz” składa się 
z  trzech elementów (modułów). Pierwszy 
to stypendia, które właśnie - po zakończe-
niu naboru - otrzymało troje studentów 
uniwersytetów medycznych. Drugi element 
programu – „Mieszkanie w  Częstocho-
wie dla lekarza” – daje młodym medykom 
możliwość ubiegania się o  najem lokalu 
mieszkalnego z zasobu lokali czynszowych 
Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej TBS. 
Trzeci moduł to ,,Kształcenie i podnoszenie 
kwalifikacji osób wykonujących zawody 
medyczne”. Przewiduje on m.in. refundację 
podnoszenia kwalifikacji lekarzy w  trakcie 
specjalizacji – szkoleń wynikających z  pro-
gramu specjalizacji, jak również innych 
szkoleń mających wpływ na jakość usług 
medycznych (w zależności od potrzeb miej-
skiego szpitala). 

Na 28 grudnia zaplanowano tegoroczną 
edycję wielkiej imprezy sportowej organi-
zowanej przez Jakuba Błaszczykowskiego  
i jego fundację „Ludzki gest”, pod hasłem 
„Świąteczne granie z Kubą”. W Hali Sporto-
wej Częstochowa emocje towarzyszyć będą  
przede wszystkim towarzyskim zmaganiom 
piłkarskim, ale także licznym akcjom charyta-
tywnym. Nad stroną organizacyjną imprezy 

czuwa brat naszego reprezentacyjnego pił-
karza, członek zarządu fundacji, Dawid Błasz-
czykowski. 
Aby w pełni uczestniczyć w imprezie, która 
gromadzi ludzi sportu, artystów, przedsta-
wicieli świata biznesu, trzeba  nabyć bile-
ty - „cegiełki”. Będą one rozprowadzane od 
początku grudnia w wybranych punktach 
sprzedaży. Szczegółowe informacje o impre-

zie można znaleźć na stronie internetowej 
fundacji: www.ludzkigest.org.
W poprzednich latach „Świąteczne granie  
z Kubą” cieszyło się ogromnym zaintere-
sowaniem mieszkańców naszego miasta,  
a wśród gwiazd sportowego show znaleźli 
się m.in. Robert Kubica i kończąca zawodo-
we granie w tenisa Agnieszka Radwańska. 
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CZYLI SIATKÓWKA Z NOWĄ JAKOŚCIĄ
DOSTĘPNY LEKARZ

SPOŁECZNA RADA DS. OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 
Prezydent Częstochowy powołał człon-
ków Powiatowej Społecznej Rady ds. 
Osób  Niepełnosprawnych kolejnej ka-
dencji. Będą pracować przez 4 lata.
 
Przewodniczącym Rady został Tomasz Tyl 
(przedstawiciel Rady Miasta), jego zastępcą 
Elżbieta Markowska (przedstawicielka orga-
nizacji pozarządowej), a  sekretarzem Anna 
Drewniak (przedstawicielka Prezydenta 
Miasta). Członkami Rady są również: Beata 

Mstowska i  Dariusz Jadczyk (przedstawicie-
le organizacji pozarządowych). 7 listopada 
prezydent Krzysztof Matyjaszczyk wręczył 
nominacje wszystkim członkom.
Do zakresu działania rady należy: inspirowa-
nie przedsięwzięć zmierzających do integracji 
zawodowej i społecznej osób niepełnospraw-
nych, opiniowanie projektów uchwał i  pro-
gramów przyjmowanych przez Radę Miasta 
Częstochowy pod kątem ich skutków dla osób 
z  niepełnosprawnością, opiniowanie i  ocena 

realizacji projektów powiatowych programów 
działań na rzecz osób niepełnosprawnych.
Posiedzenia rady odbywają się co najmniej 
raz na kwartał. Zwołuje je przewodniczący 
Rady z własnej inicjatywy, na wniosek co naj-
mniej połowy członków prezydium rady lub 
na wniosek co najmniej 1/3 liczby członków 
rady. Członkowie Powiatowej Społecznej 
Rady ds. Osób Niepełnosprawnych pełnią 
swe funkcje społecznie. Rada jest organem 
opiniodawczo-doradczym.

PIERWSI STYPENDYŚCI



KONCERTY

 Tegoroczna Noc Sylwestrowa na placu Biegańskiego należeć 
 będzie do Czarno-Czarnych. Zabiorą oni częstochowian 
 do świata brzmień lat 60 XX w.., przyprawionych surową 

 energią  spod znaku vintage. Absurdalne i dowcipne teksty 
 Jarka Janiszewskiego, ilustrowane klimatycznymi 
 dźwiękami, stworzą niepowtarzalną aurę złotych 

 czasów muzyki rockowej. Oprócz Czarno-Czarnych 
 na scenie pojawią się Apress Band i DJ Dziker. 
 Jednym słowem, dobra zabawa gwarantowana!  

Pomysł założenia Czarno-Czarnych narodził 
się w  1996 roku podczas nagrywania przez 
grupę Big Cyc utworu pt. „Pasażer”. Piosen-
kę tę gościnnie zaśpiewał Jarek Janiszewski 
z zespołu Bielizna, a niesamowita aura emi-
towana podczas spotkania artystów była za-
lążkiem powstania całkiem nowego bandu. 
Nazwa Czarno-Czarni nawiązuje do koloro-
wych zespołów, królujących na polskich sce-
nach w latach 60. XX wieku. Również muzyka 
jest wypadkową prostych brzmień i bezpre-
tensjonalnych melodii. Takie przeboje, jak 
„Nogi”, „Trąbo-Twist”, „Śpiąca Jola”, „Ostatni 
mecz”, „Nie choruj”, pozwoliły zdobyć Czar-
no-Czarnym prawdziwą rzeszę fanów. 

Od 1997 roku zespół działa w  tym samym 
składzie: Jarosław „Doktor” Janiszewski 
(wokal), Jacek „Dżej Dżej” Jędrzejak (bas), 
Roman „Piękny Roman” Lechowicz (gitara), 
Jarosław „Dżery” Lis-perkusja, Piotr „Gadak” 
Sztajdel (klawisze). Ich pierwsza wspólna 
płyta ukazała się w roku 1998 i szybko po-
kryła się złotem, a później platyną. Nagrano 
ją przy użyciu starych bułgarskich wzmac-
niaczy, enerdowskich gitar i  radzieckich 
organów, a  samą perkusję przy pomocy 

tylko trzech mikrofonów. 
Przez ponad dwadzieścia 
lat działalności zespół wydał 
osiem płyt długogrających, 
a  ostatnia ich produkcja „Fran-
cuska miłość” ukazała się na rynku 
w październiku 2017.

Czarno-Czarni regularnie koncertują, biorąc 
udział w  najważniejszych imprezach mu-
zycznych – grali m.in. na festiwalu w Opolu, 
trasie ,,Lata z  Radiem” czy ,,Inwazji Mocy”. 
W  1999 roku TVP2 nagrała i  wyemitowała 
godzinny program z ich muzyką – ,,Prywat-
ka u  Czarno-Czarnych”. Występowali m.in. 
w  USA, Anglii, Szkocji, Niemczech, Irlandii; 
mają na koncie współpracę z  Anią Ruso-
wicz, Urszulą czy pochodzącą z  Nashville 
wokalistką, Holly Shepherd. 

Warto również wspomnieć, że przed gwiaz-
dą wieczoru na scenie Nocy Sylwestrowej 
zagra częstochowski zespół Apress Band. 
Tworzy go szóstka muzyków - Iwona Korgól 
(wokal), Sławomir Maruniewicz (perkusja),  
Norbert Peczkowski (instrumenty klawiszo-
we), Oskar Nowak (gitara basowa), Piotr Za-

wada (gitara rytmiczna) oraz Daniel Woch 
(gitara prowadząca) - która zapragnęła po-
łączyć nowoczesne z klasycznym i tradycję 
ze świeżym spojrzeniem. Ich ostatni projekt 
jest swoistym hołdem dla kultowej i wybit-
nej muzyki zespołu Maanam.   

SYLWESTER
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PROSTE
PIOSENKI

Kwiat Jabłoni to prawdziwe objawienie 
na polskiej scenie muzyki niezależnej. 
W  tym roku ten bratersko-siostrzany 
duet folkowy podbił serca publiczności 
między innymi na festiwalach Spring 
Break, Soundrive, Pol’and’Rock, Fest 
i Open’er. Fani kupili ich szczerą muzykę 
podaną w elegancki i lekko staroświec-
ki sposób. 15 grudnia Kwiat Jabłoni 
zagra swoje proste piosenki o prostym 
życiu w  częstochowskim Akademickim 
Centrum Kultury.

Duet Kwiat Jabłoni pojawił się na naszym 
muzycznym nieboskłonie z siłą supernowej. 

W marcu ubiegłego roku na YouTube opubli-
kowali swój utwór „Dzisiaj późno pójdę spać”, 
który błyskawicznie zyskał popularność i kilka 
milionów wyświetleń. Niedługo później au-
torzy piosenki – Jacek i Katarzyna Sienkiewi-
czowie – zaczęli wyprzedawać koncerty oraz 
nagrywać kompozycje na debiutancką płytę. 
Krążek „Niemożliwe” ukazał się na początku 
tego roku i potwierdził, że muzyczny poten-
cjał młodych artystów jest olbrzymi, a ich od-
dolna kariera dopiero nabiera rozpędu.   

W  repertuarze Kwiatu Jabłoni dominują au-
torskie piosenki łączące akustyczne instru-
menty z  elektroniką. Pomysł na nietypowe 

zestawienie mandoliny z  fortepianem i dwo-
ma wokalami został zaczerpnięty z  nowego 
projektu amerykańskich muzyków: Brada 
Mehldau’a  i  Chrisa Thile. Do tego Kasia i  Ja-
cek dołączają elektroniczną perkusję, tworząc 
wyjątkową, świeżą i  nowoczesną mieszankę 
brzmień. Równie ważna jest tutaj także war-
stwa tekstowa. Rodzeństwo śpiewa o  życiu 
chwilą, próbach cieszenia się tym, co mamy, 
o  ucieczce od konsumpcjonizmu i  świata 
przesyconego pogonią za sukcesem. To muzy-
ka, która udowadnia, że w prostych środkach 
artystycznych nadal tkwi wielka siła, a szczere, 
bezpretensjonalne teksty wciąż zachwycają.                     

oprac. af

KILKA MUZYCZNYCH HISTORII 

HUMOR
I ROCK’N’ROLL 

Ania Dąbrowska jest jedną z  najbardziej 
utalentowanych polskich piosenkarek 
ostatniej dekady. Wokalistka, kompo-
zytorka, autorka tekstów, producentka, 
nagrała dotychczas siedem krążków, 
z  których każdy uzyskał status co naj-
mniej Platynowej Płyty. Łącznie sprze-
dała ponad 500 000 egzemplarzy. Jest 
laureatką dziewięciu Fryderyków, a także 
wielu innych nagród branżowych. 6 grud-
nia artystka wystąpi w  Filharmonii Czę-
stochowskiej, w  ramach jesiennej trasy 
koncertowej. 

Przygoda Ani Dąbrowskiej z  show biznesem 
zaczęła się siedemnaście lat temu od udziału 
w  programie „Idol”. Telewizyjnego talent show 
nie udało się wygrać, ale i tak okazało się ono być 
niezłą trampoliną do sukcesu. Wokalistka zosta-
ła dostrzeżona i już w 2004 roku zadebiutowała 
albumem „Samotność po zmierzchu”. Spotkał 
się on z bardzo ciepłym przyjęciem i otrzymał 

nagrodę Fryderyka w  kategorii „Album roku 
pop”. Dwa lata później ukazała się jej druga płyta 
„Kilka historii na ten sam temat”, która stanowiła 
kontynuację formalną i stylistyczną pierwszego 
albumu, choć z mocniejszymi nawiązaniami do 
muzyki z lat 60. i 70. XX w. Sukces płyty umocni-
ła nominacja dla artystki do MTV Europe Music 
Award, a  także kolejny Fryderyk. Dalej poszło 
z górki i następne płyty ukazywały się w stałym, 
dwuletnim rytmie. W 2008 r. pojawiła się płyta  
„W spodniach czy w sukience”, będąca owocem 
współpracy Ani z Leszkiem Możdżerem i Danie-
lem Bloomem. W roku 2010 artystka wydała pły-
tę „Ania Movie”, na którą złożyły się jej autorskie 
interpretacje wybranych piosenek filmowych. 
W końcu w 2012 r. ukazał się album „Bawię się 
świetnie”, na którym wokalistka próbuje pozbyć 
się łatki „muzyki retro” i romansuje z elektroniką 
oraz nowoczesnymi brzmieniami.   

Na kolejny album, „Dla naiwnych marzycieli” 
trzeba było jednak czekać aż do 2016 r. W ciągu 

tych kilku lat zmienił się muzyczny pejzaż w Pol-
sce i dojrzała sama Ania. Eklektyzm muzyczny, 
wyraziste teksty, prostota i hipnotyzujący wokal 
– to wszystko złożyło się na otwarcie nowego 
rozdziału w  jej karierze. Dyskografię Dąbrow-
skiej zamyka na dziś kompilacja „The  Best of” 
sprzed dwóch lat.   

Program Nocy Sylwestrowej 
21.00 - 22.00 DJ Dziker 
22.00 - 23.00 Apress Band 
23.00 - 23.15 DJ Dziker 
23.15 - 00.45 Czarno-Czarni 
 w przerwie życzenia  
 Prezydenta Miasta Częstochowy 
00.45 - 1.30 DJ Dziker
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MIASTO Z PASJĄ
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Dariusz Gajewski jest doświadczonym i cenionym reżyserem. Wiceprezesem Stowarzyszenia 
Filmowców Polskich, członkiem Polskiej Akademii Filmowej i Europejskiej Akademii Filmowej. 

Ostatnio na ekranach kin można zobaczyć film „Legiony”w jego reżyserii.

Magda Fijołek: Trzeba przyznać, że Pana 
dorobek filmowy robi wrażenie, a  warto 
podkreślić, że zaczynał Pan w  Częstocho-
wie i  to pod okiem Łukasza Wylężałka... 
Skąd właściwie wzięła się u Pana ta filmo-
wa pasja? 
 
Dariusz Gajewski: Lubiłem oglądać filmy w ki-
nie! Zrobiłem kilka amatorskich produkcji. Na 

swej drodze spotkałem Łukasza Wylężałka i Mi-
chała Szymczyka. Potem dostałem się do łódz-
kiej filmówki i wciąż traktuję każdy film jako ży-
ciową przygodę oraz wyzwanie rzucone losowi. 
 
Aktualnie na ekranach kin można oglądać 
Pana epopeję filmową „Legiony”. Co spowo-
dowało, że podjął się Pan takiego trudnego 
zadania?
 
Ten temat był – przynajmniej od końca II wojny 
światowej – niemal całkowicie pomijany. A to ka-
wałek naszej historii, który jest nie tylko bardzo 
ciekawy, ale przede wszystkim wart głębszych 
przemyśleń. Kilka tysięcy chłopców i dziewcząt 
rzuciło wyzwanie trzem cesarzom i  ich potęż-
nym armiom. Na dodatek okazało się, że byli 
w stanie działać razem, mimo dzielących ich róż-
nic, co, jak wiadomo, nie zawsze nam się udaje.

Cała historia nie koncentruje się na znanych 
wszystkim postaciach historycznych, poja-
wiają się one głównie w epizodach... 
 
Dzieje Legionów można było opowiedzieć 
na dwa sposoby: zrobić wykład dotyczący 
polityki i  uwarunkowań historycznych albo 
opowiedzieć o  dzielnych ludziach, którym 
zawdzięczamy wolność. Wybierając drugą 

opcję, unikałem wielkich nazwisk. O  Piłsud-
skim i  innych dowódcach wiemy dużo, a  ja 
chciałem pokazać zwykłych ludzi, ich deter-
minację i gotowość do poświęcenia własnego 
życia. Trudno nam po latach zrozumieć taką 
niezłomność. 
 
W filmie zachwycają bardzo realistyczne re-
konstrukcje bitew pod Rokitną i Kostiuch-
nówką. W polskim kinie od dawna nikt nie 
podejmował się takiego wyzwania...

Zapytałem kiedyś Janusza Kamińskiego o to, 
jak się kręci takie sceny, jak lądowanie w Nor-
mandii. Odpowiedział, że jeśli wiesz, co chcesz 
zobaczyć na ekranie, to po prostu to sfilmuj. 
Dowiedzenie się, co chcę zobaczyć na ekranie 
w wypadku  filmu „Legiony”, zajęło mi rok ży-
cia.  Nigdy wcześniej nie nakręciłem porząd-
nej strzelaniny, a  „Legiony” w  dużej mierze 
sprowadzają się do scen batalistycznych. Było 
to niesamowite doświadczenie, tym bardziej, 
że przyjąłem nietypowe w obecnych realiach 
założenie, że nie będziemy uciekać się do 
efektów cyfrowych. Jeśli coś w tym filmie wy-
bucha, to wybucha naprawdę. 
 
Porozmawiajmy jeszcze o  Częstochowie. Tu 
narodziły się Pana zainteresowania filmowe...

WYCHOWANY 
W DKF-IE

 
Mój tata miał małą kamerę filmową formatu 
2x8 mm jeszcze w  latach sześćdziesiątych 
XX w. Zacząłem fotografować aparatem taty, 
kiedy miałem 6 lat i fotografia była moją ulu-
bioną zabawą. Noce spędzone w zawodowej 
ciemni fotograficznej na Politechnice Często-
chowskiej, gdzie pracował mój tata, to był po-
czątek myślenia o sobie jako o artyście. Mó-
wimy o połowie lat siedemdziesiątych, kiedy 
nie było labów i  czarno-białe klisze trzeba 
było wywoływać samodzielnie. Potem była 
cudowna praca z odbitkami - czysta magia.
 
Przesiadywał Pan w OKF-ie?
 
Wtedy nie było OKFu! Był za to Dyskusyjny 
Klub Filmowy „Rumcajs”! To było miejsce, 
w którym w wieku 9 lat stałem się filmowcem. 
Pewnej niedzieli nie dotarła kopia filmu na 
dziecięcy poranek i szef klubu postanowił pu-
ścić film „Amarcord” Federica Felliniego. Nic 
z niego nie zrozumiałem, ale zahipnotyzował 
mnie kompletnie, poczułem, do czego może 
służyć film. To było 47 lat temu. 

Jakie filmy Pan wtedy lubił?
 
Siedemdziesiąte lata XX w. to był fantastyczny 
czas dla polskiego kina. Tworzyli mistrzowie: 
Has, Wajda, Zanussi, Kondriatuk, Leszczyński, 
Hofman, Kluba, Różewicz, Marczewski i wielu 
innych. W sumie wychowałem się na polskich 
filmach i  wyrastam z  nich. Ze światowych 
twórców wybrałem sobie na mistrzów Chapli-
na i Felliniego. 
 
Często Pan bywa teraz w Częstochowie? 
 
Tu mieszkają moi rodzice, rodzina, przyjaciele. 
Chodziłem do liceum im. Traugutta, którego 
absolwentami są również reżyserzy Stanisław 
Różewicz i  Henryk Kluba. Chciałbym bardzo 
nakręcić tu film o  latach 70. Jak znajdę fun-
dusze na taki eksces, to z rozkoszą zrobię taki 
obraz. A może ktoś podpowie mi inną ciekawą 
historię dziejącą się w Częstochowie?
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Seanse planetaryjne odbywają się przy 
alei Armii Krajowej 13/15, praktycznie 
w każdą środę o godz. 18.00. Mogą na nie 
przyjść wszyscy ciekawi wszechświata. 
Grupy zorganizowane, a tych jest sporo, 
mają możliwość umówienia się na po-
kaz w  godzinach dopołudniowych od 
poniedziałku do piątku. W  planetarium 
można zobaczyć nie tylko częstochow-
skie rozgwieżdżone niebo, wolne od ska-
żenia miejskim oświetleniem, ale również 
oglądać niebo z  dowolnego miejsca na 
Ziemi lub z dowolnego miejsca w Ukła-
dzie Słonecznym czy galaktyce. Cała 
wiedza o wszechświecie, jaką dzisiaj po-
siada ludzkość, może być udostępniana 
widzom w  atrakcyjny i  ciekawy sposób. 
Istnieje możliwość oglądania ciał niebie-
skich „oczami” sond kosmicznych i obser-
watoriów orbitalnych. Można podziwiać 
wszechświat w ultrafiolecie, podczerwie-
ni, zakresie radiowym i promieniowaniu 
rentgenowskim. Planetarium gwaran-
tuje podróże przez galaktyki z  dowolną 
prędkością i zapewnia frajdę z oglądania 
płynnie zmieniającego się „kosmicznego 
krajobrazu”.

