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Trwa już przystosowanie obiektu przy ul. Li-
manowskiego do wymogów licencyjnych 
PZPN w kontekście rozgrywania spotkań na 
poziomie pierwszoligowym (czyli w drugiej 
klasie rozgrywkowej). Miejski Ośrodek Sportu 
i Rekreacji (administrujący stadionem) – dzię-
ki dotacji z budżetu miasta – przeprowadził  
w większości uzgodnione prace moderniza-
cyjne, w tym:
• rozbudowę istniejącego zadaszenia dla 

kibiców na trybunie wschodniej (wy-
móg to minimum 500 miejsc pod da-
chem, razem z trybuną VIP; warunek jest 
spełniony z niewielkim naddatkiem),

• modernizację (wymiana kilku kamer) 
systemu monitoringu telewizyjnego 
obiektu,

• naprawę betonowego podłoża północ-
nej części trybuny zachodniej

• wykonanie parkingu dla drużyn, sę-
dziów, delegata meczowego, obserwa-
tora, antydopingowego zespołu kon-
trolnego oraz autoryzowanych VIP-ów 
klubu drużyny gości,

• wykonanie ogrodzenia ww. parkingu 
wraz z piłkochwytem oraz ogrodzenia 
na drodze dojścia do sektora kibiców 
drużyny gości,

• wykonanie i montaż dwóch bram na sta-

dion (jednej po wyburzeniu „starej” kasy 
biletowej, celem poszerzenia wjazdu 
dla autokarów z kibicami drużyny gości,  
a drugiej - na nowy parking),

• zakup 2000 sztuk fotelików stadionowych 
(czekają na montaż i ponumerowanie),

• zakup i montaż czwartej bramofurty po-
dwójnej przy wejściu na stadion (jest już 
zamontowana, ale nie jest jeszcze „uzbro-
jona” w elektronikę i włączona do systemu),

• poprawę stanu technicznego ogrodze-
nia obiektu od strony ul. Struga,

• stworzenie punktu depozytowego dla 
kibiców gości,

• wykonanie i montaż plansz informacyj-
nych i piktogramów, 

• zakup lodówek na wyposażenie szatni 
drużyny gospodarzy i gości oraz po-
mieszczenia kontroli antydopingowej.

Do realizacji pozostaje jeszcze m.in. zakup 
przenośnej toalety dla osób niepełnospraw-
nych.
Wszystkie niezbędne prace, wynikające  
z zaleceń PZPN i uzgodnione z miastem, 
MOSiR zamierza sfinalizować przed rozpo-
częciem nowego sezonu rozgrywek pierw-
szoligowych (koszt tegorocznych prac to ok.  
500 tys. zł netto).

Sztuczne oświetlenie stadionu Rakowa ma 
być gotowe do użytku przed rozpoczęciem 
rundy wiosennej sezonu 2017/2018. Obec-
nie na ukończeniu jest dokumentacja pro-
jektowa zakładająca montaż 4 słupów o wy-
sokości 40 metrów. Prace rozpoczną się po 
wyłonieniu wykonawcy (przetarg ma być 
ogłoszony w czerwcu), a ich finał jest prze-
widywany w IV kwartale bieżącego roku.

Warto dodać, że obecnie przy ul. Lima-
nowskiego kończy się budowa nowych 
boisk treningowych (rozpoczęta w 2016 r.  
ze środków Budżetu Obywatelskiego),  
a w 2017 roku MSP Raków ma wzboga-
cić się jeszcze – także w ramach Budżetu 
Obywatelskiego – o wielofunkcyjny budy-
nek, służący m.in. młodym piłkarzom i ich 
opiekunom. Budżet obu tych inwestycji to  
ok. 1 mln 140 tys. zł.

Licząc wszystkie inwestycje (łącznie z monta-
żem jupiterów), prace modernizacyjne, kosz-
ty utrzymania stadionu, dotacje na treningi, 
szkolenie dzieci i młodzieży, organizację za-
jęć i imprez sportowych - tegoroczne nakłady  
z budżetu miasta - związane z Miejskim Sta-
dionem Piłkarskim Raków i działalnością klu-
bu – mogą wynieść ok. 7,5 mln zł.