Tradycyjnie w grudniu, z racji zbliżających 
się świąt Bożego Narodzenia, w repertu-
arze pokazów pojawia się „Tajemnica 
Gwiazdy Betlejemskiej”. To podróż 2000 
lat wstecz do Betlejem, by odnaleźć 
naukowe wyjaśnienie niezwykłego fe-
nomenu na nieboskłonie, który wskazy-
wał drogę Trzem Królom. W  jej ramach 
uczestnicy prześledzą możliwe daty na-

rodzin Chrystusa i  zapiski o  niecodzien-
nych zjawiskach astronomicznych, które 
miały miejsce w tamtym okresie. Spróbu-
ją  ustalić, które z nich mogły być na tyle 
charakterystyczne, by prowadzić mędr-
ców w ich trudnej podróży przez pusty-
nię - od Babilonu aż do samego Betlejem, 
by tam oddać hołd nowo narodzonemu 
Królowi. Ta nowoczesna próba wyjaśnie-
nia bożonarodzeniowej historii zauroczy 
i zafascynuje każdego widza, niezależnie 
od wieku.

Repertuar Planetarium to 11 filmów te-
matycznych, a  wkrótce poszerzy się on 
o  kolejne, nowe pokazy. Każdy znajdzie 
tu coś dla siebie. To szansa, by odkryć, 
jakie cuda kryje przed nami kosmos 
i  przekonać się, jakimi kolorami on  się 
mieni. Zbadać słońce, odkryć kosmiczne 
pokłady lodu i zrozumieć zasadę funkcjo-
nowania teleskopu. Seanse urozmaicane 
są autorskimi pokazami nieba. W Plane-
tarium istnieje możliwość, by bez wzglę-
du na aktualne warunki pogodowe zoba-
czyć na kopule obraz nieba z gwiazdami, 
planetami, mgławicami, Drogą Mleczną. 
Oczywiście organizowane są również po-
kazy nieba z ciekawymi zjawiskami astro-
nomicznymi. Ostatnio była to obserwacja 
tranzytu Merkurego na tle Słońca, który 
miał miejsce 11 listopada. Więcej szcze-
gółów dotyczących działalności często-
chowskiego planetarium można znaleźć 
na stronie: www.kino-sferyczne.pl. 

Marek Nowak 

Z GŁOWĄ
W GWIAZDACH

Częstochowskie planetarium funkcjonuje w ramach 
Wydziału Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych 

Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza. 
Wystartowało pierwszego dnia astronomicznej jesieni 

2006 roku i od tej pory konsekwentnie zabiera starszych 
i młodszych w wirtualne podróże w kosmos. Spełnia ważną 
rolę w przygotowaniu studentów do pracy pedagogicznej 
oraz umożliwia dzieciom, młodzieży szkolnej i wszystkim 

zainteresowanym uczestnictwo w pokazach astronomicznych.
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 Chór Filharmonii 
 Częstochowskiej 

 Collegium Cantorum 
 pod dyrekcją Janusza 

 Siadlaka zajął się 
 kompozycjami Romu-
 alda Twardowskiego. 

 Efektów można 
 posłuchać na wydanej 

 w tym roku płycie 
 „Romuald Twardowski. 

 Sacrum. Profanum”.

„Romuald Twardowski. Sacrum. Profa-
num” to owoc pracy Chóru Filharmonii 
Częstochowskiej Collegium Cantorum 
pod dyrekcją Janusza Siadlaka, przy 
współpracy z samym kompozytorem – 
Romualdem Twardowskim. To nie tyl-
ko tytułowe zbliżenie wartości sacrum 
i  profanum, ale również spotkanie 
dwóch wybitnych osobistości – kom-
pozytora i dyrygenta.

Romuald Twardowski to bardzo silna 
osobowość. Każdy, kto spotkał go na 
swojej drodze wie, że jest bezkompro-
misowy i  bardzo stanowczy – mówi 
Janusz Siadlak, dyrygent chóru Colle-
gium Cantorum. – Pierwszym kompo-
zytorem, którego twórczość nagrałem 
z  Chórem, w  ramach cyklu wydawni-
czego współtworzonego z  wytwórnią 
DUX, był Juliusz Łuciuk. Jest on zupełnie 
inną osobowością – więcej w nim łagod-
ności i spokoju. Przeprowadziłem z nim 
bardzo dużo wielogodzinnych rozmów, 
które płynęły w  różnych kierunkach. 
Natomiast rozmowy z  Romualdem 
Twardowskim były bardzo konkretne, 
zaplanowane i  przemyślane. Te różnice 
między kompozytorami widać doskona-
le w ich twórczości i w naszym podejściu 
do wykonywania ich utworów. Współ-
praca zarówno z Łuciukiem, jak i z  Twar-
dowskim była bardzo twórcza i ważna, 
każda z  nich jednak była inna, miała 
inny rytm, na inne aspekty wykonawcze 
kładliśmy nacisk. 

Album „Sacrum. Profanum” – dofi-
nansowany przez Urząd Miasta Czę-
stochowy oraz Ministerstwo Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego w ramach 
programu „Muzyczny Ślad” – zwra-
ca uwagę na ważny i  pokaźny wkład 
Twardowskiego w  rozwój polskiej 
muzyki chóralnej. Dlatego możemy 
posłuchać utworów pochodzących 

z  różnych okresów twórczości kom-
pozytora, jak chociażby: „Nokturny” 
I i II (z 1960 roku), „Kołysanki” I i II (1960 r.), 
„Carmina de mortuis” (1961 r.), „La-
mentationes” (1979 r.), „Mały koncert 
na orkiestrę wokalną” (1988 r.) i „Wsia-
koje dychanije” (1996 r.), ale również 
młodsze kompozycje, takie jak „Chwali, 
dusze moja, Gospoda” (2000 r.), „Błago-
sławi dusze moja, Gospoda” (2005 r.), 
„Cantus sancti Casimiri” (2012 r.) czy też 
„Exultate, jubilate” (2017 r.).

Utwory na płycie to przegląd bardzo 
różnorodnej twórczości Twardowskiego. 
Kompozytor przez lata swojej działalno-
ści nie skupiał się tylko na jednym stylu 
i  jednym gatunku, eksplorując nowe 
muzyczne tereny – dodaje Siadlak. – 
Na albumie znajduje się zatem muzyka 
zarówno świecka, jak i sakralna. Wśród 
utworów świeckich warto wymienić 
doskonały „Mały koncert na orkiestrę 
wokalną”, który razem z Collegium Can-
torum, wtedy Chórem Akademickim, 
nagraliśmy w  1996 roku. Powrót do 
tego utworu wywołał wiele wspomnień. 
To był początek drogi mojego zespołu, 
niewątpliwie bardzo ciekawy czas, do 
którego z  przyjemnością wracam we 
wspomnieniach. Innym z utworów, któ-
ry pojawił się na płycie, a z którym zespół 
miał już do czynienia, jest „Wsiakoje Dy-
chanije”. Utwór ten zapewnił nam na-
grody na prestiżowym Festiwalu Muzyki 
Cerkiewnej „Hajnówka”.

Przedpremierowy koncert z  muzyką 
z „Sacrum. Profanum”, odbył się 10 paź-
dziernika w  Filharmonii Częstochow-
skiej. Premierowo Chór Collegium 
Cantorum wystąpił 20 października 
w  Bazylice Świętego Krzyża w  War-
szawie. Album „Romuald Twardowski. 
Sacrum. Profanum” jest już dostępny 
w sprzedaży.                                             mw

MOJA PRZYJACIÓŁKA 
MARYNIA
Teatr nieoczywisty - młodsi 
i starsi częstochowscy widzowie 
znają go już doskonale. Swoje 
spektakle prezentował na Festiwalu 
Bajki, podczas Nocy Kulturalnej czy  
w ramach cyklu „Aleje - tu się dzieje!”.  
Tym razem przygotował dla 
nas przedstawienie inspirowane 
prawdziwą historią.

„Lalka Irenki” nawiązuje do życia izraelskiej 
poetki Irit Amiel, która swoje dzieciństwo 
spędziła w naszym mieście. Już 1 grudnia  
o godzinie 17.00, w Kamienicy Mieszczańskiej 
przy ul. Katedralnej 8, gdzie mieści się siedziba 
Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów, 
będziemy mogli zobaczyć pierwszą odsłonę 
spektaklu. Kolejna czeka nas 18 grudnia o go-
dzinie 18.00, w Ośrodku Promocji Kultury „Gau-
de Mater”. Jolantę Stanisz, autorkę scenariusza, 
postać poetki inspirowała od dawna. Irit, czyli 
Irenka Librowicz, jako kilkuletnia dziewczynka 
wylosowała na loterii charytatywnej wymarzo-
ną nagrodę – lalkę. I właśnie lalka Marynia staje 
się narratorką opowieści o życiu dawnej, przed-
wojennej Częstochowy - mieście, w którym sklep 
bławatny Pana Librowicza mieścił się obok studia 
fotograficznego Pana Sztuki i salonu optycz-
nego Pana Soczka. Wiele się zmieniło od tam-
tych czasów - zmieniły się sklepy, ulice (choć nie 
wszystkie), zmieniło się codzienne życie. Ale tak 
samo jak niemalże sto lat temu dzieci mają swoje 
marzenia, własny ogląd świata, tak samo swoje 
tajemnice powierzają ukochanym przyjaciołom-
-zabawkom, słuchają czytanych przez rodziców 
baśni - również H.Ch. Andersena - jak mała Irenka 
z opowieści. Ta historia mogła być historią wielu 
dzieci w wielu miastach, gdzie zdarzały się po-
dobne sytuacje, podobnie wyglądały domy i życie 
codzienne. Ważnym jest jednak, by tamten czas  
i ludzie mieli swoje stałe miejsce w pamięci miesz-
kańców Częstochowy. To przesłanie stało się mo-
tywacją do zrealizowania „Lalki Irenki”, spektaklu 
dla najmłodszych widzów – mówi scenarzystka.
Historia żydowskiej dziewczynki z ubiegłego 
wieku przeniesiona w przestrzeń dzisiejsze-
go miasta odsłania jego podwaliny, korze-
nie, historie. Niewielu mieszkańców pamięta  
o swoich żydowskich sąsiadach. Czy naprawdę 
wiemy, że budynek dzisiejszej filharmonii po-
wstał w latach 60. XX wieku na fundamentach 
spalonej przez Niemców synagogi? Czy mamy 
świadomość, że w naszym mieście było czwar-

te co do wielkości getto, z którego około 40 
tysięcy osób zostało wywiezionych do obozu 
zagłady w Treblince? Ci, którzy zostali, egzy-
stowali w obozie pracy przymusowej zwanym 
małym gettem, a niezdolnych do pracy (osoby 
starsze i dzieci) rozstrzelano na cmentarzu ży-
dowskim. Oczywiście spektakl kierowany do 
małego widza nie opowie historii tysięcy ofiar 
niemieckich zbrodni z czasów II wojny świato-
wej. Bohaterka jest jedna i jej historia dotyczy 
lat przedwojennych. Jest to opowieść dziec-
ka dla innych dzieci. Historia o codziennych 
smutkach, lękach, ale i o marzeniach oraz rado-

ściach. Jednak dorośli widzowie powinni pa-
miętać, że podczas II wojny światowej Irit prze-
bywała w częstochowskim getcie, a jej rodzice 
i najbliższa rodzina zginęli w Treblince. Ten kon-
tekst pozwoli również dorosłemu widzowi od-
naleźć w tym spektaklu ważną historię.  
Teatr nieoczywisty to nie tylko spektakle, ale tak-
że cykliczne warsztaty dla dzieci, które pozwalają 
dostrzegać, że przedmioty, które nas otaczają 
mogą być niejednokrotnie bardzo nieoczywiste 
i mieć zupełnie inne zastosowanie niż to docelo-
we i bardzo dobrze nam znane – mówi Katarzy-
na Linke, która współtworzyła spektakl. – Na 
przykład w kilka chwil łyżka kuchenna może się 
przemienić w księżniczkę... Wystarczy odrobina 
wyobraźni. Bo w teatrze nie ma ograniczeń, moż-
na puścić wodze fantazji i tworzyć bez końca. 
W teatrze nawet to, co już odeszło, może po-
wrócić, żyć tu i teraz, dopóki my jako widzowie 
będziemy chcieli w tym życiu uczestniczyć  
i o nim pamiętać. 

Sylwia Góra
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NIE TYLKO
AKTOR

ROZMOWA

20 lat temu zakotwiczył 
w Częstochowie i w Teatrze 
im. Adama Mickiewicza. 
Na scenie był już Diabłem, 
Rakiem, Iwanem Łomowem, 
a ostatnio wciela się w rolę 
Kornela w komedii „Testosteron”.  
W tym roku Sebastian Banaszczyk 
obchodzi jubileusz swojej pracy.

Magda Fijołek: Przyznał Pan, że na nasze 
spotkanie chciał przyjść w koszulce z napi-
sem „Świdnica”. Po tylu latach mieszkania 
w  Częstochowie, nadal czuje się Pan silnie 
związany ze swoim rodzinnym miastem? 

Sebastian Banaszczyk: Tę koszulkę chciałem 
założyć celowo, żeby zasugerować Pani pyta-
nie. Kocham Świdnicę, to miasto zbudowane 
w średniowieczu, z charakterystycznym rozkła-
dem ulic wokół rynku, z zabytkami, które sięga-
ją kilkuset lat w przeszłość. Daje mi to wszystko 
możliwość obcowania z historią i kulturowym 
dorobkiem średniowiecza. Ta epoka kojarzy mi 
się z kulturą niesamowicie wysoką. Żyli w niej 
ludzie o wyjątkowym poziomie duchowym, my 
w tej chwili w porównaniu z nimi jesteśmy upa-
dłymi aniołami. Jestem również pasjonatem 
muzyki średniowiecznej. Tak samo malarstwo 
średniowiecza jest moim zdaniem wybitnym 
osiągnięciem ludzkiego ducha w  sztuce. Bez 
średniowiecza nie byłoby renesansu.

Czyli to zainteresowanie historią, sztuką 
i kulturą średniowiecza to jest Pana drugie 
życie po aktorstwie?

Tak. Mam w domu setki płyt, większość kolekcji 
to muzyka klasyczna, a przeważająca jej część 
to właśnie muzyka średniowiecza. Co roku od-
krywane są nowe utwory. Mistrzowie, którzy 
zajmują się muzyką dawną, interpretują je i wy-
dają na płytach, a ja się nimi cieszę. 

A nie ma Pan poczucia, że ktoś się pomylił 
i  wyjął Pana z  epoki średniowiecza, a na-
stępnie przeniósł do współczesności?

Nie, ja lubię moment, w którym żyję. Choć nie 
do końca akceptuję to, co wyprawiamy teraz 
jako gatunek... W przeszłości zaś odnajduję wy-
tchnienie od współczesności...

Na scenie teatralnej jest Pan już 20 lat. To dla 
Pana jakaś granica, czas podsumowań, czy 
też nie zwraca Pan na to uwagi?

Nie przywiązuję do tego większej wagi. Na pew-
no jest to jakaś miara czasu. Jednak czy to ma 
jakiekolwiek znaczenie, czy to jest 20 czy 21 lat? 
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Na przestrzeni tych lat są role, która są dla 
Pana najważniejsze?

Nie wiem, czy nazwałbym je najważniejszymi, 
ale najchętniej wspominam trzy takie kreacje. 
Pierwsza to Diabeł-Doktor w „Kordianie”, dlate-
go, że to prawdziwie klasyczny, wysokich lotów 
repertuar. Druga taka rola to Rak z  „Patrz, słońce 
zachodzi” - nowotwór, personifikacja choroby, 
która co prawda występuje w świecie realnym, 
ale jako postać na scenie jest zupełnie abstrak-
cyjna. Trzecią rolą jest Iwan Łomow w spektaklu 
„Czechow: żarty z życia”. Na to, że lubię te role, 
miała też wpływ praca z konkretnymi osobami.

Czechow i Kordian... Lubi Pan klasyczny re-
pertuar w teatrze?

Lubię każde zadanie, łącznie z rolami w przed-
stawieniach dla dzieci. Kontakt z dziećmi to bar-
dzo cenne doświadczenie dla aktora. W swoim 
zawodzie lubię spotkania z drugim człowiekiem 
– widzem oraz partnerem na scenie. Nie dzielił-
bym też repertuaru na klasyczny i współczesny.  
Każda dobra sztuka jest interesującym wyzwa-
niem, ale przyznam, że za repertuarem zwanym 
klasycznym trochę tęsknię. 

Od początku listopada kreuje Pan główną rolę 
w  „Testoteronie” Andrzeja Saramonowicza, 
wyzwoliła ona w Panu większy testosteron?

Nie. Ponieważ wydaje mi się, że testosteron 
wydzielamy przede wszystkim w  kontaktach 
z  kobietami. Nasz spektakl ma zaś męską ob-
sadę, więc nie było powodu, by rozwijać pawie 
ogony. Byliśmy w swoim gronie, w którym się 
lubimy, więc nie włączał się też testosteron-
-agresor. Dlatego przez dwa miesiące na spokoj-
nie, twórczo i wesoło pracowaliśmy nad przed-
stawieniem. A testosteron wyzwolił się pewnie 
dopiero wtedy, gdy na widowni zasiadły panie. 

Czyli uważa Pan, że testosteron wyzwala się 
tylko wtedy, gdy ma się do czynienia z płcią 
przeciwną?

W  konflikcie z  innym mężczyzną testosteron 
chowa nam ogon pawia, który przeszkadzałby 
w walce, a wyciąga kły i pazury, przygotowując 
organizm do skoku - ataku lub ucieczki.

A ucieczka  leży w Pan naturze?

Hmmm... Tuż przed ostatecznym terminem 
podarłem podanie, które miałem przygoto-
wane do złożenia na PWST. Po prostu nagle 
zmieniłem decyzję. Rano moja mama miała 
mnie odwieźć na przystanek, jednak kiedy 
mnie obudziła, poinformowałem ją, że nie będę 
zdawał. Powiedziała wtedy parę mądrych rze-
czy, które okrasiła mocnymi słowami. Sens tej 
wypowiedzi był taki, że jeśli nie spróbuję, będę 

żałował do końca życia. Zabrała mnie niemal 
siłą do dyrektora liceum, a on na szybko wypeł-
nił dokumenty jeszcze raz. Potem wsiadłem do  
PKS-u i złożyłem je na uczelni. Egzaminy zdałem 
za pierwszym razem, no i jestem aktorem. 

Czemu chciał Pan zrezygnować?

Ze strachu przed upokorzeniem. Egzaminy do 
szkoły teatralnej były wtedy przed innymi eg-
zaminami na studia wyższe, bałem się, że wrócę 
do Świdnicy przegrany i będę musiał spojrzeć 
kolegom i  rodzinie w  oczy. Testosteron chyba 
kazał mi wtedy uniknąć domniemanej porażki.

Ale to nie testosteron sprawia, że ucieka Pan 
z miasta?

Oczywiście, że nie on. Mam taki zawód , że pra-
cuję wtedy, kiedy jestem w  pracy potrzebny. 
Daje mi to możliwość, by każdą wolną chwilę 
wykorzystywać na kontakt z  naturą. Często-
chowa jest  miastem, które taki kontakt ułatwia. 
Wystarczy, że wsiądę do autobusu i za około 20 

minut jestem na Jurze, gdzie mogę chodzić po 
lesie. Jestem wtedy szczęśliwy. Lubię też jeździć 
w Karkonosze. To moje ukochane góry.

Porozmawiajmy jeszcze o  Pana wcieleniu 
muzycznym. Kiedy Pan je w sobie odnalazł?

Zawsze chciałem robić muzykę. Już jako dziecko 
miałem małą plastikową gitarkę, potem pudło 
akustyczne. Zamykałem się w pokoju, uszczelnia-
łem drzwi, włączałem magnetofon i nagrywałem 
swoje utwory. Wtedy na nieszczęście chciałem 
być wokalistą. Po latach zniszczyłem te taśmy, 
żeby nikt nigdy ich nie usłyszał. W liceum miałem 
gitarę elektryczną i z kolegą założyliśmy zespół. 
Potem przygoda z muzykowaniem się skończyła 
z powodu studiów aktorskich. Dopiero po nich, 
kiedy miałem więcej czasu i pojawiły się kompu-
tery osobiste, odkryłem, że muzykę można robić 
w  pojedynkę. Wewnętrzny głos powiedział mi: 
spróbuj, może coś z  tego powstanie. Okazało 
się, że moja pierwsza płyta znalazła bardzo szyb-
ko wydawcę i spotkała się z dobrym odbiorem 
w Polsce oraz na świecie. Dało mi to dobrą ener-
gię do tego, by tworzyć dalej. Dzięki internetowi 
moja muzyka dociera  wszędzie (ma ona fanów 
chociażby w Australii czy Nowej Zelandii), jednak 
koncertuję sporadycznie, wolę pracę studyjną. 

W świecie muzycznym funkcjonuje Pan jako 
Bionulor?

Ta nazwa wzięła się z prozy Guillaume Apollina-
ire’a. Bionulor to imię, jakie nadał rybie leżącej 
na kuchennym stole młody bohater jednego 
z opowiadań. Spodobało mi się ono w czasach, 
kiedy jeszcze nie planowałam jego użycia jako 
pseudonimu artystycznego. Kiedy w 2006 roku 
wymyśliłem sobie  autorski projekt muzyczny, 
wykorzystanie tej nazwy było oczywiste, choćby 
dlatego, że funkcjonowała już w moim adresie 
mailowym. Muzyka, jaką tworzę, jest muzyką 
elektroniczną, ale nie w popularnym  znaczeniu 
tego terminu. Nie gram na syntezatorach. Moja 
twórczość wpisuje się w tradycję używania urzą-
dzeń elektronicznych do kreowania i  obróbki 
dźwięku... Polska ma fantastyczny dorobek w tej 
muzycznej dziedzinie – Eksperymentalne Stu-
dio Polskiego Radia. Pewnego razu usłyszałem 
program pana Marka Zwyrzykowskiego, który 
prezentował różnego rodzaju kolaże dźwiękowe 
i archiwalia. Słuchałem tego z zapartym tchem.

Przybył Pan do Częstochowy z  daleka, ale 
chyba czuję się Pan tu dobrze? W końcu pra-
cuje Pan w naszym  teatrze już 20 lat.

Tak, żyje mi się tu dobrze. Lubię swoją pracę, 
swój „zakład pracy”, otoczenie, w  którym żyję. 
To więcej niż wygrać milion na loterii. Wychodzę 
z  mieszkania, stawiam pierwsze trzy kroki na 
ulicy i czuję się szczęśliwy. Jak w pieśni Kocha-
nowskiego: spokojnie mi tu i wesoło. Odpukać.



Szopka krakowska to smukła, wielopo-
ziomowa i bogato zdobiona konstrukcja, 
wykonana z  lekkich materiałów. Cechuje 
się, zwłaszcza obecnie, nagromadzeniem 
zminiaturyzowanych elementów charak-
terystycznych dla zabytkowej architektu-
ry Krakowa. Najczęściej odwzorowywane 
są Kościół Mariacki i Katedra Wawelska. 

Zwyczaj budowania szopek wywodzi się 
z  tradycji statycznych szopek świątecz-
nych oraz jasełek, wystawianych w  ko-
ściołach w okresie świąt Bożego Narodze-
nia. Całość miała służyć za godne miejsce 
przedstawienia wielkiej tajemnicy Naro-
dzin Syna Bożego. Pierwsze konstrukcje 
tego typu powstały w  połowie XIX w. 
i tworzyli je cieśle oraz murarze z podkra-
kowskich okolic, głównie ze Zwierzyń-
ca, którzy potrzebowali dodatkowego 
zajęcia w czasie martwego sezonu bu-
dowlanego. Ponadto w  okresie świąt 
chodzili z szopkami po domach. Duże 
– wyposażone często w ruchome ele-
menty, oświetlenie, zmienne tła itp. – 
służyły do odgrywania inscenizacji ja-
sełkowych. Małe z kolei można było 
umieścić pod choinką. Od drugiej 
połowy XIX w. w  Krakowie zaczął 
wyodrębniać się swego rodzaju 
odrębny cech szopkarzy.

Najstarsza zachowana w  zbio-
rach Muzeum Etnograficznego 
w  Krakowie szopka krakow-
ska została zbudowana w  la-
tach 90. XIX w. przez murarza 

z  Krowodrzy – Michała Ezenekiera. Jest 
duża i  masywna, ma 226 cm wysokości,  
150 cm szerokości i  40 cm głębokości. 
Stała się wzorem dla innych szopek, które 
tworzą styl współcześnie nazywany sty-
lem ezenekierowskim.

Tradycję budowy szopek przekazywano 
z  pokolenia na pokolenie. Na przykład 
Walenty Malik, pierwszy przedstawiciel 
rodu Malików – jednego z  wielu rodów, 
obok np. Markowskich, Głuchów czy Pa-
czyńskich – tworzył szopki już w  1923 
roku. Jego syn – Włodzimierz, a  także 
wnuk Stanisław wielokrotnie brali udział 
i  zwyciężali w  konkursie szopek krakow-
skich. Warto zwrócić uwagę, że podczas 
częstochowskiej wystawy będzie można 
podziwiać dwie szopki wykonane przez 
członków tego rodu.

Na wystawie prezentujemy 20 szopek ze 
zbiorów Muzeum Krakowa. Najstarsza 
pochodzi z 1967 roku, a najnowsza z ostat-
niego konkursu z  2018 roku – tłumaczy 
Agnieszka Ciuk-Koćwin z Działu Etnografii 
Muzeum Częstochowskiego, kuratorka 
wystawy. – Największa szopka ma ponad 2 
metry wysokości, a najmniejsza 19 cm, choć 
zdarzają się szopki wykonane misternie na 
łyżeczce do herbaty. Uzupełnieniem eks-
pozycji są filmy pokazujące, jak buduje się 
szopkę, przestawiające rody szopkarzy oraz 
historię konkursu na najpiękniejszą szopkę 
krakowską.

W pierwszej połowie XX w. tradycja cho-
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Wpisane na Reprezentatywną Listę Niematerialnego 
Dziedzictwa Kulturowego UNESCO szopki krakowskie 

już wkrótce będzie można oglądać w Muzeum 
Częstochowskim. Tej niezwykłej okazji doczekamy się 

10 grudnia w miejskim Ratuszu.

JEDNYM OKIEM DARIUSZ DĄBROWSKI

SZOPKI
KRAKOWSKIE

W CZĘSTOCHOWIE

Michał Wincencik, 
1985 r., Muzeum Krakowa

dzenia z szopką zaczęła zanikać. W związku 
z  tym w  1937 roku –  z  inicjatywy Jerzego 
Dobrzyckiego, wielkiego miłośnika krakow-
skich tradycji i zwyczajów – zorganizowano 
I Konkurs na Najpiękniejszą Szopkę Krakow-
ską, który spowodował odrodzenie się trady-
cji budowania szopek. W tym roku odbędzie 
się już 77.  edycja konkursu. Od 2014 roku 
krakowskie szopkarstwo znajduje się na kra-
jowej liście niematerialnego dziedzictwa kul-
turowego, z kolei w 2018 roku zostało także 
wpisane, jako pierwsze polskie zjawisko, na 
Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kultu-
rowego UNESCO. Szopki krakowskie cieszą 
się dużym zainteresowaniem w całym kraju. 
Największym kolekcjonerem szopek są Mu-
zeum Krakowa oraz Muzeum Etnograficzne 
w Krakowie.

Otwarcie wystawy „Szopki krakowskie z  Mu-
zeum Krakowa” w  Muzeum Częstochowskim 
w Ratuszu nastąpi 10 grudnia o godzinie 18.00. 
Wstęp na wydarzenie jest wolny. Szopki będzie 
można podziwiać do 2 lutego 2020 roku.   mw
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WYSTAWA



fotografii smartfonowej. Podobnie z metalem, 
chociaż on do mainstreamu nigdy się nie pchał. 
Potem nabrałem do tego świata nieco dystansu 
i poszedłem dalej - zainteresowałem się malo-
waniem jakichś samoróbek z opon, maszyn. I to 
wszystko powoli ewoluuje. Teraz mam wysta-
wę w Galerii Dobro w Olsztynie, na której wy-
stąpi zespół metalowy. Wpadłem też na pomysł 
cyklu trzech obrazów z motywem kozła, który 
bardzo często pojawia się na okładkach płyt 
metalowych. Myślę, że będę teraz szukał kon-
kretnych motywów i chcę je eksplorować. 

Ten świat, który stworzyłeś na swoich obrazach, 
zaczął żyć trochę poza Tobą. Stał się odrębny. 
Może teraz łatwiej Ci będzie określić Twój sto-
sunek do niego – czy jest on bardzo serio, czy 
raczej nieco ironiczny, trochę w cudzysłowie?

Elementy związane z  muzyką metalową to 
jakieś moje codzienne doświadczenia. Od lat 
słucham tego gatunku, a  z  czasem zacząłem 
schodzić coraz bardziej do podziemia. Słucham 
teraz raczej metalu undergroundowego. Jest to 
muzyka mocna, często chamska i prymitywna, 
ale jednocześnie niczego nie udająca. Tworzona 
przez ludzi, którzy za pomocą jak najprostszych 
środków wyrazu chcą przekazać swoje emocje. 
Oczywiście jest też tak, że ja się z tego trochę na-
bijam. Ale jednocześnie jestem fanatykiem. 

A jak to jest z tytułami Twoich prac? Najpierw 
w  ogóle ich nie nadajesz, a  potem stają się 
one oddzielnymi historiami, które mogą spo-
kojnie funkcjonować obok obrazu. 

Chciałem trochę odejść od takiej prostolinijnej in-
terpretacji tego, co jest na obrazie. Tytuły były za-
zwyczaj absurdalne. Na początku to był chaos, zle-
pek skojarzeń, powstawały pod wpływem chwili. 
Zawsze denerwowali mnie choćby surrealiści 
starszego pokolenia, którzy malowali natchnione 
pejzaże i tytułowali je np. „Modlitwa w krzakach”. 
Ale w końcu to porzuciłem i teraz jestem jednak 
bardziej konkretny – tytuł bardziej współgra z ob-
razem, ale nie opisuje go i nie tłumaczy. 

Wspomniałeś już „Wyroby” i  Olgę Drendę. 
Dla niej Nagroda Literacka Gdynia była 
z pewnością dużą zmianą, a czy czujesz, że 
ta nagroda wpłynęła też pośrednio na Cie-
bie? W końcu bez wykorzystania fragmentu 
Twojego obrazu „Muzycy trzecioligowej ka-
pelki piłującej cyber-industrial metal” to nie 
byłaby taka sama książka.      

Bardzo się cieszę z nagrody dla Olgi. To było na-
prawdę niezwykłe zrządzenie losu, że się z  tym 
tak spasowaliśmy. Czytałem akurat jej „Ducholo-
gię”, zobaczyłem wywiad z Olgą, w którym bardzo 
tajemniczo wspomniała, że pracuje nad „Wyroba-
mi”. Ja wtedy zaczynałem pierwszy obraz z tego 
cyklu i zapaliła mi się od razu lampka. Napisałem 
do niej i potem wszystko szybko się potoczyło. 

Mówiąc o  wyrobach, myślę: niesamowitość, 
ale też zbieractwo, kolekcjonerstwo. Jesteś 
zbieraczem?  

Nie, jestem raczej minimalistą. Nie gromadzę też 
prac innych osób. Wolę mieć puste ściany, bo nie 
lubię żadnych obciążeń intelektualnych. Posia-
danie zbyt wielu przedmiotów mnie męczy, ale 
robię teraz pierwszą wyrobową rzeźbę z gumia-
ków, która będzie przedstawiać kozła. Lubię też 
motyw muchomora w  różnych konfiguracjach. 
Myślę również nad jakąś większą rzeźbą. 

Na okładce poczytnej książki już jesteś. Do-
datkowo znalazłeś się też w podręcznikach  

szkolnych! Mam tu oczywiście na myśli Two-
je ilustracje do „Cyberiady” Lema...    

To w ogóle nie wyszło z mojej inicjatywy. Wiosną 
odezwało się do mnie wydawnictwo z propozycją 
umieszczenia w podręczniku do polskiego trzech 
prac, które wisiały dość długo na mej stronie. Moja 
wizja „Cyberiady” widocznie się spodobała, te ilu-
stracje mają trochę inny klimat od nadwornego, 
świetnego rysownika Lema - Daniela Mroza, ale 
do dziś jestem zadowolony z tego krótkiego cyklu 
i bardzo się cieszę, że zostaną przypomniane. Na 
studiach myślałem nawet przez chwilę, że będę 
robił ilustracje, ale nie lubię projektować w kom-
puterze. Zostało więc malarstwo. 

„Kiedy metalówa widzi na czacie  » Wyświetlone « a seksowny metal nadal nie odpisuje”
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NA POCZĄTKU
BYŁ CHAOS
Rozmawiamy z Markiem Rachwalikem - artystą wizualnym, 
który zajmuje się przede wszystkim malarstwem 
i rysunkiem. Absolwentem częstochowskiego Liceum 
Plastycznego i Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. 
Zdobywcą m.in. wyróżnienia Magazynu Szum na 43. Bielskiej 
Jesieni oraz Grand Prix 6. Triennale Malarstwa im. Mariana 
Michalika, na co dzień mieszkającym w Kłomnicach.

Sylwia Góra: Co jest Twoim naturalnym śro-
dowiskiem? Twoim sposobem wyrażania, 
opowiadania o sobie, o tym, co Cię otacza?   

Marek Rachwalik: Chyba właśnie wieś, miej-
scowość, w której mieszkam. Nie jest to oczy-
wiście przestrzeń, gdzie znajduje się tylko trzy-
dzieści domów, ale jednak to rodzaj jakiegoś 
odseparowania, które towarzyszyło mi w zasa-
dzie od zawsze. Jako dziecko i młody chłopak 
nie miałem zbyt wielu znajomych, raptem trzy 
osoby, z którymi do dziś utrzymuję kontakt. Ta 
niewielka liczba bodźców i „rozpraszaczy” spra-
wiła, że zawsze żyłem w swoim świecie. Książki. 
Muzyka. W zasadzie do dzisiaj mi to zostało. Je-
stem raczej typem tzw. outsidera. 

Czyli miejsce, w  którym tworzysz, ma dla 
Ciebie znaczenie? Nie mógłbyś mieszkać na 
przykład w Warszawie, Paryżu, Tokio?   

Z  natury nie jestem podróżnikiem. Byłem 
w Niemczech na stażu i jeżdżę regularnie na 
festiwal metalowy Brutal Assault do Czech. 
I to by było na tyle. Nigdy nie byłem gościem, 
którego gdzieś nosiło. Mieszkałem przez 
osiem lat w  Katowicach, ale przy miastach, 
które wymieniłaś to są obrzeża, bo w piętna-
ście minut można było się znaleźć na odlu-
dziu. Nie mam doświadczenia życia w ultra- 
wielkiej aglomeracji i trudno mi powiedzieć, 
czy byłoby to dobre środowisko dla mojej 
twórczości. 

No właśnie. A kiedy myślisz o swojej twór-
czości, myślisz: szuka przedstawieniowa, 
narracyjna, abstrakcyjna, konceptualna, 
zaangażowana? 

Kiedy myślę i mówię o swojej sztuce, nie uznaję 
raczej żadnych granic. Sam zajmuję się głów-
nie malarstwem i można powiedzieć, że to jest 
najbardziej „zdziadziała” technika. Świat muzyki 
jest także tym, z czego czerpię dużą inspirację. 
Jestem niespełnionym perkusistą. Mam perku-
sję od dziesięciu lat i coś tam próbuję grać. Od 
trzech lat maluję cykl zainspirowany metalem. 
Czyli pojawił się wątek narracyjny, zapoczątko-
wany już w  tytułach.  Nigdy mnie nie intere-
sowało pokłosie Grupy Ładnie, które domino-
wało, kiedy byłem na studiach. Trochę mnie to 
nudziło i zawsze szukałem w innych rejonach. 
Bardziej w abstrakcji. Metalowa autofotografia 
to również jakieś kolejne narzędzie w wyraża-
niu. Z  zaangażowanym konceptualistą mam 
raczej mało wspólnego, chociaż kto wie, co 
nastąpi.

A jak długo szukałeś swojego języka w sztu-
ce, który dzisiaj jest już bardzo indywidual-
ny i rozpoznawalny? 

Bierze się to chyba z tego, że zacząłem malować 
bardzo wcześnie. Oleje dostałem od mojej cioci, 
gdy miałem osiem czy dziewięć lat. Wcześnie 
zacząłem szukać, ale przechodziłem przez wie-
le etapów. Miałem też czas zastoju. Na przykład 
w liceum ani razu nie pomyślałem, że mógłbym 
malować, bo strasznie mnie to męczyło. Byłem 
wtedy nastawiony na ceramikę. Dopiero na dru-
gim roku studiów złapałem bakcyla. Poznałem 
nowych ludzi, którzy byli niezwykle kreatywni, 
zacząłem czytać komiksy. W domu miałem spo-
ro książek przyrodniczych, które były bardzo 
barwne i myślę, że na tym wczesnym etapie to 
one zaszczepiły we mnie myślenie abstrakcyj-
no-surrealistyczne. Ale w malarstwo wkręciłem 
się dopiero na studiach. 

Surrealizm i abstrakcja, świat natury i tech-
niki – wybuchowa mieszanka. W  życiu 
i sztuce. Dokąd Cię to zaprowadziło?

Nie wiem, czy to akurat jest najważniejsze. Dla 
mnie połączenie folkloru z psychodelą, muzyką 
metalową jest chyba ciekawsze. Zaintrygowało 
mnie to, że w kulturze te sfery są ciągle omijane 
szerokim łukiem i  traktowane trochę wstydli-
wie jak disco polo. Np. wyroby, które opisała 
Olga Drenda. Dzięki jej książce zrobiło się o nich 
głośno, ludzie się nimi zaciekawili i docenili kre-
atywność twórców. Wcześniej były one raczej 
na totalnym estetycznym marginesie, może 
jedynie Hasior swoimi fotografiami wprowa-
dził je do szerszej perspektywy. Na dobre wy-
płynęły jednak do mediów dopiero w czasach 

„Black/death metalowa machina do mielenia 
głupiego, ludzkiego tałatajstwa”

Porównanie bicków black/death metalowca i synthpopowca
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LOKALNE GRANIE

Magda Fijołek: Z  tego co wiem, udziału 
w „Mam Talent” zupełnie nie planowałaś.

Ana Andrzejewska: To prawda, cały ten rok 
upływa mi na nieplanowaniu. W  ostatnich 
latach próbowałam bardzo wielu trendów 
w  muzyce i  byłam otwarta na wszystko. 
Mimo że nie było mnie medialnie widać, 
sporo w  tym czasie pracowałam z  muzy-
kami, przebywałam w studio. W Warszawie 
dużo się nauczyłam, jednak równocześnie 
zagubiłam kierunek, w którym chciałam po-
dążać. Bardzo się starałam i słuchałam zdań 
wszystkich, ale nie czułam siebie w  pio-
senkach, które pisałam. Muzyka przestała 
mi sprawiać przyjemność. Stała się moim 
przekleństwem. Postanowiłam wrócić do 
Częstochowy, choć tego powrotu bardzo 
się obawiałam - oceniania mnie, pytań, co 
z karierą. Udało mi się jednak od tych wąt-
pliwości uciec. Odpoczęłam i  odnalazłam 

na nowo przyjemności z obcowania w mu-
zyce i z muzyką.

Coś lub ktoś Ci w tym pomógł?

Wyciszenie, przyjaciele i nieplanowane spo-
tkanie z  Bartkiem Bednarkiem. Po prostu 
przyszedł on do mnie, zaczęłam śpiewać 
piosenki przy jego akompaniamencie i  do-
skonale się zgraliśmy. Bartek pomógł mi do-
kończyć utwór, który miałam na warsztacie 
– było to „Stuck in love”. W kwietniu wrzuci-
łam go do sieci, a  później zaśpiewałam na 
castingu do programu „Mam talent”. Potem 
niespiesznie nagraliśmy cover piosenki Da-
wida Podsiadło, który poszybował wysoko 
i miał dużo odsłon na moim kanale w inter-
necie. To nas zaskoczyło, ale jednocześnie 
dało energię do dalszej współpracy. Naszą 
zasadą jest tworzenie zgodnie z tym, co czu-
jemy w sercach. Muzyka, która teraz do mnie 
wróciła, jest dokładnie tym, czego szukałam 
a myślałam, że już nie znajdę. Jest  odzwier-
ciedleniem tego, że jestem bliżej siebie

Wróćmy jednak do „Mam talent”. Jak do 
niego trafiłaś, skoro zupełnie nie plano-
wałaś?

Jechałam samochodem z moją przyjaciółką 
i  w  telefonie mignęło mi gdzieś ogłoszenie 
o castingu do programu. Tak od niechcenia 
wysłałam zgłoszenie, nawet nie wypełniłam 
go w całości. Wrzuciłam do niego link do mo-
jej piosenki. Godzinę po wysłaniu otrzyma-
łam telefon i się zaczęło. Gdy podczas moje-
go występu Małgorzata Foremniak włączyła 
złoty guzik, dostałam turbodoładowanie. To 
złote confetti, które na mnie spadło, to była 
super chwila.

Piosenka, którą wykonałaś w półfinałach, 
była napisana z myślą o występie w nich?

„Angel” jest o aniele, który wychodzi z mro-
ku. Tekst przeleżał trochę w  szufladzie, bo 
w tamtym czasie nie umiałam do niego po-
dejść. Po tych ostatnich, trudnych miesią-
cach wpadł mi on znów w ręce i na nowo go 
przeczytałam. Tym razem trafił w punkt.