{ INWESTYCJE }
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Lada chwila ma być gotowa dokumentacja projektowa sztucznego oświetlenia na stadionie 
Rakowa Częstochowa, który awansował do I ligi. Montaż rozpocznie się po wyłonieniu wykonawcy, 

inne prace modernizacyjne, przygotowujące stadion do rozgrywek pierwszoligowych, 
są sukcesywnie realizowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. 
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Projekt „Strefa empatii – mediacje ró-
wieśnicze” startuje w Częstochowie. 
Ma on na celu propagowanie zasad 
„porozumienia bez przemocy”, edu-
kację w zakresie polubownego roz-
wiązywania sporów i przeciwdziałanie 
szerzeniu się mowy nienawiści. Jed-
nym z jego elementów będzie szko-
lenie 60 mediatorów rówieśniczych, 
którzy mają działać na terenie swoich 
szkół, rozwiązując konflikty i promując 
język dialogu.

Częstochowscy policjanci mają 10 no- 
wych radiowozów. Otrzymali je dzię- 
ki dofinansowaniu od miasta i wo-
jewództwa. Nowe toyoty auris wy-
posażone są w hybrydowe, spalino-
wo-elektryczne silniki o pojemności  
1.8 litra i mocy 136 KM. Pojazdy trafiły 
do Wydziału Ruchu Drogowego Ko-
mendy Miejskiej Policji oraz miejskich 
komisariatów.

Powstaną nowe sieci kanalizacyjne 
w dzielnicy Mirów, na Stradomiu i na 
Zawodziu. Prace przy ul. Bursztynowej 
i Weteranów mają zakończyć się z koń-
cem lipca i będą wykonane w ramach 
inicjatyw lokalnych przy udziale środ-
ków finansowych mieszkańców.  Z ko-
lei roboty przy ul. Bratniej są w całości 
sfinansowane ze środków budżeto-
wych miasta, a planowany termin ich 
zakończenia to 31 sierpnia. 

Centrum Aktywnej Rehabilitacji Sa-
lveo, mieszące się przy ulicy Krakow-
skiej 61, startuje z bezpłatnym progra-
mem zdrowotnym dla mieszkańców 
Częstochowy czynnych zawodowo. 
Będzie to program oparty na leczeniu 
rehabilitacyjnym z wykorzystaniem in-
nowacyjnej technologi INDIBA ACTIV.  
Dzięki temu ma on przyczynić się do 
poprawy lub podtrzymania ogólnej 
sprawności osób z przewlekłymi lub 
pourazowymi schorzeniami narządu 
ruchu, układu kostnego i mięśniowe-
go lub ośrodkowego/obwodowego 
układu nerwowego. Każdy pacjent  
w ramach programu będzie miał moż-
liwość skorzystania z profesjonalnej 
diagnozy fizjoterapeuty i zabiegu 
przeprowadzanego przez fizjotera-
peutów ośrodka.  
Więcej informacji i zasady zgłoszeń na 
stronie www.salveo-czestochowa.pl  

{ MIASTO }
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Muszę przyznać, że stworzenie w Często-
chowie Budżetu Obywatelskiego, z któ-
rego chcieliby korzystać, a jednocześnie 
odczuwać realną korzyść mieszkańcy, było 
jednym z ważniejszych zadań, jakie sobie 
postawiliśmy. Chodziło o to, aby działał 
możliwie sprawny, w miarę elastyczny  
i demokratyczny mechanizm, dzięki któ-
remu sami mieszkańcy – z pominięciem 
formalnych organów przedstawicielskich 
– mogą podejmować inicjatywy i decyzje 
w kwestii wydatkowania wydzielonej czę-
ści wspólnych, miejskich pieniędzy.  

Za nami już trzy edycje Budżetu Obywa-
telskiego. Częstochowianie wykazali się  
w nich naprawdę dużą aktywnością – 
zgłosili prawie 2 tysiące pomysłów. W gło-
sowaniach wszystkich dotychczasowych 
edycji wzięło udział ponad 72 tysiące 
osób, do realizacji wybierając łącznie 306 
zadań. Czyli: chyba się udało, mimo że od 
2014 r. zmieniały się nieco zasady naboru  
i głosowania w BO.   
W tym roku ruszyła już IV edycja Budżetu 
Obywatelskiego. Mieszkańcy mogą tym 
razem rozdysponować ponad 8 mln 735 
tys. zł – to 2 mln więcej niż w zeszłym roku. 
Na zadania ogólnomiejskie jest do wyda-
nia ponad 2 mln 183 tys. zł, a na dzielnico-
we ponad 6,5 mln.
Rozmawiając z częstochowianami na eta-
pie składania wniosków – choćby podczas 
spotkań Rad Dzielnic – zawsze zachęcam 
do aktywnego udziału w Budżecie Oby-

watelskim. Ludzie dobrze znają lokalne re-
alia i potrzeby, więc sporo pomysłów jest 
trafionych. 
Szczególnie cieszy fakt, że z roku na rok 
przybywa zadań sprzyjających między-
ludzkiej integracji. Mieszkańcy spotykają 
się na festynach, podczas zajęć sporto-
wych i wydarzeń kulturalnych. Na szczę-
ście często przeczy to powszechnemu 
przekonaniu, że obecnie na co dzień ist-
nieją między ludźmi jakieś głębokie po-
działy. Szerokie wsparcie dla pomysłów 
służących bezpośrednim kontaktom, bu-
dujących mosty, a nie kopiących rowy, nie 
potwierdza tezy o zamykaniu się obywa-
teli w swoich ,,plemiennych” grupach i jest 
dobrą prognozą na przyszłość – przynaj-
mniej u nas w Częstochowie. 
W tym roku szczególnie mocno do udzia-
łu w Budżecie Obywatelskim namawiamy 
najmłodszych. Wnioski może przecież 
składać mieszkaniec w każdym wieku, 
a uczestniczyć w głosowaniu mogą już 
13-latki. Dzięki opracowanej przez pra-
cowników Urzędu Miasta strategicznej 
grze planszowej, z gatunku „serious ga-
mes”, uczniowie gimnazjów mogą się do-
wiedzieć, co to jest samorząd i jak ważną 
rolę w społeczności lokalnej odgrywają 
sami obywatele. Gra została już wykorzy-
stana podczas pierwszych ,,lekcji obywa-
telskości” i jako narzędzie edukacji mło-
dych sprawdza się świetnie. 
Zachęcam więc Państwa, aby w Budżet 
Obywatelski włączyć się osobiście – sami 
wiecie najlepiej, czego potrzeba w Wa-
szym najbliższym otoczeniu. Nie ma żad-
nych przeciwwskazań, aby pomysł, który 
wyjdzie właśnie od Was, spodobał się 
innym, zdobył wsparcie szerszej grupy 
mieszkańców i stał się wkrótce rzeczywi-
stością. 

Krzysztof Matyjaszczyk
Prezydent Miasta Częstochowy

PYTAMY PREZYDENTA 

KOLEJNE 
ROZDANIE  
BUDŻETU 
OBYWATELSKIEGO 

W tym roku ruszyła już IV edycja 
Budżetu Obywatelskiego. 
Mieszkańcy mogą tym 
razem rozdysponować ponad 
8 mln 735 tys. zł – to 2 mln 
więcej niż w zeszłym roku.

Pod adresem praca.czestochowa.pl 
rozpoczęła działalność miejska 
platforma, która ma pomagać w ko-
jarzeniu pracodawców i pracowni-
ków o określonych specjalnościach, 
pokazywać możliwości kształcenia 
w zawodach poszukiwanych na 
lokalnym rynku pracy, sugerować 
nowe profile w ofercie szkół zawo-
dowych, inspirować do znalezienia 
lepszej pracy w mieście. Działalność 
Centrum Lepszych Miejsc Pracy 
będzie koordynowało Centrum Ob-
sługi Inwestora Urzędu Miasta. 

Platforma internetowa ma na celu wspie-
rać oraz moderować współpracę pomię-
dzy podmiotami komercyjnymi, szkołami  
i uczelniami, samorządem oraz potencjal-
nymi pracownikami. Dlatego portal podzie-
lony jest na moduły: zawodów, szkół, pra-
codawcy, pracownika, ofert oraz instytucji 
wspierających. Witryna będzie sukcesyw-
nie wypełniać się treścią i danymi. Obec-
nie wprowadzone są tam bazy zawodów  
i szkół. Centrum Obsługi Inwestora zachęca 
do rejestracji i generowania wpisów m.in. 
przez firmy oraz osoby prywatne. 

Centrum Lepszych Miejsc Pracy to jeden 
z elementów działań w ramach programu 
„Teraz Lepsza Praca”, którego priorytetem 
jest kreowanie, inicjowanie lub wspiera-
nie projektów i działań prowadzących do 
powstawania w Częstochowie miejsc pra-
cy zapewniających pracownikom godną 
płacę, stabilizację, perspektywy zawodo-
wego rozwoju oraz poczucie socjalnego 
bezpieczeństwa. Założenia i syntetyczny 
opis działań już podjętych w ramach pro-
gramu, są dostępne na stronie: 
terazlepszapraca.czestochowa.pl. 