W finale zaśpiewałaś piosenkę „Doubts”... 

To z  kolei piosenka, do której sama napi-
sałam tekst. Słowa w  refrenie mają ważne 
przesłanie: nie trać głowy. One też są tym, co 
mam aktualnie w sobie. 

Co dają Ci występy w takich programach 
jak „Mam talent”, czy wcześniej w „The Vo-
ice of Poland”?

Każda praca w telewizji to ważne doświad-
czenie i trudne zadanie. Nie porównywała-
bym jednak tych dwóch programów, bo są 
to dwa różne formaty. Udział w „The Voice 
of Poland” pozwolił mi nabrać doświadcze-
nia, wzmocnił mnie. Była to bardzo absor-
bująca lekcja, która zajęła kilka miesięcy 
mojego życia. Byłam wtedy zdana tylko na 
siebie i po raz pierwszy musiałam poradzić  
sobie z  tak dużą ilością hejtu i  zmęczenia. 
Natomiast „Mam talent” toczy się spokoj-
niej, choć hejt również się pojawia. Krytycy 
nie potrafią sobie jednak wyobrazić, jak to 
naprawdę jest, gdy stajesz przed jury oraz 
publicznością, mając w głowie, że to jest ta 
jedna, jedyna szansa. Nie będzie powtórek. 
Włącza się pięć kamer i wiesz, że ogląda Cię 
kilka milionów ludzi. To jest niesamowicie 
stresujące.

Co po programie?

Niedługo wyjdzie piosenka „Po-wietrze”, 
z tekstem mojego autorstwa. Do niedawna 
myślałam, że nie napiszę żadnego polskie-
go tekstu, a  tu kilka tygodni temu słowa 
same wylały się ze mnie na papier. Kiedy 
go już przeczytałam w całości nie zastana-
wiałam się, czy będzie się on komuś podo-
bał. Ważne było tylko to, że jest mój i mówi 
o tym, co czuję. Będę też pracować nad ko-
lejnym coverem. A potem wychodzi pierw-
szy singiel mój i Bartka. Pojawią się również 
kolejne klipy. Po tym roku już wiem, że 
wszystko w naszym życiu dzieje się po coś. 
Mój powrót do Częstochowy sprawił, że na 
nowo pokochałam muzykę. Tak jak kochała 
ją mała Ania w swoim pokoju, dwadzieścia 
lat temu.

 Wróciła do Częstochowy na początku tego roku, po kilku intensywnych latach spędzonych 
 w Warszawie. W rodzinnym mieście odzyskuje siły, bo tu czuje się u siebie. Tutaj również na nowo 
 poczuła w sobie muzykę i chęć do jej tworzenia. Po latach poszukiwań postanowiła komponować 
 piosenki nie „dla” tylko „do” ludzi. W listopadzie Ana Andrzejewska dostała się do finału programu 

 „Mam talent”, w którym swoją nową kreacją muzyczną oczarowała jury programu. 
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MIEJSKA WYCIECZKA

SPACER
EKUMENICZNY 
Grudzień to wyjątkowy miesiąc ze względu na zbliżające 
się Święta Bożego Narodzenia. Czas rodzinnych 
spotkań, obdarowywania się prezentami, ale przede 
wszystkim moment sprzyjający religijnej zadumie 
i rozmyślaniu o metafizyce. Proponuję wykorzystać 
tę aurę na wycieczkę śladami różnych świątyń. 
Będzie to doskonała okazja, by przekonać się, 
jak z biegiem wieków zmieniała się sakralna 
tkanka Częstochowy i jak potrafiła 
być ona różnorodna.

Spacerem 5 minut 

KOŚCIÓŁ ŚW. BARBARY
ul. Nadrzeczna 63
Po środku jezdni ul. Nadrzecznej, tuż przed 
ul. Jaskrowską znajduje się zintegrowany 
z  asfaltem, wybrukowany kształt, intrygu-
jący wiele osób. Jest to wyeksponowany 
obrys murów kościoła (bądź kaplicy) św. 
Barbary, którego lokalizacja przez wiele lat 
pozostawała wyłącznie legendą. W  trakcie 
nadzoru archeologicznego przy przebudo-
wie jezdni w 2015 roku znaleziono ludzkie 
szczątki. Przeobraziło się to w regularne ba-
dania wykopaliskowe. W ich trakcie odkryto 

pozostałości budowli, której początków nie 
znamy, choć możliwe, że funkcjonowała 
ona już od XVI w. wraz z tzw. „cmentarzem 
za miastem”. Cmentarz służył najprawdopo-
dobniej zarówno mieszkańcom, jak i  piel-
grzymom, bowiem tuż obok znajdował się 
szpital-przytułek. W  ramach wykopalisk 
udało się odkryć niezwykle ciekawy zbiór 
dewocjonaliów. Zaintrygowani tematem 
mogą sięgnąć do tekstu archeolog Iwony 
Młodkowskiej-Przepiórowskiej w „Acta Uni-
versitatis Lodziensis Folia Archaeologica” (nr 
33, 2018 r.).

STARA SYNAGOGA
ul. Nadrzeczna 32
W północno-wschodnim narożniku ulic 
Nadrzecznej oraz Mirowskiej stała tzw. Sta-
ra Synagoga. Choć dokładnej daty budowy 
nie znamy, to wiemy, że funkcjonowała na 
pewno w drugiej połowie XIX w. Jeden z do-
kumentów wskazuje na rok 1805 jako datę 
pierwotnego wzniesienia. W okresie mię-
dzywojennym została ona odrestaurowana. 
Wnętrza zdobiły m.in. malowidła Pereca Wi-
lenberga, który stworzył narodowy żydow-
ski styl dekoracyjny synagog. Na początku 
okupacji świątynia został zdewastowana,  
a ostatecznie wysadzono ją podczas likwi-

dacji małego getta w 1943 r.  Przy okazji war-
to również wspomnieć o Nowej Synagodze, 
która była oddana do użytku w 1893 roku, 
a jej kres miał miejsce 25 grudnia 1939 r.  
z powodu podpalenia przez okupantów.  
W oparciu o jej konstrukcję wybudowa-
no filharmonię, którą możemy podziwiać 
do dziś przy ul. Wilsona. Aktualnie pamięć  
i tradycja wyznania mojżeszowego w Czę-
stochowie podtrzymywana jest przez To-
warzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów 
w Polsce, mające swą siedzibę przy ul. Ka-
tedralnej 8. Funkcjonuje tam też stała wy-
stawa Muzeum Częstochowskiego - „Żydzi 
Częstochowianie”.

DOM MODLITWY
ul. Ogrodowa 8
Luteranizm, wywodzący swoją nazwę od  
Marcina Lutra, jest najstarszym i czołowym 
nurtem protestantyzmu. W Polsce jego 
wyznawcy należą do kościoła Ewangelic-
ko-Augbsurskiego. W okolice Częstochowy 
luteranie przybyli jako rzemieślnicy. W poło-
wie XIX wieku ich nabożeństwa  odbywały 
się w mieszkaniu prywatnym. Następnie 
przeniesiono je do domu modlitwy przy 
alei Najświętszej Maryi Panny 14. Rok 1891 
przyniósł przeprowadzkę, tym razem pod 

numer 8 przy ul. Ogrodowej. Tam nabożeń-
stwa odprawiał... organista! Odbywały się 
one w języku ojczystym naszych sąsiadów, 
czyli niemieckim. Raz w miesiącu goszczo-
no w tym miejscu duchownego, który faty-
gował się tu aż z Piotrkowa Trybunalskiego.  
W tym czasie w naszym mieście znajdował 
się jedynie filiał częstochowski. Z czasem 
przekształcił się on w samodzielną parafię, 
która po dziś dzień funkcjonuje w neogotyc-
kiej świątyni, poświęconej w 1913 r. i prezen-
tującej się dumnie w południowo-zachod-
nim narożu ulic Śląskiej oraz Kopernika.

CERKIEW P.W. ŚW. CYRYLA I METODEGO
Plac Biegańskiego
Pierwsze wzmianki o świątyni w tym miej-
scu mówią o kościele drewnianym wznie-
sionym w 1586 r. przez Jakuba Zalejskiego. 
Od tego czasu miejsce to nierozerwalnie 
przypisane było świątyniom, które ulegały 
przebudowom, bądź też całkowitym prze-
mianom. W 1872 r. wzniesiono tutaj prawo-
sławną cerkiew wzorowaną na warszaw-
skiej cerkwi Św. Marii Magdaleny. Jednak 

po I wojnie światowej przemianowano ją 
znów na świątynię rzymskokatolicką, a po 
II wojnie światowej zniesiono charaktery-
styczne dla cerkwi cebulaste hełmy. W mię-
dzywojniu zaczęła się też tułaczka prawo-
sławnych parafian po różnych lokalizacjach, 
korzystali oni m.in. z gościny ewangelików.  
Ostatecznie w 2001 r. znaleźli oni swoje 
miejsce w nowo zbudowanej świątyni na 
rogu ulic Śląskiej i Kopernika, naprzeciwko 
kościoła protestantów. 

Spacerem przez plac Daszyńskiego – 10 minut

Spacerem wzdłuż alei Najświętszej Maryi Panny – 15 minut

Daniel Zalejski

Na zdjęciu Kościół  pw. św. Jakuba, dawniej 
Cerkiew p.w. św. Cyryla i Metodego
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Gmach został zbudowany dla rodziny Wolber-
gów, w latach 40. XIX w. (przed rokiem 1848) na 
podwójnej działce. Mieszkali tu bracia Herman 
i  Paweł Wolbergowie, przemysłowcy, którzy 
od 1872 r. prowadzili wytwórnię pierścion-
ków rogowych oraz fabryczkę ram owalnych. 
Od 1876 r. Paweł był współorganizatorem, 
a później członkiem zarządu miejscowej Stra-
ży Ogniowej Ochotniczej. Później budynkiem 
zawiadywał jego syn Aleksander (1869–1946), 
doktor chemii, współwłaściciel Częstochow-
skiej Fabryki Farb „Zawodzie” i członek zarządu 
Towarzystwa Muzyczno-Literackiego Lira.  

Budynek był pierwotnie dwupiętrowy, póź-
noklasycystyczny w  formie (pod gzymsem 
dachowym biegł charakterystyczny fryz z mo-
tywem tryglifu i  rozety, które zlikwidowano 
w roku 1957). Front kamienicy wraz z oficyna-
mi i  ogrodem tworzyły placówkę handlowo-
-usługowo-kulturalną. Znajdowała się tu sala 
resursy miejskiej. W latach 70 XIX w. w resursie 
organizowano zabawy taneczne, maskarady 
i koncerty (m.in. w roku 1882 występowała tu 
primadonna teatru warszawskiego Bronisława 
Dowiakowska). W  latach 1881–1904 działała 

w  budynku drukarnia Macieja Stochelskiego. 
Od przełomu wieków XIX i XX był tu Hotel „Eu-
ropejski”, a w latach 20. żydowski dom ślubów. 
Od początku XX w. znajdowały się tu: sklep 
firmowy fabryki włókienniczej „La Czensto-
chovienne” (prowadzony przez Kazimierza Le-
chowskiego), magazyn towarów bławatnych 
„Manufaktura” H. A. Librowicza, skład futer 
i  kapeluszy Szymona Krauskopffa, a  w  czasie 
I wojny światowej sklep nr 2 Deputacji Żywno-
ściowej. Od początków lat 30. działał tu żydow-
ski Bank Rzemieślniczy Spółdzielczy. Do roku 
1934 przy I  Alei 12 swoje siedziby miały sto-
warzyszenia żydowskie: Legion im. płk. Berka 
Joselewicza oraz Związek Żydów Uczestników 
Walk o Niepodległość Polski. 

Od II połowy XIX w. na podwórzu funkcjonował 
(założony przez Pawła Wolberga) tzw. ogródek 
„Apollo” (zwany też ogrodem Wolbergów), 
a później restauracja „Apollo”. Odbywały się tu 
koncerty (m.in. orkiestry włościańskiej Karola 
Namysłowskiego oraz orkiestry miejscowego 
Towarzystwa Muzyczno-Literackiego „Lira”), 
przedstawienia teatralne i kabaretowe oraz fe-
styny.  Od końca XIX w. w ogrodzie Wolbergów 

działał Instytut Wód Mineralnych Ignacego 
Tomczyka (Instytut posiadał wanny i prysznice 
służące do kąpieli mineralnych). W roku 1915, 
z  inicjatywy Aleksandra Wolberga i  jego żony 
Zofii, na podwórzu budynku wzniesiono drew-
niany teatr „Apollo” (od 1916 r. nosił on nazwę 
„Palais de Glace”). Oprócz przedstawień teatral-
nych, występów kabaretowych, koncertów or-
ganizowano tu również pokazy gimnastyczne. 

W  maju 1919 r. dyrekcja Teatru „Paryskiego” 
na terenie posesji uruchomiła na sezon letni 
kinoteatr „Polonia”. W  latach 1924–1933 funk-
cjonował tu kinoteatr „Nowości”. W  1933 r. 
lokal kinowy wydzierżawili pionierzy często-

DOM WOLBERGÓW
Budynek stojący przy I Alei 12 był od XIX w. 
kojarzony z przybytkiem kultury. Działały tu 
teatry, kina, występowały orkiestry. Niektórzy 

z częstochowian pamiętają jeszcze seanse filmowe, 
które odbywały się (do roku 1963) w kinie „Tęcza”.

chowskiego kina – bracia Władysław i Antoni 
Krzemińscy. Przebudowali go (obmurowali 
z zewnątrz, dokonali też inwestycji wewnątrz – 
na widowni i w holu). Z czasem w kinie, które 
otrzymało nazwę „Eden” zamontowano naj-
nowocześniejsze projektory. Odbywały się tu 
również odczyty i wystawy. W czasie okupacji 
hitlerowskiej 1939–1945 kino stało się placów-
ką niemiecką. Po II wojnie światowej, od roku 
1945 do 1963 działało tu kino „Tęcza”. 

W  roku 1957 przeprowadzono gruntowny 
remont budynku. W  jego wyniku doszło do 
zniszczenia szeregu elementów architekto-
nicznych i  w  efekcie do zatarcia cech stylo-
wych frontu gmachu. W roku 1992 kamienica 
została całkowicie zburzona, a  na jej miejscu 
wzniesiono nowy budynek, o zupełnie innych 
proporcjach (stało się tak, pomimo tego, że 
właściciele zostali zobowiązani przez konser-
watora zabytków do jego odbudowy w daw-
nym kształcie). Od tej chwili nowy gmach za-
czął służyć celom handlowym. 

Juliusz Sętowski

SPACER Z JULKIEM

Jak co roku, w początkach grudnia, częstochowski „Plastyk” zmieni się na jedną niedzie-
lę w miejsce szczególnego obcowania ze sztuką. Tradycyjnie już od dwudziestu kilku 
lat mieszkańca miasta spotykają się tam, by w przedmikołajowy weekend obejrzeć, co 
powstało w ciągu ostatniego roku we wszystkich pracowniach szkoły plastycznej w Czę-
stochowie. I nie tylko obejrzeć – bo będzie szansa na zakup ceramicznych, jubilerskich, 
graficznych, malarskich dzieł uczniów oraz zaproszonych absolwentów i artystów-przy-
jaciół szkoły. Dlatego 1 grudnia, w godzinach 10.00 - 16.00, warto pojawić się w gmachu 
przy ulicy Pułaskiego 15. 

Fundusze, uzyskane z przekazanych na kiermasz przez samorząd uczniowski  prac, zwykle 
przeznaczane są na bezpośrednią pomoc uczniom i uzupełnienie materiałów artystycznych 
do pracowniach. A dla nabywców jest to doskonała okazja nie tylko do mecenasowania mło-
dej sztuki, ale też do atrakcyjnej inwestycji. Nierzadko zdarza się, że uczniowie częstochowskie-
go „Plastyka” stają się w przyszłości znanymi i cenionymi artystami.
Warto wspomnieć, że część wyróżnionych prac jest przeznaczona na specjalną aukcję (która 
startuje o godz. 12.00) – to dzieła już w pełni dojrzałe i niewątpliwie bardzo atrakcyjne. Przed-
świąteczna pora może skłaniać do pomyślenia o niebanalnym gwiazdkowym prezencie dla 
najbliższych, zwłaszcza, że wystawione obiekty to gotowe podarki – profesjonalnie oprawione 
i przygotowane. 
Dzień zakończy się popołudniowym spotkaniem z Mikołajem dla najmłodszych (godz. 15.30), 
w tradycyjnej już świątecznej, baśniowej scenerii. Będzie kolorowo, zimowo i ciepło, niezależ-
nie od aury na dworze. Dodatkowo, dla tych częstochowian, którzy nie mieli jeszcze okazji od-
wiedzić murów „Plastyka”, będzie to doskonała okazja, by nadrobić zaległości i  odkryć panują-
cą tu niepowtarzalną atmosferę rodzącej się sztuki.

ŚWIĄTECZNY
KIERMASZ ARTYSTYCZNY

Novika od lat jest jedną z najbardziej aktywnych postaci na polskiej scenie klubowej.  
7 grudnia znów będzie można ją usłyszeć w częstochowskim Klubie Rura. Tym razem na 
scenie towarzyszyć jej będą Agim Dzeljilji i Rafał Dutkiewicz. Zagrają głównie materiał 
z tegorocznego albumu „Bez cukru”, ale nie zabraknie też powrotów do przeszłości.  

Novika początkowo udzielała się w zespole Futro oraz u boku innych artystów (Smolik, Fisz,  
15 Minut Projekt). Solowo zadebiutowała w 2006 roku albumem „Tricks Of Life”, który był no-
minowany do Paszportu Polityki. Kolejne płyty: „Lovefinder” (2010 r.) i album z remixami „Mi-
xfinder” (2011 r.) zostały nagrodzone Fryderykami w kategorii muzyki klubowej. W tym okresie 
Novika współpracowała też z Marcinem Czubalą oraz cenionym niemieckim producentem 
Lovebirds. Rok 2013 to nowa płyta – „Heart Times”, dojrzalsza, bardziej samodzielna. Krążek 
zebrał bardzo pozytywne recenzje w prasie oraz na portalach internetowych, a promujące go 
utwory singlowe („Who Wouldn’t“, „She’s Dancing“ i „Safest“) zyskały popularność w stacjach 
radiowych oraz wśród internautów. 
Wydany po dłuższej przerwie, w  styczniu bieżącego roku, album „Bez cukru” to doskonałe 
połączenie elektroniki z transowością i chilloutem. Wypełniają go klubowe brzmienia zaszcze-
pione w melodyjnych kompozycjach (za produkcję odpowiadają tu m.in. Bogdan Kondracki, 
Sampler Orchestra, Manoid, Baash, Agim Dżelijilji, Stendek). 

NOVIKA BEZ CUKRU
Aleksander Wolberg 

(Ze zbiorów Stanisława Kabzińskiego)
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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

Biblioteka Malucha - godz. 11.00 - 12.00
Zajęcia dla dzieci w wieku od  2 do 4 lata (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. 34 322 31 04, 
filia10@biblioteka.czest.pl
Biblioteka Publiczna, Filia nr 10, ul. K. Michałowskiego 20

Seans filmowy:
= „Historia małżeńska”- godz. 14.00 
= „Na noże” - godz. 16.30 i 20.30 
= „Żelazny most” - godz. 19.00 
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, al. Najświętszej Maryi Panny 64

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

= 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

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

Spotkanie autorskie z Agnieszką Lingas-Łoniewską – 
godz. 17.00 
Spotkanie finansowane ze środków Budżetu Obywatelskiego.  
Biblioteka Publiczna, Filia nr 6, ul. Orkana 56 A

Grupowe zajęcia artystyczne dla dzieci, młodzieży 
i dorosłych  - godz. 17.00 - 20.00  
Obowiązują wcześniejsze zapisy: tel. 508 218 001
Pracownia Sztuk Plastycznych,  al. Niepodległości 50 lok. 112
Koszt: 35 zł 

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

Toastmasters – Klub Publicznego Przemawiania 
i Przywództwa – godz. 18.00
Temat spotkania: Cztery sekrety zyskownego biznesu   
Techniczne Zakłady Naukowe, u. Jasnogórska 84/90

Spotkanie autorskie z Agnieszką Lingas-Łoniewską 
3 grudnia – godz. 17.00 
Biblioteka Publiczna, Filia nr 6, ul. Orkana 56 A

Wrocławska autorka ponad trzydziestu bestsellerowych 
powieści, stanowiących elektryzujący miks gatunkowy 
romansu, dramatu i sensacji. Zadebiutowała w styczniu 
2010 roku powieścią „Bez przebaczenia”. Laureatka 
konkursu na kryminalne opowiadanie z Dolnym 
Śląskiem w tle. Tworzy w internecie stronę „Czytajmy 
Polskich Autorów”, która ma na celu propagowanie 
polskiej prozy, i prowadzi bloga z recenzjami.   
W 2016 roku zajęła II miejsce w plebiscycie „Gazety 
Wrocławskiej” Kobieta Wpływowa, a od 2017 roku jest 
członkinią Kapituły Literackiego Debiutu Roku. W wol-
nym czasie, kiedy nie pisze (a zdarza się to czasami), 
czyta i ogląda seriale kryminalne. Jej pasją są także 
nordic walking i robótki ręczne.