CENTRUM 
LEPSZYCH 
MIEJSC 
PRACY

Coraz głośniej robi się w mieście o Często-
chowskiej Karcie Mieszkańca – innowacyj-
nym Programie Lojalnościowym. Miesz-
kańcy zbierają punkty, korzystając z usług 
lub robiąc zakupy u lokalnych przedsię-
biorców. Partnerów Programu jest już po-
nad 160 i wciąż dochodzą nowi. Przybywa 
też mieszkańców chcących z karty aktyw-
nie korzystać. 

To wszystko prezentuje się zachęcająco, ale te-
raz kluczowe pytanie: czy to się w ogóle opłaca? 
Sprawdziliśmy i wybraliśmy się do restauracji na 
obiad. Płacimy 70 zł za dwie osoby. Lokal przy-
znaje 16 pkt za każde 10 zł, więc na karcie mamy 
112 pkt. Następnego dnia wybieramy się do sa-
lonu fryzjerskiego. Płacimy 70 zł, nalicza nam się 
70 punktów (partner przyznaje 10 pkt za każde 
wydane 10 zł). Wieczorem poszliśmy na kręgle – 
płacimy rachunek 70 zł, na kartę nalicza nam się 
21 punktów (partner przyznaje 3 pkt za każde 
10 zł). Łącznie zdobyliśmy 203 punkty, co daje 
nam 20 zł rabatu do wykorzystania w dowol-
nym punkcie partnerskim. 
To się naprawdę opłaca, zwłaszcza, że punkty 
zbieramy w zasadzie „przy okazji”, a rabat re-
alnie się nalicza. Skąd wiemy, że dany punkt 
jest w Programie? Z naklejki na drzwiach, 

która informuje, że dany partner honoruje 
Częstochowską Kartę Mieszkańca. Poza tym, 
najlepiej dopytać sprzedawcę, czy w tym lo-
kalu nabijemy punkty na kartę.
Smaczku dodaje fakt, że już teraz w Programie 
są firmy z przeróżnych branż: restauracje, salony 
kosmetyczne, sklepy, kluby sportowe, kino czy 
galeria sztuki, a niedługo dołączą ośrodki miej-
skie, jak pływalnie, lodowiska. 
Poza tym, korzystając z karty, wspieramy często-
chowski biznes i tym samym przyczyniamy się 
do zwiększenia miejsc pracy w naszym mieście. 
Wokół samego projektu również sporo się 
dzieje. Na Facebooku Karty co chwilę orga-
nizowane są konkursy z wartościowymi na-
grodami. Ponadto ruszyła Gra Miejska – czyli 
comiesięczna rywalizacja mieszkańców o jak 
największą liczbę odwiedzonych partnerów – 
tutaj co miesiąc również do wygrania ciekawe 
nagrody. 
 
Wniosek o wydanie karty można złożyć w: 
Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta oraz Wydziale Polityki 
Społecznej – ul. Śląska 11/13
Centrum Informacji Turystycznej – Aleja NMP 65 
Wydziale Funduszy Europejskich i Rozwoju – ul. Waszyngtona 5 
Miejskim Domu Kultury – ul. Łukasińskiego 50/68
Aktualna lista partnerów oraz interaktywna mapa  znajdująca 
się na www.karta.czestochowa.pl 

CZĘSTOCHOWSKA KARTA MIESZKAŃCA 

CZY TO MI SIĘ OPŁACA?



{ SPORT }
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{ SPOŁECZNE }

Wszystko za sprawą Pawła Ciurzyńskiego i Marcina Mirowskiego, którzy po-
stanowili, że odtworzą zdewastowaną niegdyś strzelnicę przy ul. Św. Andrze-
ja i pójdą śladami wyznaczonymi przez Wojciecha Ruszkowskiego, animato-
ra tej dyscypliny sportu przy częstochowskim AZS-ie. Jego śmierć przyniosła 
stagnację strzelectwa pod Jasną Górą. Brakowało pomysłów, co robić dalej, jak 
to wszystko poukładać. Stąd nasze działania, aby uzdrowić tę sytuację – prze-
konuje Ciurzyński.   

Trzeba przypomnieć, że Częstochowa przed laty była niezwykle prężnym 
ośrodkiem strzelania sportowego. Na wspomniany obiekt przy ul. Św. An-
drzeja przyjeżdżali najlepsi polscy zawodnicy i zawodniczki w tej dyscyplinie 
sportu.  Zaglądała tu sama Renata Mauer-Różańska, pierwsza dama świa-
towego strzelectwa, dwukrotna mistrzyni olimpijska, sportsmenka, która  
z dobrym skutkiem wprowadziła strzelectwo sportowe na salony.

Obecnie częstochowski obiekt odzyskuje swój blask, a stowarzyszenie stwa-
rza warunki, aby mógł tam zajrzeć niemal każdy zainteresowany sprawdze-
niem pewności  swojej ręki i celności oka. Wiadomo, że z dnia na dzień niczego 
nie da się zrobić. Tak jak w przypadku innych obiektów sportowych potrzebne są 
spore nakłady finansowe. Nam udało się już oddać do użytku dwie tak zwane 
osie - 25 metrową i 50 metrową. Nikt poza nami takich w Częstochowie nie ma 
– dodaje Ciurzyński.

Zawodnicy CzSS od kilku sezonów regularnie uczestniczą w Śląskiej Lidze 
Strzeleckiej. W ubiegłym roku częstochowianie zostali sklasyfikowani na pią-
tej pozycji. Wśród liderów  naszej ekipy był kiedyś utalentowany siatkarz Rafał 
Czerwik.  Wciąż wysokie umiejętności prezentuje też nestor sekcji 70-letni Zbi-
gniew Ciaszkiewicz. To człowiek instytucja w naszym strzelectwie – przekonuje 
Ciurzyński. – Nie tylko sam staje w szranki rywalizacji, ale także jest jednym z na-
szych szkoleniowców. Dodam, szkoleniowcem niezwykle zaangażowanym.

Kto może spróbować swoich sił na strzelnicy przy ul. Św. Andrzeja? Praktycz-
nie każdy, kto zamarzy o sprawdzeniu swoich umiejętności posługiwania 
się bronią i strzelania do tarczy. A broni w CzSS nie brakuje. Dysponujemy 
strzelbami gładkolufowymi, rewolwerami, a nawet pepeszą oraz pistoletem 
maszynowym Schmeisser. Oczywiście strzelający musi opłacić koszty związane 
z zakupem amunicji – wyjaśnia nasz rozmówca. 

Na częstochowskiej strzelnicy pojawia się coraz więcej znanych postaci  
z życia publicznego. Strzelectwo przypadło do gustu samemu prezydentowi 
Częstochowy, Krzysztofowi Matyjaszczykowi. I tutaj muszę z czystym sumie-
niem powiedzieć, że mamy do czynienia z naprawdę niezłym zawodnikiem –  
podkreśla Ciurzyński.
Prezydent Krzysztof Matyjaszczyk patronował zresztą zawodom amator-
skim, które odbyły się pod koniec maja br. Podobne imprezy organizowane 
są na częstochowskim obiekcie niemal co miesiąc.

Andrzej Zaguła

STRZELAĆ 
KAŻDY MOŻE

Opowieść rozpoczyna się kilka miesięcy temu,  
w częstochowskim pubie „Pod Papugami”.  
To tam, w październiku 2016 roku, narodził się 
pomysł na powołanie towarzystwa, dzięki które-
mu seniorzy mogliby pozostać aktywni i cieszyć 
się pełnią życia.
Wówczas to Maria Polańska, obecna Prezes 
Stowarzyszenia, oraz Damian, przyjaciel Stowa-
rzyszenia, postanowili wspólnymi siłami – przy 
późniejszym wsparciu Ireny Madejskiej i jej córki 
Agnieszki – założyć taką właśnie organizację.
– Chcemy pokazać, że możemy jeszcze wiele zro-
bić, że to nie kwestia wieku – zdradza Polańska. 
– A najważniejsze jest to, że tak naprawdę Stowa-
rzyszenie tworzą ludzie, oni są tu gospodarzami, 
organizatorami. Chodzi o to, by każdy dał coś od 
siebie i był ważną częścią całości.
Formalnie Stowarzyszenie Aktywny Senior za-
częło powstawać na początku listopada 2016 
roku. I właściwie już od początku czynnie działa-
ło. Seniorzy pojechali na przykład na wycieczkę 
do Krakowa, by zwiedzić Wawel. Zajrzeli też do 
częstochowskiego Muzeum Monet i Medali 