Koncert Marcin Wasilewski Trio -  godz. 19.00
Organizator: Good Walk
Filharmonia Częstochowska, ul. Wilsona 16
Bilety: 60-120 zł

04.12 środa
Koncert zespołu „Bartnicky Band”
Miejski Dom Kultury, ul. Łukasińskiego 50/68 

Spektakl: „Kometa nad Doliną Muminków” – 
godz. 8.30 i 11.15  
Teatr im. A. Mickiewicza, ul. Kilińskiego 15
Bilety: 25 zł

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

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

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

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

Readers Theater – godz. 16.00-17.00 
Zajęcia z języka angielskiego dla dzieci w wieku od 9 do 11 lat 
prowadzone metodą readers theater.  Zajęcia dofinansowane 
z Budżetu Obywatelskiego. Obowiązują wcześniejsze zapisy:  
tel. 34 361 43 27, filia8@biblioteka.czest.pl
Biblioteka Publiczna, Filia nr 8, ul. Księżycowa 2

,,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

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

Każdy kęs ma znaczenie: naturalne sposoby dbania 
o zdrowie -  godz. 17.00                       
Cykliczne spotkania dotyczące zdrowego stylu życia, odżywiania, 
diety, typowania metabolicznego. 
Biblioteka Publiczna, al. Najświętszej Maryi Panny 22

„Uzdrawiająca moc oddechu”  - godz. 17.00 
Spotkanie dotyczące zdrowego stylu życia. 
Prowadzący: Adam Kasperek. 
Spotkanie dofinansowane z Budżetu Obywatelskiego. Obowiązują 
wcześniejsze zapisy:  tel. 34 365 91 31, filia22@biblioteka.czest.pl
Biblioteka Publiczna, Filia nr 22, ul. Rydla 4

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

Spektakl: „Kometa nad Doliną Muminków” – 
godz. 8.30 i 11.15  
Teatr im. A. Mickiewicza, ul. Kilińskiego 15
Bilety: 25 zł

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

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

Seans filmowy:
= „Na noże” - godz. 14.00 i 18.10
= „Żelazny most” - godz. 16.30 
= „Historia małżeńska”- 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

Warsztaty robotyki – godz. 16.00 
Zajęcia dla dzieci w wieku od 9 do 14 lat, oparte o zabawę  
i eksperymenty związane z techniką, mechatroniką, czy elektroniką. 
Warsztaty zostaną poprowadzone z wykorzystaniem Lego 
Mindstorms. Zajęcia finansowane z Budżetu Obywatelskiego. 
Obowiązują wcześniejsze zapisy:  tel. 34 365 91 31, 
filia22@biblioteka.czest.pl
Biblioteka Publiczna, Filia nr 22, ul. Rydla 4

= Wernisaż wystawy malarstwa „Magnifiko!” Krystyny  
 Onysyk i Anny Przewłockiej – godz. 17.00
= Winylowe i Muzyczne Delicje Zbigniewa Burdy –  
 godz. 18.00
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1

Wieczór lwowski – godz. 17.00 
Spotkanie z przedwojennym Lwowem, o którym opowie Adam 
Kiwacki. 
Piosenki zaśpiewa Andrzej Szczepański. 
Biblioteka Publiczna, Filia nr 9, ul. Nowowiejskiego 15 

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

Babski comber – warsztaty artystyczne - godz. 18.00
Obowiązują wcześniejsze zapisy: tel. 508 218 001 
Pracownia Sztuk Plastycznych, al. Niepodległości 50 lok. 112 
Koszt: 35 zł

Koncert The Harpiano Show & Drums 
5 grudnia – godz. 19.00
Five O’Clock Jazz Club, ul. Wilsona 16

The Harpiano Show tworzą dwaj muzycy: Neil Wilde, 
angielski pianista, wokalista, autor muzyki i tekstów oraz 
Jakub Konieczko, polski harmonijkarz, wokalista, autor 
muzyki. Pierwsze spotkanie obu panów miało miejsce 
podczas częstochowskiego festiwalu Hot Jazz Spring  
w 2013 roku. Już następnego dnia po zawiązaniu 
znajomości Jakub zagrał gościnnie na harmonijce ustnej 
podczas festiwalowego koncertu Neila i to już wtedy 
pojawił się pomysł, aby stworzyć duet. W efekcie tej decy-
zji Jakub Konieczko gościł na początku grudnia 2015 kilka 
dni w Anglii, gdzie krystalizował się repertuar, pomysł 
na granie, odbywały się pierwsze próby i koncerty duetu 
oraz powstała nazwa The Harpiano Show. Po dłuższym 
czasie panowie wracają do Częstochowy, by zagrać 
koncert. Wydarzenie to będzie wyjątkowe, gdyż muzycy 
do współpracy zaprosili znanego i cenionego polskiego 
perkusistę Adnrzeja Kownackiego. Powiększenie składu 
o perkusję, tarkę, przeszkadzajki gwarantuje jeszcze 
większą dawkę energii. 

Gimnastyka słowiańska – 18.00 - 19.10                                                
Prowadząca: Ewelina Horak. 
Obowiązują wcześniejsze zapisy: tel. 796 444 388 
Pracownia Psychoterapii i Pracy z Ciałem, ul. Waszyngtona 33/2
Koszt: 50 zł

Koncert The Harpiano Show & Drums – godz. 19.00
Five O’Clock Jazz Club, ul. Wilsona 16

Czwartkowy Wieczór z Chórem: „Świąteczne prelu-
dium” - godz. 19.00 
Wystąpią: Chór Filharmonii Częstochowskiej Collegium Cantorum, 
Janusz Siadlak - dyrygent i prowadzenie koncertu.
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

06.12 piątek
Spektakl: „Kometa nad Doliną Muminków” – 
godz. 8.30, 11.15 i 18.00  
Teatr im. A. Mickiewicza, ul. Kilińskiego 15
Bilety: 25-30 zł

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

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

Gry planszowe w bibliotece – godz. 12.00 – 14.00 
Biblioteka Publiczna, Filia nr 25, ul. Wirażowa 8 A

Seans filmowy:
= „Mój przyjaciel Ufik” /FILMOWE MIKOŁAJKI/ - 
 godz. 14.30 
= „Baranek Shaun Film. Farmageddon” /FILMOWE  
 MIKOŁAJKI/ - godz. 16.20 
= „Na noże” - godz. 18.00
= „Amazing Grace : Aretha Franklin” /KINO JAZZ/ -  
 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

Warsztaty robotyki – godz. 16.00 
Zajęcia dla dzieci w wieku od 9 do 14 lat, oparte o zabawę i ekspery-
menty związane z techniką, mechatroniką, czy elektroniką. Warsztaty 
zostaną poprowadzone z wykorzystaniem Lego Mindstorms. Zajęcia 
finansowane z Budżetu Obywatelskiego. Obowiązują wcześniejsze 
zapisy:  tel 34. 365 91 31, filia22@biblioteka.czest.pl
Biblioteka Publiczna, Filia nr 22, ul. Rydla 4

Readers Theater – godz. 16.00 - 17.00 
Zajęcia z języka angielskiego dla dzieci w wieku od 9 do 11 lat, 
prowadzone metodą readers theater.  Zajęcia dofinansowane  
z Budżetu Obywatelskiego. Obowiązują wcześniejsze zapisy: 
 tel. 34 361 43 27, filia8@biblioteka.czest.pl
Biblioteka Publiczna, Filia nr 8, ul. Księżycowa 2

Pokazy w planetarium dla dzieci i młodzieży: 
= „Tajemnica tekturowej rakiety” - godz. 17.00
= „Tajemnica gwiazdy betlejemskiej - godz. 18.00
Planetarium Uniwersytetu im. Jana Długosza w Częstochowie, 
al. Armii Krajowej 13/15                Bilety: 9 zł (ulgowy), 15 zł (normalny)

„Kreatywna biblioteka – krasnale” - 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 

CO / GDZIE / KIEDY: W GRUDNIU

01.12 niedziela
Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wilka
Organizator: UKS Jurajskie Wilki  
Hala Sportowa Częstochowa, ul. Żużlowa 4 

Seans filmowy:
= „Gdy nadejdzie wojna” /WATCH DOCS – PRAWA  
 CZŁOWIEKA – /Wstęp wolny/ - godz. 12.00  
= „Na noże” - godz. 14.00 i 18.10 
= „Żelazny most”- godz. 16.30 
= „Historia małżeńska” - godz. 20.30 
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, al. Najświętszej Maryi Panny 64

Spektakl dla dzieci: „Lalka Irenki” 
Teatr nieoczywisty - godz. 17.00
Kamienica Mieszczańska, ul. Katedralna 8 

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

Koncert Kortez przedpremierowo - godz. 20.00 
Organizator: Good Taste Production
Filharmonia Częstochowska, ul. Wilsona 16

02.12 poniedziałek
 
2-6 grudnia 
Indywidualne zajęcia artystyczne dla dzieci, młodzieży 
i dorosłych  - godz. 10.00 - 20.00  
Obowiązują wcześniejsze zapisy: tel. 508 218 001 
Pracownia Sztuk Plastycznych, al. Niepodległości 50 lok. 112
Koszt: 50 zł 

Spektakl: „Kometa nad Doliną Muminków” – godz. 11.15  
Teatr im. A. Mickiewicza, ul. Kilińskiego 15
Bilety: 25 zł

Seans filmowy:
= „Na noże” - godz. 14.00 i 20.30
= „Historia małżeńska”- godz. 16.30 
= „Żelazny most” - godz. 19.00 
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

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

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

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

03.12 wtorek
Spektakl: „Kometa nad Doliną Muminków” – 
godz. 8.30 i 11.15    
Teatr im. A. Mickiewicza, ul. Kilińskiego 15
Bilety: 25 zł
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Koncert „Jedynka pod prądem” Jan Głowacki – godz. 19.00 
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1

Koncert Lebowski – godz. 20.00
Muzyczna Meta, ul . Jasnogórska 13

Koncert Ani Dąbrowskiej - godz. 20.00 
Organizator: Good Taste Production 
Filharmonia Częstochowska, ul. Wilsona 16
Bilety: 79-139 zł 

07.12 sobota
7-8 grudnia
X Edycja Memoriału Przemysława Kożucha - halowy 
turniej piłki nożnej 
Organizator: Klub Sportowy Skra Częstochowa S.A. 
Hala Sportowa Częstochowa, ul. Żużlowa 4 

I liga piłki siatkowej kobiet: Galeria Jurajska Częstocho-
wianka - KSZO Ostrowiec 
Organizator: Klub Sportowy „Częstochowianka” 
Hala Sportowa Częstochowa, ul. Żużlowa 4 

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

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

Gimnastyka słowiańska – godz. 10.00 - 18.00                                                
Prowadząca: Ewelina Horak. 
Obowiązują wcześniejsze zapisy: tel. 796 444 388 
Pracownia Psychoterapii i Pracy z Ciałem, ul. Waszyngtona 33/2
Koszt: 380 zł

„Święta sznurkiem plecione” - godz. 11.00 
Świąteczne warsztaty dla dorosłych poświęcone sztuce 
makramy. 
Obowiązują wcześniejsze zapisy:  tel. 504 757 502
Muzeum Częstochowskie, Ratusz, al. Najświętszej Maryi Panny 45
Koszt: 20 zł 

Seans filmowy:
= „Basia 3” /FILMOWE MIKOŁAJKI/ - godz. 11.00 
= „Mój przyjaciel Ufik” /FILMOWE MIKOŁAJKI/ - 
 godz. 12.30 i 16.50 
= „Baranek Shaun Film. Farmageddon” /FILMOWE  
 MIKOŁAJKI/ - godz. 15.00 
= „Zaczarowany flet” /MET OPERA LIVE IN HD 
 (retransmisja)/ - godz. 18.55 
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, 
al. Najświętszej Maryi Panny 64

XXV Kuchnia Społeczna – godz. 15.00 - 17.00
Organizator: Stowarzyszenie Otwarte Klatki
Dwa Koty Cafe,  al. Najświętszej Maryi Panny 43
Wstęp: 15 zł lub potrawa wegańska  

Spektakle „Zamiana” - godz. 16.00 i 19.30
Organizator: Agencja NOVAKKA
Filharmonia Częstochowska, ul. Wilsona 16
Bilety: 60-130 zł 

Spektakl: „Między łóżkami” - godz. 16.00 i 19.30 
Miejski Dom Kultury, ul. Łukasińskiego 50/68

Spektakl: „Kometa nad Doliną Muminków” – godz. 16.30
Teatr im. A. Mickiewicza, ul. Kilińskiego 15
Bilety: 30 zł

Koncert Gutek i WaluśKraksaKryzys – godz. 19.00
Muzyczna Meta, ul . Jasnogórska 13

Spektakle „Zamiana” 
7 grudnia - godz. 16.00 i 19.30
Filharmonia Częstochowska, ul. Wilsona 16

Spokojne małżeństwo Briana i Susan Flowers postanawia 
spędzić wymarzone wakacje w hiszpańskiej Marbelli. 
Przepiękna willa. Słońce. Morze. Spokój. Przynajmniej 
taki był plan, dopóki Susan nie otworzyła szafy... A potem 
wszystko toczy się według znanej i sprawdzonej zasady: 
coraz szybciej, coraz śmielej i w coraz bardziej zwariowa-
ny sposób. Bo kim jest człowiek z torbą na głowie? Czy 
zagadka wielkiego młota jest do rozwiązania? Czy mafia 
z Torremolinos to najstraszniejsi ludzie na świecie? I kim 
jest zagadkowy właściciel domu, Pan Dobson? Odpowie-
dzi na te wszystkie pytania widzowie odkryją oglądając 
przezabawną i szaloną historię kryminalną.  
A pomogą w tym przepiękna Connie - dziewczyna gang-
stera i niesforny Jeremi - brat ułożonej Pani Flowers.

Wernisaż wystawy Anity Grobelak „Podróż przez mate-
rię …” - godz. 19.00
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1

Koncert Novika Bez Cukru live – godz. 20.00 
Klub Rura, al. Najświętszej Maryi Panny 38

08.12 niedziela
Szkolenie z masażu głowy BARS 
Prowadząca: Ewelina Horak. 
Obowiązują wcześniejsze zapisy: tel. 796 444 388 
Pracownia Psychoterapii i Pracy z Ciałem, ul. Waszyngtona 33/2
Koszt: 970 zł

Spektakl: „Kometa nad Doliną Muminków” – 
godz. 10.30 i 16.30
Teatr im. A. Mickiewicza, ul. Kilińskiego 15
Bilety: 30 zł

Poranek z muzyką „Mikołajkowo” - godz. 11.00
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1
Wstęp wolny 

Seans filmowy:
= „Baranek Shaun Film. Farmageddon” /FILMOWE  
 MIKOŁAJKI/ - godz. 11.00 
= „Mój przyjaciel Ufik” /FILMOWE MIKOŁAJKI/ - 
 godz. 13.00 i 16.20  
= „Basia 3” /FILMOWE MIKOŁAJKI/ - godz. 15.00 
= „Na noże” - godz. 18.00
= „Amazing Grace : Aretha Franklin” /KINO JAZZ/ -  
 godz. 20.30 
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, al. Najświętszej Maryi Panny 64

1. Bieg Mikołajkowy – godz. 12.00
Zapisy: sportmaniacs.com/pl
Start: Przed Galerią Jurajską, al. Wojska Polskiego 207, od strony 
bulwarów  

Koncert z okazji 40-lecia zespołu Dżem - godz. 18.00
Organizator: Agencja BRUSSA
Filharmonia Częstochowska, ul. Wilsona 16
Bilety: 110-120 zł 

09.12 poniedziałek
9-13 grudnia 
Indywidualne zajęcia artystyczne dla dzieci, młodzieży 
i dorosłych  - godz. 10.00 - 20.00 
Obowiązują wcześniejsze zapisy: tel. 508 218 001
Pracownia Sztuk Plastycznych,  al. Niepodległości 50 lok. 112
Koszt: 50 zł 

Spektakl: „Kometa nad Doliną Muminków” – 
godz. 9.00 i 11.30 
Teatr im. A. Mickiewicza, ul. Kilińskiego 15
Bilety: 25 zł

Seans filmowy:
= „The Lighthouse” - godz. 14.00 i 20.30
= „Młody Ahmed” - godz. 16.15 
= „Na noże” - godz. 18.00
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

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

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

Spotkanie z Jerzym Górskim – godz. 17.00  
Biblioteka Publiczna, al. Najświętszej Maryi Panny 22

Spotkanie z Jerzym Górskim 
9 grudnia – godz. 17.00  
Biblioteka Publiczna, al. Najświętszej Maryi Panny 22

Jerzy Górski to triathlonista, mistrz świata w podwójnym 
Ironmanie. Dzięki swojej wytrwałości i ambicji stał się 
inspiracją dla wielu młodych ludzi. Droga do sukcesu 
sportowego Jerzego Górskiego nie była typowa. W latach 
1969–1982 był narkomanem, kilkakrotnie również prze-
bywał w więzieniu, był w bardzo złym stanie fizycznym. 
Jego przemiana zaczęła się w 1984 r. w Monarze.  
W ciągu sześciu lat intensywnego treningu pod okiem 
m.in. Antoniego Niemczaka osiągnął poziom sportowy, 
pozwalający mu wygrać Double Ironman w Huntsville 
O swojej karierze, kulisach powstania książki Łukasza 
Grassa „Najlepszy. Gdy słabość staje się siłą” oraz filmu 
Łukasza Palkowskiego triathlonista opowie podczas 
spotkania autorskiego w Częstochowie.
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= Spotkanie Chóru Coralmente – godz. 18.00
= Warsztaty tańców celtyckich i balfolkowych – 
 godz. 18.00
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1

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

Konsultacje komputerowe – godz. 11.00 – 12.00
Zajęcia dla seniorów mających problemy z obsługą kompu-
tera. 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. K. Michałowskiego 20

= „W samo południe z muzyką country” Mirosława  
 Desperaka – godz. 12.00
= Warsztaty tańca dawnego – godz. 19.00
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1 

Seans filmowy:
= „The Lighthouse” - godz. 14.00 i 20.30
= „Młody Ahmed” - godz. 16.15 
= „Na noże” - godz. 18.00
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, al. Najświętszej Maryi Panny 64

Kartki świąteczne – zajęcia plastyczne dla dzieci – 
godz. 14.30 
Obowiązują wcześniejsze zapisy: tel. 34 360 71 95, 
filia21@biblioteka.czest.pl
Biblioteka Publiczna, Filia nr 21, ul. Orzechowa 14 

10-13 grudnia
Popołudnia w bibliotece – W warsztacie Świętego 
Mikołaja – godz. 15.00 - 17.00 
Warsztaty literacko-plastyczne dla dzieci 
Biblioteka Publiczna, Filia nr 2, ul. Orlika-Rückemanna 35/37 

Konsultacje specjalistyczne ECK:
= Pedagog szkolny, Oligofrenopedagog – 
 godz. 15.00–16.00
= Surdopedagog, Tyflopedagog, specjalista w zakresie  
 wczesnego wspomagania rozwoju, wychowania  
 fizycznego, terapeuta dziecka z autyzmem, 
 Oligofrenopedagog – godz. 16.00–17.00
Edukacyjne Centrum Konsultacji przy SOSW nr 1, ul. Legionów 54 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 

Latarnik w bibliotece „Bezpieczny e-konsument” – 
godz. 16.00 
Spotkanie dla dorosłych, którzy dopiero oswajają nowe 
technologie. Obowiązują wcześniejsze zapisy: 
tel. 34 323 29 44, filia13@biblioteka.czest.pl
Biblioteka Publiczna, Filia nr 13, ul. Mireckiego 28 

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

Grupowe zajęcia artystyczne dla dzieci, młodzieży 
i dorosłych  - godz. 17.00 - 20.00 
Obowiązują wcześniejsze zapisy: tel. 508 218 001
Pracownia Sztuk Plastycznych, al. Niepodległości 50 lok. 112
Koszt: 35 zł 

Spektakl „Fredro dla dorosłych mężów i żon” - 
godz. 17.15 i 20.30
Organizator: Teatr 6. piętro
Filharmonia Częstochowska, ul. Wilsona 16
Bilety: 70-130 zł 