Jana Pawła II. Tam mieli okazję spotkać osobiste-
go fotografa papieża, Arturo Mari, który został 
honorowym członkiem Stowarzyszenia.
W niespełna dwa tygodnie później pojawiła 
się szansa na własny lokal. Wsparcie otrzymali 
ze strony Prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Północ” Jana Lemańskiego. Dzięki temu 
można ich teraz spotkać w budynku przy uli-
cy Michałowskiego 17. Z czasem pojawiły się 
meble i wyposażenie, zorganizowane własny-
mi siłami lub przy pomocy częstochowskich 
urzędów. Oficjalne i uroczyste otwarcie nastą-
piło 31 stycznia 2017 roku. Jak wspominają 
uczestnicy, zabawa była naprawdę udana, co 
należy uznać za dobry zwiastun przyszłej pra-
cy Stowarzyszenia. A ta wygląda niezwykle 
imponująco. Poza wcześniej wspomnianymi 
działaniami, seniorzy wzięli też udział w raj-
dzie turystycznym z PTTK. Wiosną pojechali 
do Zabytkowej Kopalni Srebra w Tarnow-
skich Górach, do Sztolni Czarnego Pstrąga, 
Muzeum Chleba w Radzionkowie. Odbyła się 
także nieco bliższa wycieczka na Jasną Górę  

i do tamtejszej biblioteki, by poznać niezwy-
kle bogaty księgozbiór.
Jak się okazuje, to tylko skromny początek. Oczy-
wiście seniorzy spotykają się, rozmawiają, orga-
nizują różnego rodzaju warsztaty i wycieczki, 
wychodzą na miasto, np. na kręgle. Chcą jednak 
pójść krok dalej. Myślą na przykład o spotkaniach 
z ciekawymi ludźmi, szerszym poznawaniu mia-
sta i okolic, o aktywności fizycznej, gimnastyce, 
tańcu, a nawet masażu czy pokazach mody.
Chcą działać i zarażać optymizmem. Chcą poka-
zać, że wspólnie można zrobić naprawdę wiele. 
Dlatego Stowarzyszenie serdecznie zaprasza 
wszystkich chętnych, bez względu na wiek, czy 
miejsce zamieszkania. Spotykają się we wtorki  
o godzinie 12.00. Otwarci są także na współpra-
cę z innymi organizacjami i instytucjami. Wystar-
czy przyjść lub zadzwonić do Marii Polańskiej, 
pod numer telefonu: 692 397 130. Warto zajrzeć 
też na profil na Facebooku. To niezwykła okazja, 
by poznać ludzi, którzy zarażają bakcylem działa-
nia, czerpiąc z tego radość.

Michał Wilk

MŁODOŚĆ TO 
STAN DUCHA

Napisać, że są aktywni, 
to za mało. Ich energią 

można obdarować 
niejedną osobę, a i tak 

wciąż pozostanie jej 
bardzo wiele. Stowarzy-
szenie Aktywny Senior 

udowadnia, że wiek 
to nie metryka, 

a jedynie stan umysłu.

Projekt „Częstochowski parasol 
pieczy zastępczej” realizowany jest  
w Częstochowie od lutego 2017 do 
końca 2018 roku i współfinanso-
wany ze środków Unii Europejskiej  
w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego. Ma on doprowadzić 
do zminimalizowania negatyw-
nych skutków umieszczania dzieci 
poza rodziną naturalną, reintegracji 
dzieci pozostających pod instytu-
cjonalną opieką zastępczą i rodzin 

biologicznych, przeżywających 
trudności w wypełnianiu funkcji 
opiekuńczo-wychowawczych oraz 
przygotowania wychowanków do 
samodzielnego funkcjonowania 
w środowisku społecznym. Projekt 
realizowany jest w partnerstwie  
z Częstochowskim Centrum Wspar-
cia Rodziny, które jest organizato-
rem pieczy zastępczej dla Miasta 
Częstochowy. Beneficjentami pro-
jektu będą dzieci przebywające  

w rodzinnych formach pieczy 
zastępczej, kandydaci do pełnie-
nia roli rodziców zastępczych lub 
prowadzenia rodzinnych domów 
dziecka, osoby z rodzin dysfunkcyj-
nych, wychowankowie opuszczają-
cy pieczę zastępczą. Rekrutacja do 
projektu rozpoczęła się w marcu br. 

Wartość projektu to 916 876,30 zł, 
w tym na jego realizację udało się 
pozyskać dofinansowanie w wyso-
kości 852 694,96 zł.

Szczegółowe informacje znajdują się 
na stronie: www.fe.czestochowa.pl

PROJEKT „CZĘSTOCHOWSKI PARASOL PIECZY ZASTĘPCZEJ”
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W 2011 roku rozpoczęto w Częstochowie 
reaktywację strzelectwa sportowego. 

Wtedy to na sportowej mapie naszego 
miasta pojawiło się Częstochowskie 

Stowarzyszenie Strzeleckie. Od dwóch 
lat działa ono wyjątkowo prężnie. 

Dziś zrzesza ponad 120 członków, 
którzy trenują kilka razy w tygodniu, 

uczestniczą w zawodach oraz organizują 
podstawowe szkolenia dla dzieci 

i młodzieży, a nawet osób dorosłych.



Czerwiec to miesiąc, w którym na dobre 
rozkręca się letni sezon imprez kulturalnych 
w Częstochowie. Festiwale Frytka OFF-jazd, 

Hot Jazz Spring, Industriada, Aleja Dobrego Smaku, 
Red Bull Tour Bus itd. W tym natłoku atrakcji 

nie zapominajmy jednak o imprezach 
odbywających się w ramach akcji „Aleje – tu się 

dzieje!”. Drugi miesiąc jej tegorocznej edycji 
zapowiada się bardzo intensywnie i atrakcyjnie. 

Wiosną i latem w Alejach słychać dużo muzyki. Mieszkańcy Często-
chowy polubili te kameralne, plenerowe koncerty, dlatego stara-
my się, by ich nie brakowało i każdy mógł znaleźć tu coś dla siebie.  
30 czerwca, przed Miejską Galerią Sztuki, wystąpi finalista 6. edycji 
talentshow „The Voice of Poland” Paweł Tymczyński.  W świat mu-
sicali i muzyki z kina przeniesie nas 2 czerwca Naira Ayvazyan i jej  
„Broadway Show” oraz kwartet Drynda/Rorat/Smaczny/Kalamarz 
koncertem „Przeboje muzyki filmowej” (9.06). Natomiast fani jazzu 
koniecznie powinni zanotować sobie daty występów Forest TRIO 
(1.06), The Harpiano Show (8.06), Paweł Kamiński Quartet (22.06) 
oraz 7A Blues (29.06). 

W tym miesiącu usatysfakcjonowani będą również miłośnicy do-
brej książki. 5 czerwca szykuje się gratka dla fanów fantastyki, bo 
do literackiego Odwachu przyjedzie Paweł Majka. Autor pierw-
szej polskiej powieści z post-apokaliptycznego uniwersum „Me-
tro 2033” oraz kilku innych docenianych i nagradzanych książek 
science-fiction. Tydzień później (12.06) gościem będzie Tomasz 
Sekielski, niezwykle popularny dziennikarz telewizyjny i radiowy, 
a równocześnie poczytny pisarz thrillerów i właściciel wydawnic-
twa „Od deski do deski”. 19 czerwca bohaterem spotkania literac-
kiego będzie laureat Paszportu „Polityki”, autor „Niehalo”, „Cudu”, 
„Ości” czy „Sońki” - Ignacy Karpowicz. Na finał coś dla miłośników 
reportażu, czyli spotkanie z Arturem Domosławskim (26.06) - twór-
cą nie tylko  niezwykle głośnej biografii Ryszarda Kapuścińskiego 
„Kapuściński non-fiction”, ale też kultowej „Gorączki latynoamery-
kańskiej”, „Ameryki zbuntowanej”, „Śmierci w Amazonii” oraz „Wy-
kluczonych”. 

Oczywiście nie zabraknie również teatru. Kontynuujemy cykl „Al-
ternatywa między ścianami”, w ramach którego będzie można 
zobaczyć Kompanię Teatralną Mamro i jej „Kolacje na cztery ręce” 
(21.06) oraz przedstawienie „Zielona Mrówa” oparte na tekstach 
Ludwika Jerzego Kerna (28.06). Dodatkowo, Teatr im. Adama Mic-
kiewicza zaprezentuje 14 czerwca na Placu Biegańskiego spektakl 
„Kredyt”, w obsadzie z Piotrem Machalicą i Piotrem Borowskim.