Warsztaty „Przetrwać święta, czyli moje, twoje czy 
nasze tradycje” - godz. 18.00 - 20.00
Prowadzące:  Maja Wyremblewska i Dominika 
Miedzińska-Golczyk.
Obowiązują wcześniejsze zapisy: tel. 663 633 698 
i 605 285 995
Pracownia Psychoterapii i Pracy z Ciałem, ul. Waszyngtona 33/2
Koszt: 150 zł 

Premiera filmu „Częstochowa lata 1939-1945 – 
II wojna światowa” - godz. 18.00
ACK Politechniki Częstochowskiej, al. Armii Krajowej 23/25 
Wstęp wolny 

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

Otwarcie wystawy szopek krakowskich ze zbiorów 
Muzeum Krakowa – godz. 18.00
Muzeum Częstochowskie, Ratusz, al. Najświętszej Maryi Panny 45

11.12 środa
Spektakle: 
= „Tajemniczy Ogród”– godz. 10.00  
 Bilety: 25 zł 
= „Poniżej pasa” -godz. 19.00
 Bilety: 25 zł
 Teatr im. A. Mickiewicza, ul. Kilińskiego 15

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

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

Seans filmowy:
= „Ostatnia góra” /FILMY GÓRSKIE/ - godz. 14.30
= „Młody Ahmed” - godz. 16.15 
= „Na noże” - godz. 18.00
= „The Lighthouse” - 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
= Warsztaty dla dzieci Teatr Nieoczywisty  - godz. 17.00
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1

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

Readers Theater – godz. 16.00 - 17.00 
Zajęcia z języka angielskiego dla dzieci w wieku od 9 do 11 
lat, prowadzone metodą readers theater.  Zajęcia dofinanso-
wane z Budżetu Obywatelskiego. 
Obowiązują wcześniejsze zapisy:  tel. 34 361 43 27, 
filia8@biblioteka.czest.pl
Biblioteka Publiczna, Filia nr 8, ul. Księżycowa 2

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

„Pracownicy majątków ziemskich i sposoby ich poszu-
kiwania w źródłach archiwalnych” - wykład Krzysztofa 
Łągiewki – godz. 17.00
Urząd Stanu Cywilnego, ul. Focha 19/21

SOCIALOVE – godz. 17.30
Cykliczne spotkania dla miłośników social media, marketin-
gu, nowych technologii oraz innych pokrewnych tematów. 
Klubokawiarnia Szuflada, al. Kościuszki 18 

Odkrywanie Częstochowy – godz. 18.00
Spotkanie w ramach autorskiego cyklu Władysława 
Ratusińskiego, z udziałem Arkadiusza Bogusławskiego, 
kierującego rewitalizacją zabytkowych osiedli w Zgierzu 
i Łodzi. 
Muzeum Częstochowskie, Ratusz, 
al. Najświętszej Maryi Panny 45

Akademicki Koncert Kameralny - godz. 18.50 
WYSTAWA: Marek Mielczarek, Katedra Grafiki UJD; 
WYKŁAD: dr hab. Katarzyna Janus, prof. UJD, Instytut 
Literaturoznawstwa UJD „O pewnej kolędzie z nieznanego 
XVIII-wiecznego rękopiśmiennego kancjonału”; 
KONCERT: Robert Gawroński - fortepian, Jakub Brawata - 
fortepian, Filip Filipski - perkusja, Katedra Muzyki UJD;  
w programie: S. Rachmaninow, R. Zalupe, P. Smadbeck
Filharmonia Częstochowska, ul. Wilsona 16
Bilety: 18 zł (normalny), 15 zł (ulgowy)

12.12 czwartek
Olimpiada „Przełam Bariery 
z ISD Hutą Częstochowa” - godz. 10.00 
Organizator: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 
Hala Sportowa Częstochowa, ul. Żużlowa 4

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

Seans filmowy:
= „Młody Ahmed” - godz. 14.30
= „Amazing Grace : Aretha Franklin” /KINO JAZZ/ -  
 godz. 16.15 
= „Na noże” - godz. 18.00
= „The Lighthouse” - godz. 20.30
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, 
al. Najświętszej Maryi Panny 64

Spotkanie chustowe - godz. 15.00 – 17.00
Spotkanie dla rodziców noszących dzieci w chuście oraz tych, 
którzy chcą nauczyć się podstawowych lub bardziej zaawanso-
wanych wiązań. 
Biblioteka Publiczna, Filia nr 3, ul. Ułańska 1
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Wernisaż wystawy „Autokomentarz” 
12 grudnia – godz. 18.00
 Miejska Galeria Sztuki, al. Najświętszej Maryi Panny 64  

Projekt absolwentki Wydziału Sztuki UJD w Częstochowie 
Anny Tarnowskiej, zrealizowany ze stypendium arty-
stycznego Prezydenta Miasta Częstochowy. Uczestnikami 
wystawy są studenci Uniwersytetu Humanistyczno 
– Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie, 
działający w wielu technikach graficznych, malarskich 
oraz fotograficznych: Wiktoria Olejnik, Inga Kijowska, Julia 
Markowska, Anna Opyrchał, Piotr Cudak, Michał Lichosik, 
Agnieszka Gałwa, Luiza Mszyca i Anna Tarnowska. Na 
wystawie prezentowane są dwa typy prac: większego 
formatu oraz niewielkie, ręcznie wykonane szkicowniki. 
Forma książkowa pracy ma charakter intymny – jest 
artystycznym pamiętnikiem. Wystawa „Autokomentarz” 
to wypowiedź, za pomocą której młodzi artyści starają się 
nawiązać dialog ze światem zewnętrznym i poprzez dzieło 
plastyczne pokazać, jak bardzo są czasem zagubieni. 
Bombardowani przez media społecznościowe, internet, 
i obecny w dzisiejszym świecie brak prywatności, są 
narażeni na ciągłą ocenę. „Autokomentarz” to  wspólna 
opowieść o dorastaniu, jego radościach oraz smutkach. 
Sztuka daje młodym artystom możliwość godzenia się ze 
światem zewnętrznym, ale również z samym sobą, pełniąc 
funkcję terapeutyczną.

 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 robotyki – godz. 16.00 
Zajęcia dla dzieci w wieku od 9 do 14 lat, oparte o zabawę 
i eksperymenty związane z techniką, mechatroniką, czy 
elektroniką. Warsztaty zostaną poprowadzone z wykorzy-
staniem Lego Mindstorms. Zajęcia finansowane z Budżetu 
Obywatelskiego. Obowiązują wcześniejsze zapisy:  
tel 34 365 91 31, filia22@biblioteka.czest.pl
Biblioteka Publiczna, Filia nr 22, ul. Rydla 4

Spotkanie z historią żydowską – godz. 17.00
Spotkanie z Wiesławem Paszkowskim, który opowie o ży-
dowskich stowarzyszeniach kulturalnych w Częstochowie.  
Biblioteka Publiczna, Filia nr 9, ul. Nowowiejskiego 15

W ramach Galerii Literackiej: Benefis 40-lecia Elżbiety 
Jeziorowskiej-Wróbel. Promocja książek: „Matka 
chrzestna z wody”, „Zbudzić się przed zaśnięciem” - 
godz. 17.00 
Wieczór uświetni występ Chóru Coralmente
Muzeum Częstochowskie, Ratusz, al. Najświętszej Maryi Panny 45

„Skuteczna komunikacja podstawą budowania warto-
ściowych relacji” - godz. 17.00 - 20.30
Warsztaty psychologiczne dla kobiet w każdym wieku. 
Prowadząca: Mariola Trzepizur. Warsztaty finansowane 
dzięki Budżetowi Obywatelskiemu. 
Biblioteka Publiczna, Filia nr 8, ul. Księżycowa 2

Babski comber – warsztaty artystyczne - godz. 18.00
Obowiązują wcześniejsze zapisy: tel. 508 218 001 
Pracownia Sztuk Plastycznych, al. Niepodległości 50 lok. 112 
Koszt: 35 zł

Gimnastyka słowiańska – godz. 18.00 - 19.10                                                
Prowadząca: Ewelina Horak. 
Obowiązują wcześniejsze zapisy: tel. 796 444 388 
Pracownia Psychoterapii i Pracy z Ciałem, ul. Waszyngtona 33/2
Koszt: 50 zł

Wernisaż wystawy „Autokomentarz” – godz. 18.00
 Miejska Galeria Sztuki, al. Najświętszej Maryi Panny 64

Spotkanie autorskie z Ewą Kasalą – godz. 19.00
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1

Spektakl: „Poniżej pasa” - godz. 19.00
Teatr im. A. Mickiewicza, ul. Kilińskiego 15 
Bilety: 25 zł

Koncert Magdalena Howorska & Wojciesław Kamiński 
– godz. 19.00 
Five O’Clock Jazz Club, ul. Wilsona 16

Koncert Kwiat Jabłoni – godz. 19.00 
ACK Politechniki Częstochowskiej, al. Armii Krajowej 23/25

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 złną.

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

Gry planszowe w bibliotece – godz. 12.00 – 14.00 
Biblioteka Publiczna, Filia nr 25, ul. Wirażowa 8 A

Seans filmowy:
= „Last Christmas” - godz. 14.30 i 18.30
= „The Lighthouse” - godz. 16.30
= „Dwóch papieży” - 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

Literacki Piątek:
= Wymiana książki - godz. 15.00 - 20.00
= Turniej Jednego Opowiadania i premiera zbioru   
 opowiadań – godz. 18.00 - 19.30
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1

„Kreatywne piątki”  - godz. 15.30 - 17.30
Warsztaty rękodzieła artystycznego dla seniorów, 
finansowane z Budżetu Obywatelskiego. 
Obowiązują wcześniejsze zapisy: tel. 34 322 76 19, 
filia15@biblioteka.czest.pl
Biblioteka Publiczna, Filia nr 15, ul. Okulickiego 63

Readers Theater – godz. 16.00 - 17.00 
Zajęcia z języka angielskiego dla dzieci w wieku od 9 do 11 
lat, prowadzone metodą readers theater.  
Zajęcia dofinansowane z Budżetu Obywatelskiego. 
Obowiązują wcześniejsze zapisy:  tel. 34 361 43 27, 
filia8@biblioteka.czest.pl
Biblioteka Publiczna, Filia nr 8, ul. Księżycowa 2

Warsztaty robotyki – godz. 16.00 
Zajęcia dla dzieci w wieku od 9 do 14 lat, oparte o zabawę 
i eksperymenty związane z techniką, mechatroniką, czy 
elektroniką. Warsztaty zostaną poprowadzone z wykorzy-
staniem Lego Mindstorms. 
Zajęcia finansowane z Budżetu Obywatelskiego. 
Obowiązują wcześniejsze zapisy:  tel. 34 365 91 31, 
filia22@biblioteka.czest.pl
Biblioteka Publiczna, Filia nr 22, ul. Rydla 4
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Popołudnia w bibliotece – Baśniowe piątki - 
godz. 16.00 - 17.00
Biblioteka Publiczna, Filia nr 2, ul. Orlika-Rückemanna 35/37

Bibliowizja czyli karaoke w bibliotece – godz. 16.00
Więcej informacji, regulamin, karta zgłoszenia i lista piose-
nek na stronie internetowej biblioteki
Biblioteka Publiczna, Filia nr 13, ul. Mireckiego 28

Organizator: RKS Raków Częstochowa S.A. 
GIEKSA Arena Bełchatów, 
ul. Sportowa 3, Bełchatów 

I liga piłki siatkowej kobiet: Galeria Jurajska 
Częstochowianka - Joker Mekro Energoremont Świecie 
Organizator: Klub Sportowy Częstochowianka 
Hala Sportowa Częstochowa, ul. Żużlowa 4 

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

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

Rodzinne warsztaty świąteczne na wystawie szopek 
krakowskich ze zbiorów Muzeum Krakowa – godz. 11.00
Obowiązują wcześniejsze zapisy: tel. 504 757 502 
Muzeum Częstochowskie, Ratusz, al. Najświętszej Maryi Panny 45
Koszt: 10 zł 

Warsztaty bożonarodzeniowe dla małych i dużych – 
godz. 11.00 - 13.00 
Tworzenie stroików i innych dekoracji świątecznych. 
Obowiązują wcześniejsze zapisy: tel. 695 59 01 01
Pracownia Tęczówka, ul. Dekabrystów 1
Koszt: 30 zł 

Seans filmowy:
= „Dwóch papieży” - godz. 12.00
= „Last Christmas” - godz. 14.30 i 18.30
= „The Lighthouse” - godz. 16.30
= „Miles Davis : Ikona jazzu” /KINO JAZZ/ - godz.20.30
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, al. Najświętszej Maryi Panny 64

Częstochowa Futsal Cup 2019 jednostek miejskich – 
godz. 13.00
Hala Sportowo-Widowiskowa „Polonia”, ul. Dekabrystów 43

Spektakl „Historie łóżkowe” - godz. 19.00
Teatr im. A. Mickiewicza, ul. Kilińskiego 15 
Bilety: 45 zł (normalne parter), 40 zł (ulgowe parter), 40 zł (normal-
ne balkon), 35 zł (ulgowe balkon) 

Spektakl „Goło i wesoło” - godz. 16.00 
Organizator: Agencja CERTUS 
Filharmonia Częstochowska, ul. Wilsona 16
Bilety: 50-110 zł

Jazztochowa –Jazz Band Ball Orchestra – godz. 19.00 
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1
Bilety: 20 zł (ulgowe), 30 zł (przedsprzedaż), 50 zł (w dniu 
koncertu)

Jazztochowa –Jazz Band Ball Orchestra
14 grudnia – godz. 19.00 
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1
Jazz Band Ball Orchestra to ponad 50 lat historii, mieszanka swingu i bluesa w eleganckim opakowaniu, jazz tradycyjny 
na wysokim poziomie, formacja uznawana za najstarszy polski zespół wykonujący ten gatunek muzyki. Zespół powstał  
w Krakowie w 1962 roku pierwotnie pod nazwą Jazz Band Ball. Pierwszy znaczący sukces JBB odniósł we Wrocławiu  
w 1966 roku, gdy zespół zajął pierwsze miejsce na festiwalu „Jazz nad Odrą”.  JBBO określa się mianem grupy grającej 
tak zwany jazz środka. W drugiej połowie lat 70. XX w. muzycy wprowadzili do brzmienia saksofon tenorowy, grający 
zamiennie z klarnetem. Taki skład pozostał już do dziś, a zespół występuje jako sekstet. Jazz Band Ball Orchestra koncer-
towało m.in. w większości krajów Europy, USA i Kanadzie, współpracowało z takimi znakomitościami świata jazzu, jak 
Joe Muranyi, Barrett Deems i Stanley Breckenridg. Ma na swoim koncie około trzydziestu albumów muzycznych. Aktualny 
skład JBBO tworzą: Tolek Lisiecki (kontrabas; w zespole od 1968 roku), Marek Michalak (puzon, wokal; od 1977 r.), 
Wojciech Groborz (fortepian; od 1987 r.), Wiesław Jamioł (perkusja, od 1999 r.), Michał Bylica (trąbka, wokal; od 2014 r.) 
oraz Jarosław Kaczmarczyk (klarnet, saksofon tenorowy, wokal; od 2017 r.). 

„Kreatywna biblioteka – kartki bożonarodzeniowe”  - 
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 sitodruku - godz. 16.30
Obowiązują wcześniejsze zapisy: tel. 508 218 001 
Pracownia Sztuk Plastycznych, al. Niepodległości 50 lok. 112 
Koszt: 60 zł

Gwiazdka z plasteliny – warsztaty plastyczne dla dzieci 
– godz. 16.30 - 17.30 
Prowadząca: Joanna Bochaczek-Trąbska. Obowiązują wcze-
śniejsze zapisy: tel. 34 322 31 04, filia10@biblioteka.czest.pl 
Biblioteka Publiczna, Filia nr 10, ul. K. Michałowskiego 20 

Wystawa malarstwa „Mnożenie Śladów x 4” 
Krzysztof Kamil Malewicz, Romualda Anioł – Lubas, 
Anna Żyła, Krzysztof Cechowicz – godz. 18.00
Organizator: Związek Polskich Artystów Plastyków Okręg 
Częstochowski
Galeria ZPAP, al. Najświętszej Maryi Panny 57

Spektakl: „Graj, póki grasz” -godz. 19.00
Teatr im. A. Mickiewicza, ul. Kilińskiego 15 
Bilety: 40 zł (normalne parter),35 zł (ulgowe parter), 
35 zł (normalne balkon), 30 zł (ulgowe balkon)d 

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

Koncert „Dom o zielonych progach” - godz. 19.30
Sala koncertowa przy Kościele Św. Zygmunta, ul. Krakowska 1
Bilety: 40 zł

14.12 sobota
PKO Ekstraklasa piłki nożnej mężczyzn: RKS Raków - 
Górnik Zabrze 

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

Puchar Zarządu Głównego AZS w Warcabach 
Aktywnych 100 Polowych – VII Otwarte Mistrzostwa 
Polski AZS
Organizator: Klub Uczelniany AZS Politechniki 
Częstochowskiej
al. Armii Krajowej 66 B 

Spektakl: „Graj, póki grasz” 
13 grudnia - godz. 19.00
Teatr im. A. Mickiewicza, ul. Kilińskiego 15 

„Graj, póki grasz”, to teatr instrumentalny Schaeffera w nowej odsłonie. Spektakl, będący collagem kreacji aktorskich, 
tańca współczesnego, form muzycznych, został wyprodukowany przez Fundację Przyjaciół Sztuk Aurea Porta, która od lat 
propaguje twórczość Bogusława Schaeffera. Kompozytora, dramaturga, grafika, filozofa – artysty awangardowego, który 
lekceważył kanony i sam mówił, że „w sztuce nie wolno niczego powtarzać za innymi”. W stworzonym przez Fundację 
Aurea Porta Festiwalu Era Schaeffera spotykają się artyści reprezentujący różne dziedziny sztuki, stylistykę i kultury.  
W Teatrze im. A. Mickiewicza pojawią się twórcy już znani w Częstochowie: Maciej Sobociński w naszym teatrze wyreżyse-
rował przed laty „Ca-sting” Rafała Kmity, a Witold Jurewicz (tu w roli tancerza) był choreografem przy powstawaniu bajki 
dla dzieci „Niesamowita przygoda Robaczka Kłaczka” oraz spektaklu dla dorosłych „Miasto Szklanych Słoni”. Skład wy-
konawców uzupełnią: wirtuoz akordeonu – Marcin Wyrostek z zespołem Corazon, charyzmatyczny raper – Andy Ninvalle 
oraz aktorzy: Lidia Bogaczówna, Izabela Warykiewicz, Marcel Wiercichowski, Sean Palmer.

„Ostatnia góra” /FILMY GÓRSKIE/
11 grudnia – godz.14.30
15 grudnia – godz. 12.00
22 grudnia – godz. 16.45
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, 
al. Najświętszej Maryi Panny 64

Akcja filmu rozgrywa się podczas zimowej wyprawy 
na K2, drugą górę świata. Grupa kilkunastu wspi-
naczy, pod kierownictwem Krzysztofa Wielickiego, 
próbuje dokonać historycznego wejścia na szczyt. 
Mozolnie, w skrajnie trudnych warunkach kolejne 
zespoły przygotowują drogę, rozwieszając liny  
i docierają do kolejnych obozów. Tę wyprawową ruty-
nę przerywa tragedia rozgrywająca się na niedalekiej 
Nanga Parbat. W wyniku brawurowej akcji Adamowi 
Bieleckiemu i Denisowi Urubko udaje się uratować 
Elisabeth Revol. Jej partner Tomasz Mackiewicz zosta-
je pod szczytem Nanga Parbat na zawsze. Ratownicy 
wracają pod K2 i wznawiają wspinaczkę. Upływający 
czas oraz piętrzące się trudności uwidaczniają różnice 
charakterów w obrębie odizolowanej fizycznie od 
świata grupy. Dodatkowe napięcie wprowadza ogólna 
dostępność internetu oraz niezwykła medialność 
wyprawy.
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Koncert Natalii Przybysz „Jak Malować Ogień” - 
godz. 20.00
Klub Rura, al. Najświętszej Maryi Panny 38

15.12 niedziela
XII Gwiazdkowy Puchar Orientu 
Organizator: Klub Sportowy Orient 
Hala Sportowa Częstochowa, ul. Żużlowa 4 

Finisaż wystawy malarstwa Wiesława Żydka
Miejski Dom Kultury, ul. Łukasińskiego 50/68 

Seans filmowy:
= „Ostatnia góra” /FILMY GÓRSKIE/ - godz. 12.00
= „Last Christmas” - godz. 14.30 i 18.30
= „The Lighthouse” - godz. 16.30
= „Dwóch papieży” - godz. 20.30
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, al. Najświętszej Maryi Panny 64

Casting Miss Jury – godz. 14.00 
Informacje i zgłoszenia: tel. 34 314 12 68, 
dkkozieglowy@wp.pl 
Miejsko Gminny Ośrodek Promocji Kultury w Koziegłowach, 
ul. Żarecka 28 

„Dziadek do orzechów” Narodowy Balet Kijowski 
z Orkiestrą - godz. 18.00 
Organizator: Agencja BRUSSA 
Filharmonia Częstochowska, ul. Wilsona 16

Spektakl „Historie łóżkowe” - godz. 19.00
Teatr im. A. Mickiewicza, ul. Kilińskiego 15 
Bilety: 45 zł (normalne parter), 40 zł (ulgowe parter), 40 zł (normal-
ne balkon), 35 zł (ulgowe balkon)

16.12 poniedziałek
16-20 grudnia 
Indywidualne zajęcia artystyczne dla dzieci, młodzieży 

i dorosłych  - godz. 10.00 - 20.00 
Obowiązują wcześniejsze zapisy: tel. 508 218 001
Pracownia Sztuk Plastycznych, al. Niepodległości 50 lok. 112
Koszt: 50 zł 

Seans filmowy:
= „Last Christmas” - godz. 14.30 i 18.30
= „The Lighthouse” - godz. 16.30
= „Dwóch papieży” - 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

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

Spotkanie z Marcinem Mellerem  - godz. 17.00 
Spotkanie dofinansowane z Budżetu Obywatelskiego 
Biblioteka Publiczna, Filia nr 22, ul. Rydla 4

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

Konsultacje komputerowe – godz. 11.00 – 12.00
Zajęcia dla seniorów mających problemy z obsługą kom-
putera. Obowiązują wcześniejsze zapisy: tel. 34 361 43 27, 

filia8@biblioteka.czest.pl
Biblioteka Publiczna, Filia nr 8, ul. Księżycowa 2

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

Seans filmowy:
= „Ikar. Legenda Mietka Kosza” /KINO SENIORA/ - 
 godz. 12.00
= „Last Christmas” - godz. 14.30 i 18.30
= „The Lighthouse” - godz. 16.30
= „Dwóch papieży” - godz. 20.30
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, al. Najświętszej Maryi Panny 64

17-20 grudnia
Popołudnia w bibliotece – W warsztacie Świętego Miko-
łaja – godz. 15.00 - 17.00 
Warsztaty literacko-plastyczne dla dzieci 
Biblioteka Publiczna, Filia nr 2, ul. Orlika-Rückemanna 35/37

Spotkanie z Marcinem Mellerem  
18 grudnia - godz. 17.00 
Biblioteka Publiczna, Filia nr 22, ul. Rydla 4
Marcin Meller jest reporterem i felietonistą „Newsweeka 
Polska”, dziennikarzem, prowadzącym w TVN24 „Drugie 
śniadanie mistrzów”, a do lipca 2019 r. program „Dzień 
Dobry TVN”. Był on w latach 1991-2003 reporterem 
tygodnika „Polityka”, a w latach 2000-2002 gospodarzem 
nadawanego przez TVN pierwszego w Polsce reality show 
„Agent”. W 2003 r. objął stanowisko redaktora naczelnego 
polskiej edycji miesięcznika „Playboy”. W 2011 roku 
ukazała się jego bestsellerowa książka „Gaumardżos! 
Opowieści z Gruzji” (wyróżniona nagrodą Magellana dla 
najlepszej książki podróżniczej roku), którą napisał razem 
z żoną Anną Dziewit-Meller. W tym roku premierę miał  
z kolei jego zbiór felietonów „Nietoperz i suszone cytryny”.

Konsultacje specjalistyczne ECK:
= Oligofrenopedagog, Tyflopedagog, Socjoterapeuta - 
 godz. 15.00 – 16.00
= Oligofrenopedagog, Tyflopedagog – 
 godz. 16.00 – 17.00
Edukacyjne Centrum Konsultacji przy SOSW nr 1, ul. Legionów 54 a

Warsztaty artystyczne w  pracowni Tęczówka: 
= Zajęcia dla dzieci w wieku od 11 do 14 lat - 
 godz. 15.00 – 17.00 
 Koszt: 35 zł
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= 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

= „Spotkanie z Operą” Mirona Pietrasa –  godz. 17.00
= Spotkanie Chóru Coralmente – godz. 18.00
= Warsztaty tańca dawnego – godz. 19.00
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1

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

Grupowe zajęcia artystyczne dla dzieci, młodzieży 
i dorosłych  - godz. 17.00 - 20.00 
Obowiązują wcześniejsze zapisy: tel. 508 218 001
Pracownia Sztuk Plastycznych, al. Niepodległości 50 lok. 112
Koszt: 35 zł 

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

Toastmasters – Klub Publicznego Przemawiania 
i Przywództwa – godz. 18.00
Temat spotkania: Jak i czego się uczyć w XXI wieku 
Techniczne Zakłady Naukowe, u. Jasnogórska 84/90

18.12 środa
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

Otwarcie wystawy pokonkursowej i finał konkursu 
na koncepcję architektoniczną obejmującą Dworzec 
Częstochowa Główna oraz zabudowę i zagospodarowanie 
terenu w jego otoczeniu – godz. 12.00 
Organizatorzy: Polskie Koleje Państwowe S.A., Stowarzysze-
nie Architektów Polskich SARP Oddział w Częstochowie oraz 
Gmina Miasta Częstochowa i PKS Częstochowa S.A.
Muzeum Częstochowskie, Ratusz, al. Najświętszej Maryi Panny 45

Seans filmowy:
= „Last Christmas” - godz. 14.30 i 18.30
= „The Lighthouse” - godz. 16.30
= „Dwóch papieży” - 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. W. 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

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

Readers Theater – godz. 16.00 - 17.00 
Zajęcia z języka angielskiego dla dzieci w wieku od 9 do 11 lat, 
prowadzone metodą readers theater.  
Zajęcia dofinansowane z Budżetu Obywatelskiego. 
Obowiązują wcześniejsze zapisy:  tel. 34 361 43 27, 
filia8@biblioteka.czest.pl
Biblioteka Publiczna, Filia nr 8, ul. Księżycowa 2

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

= Warsztaty literackie Klubu „Złota Jesień” - godz. 16.00
= Spektakl dla dzieci: „Lalka Irenki” Teatr nieoczywisty -  
 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
Bilety: 30 zł 

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

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

Seans filmowy:
= „Last Christmas” - godz. 14.15 i 18.30
= „Dwóch papieży” - godz. 16.10
= „Miles Davis : Ikona jazzu” /KINO JAZZ/ - godz. 20.30
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, 
al. Najświętszej Maryi Panny 64

Warsztaty plastyczne dla dzieci – godz. 15.00 - 16.30 
Zajęcia dla dzieci w wieku od 7 do 12 lat. 
Biblioteka Publiczna, Filia nr 3, ul. Ułańska 5/7 

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

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

Babski comber – warsztaty artystyczne - godz. 18.00
Obowiązują wcześniejsze zapisy: tel. 508 218 001 
Pracownia Sztuk Plastycznych, al. Niepodległości 50 lok. 112 
Koszt: 35 zł

Gimnastyka słowiańska - 18.00 - 19.10                                                
Prowadząca: Ewelina Horak. 
Obowiązują wcześniejsze zapisy: tel. 796 444 388 
Pracownia Psychoterapii i Pracy z Ciałem, ul. Waszyngtona 33/2
Koszt: 50 zł

Koncert z cyklu „Classic Tea” - godz. 18.00 
Wykonawcy: Karolina Sambor-Kobiałka - sopran, 
akompaniator - Michał Ostalski
 Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1

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

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

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

Gry planszowe w bibliotece – godz. 12.00 – 14.00 
Biblioteka Publiczna, Filia nr 25, ul. Wirażowa 8 A

Seans filmowy:
= „Last Christmas” - godz. 14.30 i 20.30
= „Serce do walki” - godz. 16.30
= „Amazing Grace : Aretha Franklin” /KINO JAZZ/ -  
 godz. 18.45 
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

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

Readers Theater – godz. 16.00 - 17.00 
Zajęcia z języka angielskiego dla dzieci w wieku od 9 do 11 
lat prowadzone metodą readers theater.  
Zajęcia dofinansowane z Budżetu Obywatelskiego. 
Obowiązują wcześniejsze zapisy:  tel. 34 361 43 27, 
filia8@biblioteka.czest.pl
Biblioteka Publiczna, Filia nr 8, ul. Księżycowa 2

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

Spektakl „Zaczarowany koń. Piosenki lat pięćdziesią-
tych” - godz. 19.00
Teatr im. A. Mickiewicza, ul. Kilińskiego 15 
Bilety: 45 zł (normalne parter), 40 zł (ulgowe parter), 
40 zł (normalne balkon), 35 zł (ulgowe balkon)  

Playback: pokaz filmowy „Księżyc z Jowisza” - godz. 19.00 
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, 
ul. Dąbrowskiego 1

Spektakl „Historie łóżkowe” 
14 i 15 grudnia - godz. 19.00
Teatr im. A. Mickiewicza, ul. Kilińskiego 15 
Norm Foster zbudował „Historie łóżkowe” na kształt komiksowych rysunków. Fabuła podzielona jest na sześć epizo-
dów, a w piętnaście postaci wciela się tylko ośmioro aktorów! Akcja rozgrywa się w małym miasteczku, w ciągu dwóch 
godzin, choć w sześciu różnych pokojach, w których głównym meblem jest łóżko. Kim są bohaterowie Fostera? Oto 
kilkoro z nich: para 50-latków godzących się uprawiać sex na antenie radiowej; włamywacz - zawodowiec i amator-
-księgowy, którzy podczas „skoku na mieszkanie” odkrywają pewną tajemnice; starzejąca się gwiazda rocka - Tommy 
Quick i jego młodociana fanka składająca mu niedwuznaczną propozycję; szef klubu nocnego, który musi zwolnić 
nieudolną tancerkę…egzotyczną oraz taksówkarka, dla której jazda samochodem jest horrorem, ponieważ nie posiada 
krzty orientacji w terenie



34 www.cgk.czestochowa.pl

CO / GDZIE / KIEDY: W GRUDNIU

GRUDZIEŃ 2019

Koncert Sariusa „Pierwsza Trasa Po Końcu Świata” - 
godz. 19.00 
Klub Rura, al. Najświętszej Maryi Panny 38

Koncert Katedry Muzyki UJD - godz. 19.00 
Wystąpią: Orkiestra Symfoniczna Filharmonii 
Częstochowskiej, Jerzy Swoboda - dyrygent
Filharmonia Częstochowska, ul. Wilsona 16
Bilety: 40 zł (normalny), 35 zł (ulgowy), 20 zł (UTW)

„Amazing Grace : Aretha Franklin” /KINO JAZZ/ 
6 i 8 grudnia – godz. 20.30
12 grudnia – godz. 16.15
20 grudnia - godz. 18.45 
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, al. Najświętszej Maryi Panny 64

„Amazing Grace” to dokumentalny zapis dwóch nocy 
nagrań koncertu gospel Arethy Franklin z roku 1972. To 
jednocześnie historia amerykańskiej muzyki zapisana na 
filmie, który nigdy nie ujrzał światła dziennego. Perypetie 
twórców obrazu (techniczno-prawne) nie pozwoliły im po-
kazać swojego dzieła przez ponad 46 lat. Aż do teraz. Film 
ukazuje nie tylko wpływ Afroamerykanów na amerykań-
ską kulturę początku lat siedemdziesiątych XX wieku - jest 
to także przejmujący obraz kunsztu jednej z najważniej-
szych i największych artystek jazz, soul i gospel, ukazana 
w materiale zrealizowanym w ciągu dwóch nocy nagrań 
w kościele ks. Jamesa Clevelanda w Watts w Kalifornii,  
w styczniu roku 1972. Królowa Soul – jak nazywano Are-
thę, wznosi się na wyżyny swego talentu i boskiego daru, 
oddając hołd muzyce gospel, z której wyrosła, oraz całej 
społeczności Ameryki tamtych lat. Ta Diva muzyki, wystę-
pując przed entuzjastyczną publicznością, rozgrzewa ich 
do białości, wyciska łzy z oczu i pozostawia trwały ślad w 
sercu. Nikt nie pozostanie obojętny wobec tej muzycznej 
uczty, która rozegra się na dużym ekranie. Nigdy nie było 
tak przepełnionego muzyką i uczuciem filmu. Po tylu 
latach, cały świat może to w końcu zobaczyć. 

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

Grupowe zajęcia artystyczne dla dzieci, młodzieży 
i dorosłych  - godz. 10.00 - 12.00 

Obowiązują wcześniejsze zapisy: tel. 508 218 001
Pracownia Sztuk Plastycznych, al. Niepodległości 50 lok. 112
Koszt: 35 zł 

Seans filmowy:
= „Last Christmas” - godz. 14.30 i 20.30
= „Muzeum Prado - kolekcja cudów” /WIELKA SZTUKA  
 NA EKRANIE/ - godz. 16.30 
= „Serce do walki” - godz. 18.30
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, 
al. Najświętszej Maryi Panny 64

Koncert „Świąteczna Gala Śląska” - godz. 16.00 
ACK Politechniki Częstochowskiej, al. Armii Krajowej 23/25 

Spektakl „Zaczarowany koń. 
Piosenki lat pięćdziesiątych” - godz. 19.00
Teatr im. A. Mickiewicza, ul. Kilińskiego 15 
Bilety: 45 zł (normalne parter), 40 zł (ulgowe parter), 
40 zł (normalne balkon), 35 zł (ulgowe balkon) 

Koncert Sariusa „Pierwsza Trasa Po Końcu Świata” - 
godz. 19.00 
Klub Rura, al. Najświętszej Maryi Panny 38 

22.12 niedziela
Seans filmowy:
= „Miles Davis : Ikona jazzu” /KINO JAZZ/ - godz. 14.30
= „Ostatnia góra” /FILMY GÓRSKIE/ - godz. 16.45
= „Serce do walki” - godz. 18.30
= „Last Christmas” - godz. 20.30
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, 
al. Najświętszej Maryi Panny 64

Spektakl: „Nagle, zeszłego lata” - godz. 19.00
Teatr im. A. Mickiewicza, ul. Kilińskiego 15
Bilety: 40 zł (normalne), 30 zł (ulgowe)
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23.12 poniedziałek
= Indywidualne zajęcia artystyczne dla dzieci, 
 młodzieży i dorosłych  - godz. 10.00 - 20.00
 Koszt: 50 zł 
= Grupowe zajęcia artystyczne dla dzieci, młodzieży 
 i dorosłych  - godz. 16.00 - 19.00 
 Koszt: 35 zł 
Obowiązują wcześniejsze zapisy: tel. 508 218 001
Pracownia Sztuk Plastycznych, 
al. Niepodległości 50 lok. 112

Seans filmowy:
= „Serce do walki” - godz. 14.30 i 18.30
= „Last Christmas” - godz. 16.30 i 20.30
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, 
al. Najświętszej Maryi Panny 64

24.12 wtorek
 

25.12 środa

26.12 czwartek
Seans filmowy:
= „Oficer i szpieg” - godz. 14.00 i 20.30 
= „Podróż przez koncerty fortepianowe Beethovena” 
 /WIELCY KOMPOZYTORZY/ - godz. 16.30
= „Last Christmas” - godz. 18.30
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, 
al. Najświętszej Maryi Panny 64

Playback: pokaz filmowy „Mr. Gaga” 
27 grudnia - godz. 19.00 
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1
„Mr. Gaga” to najciekawszy film o tańcu współ-
czesnym od czasu „Piny”, a jednocześnie laureat 
wielu nagród publiczności na międzynarodowych 
festiwalach. To film pozwalający zrozumieć związek 
ciała i ruchu z naszymi emocjami. „Mr. Gaga” opo-
wiada o genialnym choreografie Ohadzie Naharinie, 
wieloletnim szefie najsłynniejszego zespołu tańca 
współczesnego z Izraela – Batsheva Dance Company. 
Reżyser Tomer Heymann towarzyszył artyście przez 
8 lat, aby ukazać jego życie i niezwykłą ewolucję jako 
tancerza, twórcy i człowieka. Heymann rejestrował 
zarówno jego życie prywatne, przebieg prób zespołu, 
jak i zajęcia z opracowanego przez Naharina języka 
ruchu – GAGA – umożliwiającego każdemu wyrażenie 
swoich emocji poprzez taniec. W połączeniu z nie-
pokazywanym dotychczas materiałem archiwalnym 
oraz fragmentami tanecznych spektakli Batshevy 
dostajemy fascynującą historię człowieka, który 
zrewolucjonizował świat tańca współczesnego.

„Muzeum Prado - kolekcja cudów” /WIELKA SZTUKA NA EKRANIE/
21 i 29 grudnia - godz. 16.30 
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1
Filmowa podróż po jednym z najsłynniejszych muzeów świata, które obchodzi właśnie jubileusz 200-lecia istnienia. 
Madrycką chlubę, Museo Nacional del Prado, odwiedzają rocznie 3 miliony zwiedzających, by podziwiać ponad 8.000 
dzieł tam zgromadzonych. Prado ma unikatową kolekcję malarstwa hiszpańskiego, włoskiego, niderlandzkiego, 
flamandzkiego oraz niemieckiego, francuskiego i angielskiego, a także zbiory rzeźby rzymskiej i staroiberyjskiej oraz 
wyroby rzemiosła artystycznego. Po madryckiej chlubie, mieniącej się dziełami Velázqueza, Rubensa, Tycjana, Mante-
gna, Boscha, Goi czy El Greca, oprowadzi nas laureat Oscara - aktor Jeremy Irons. Zagłębimy się w historię Hiszpanii  
i całego europejskiego kontynentu, w historię królów, królowych, dynastii, wojen, porażek i zwycięstw, ale też w historię 
życia ludzi nierozerwalnie związanych z muzeum: malarzy, artystów, architektów, kuratorów i kolekcjonerów. To jedyna 
w swoim rodzaju okazja, by odkryć piękno zachowane w zbiorach tej świątyni sztuki.

27.12 piątek
27-28 grudnia 
Turniej Piłki Siatkowej Markowski Volley 
Organizator: SSS-J Siatkówka 2002 
Hala przy IX LO im. C.K. Norwida, ul. Jasnogórska 8 

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

Seans filmowy:
= „(Nie)znajomi” /KINO SENIORA/ - godz. 12.00 
= „Oficer i szpieg” - godz. 14.00 i 20.30 
= „Serce do walki” - godz. 16.30
= „Pan T” - godz. 18.30
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, al. Najświętszej Maryi Panny 64

Spektakl: „Czyż nie dobija się koni?” - godz. 19.00 
Teatr im. A. Mickiewicza, ul. Kilińskiego 15
Bilety: 70 zł (normalne parter), 60 zł (ulgowe parter), 60 zł (normal-
ne balkon), 50 zł (ulgowe balkon)

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

Koncert zespołu Sołtys - godz. 20.30
Klub Rura, al. Najświętszej Maryi Panny 38

28.12 sobota
Świąteczne Granie z Kubą 
Organizator: Fundacja „Ludzki Gest” 
Hala Sportowa Częstochowa, ul. Żużlowa 4 

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

Seans filmowy:
= „Oficer i szpieg” - godz. 12.00 i 20.30 
= „Tajemnice Henriego Picka”- godz. 14.30
= „Serce do walki” - godz. 16.30
= „Pan T” - godz. 18.30

Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, al. Najświętszej Maryi Panny 64

Spektakl: „Czyż nie dobija się koni?” -godz. 19.00 
Teatr im. A. Mickiewicza, ul. Kilińskiego 15
Bilety: 70 zł (normalne parter), 60 zł (ulgowe parter), 
60 zł (normalne balkon), 50 zł (ulgowe balkon)

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

Seans filmowy:
= „Serce do walki” - godz. 12.00
= „Tajemnice Henriego Picka”- godz. 14.30
= „Muzeum Prado - kolekcja cudów” /WIELKA SZTUKA  
 NA EKRANIE/ - godz. 16.30 
= „Pan T” - godz. 18.30
= „Oficer i szpieg” - godz. 20.30 
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, al. Najświętszej Maryi Panny 64

Spektakle: 
= „Trzy Świnki” – godz. 16.00  
 Bilety: 25 zł 
= „Nagle, zeszłego lata” - godz. 18.00
 Bilety: 40 zł (normalne), 30 zł (ulgowe)
Teatr im. A. Mickiewicza, ul. Kilińskiego 15
p na Dużej Scenie P’n’R 2019.

30.12 poniedziałek
30-31 grudnia 
Indywidualne zajęcia artystyczne dla dzieci, młodzieży 
i dorosłych  - godz. 10.00 - 20.00 
Obowiązują wcześniejsze zapisy: tel. 508 218 001
Pracownia Sztuk Plastycznych, al. Niepodległości 50 lok.112
Koszt: 50 zł 

Seans filmowy:
= „Oficer i szpieg” - godz. 14.00 i 20.30 
= „Serce do walki” - godz. 16.30
= „Pan T” - godz. 18.30
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, 
al. Najświętszej Maryi Panny 64

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

31.12 wtorek
Grupowe zajęcia artystyczne dla dzieci, młodzieży i 
dorosłych  - godz. 17.00 - 20.00 
Obowiązują wcześniejsze zapisy: tel. 508 218 001
Pracownia Sztuk Plastycznych, 
al. Niepodległości 50 lok. 112
Koszt: 35 zł 

Spektakl: „Testosteron” /SYLWESTER  W TEATRZE/ - 
godz. 18.00 i 21.15
Teatr im. A. Mickiewicza, ul. Kilińskiego 15
Bilety: 130-180 zł 

Koncert Sylwestrowy - godz. 20.00 
Wystąpią: Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Częstochow-
skiej, Aleksandra Orłowska – sopran, Tomasz Rak – baryton, 
Adam Klocek – dyrygent, Agnieszka Galewicz i Dariusz 
Kierat - mistrzowie tańca, Magdalena Miśka-Jackowska - 
prowadzenie koncertu.
Filharmonia Częstochowska, ul. Wilsona 16
Bilety: 100 -170 zł

Noc Sylwestrowa – godz. 21.00 
Plac Biegańskiego

Koncert Sariusa „Pierwsza Trasa Po Końcu Świata” 
20 i 21 grudnia - godz. 19.00 
Klub Rura, al. Najświętszej Maryi Panny 38
Częstochowski raper Sarius szturmem zdobywa popularnosć na krajowej scenie. Jego debiutancki album „Blisko leży 
obraz końca” z 2013 r. powstał pod skrzydłem DJ Eproma w Asfalt Records. Muzycznie był to materiał odwołujący się do 
tłustych lat 90. - w których Eprom specjalizuje się jak mało który producent.- jednak sam Sarius udowodnił tam, że jako mc, 
sprawnie porusza się między tym co było, a tym, co dopiero nadejdzie.  Dwie kolejne płyty „Daleko jeszcze?” i „I żyli krótko 
i szczęśliwie”, wydane w tej samej wytwórni, były ewolucją jego talentu dokładnie w tym kierunku. W 2017 roku Sarius 
postanowił wydać swój kolejny album „Antihype” pod szyldem własnej wytwórni i otworzyć zupełnie nowy rozdział.  Że 
była to właściwa decyzja, potwierdził olbrzymi sukces jego następnych albumów „Wszystko co złe” i „Pierwszy dzień po 
końcy świata”. Sarius ma mocny i charakterystyczny styl. Rozpiera go dzika energia, którą najlepiej poczuć na żywo podczas 
koncertów.



BIBLIOTEKA PUBLICZNA 
IM. DR. WŁ. BIEGAŃSKIEGO
„Lwów na starych pocztówkach” - wystawa ze zbiorów 
Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-
-Wschodnich  
Biblioteka Publiczna, Filia nr 9, ul. Nowowiejskiego 15 

„Stroje ludowe z różnych regionów Polski” - wystawa 
prac uczniów SP nr 2 
Biblioteka Publiczna, Filia nr 10, ul. Michałowskiego 20 

Wystawa malarstwa Barbary Sendereckiej
Biblioteka Publiczna, Filia nr 14, ul. Norwida 17/21 

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

MUZEUM CZĘSTOCHOWSKIE
RATUSZ

Wystawa stała:
Dzieje miasta Częstochowy – wystawa historyczna  

Prezentacje długoterminowe:
Kweclich, Sętowski, Michalik, Stępniak, Bulik… – 
kolekcja obrazów współczesnych malarzy częstochowskich

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

Powroty – malarstwo Danuty Niklewicz

RAKÓW. Dzieje częstochowskiej dzielnicy
Impulsem do powstania wystawy była obchodzona 
w roku ubiegłym 90. rocznica przyłączenia Rakowa 
do Częstochowy. Na wystawie można zobaczyć szereg 
materiałów historycznych związanych z Rakowem. 
Pochodzą one ze zbiorów Muzeum Częstochowskiego, 
Archiwum Państwowego w Częstochowie, Miejskiego 
Domu Kultury, Biblioteki Publicznej (filia na Rakowie). 
Szereg cennych historycznych przedmiotów użyczyli 
redakcja „Głosu Hutnika”, oraz prywatni kolekcjonerzy. 
Współorganizatorzy ekspozycji: Archiwum Państwowe 
w Częstochowie, ISD Huta „Częstochowa”.

do 15 grudnia 
PhotoArtMedica. VII Międzynarodowy Salon 
Fotografii Artystycznej Lekarzy
Wiodącym tematem tegorocznej, siódmej edycji 
Salonu PhotoArtMedica są „Krajobrazy Świata”. Świat, 
w którym żyjemy, wciąż się zmienia, przy niemałym 
udziale człowieka. Zmiany te widzimy przede wszystkim 
w siedliskach ludzi, w wielkich aglomeracjach miejskich, 
ale też na prowincji.  Wystawa jest okazją do obejrzenia 
krajobrazów, przedstawiających świat z różnej per-
spektywy i z różnymi emocjami. Warto zatrzymywać je 
w kadrze, zanim ulegną zmianie lub znikną. Dodatkowo 
na wystawie prezentowane są fotografie w kategoriach 
„Temat wolny” i  „Fotografia medyczna”.

od 18 grudnia 
Dworzec Częstochowa Główna oraz zabudowa i zago-
spodarowanie terenu w jego otoczeniu. Wystawa po-
konkursowa na koncepcję architektoniczną, współpraca 
ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich SARP Oddział 
w Częstochowie.  

od 10 grudnia 
Szopki krakowskie – ze zbiorów Muzeum Krakowa 

GALERIA DOBREJ SZTUKI

Wystawa stała:

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

Wystawy czasowe:

Podróże wycinanek 
Podróże wycinanek to projekt, który ma na celu uwolnie-
nie z przestrzeni magazynowych papierowych dzieł rąk 
ludzkich. Prezentowane wycinanki powstały na przestrze-
ni lat 2003–2018. Stworzona z nich ekspozycja została 
predestynowana do promowania artystów-wycinankarzy 
oraz idei Konkursów Sztuki Ludowej. Konkursy, o których 
mowa wyżej, na stałe wpisały się już w harmonogram 
działania Muzeum Częstochowskiego. Co trzy lata instytu-
cja staje się ogólnopolskim centrum twórczości ludowej. 
Przez kilka ostatnich edycji konkurs mocno skupił się na 
wycinankach w ich formie tradycyjnej i inspirowanej. 
W projekcie bierze udział 31 artystów z całej Polski. Na 
wystawę składa się 77 wycinanek. Ekspozycji towarzyszą 
– oryginalna kostka Rubika, gra planszowa oraz bogato 
ilustrowany katalog.

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 
Ekspozycja, przygotowana w 80. rocznicę wybuchu II 
wojny światowej, jest pierwszą w Częstochowie wystawą 
przypominającą mieszkańcom historię bitwy, którą żołnie-
rze, dowodzeni przez gen. bryg. Janusza Gąsiorowskiego, 
stoczyli we wrześniu 1939 r. na granicy Rzeczpospolitej 
i w obronie miasta. Ich groby są dziś rozsiane od Lublińca 
po Lelów oraz znajdują się na częstochowskich cmenta-
rzach. Ekspozycja przedstawia też wyposażenie Wojska 
Polskiego w 1939 r., które było wynikiem zaangażowania 
Polaków w  odbudowę kraju i jego pozycji w świecie po 
tragicznym okresie zaborów.

Realizm, a zmysły mami 
Multidyscyplinarny projekt łączący działania artystyczne 
i edukacyjne. Najważniejszym wydarzeniem w ramach 
projektu jest wystawa zbiorowa dzieł artystów tworzących 

CO / GDZIE / KIEDY: W GRUDNIU

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. Zajączka 11, lok. 1, 42-202 Częstochowa 
tel. 782 610 333, e-mail: utw@ajd.czest.pl, 
www.utw.ajd.czest.pl
Dyżury Samorządu: 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

36 GRUDZIEŃ 2019 www.cgk.czestochowa.pl

w  nurcie surrealizmu i związanych z Częstochową w prze-
strzeniach kilku instytucji częstochowskich: Muzeum 
Częstochowskiego, Ośrodka Promocji Kultury „Gaude 
Mater” i Konduktorowni, będącej siedzibą Regionalnego 
Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych. Współorganizato-
rem projektu jest Stowarzyszenie „Goliat”.

ZAGRODA WŁOŚCIAŃSKA

Wystawa czasowa:

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

czynne w okresie zimowym (październik – maj)
wtorek, czwartek, piątek 9.00 – 15.30 
środa 11.00 – 17.30 
sobota, niedziela 11.00 – 17.00 (Uwaga! Rezerwat Archeologicz-
ny czynny tylko w każdą trzecią sobotę i niedzielę miesiąca 
(20, 21 grudnia)
poniedziałek nieczynne 

MIEJSKA GALERIA SZTUKI 
al. Najświętszej Maryi Panny 64

Wystawa „Sens”

Wystawa „Autokomentarz” 

OŚRODEK PROMOCJI 
KULTURY „GAUDE MATER”
ul. Dąbrowskiego 1 

od 5 grudnia 
Wystawa malarstwa „Magnifiko!”Krystyny Onysyk 
i Anny Przewłockiej

od 7 grudnia 
Wystawa „Podróż przez materię …” Anity Grobelak 

do 12 grudnia
Wystawa pokonkursowa 1. Międzynarodowego  
Biennale Fotografii Ulicznej „Moment”

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

„Bogurodzica. Splendor Rzeczypospolitej Obojga 
Narodów” - ekspozycja sztuki wotywnej. Na wystawie 
zgromadzono blisko 500 eksponatów – cenne wota przez 
wieki przynoszone przez pielgrzymów i składane przed 
cudownym obrazem Matki Bożej. Jest to jedna z najnowo-
cześniejszych i najciekawszych wystaw w Polsce.
„Narodowy zryw Solidarności w wotach pielgrzymów 
jasnogórskich” - ekspozycja przygotowana z okazji 
jubileuszu 25-lecia powstania NSZZ „Solidarność”.

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

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

- motywem przewodnim  jest sylwetka Matki Boskiej 
Częstochowskiej.

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

MUZEUM 600-LECIA
Wystawa stała – Eksponaty w Muzeum 600 - lecia 
ukazują sześćsetletnią obecność Zakonu Paulinów na Jasnej 
Górze.

Epitafium Smoleńskie – poświęcone ofiarom tragedii 
smoleńskiej 10 kwietnia 2010 r.

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

Kolekcja stała

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 7c 
Więcej informacji pod nr. tel. 34 372 26 32

Oferta płatnych zajęć dla Seniorów 60+:
Gimnastyka w wodzie: 
soboty –  godz. 12.00-13.00
Pływalnia kryta „Sienkiewicz Częstochowa”, 
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 Siatkówki sezon 2019/2020
Wszystko na temat rozgrywek można znaleźć na stronie: 
www.amatorska.info
Hala Sportowa Częstochowa, ul. Żużlowa 4
czwartki godz. 18.30 – 22.00 
Sala Sportowa „Częstochowianka”, ul. Rejtana 7 c
piątki godz. 18.30 -  22.00

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

Sztuczne Lodowisko – codziennie w godz. 10.00-20.00 
ul. Boya - Żeleńskiego 6/8
Miejska Ślizgawka  – codziennie w godz. 10.00-20.00  
(udostępniona zostanie w pierwszej połowie grudnia) 
Miejskie Korty Tenisowe,  ul. 3 Maja 1
Szczegóły i cennik lodowiska oraz ślizgawki: www.mosir.pl  
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Adam Florczyk: Jesteś absol-
wentką Akademii Sztuk Pięk-
nych, ze słabością do książek. 
Zarówno Twój dyplom licen-
cjacki, jak i magisterski przyjęły 
właśnie formę książkową. Dla-
czego akurat taką? Co takiego 
uwodzicielskiego jest w  książ-
kach dla artystki wizualnej?   

Joanna Ambroz: W  książce dużo 
się mieści. Jest to medium, w któ-
rym jest tyle samo miejsca na moje 
przemyślenia, jak i na refleksję od-
biorcy. Bardzo ważny jest dla mnie 
pierwiastek ludzki w sztuce – chcę, 
aby z  moją twórczością można 
było wchodzić w dialog, aby odpo-
wiadała na problemy i  niepokoje 
w sposób czytelny. Książka pozwa-
la mi na równoczesne pielęgno-
wanie zamiłowania do sztuki oraz 
projektowania graficznego. 

Jakiś czas temu miałaś oka-
zję pracować przy tworzeniu 
dwóch swoistych przewodni-
ków po Katowicach i Częstocho-
wie. Możesz coś więcej opowie-
dzieć o tych projektach? 

Obydwie książki są o mieście, ale 
z dwóch zupełnie innych perspek-
tyw. „Nasze Miasto Często/cho-
wa” to sentymentalna opowieść 
mieszkańców uwypuklająca ścież-
ki, które dla nas,  częstochowian, 
są życiem codziennym. Publikacja, 
którą koordynowała i wydała Juli-
ta Paprotna, jest dla mnie śladem 
naszej współczesnej historii oraz 

możliwością oddania hołdu „na-
szemu miejscu” oraz budynkowi 
Dworca PKP, który umieściłam 
na okładce. „Ogarnij Miasto Ka-
towice” to z  kolei subiektywny 
przewodnik po interesujących 
katowickich miejscach, w  któ-
rych można spędzić dobrze czas, 
patrząc na to miasto sponad linii 
wzroku. Stworzyłam w nim ilustra-
cyjnie przystanki, które kojarzą mi 
się z czasem studiów.

W  ramach Stypendium Pre-
zydenta Miasta Częstochowy 
planujesz przygotować serię 
plakatów i pocztówek z charak-
terystycznymi miejscami nasze-
go miasta. Czego możemy się 
na nich spodziewać? 

Będą tam przypomnienia o  co-
dziennych-niecodziennych miejs- 
cach, kilka wspomnień z  przeło-
mu XX i  XXI wieku oraz potwier-
dzenie tego, że nasza architektura 
to warte uwagi zjawisko. 

Ostatnio można odnieść wraże-
nie, że stałaś się specjalistką od 
plakatu społecznego. Myślisz, 
że sztuka może jeszcze zmie-
niać świat? Czy dzisiaj w świecie 
hałasu wizualnego, plakat za-
angażowany ma szansę prze-
drzeć się do odbiorcy ze swoim 
komunikatem?    

Plakat wychodzący do ludzi ma 
możliwość przypomnienia o  róż-
nych aspektach życia i może skło-
nić do refleksji nad nimi. Jeżeli  
coś się pokazuje i o tym mówi, to 
zaczyna to funkcjonować w świa-
domości społecznej.
Odpowiadając na pytanie, czy 
sztuka może jeszcze zmienić 
świat, powiem, że cały czas go 
zmienia. Na co dzień otaczamy się 
przedmiotami, nad którymi pra-
cują twórcy - artyści i projektanci 
dbający, aby żyło się lepiej, łatwiej 
i  ładniej. W  końcu sztuka nie jest 
tylko tym, co widzimy w galeriach 
– każda rzecz ma swoją formę, za 
jaką stoi osoba, która przemyślała 
i  wdrożyła jej funkcje estetyczne 
i praktyczne.

Pod koniec zeszłego roku zo-
stałaś stypendystką Fundacji 
LOTTO, jako jedna z dwóch ab-
solwentek ASP. Nie masz wra-

żenia, że dziś młodych artystów 
rzadko docenia się za ich posta-
wę społeczną, że mało kto wy-
mienia ich w gronie osób, które 
już za chwilę będą decydować 
o  kształcie naszych miast, 
państw, świata?        

Może to kwestia tego, że sztuka 
jest w  jakiś sposób marginalizo-
wana, jeżeli chodzi o  postawy 
społeczne. Może świat sztuki nie 
potrzebuje na tym polu pochwał, 
a i tak będzie robić swoje. A może 
chodzi o  bardziej przyziemną 
sprawę – artyści nie wiedzą, że 
mogą starać się o  nagrody, takie 
jakie zaproponowała Fundacja 
Lotto oraz Totalizator Sportowy 
i stanąć w jednym szeregu z oso-
bami studiującymi prawo, medy-
cynę czy nowe technologie. 

Szczegóły dotyczące stypendiów 
twórczych i artystycznych 

Prezydenta Miasta Częstochowy 
można znaleźć na stronie  

www.czestochowa.pl, w zakładce: 
kultura/ stypendia, konkursy, nagrody. 
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 Joanna Ambroz to absolwentka częstochowskiego „Plastyka” i katowickiej ASP. 
 Dwukrotna stypendystka Prezydenta Miasta Częstochowy. Specjalizuje się w tworzeniu 
 publikacji, plakatów i malarskich ilustracji.  Jej książka „Cięcie — włosy ludu polskiego” 

 została wydana przez Wydawnictwo BOSZ. Rozmawiamy z nią o miejskich 
 przewodnikach, zamiłowaniu do książek i sile sprawczej sztuki. 
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W listopadowej, ostatniej odsłonie konkursu na Fotografię Miesiąca CGK, Jury postanowiło nie przyznawać nagrody.

MAŁGORZATA MIZERA - ARTYSTKA ZAJMUJĄCA SIĘ MALARSTWEM, RYSUNKIEM, 
FOTOGRAFIĄ, PROJEKTOWANIEM GRAFICZNYM I PERFORMANCE

  FILM  

„Big Bang” 
reż. Andrzej 
Kondratiuk 

Film, który 
chciałabym 
zarekomendo-

wać i przypomnieć, to wybitny „Big Bang” 
Andrzeja Kondratiuka. Reżyser w groteskowy 
sposób ukazuje tam zarówno polski obyczaj, 
jak i kondycję ludzkości. Gra aktorów to 
mistrzostwo świata, na ekranie możemy 
zobaczyć m.in. Gajosa, Dykiel, Benoit, Kło-
sowskiego. Film opowiada o lądowaniu UFO 
w pewnej polskiej wsi. Miejscowa ludność 
przygotowuje się na przyjęcie kosmitów. 
Mają świadomość, że reprezentują całą ludz-
kość, więc chcą się pokazać od jak najlepszej 
strony. Jedynie pastuch sugeruje, że prawda 
o nas jest nieco inna… Obraz z 1986 roku, 
a jego przesłanie, szczególnie w dzisiejszych 
czasach, jest bardzo aktualne.

  KSIĄŻKA  
 
„Baron 
Drzewołaz” 
Italo Calvino 

Tak dużo 
książek, 
ulubionych 

pisarzy i pisarek, mogłoby się znaleźć 
w mojej wymarzonej biblioteczce… 
Jednak postacią literacką, która od 
dawna mnie wyjątkowo fascynuje, jest 
pewien baron, człowiek niezwyciężony, 
wierny swoim ideałom i ekscentryk. 
W związku z czym chcę polecić książkę 
opowiadającą o jego przygodach, 
czyli „Baron Drzewołaz” autorstwa Italo 
Calvino. To surrealistyczna historia 
o buncie, spełnieniu, wolności i miłości. 
Książka zachwyca czytelnika zarówno ze 
względu na elegancki styl, jak i atrakcyj-
ność i dziwność fabuły. Powieść porywa 
bez reszty.

  PŁYTA  

„Strona A” 
Janga

Fajne płyty 
najbardziej 
lubię dostawać 

w prezencie. Moi przyjaciele to wiedzą i mogę 
pochwalić się wspaniałymi muzycznymi 
podarunkami. Jednym z nich jest płyta Janga 
„Strona A”. Krążek, który sprawia, że wstrzy-
muje się oddech i nasłuchuje... To muzyczna 
interpretacja poezji Leśmiana. Wszystko 
pod wodzą Jana „Jangi” Tomaszewskiego, 
z udziałem m.in. Grażyny Auguścik, Anny Marii 
Jopek, Doroty Miśkiewicz, Tomasza Stańko, 
Krzysztofa Ścierańskiego i Tomasza Szukal-
skiego. Wszystko jest tu doskonale zagrane 
i zaśpiewane. Moje ulubione fragmenty tej 
płyty to bas pana Ścierańskiego w „Dłoń zanu-
rzasz we śnie” oraz instrumentalna „Ewuszka”, 
gdzie popis dają chyba wszyscy zaangażowani 
w nagranie muzycy.

Joanna
Ambroz



1. MIĘDZYNARODOWE 
BIENNALE FOTOGRAFII

ULICZNEJ

LAUREACI

PIERWSZA NAGRODA
Szymon Roziewicz

instagram.com/szymon_roziewicz
Polska

DRUGA NAGRODA
Elena Alexandra

instagram.com/bloomsofmind
Niemcy

TRZECIA NAGRODA
Fatteme Pezeshki Moghadam

instagram.com/shiteme_pezeshki
Iran

Prace wszystkich 34 finalistów można zobaczyć do 12 grudnia  
w Ośrodku Promocji Kultury „Gaude Mater” przy ul. Dąbrowskiego 1