Ogromnym hitem z pewnością będzie spotkanie z  Chrisem Nie-
denthalem (13.04), jednym z najbardziej cenionych w Europie 
fotoreporterów. Polski fotograf ma w swoim portfolio wiele  bar-
dzo znanych kadrów, między innymi słynne zdjęcie z okresu stanu 
wojennego, na którym udało się uchwycić transporter wojsko-
wy na tle warszawskiego Kina Moskwa i bilbordu reklamującego 
film „Czas Apokalipsy”. Warto również wspomnieć o warsztatach 
ilustratorskich Oli Cieślak (27.06),  spacerach z architektami po  
II Alei (14.06) i z Julkiem Sętowskim śladami doktora Biegańskiego 
(21.06). 

Dodatkowo, w ramach akcji „Aleje – tu się dzieje!” funkcjonować 
będzie Czytelnia Publiczna. W każdy poniedziałek i środę będzie 
można przyjść na Plac Biegańskiego i na wygodnym leżaku poczy-
tać własną książkę lub sięgnąć po jakąś pozycję z regału Latające-
go Centrum Promocji Młodych.  

Oczywiście tych atrakcji jest jeszcze więcej i na wszystkie wstęp 
jest wolny. Dlatego warto uważnie prześledzić program czerwco-
wej odsłony akcji  (całość w naszym kalendarium i na stronach: 
www. aleje.czestochowa.pl; www.facebook.com/alejetusiedzie-
je/), by niczego nie przegapić i później nie żałować. af

{ ALEJE - TU SIĘ DZIEJE! }
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CZERWIEC W ALEJACH 
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RED BULL 
TOUR BUS 
PO RAZ PIĄTY! 

Do rywalizacji o koncert Natalii Nykiel stanę-
ło 12 miast. W ciągu dwóch tygodni oddano 
łącznie prawie 12 tysięcy głosów. Największą 
ich liczbę zebrały: Częstochowa (1640), Byd-
goszcz (1496) oraz Olsztyn (1329). Koncert 
Natalii do swojego miasta udało się również 
ściągnąć mieszkańcom: Radomia, Gliwic, 
Rzeszowa i Słupska. 

– Cieszyliśmy się, widząc mobilizację poszcze-
gólnych miast i zaangażowanie, z jakim ich 
mieszkańcy głosowali – komentuje Natalia. 
– Jesteśmy podekscytowani tym faktem, tym 
bardziej, że zagramy tam koncerty, których już 
nigdy później nie powtórzymy, ponieważ na 
Red Bull Tour Bus przygotowaliśmy specjalny 

repertuar. Jesteśmy w trakcie ostatnich prób 
do tej wyjątkowej trasy i mogę już zdradzić, że 
to będą bardzo energetyczne koncerty!
Do Częstochowy Red Bull Tour Bus przyje-
dzie już po raz piąty. Poprzednio dowiózł na 
Plac Biegańskiego Pezeta, Brodkę, projekt 
Wspólna Scena i Dawida Podsiadło.
– Niezmiernie cieszy nas fakt nadchodzącego 
koncertu Red Bull Tour Bus w Częstochowie  
z Natalią Nykiel na pokładzie. W tym roku  
w zasadzie obchodzimy naszą małą wspólną 
rocznicę, Red Bull Tour Bus zagra z Częstocho-
wą już piąty raz! To tylko udowadnia, jak czę-
stochowianie są otwarci na nas i nietuzinkowe 
koncerty z dachu autobusu. Ogromnie dzię-
kujemy za dotychczasowe zaangażowanie 

i mam nadzieję, że widzimy się wszyscy pod 
sceną Red Bull Tour Bus już 7 czerwca na Placu 
Biegańskiego – mówi Ewa Nitkiewicz, organi-
zator Red Bull Tour bus.

Natalia Nykiel przebojem wdarła się na 
polską scenę muzyczną i nieprzerwanie za-
skakuje publiczność. Łączy w spójną całość 
połamane dźwięki z płynną melodią oraz 
niebanalnymi tekstami. Jej koncerty to nie-
zapomniana przygoda, pełna nieprzypad-
kowych kompozycji, które doskonale się ze 
sobą uzupełniają. Specjalnie na trasę Red 
Bull Tour Bus Natalia poszerzy skład zespołu 
i zaprezentuje swój repertuar w jeszcze moc-
niejszym, electro-grunge’owym wydaniu.   mf

Red Bull Tour Bus w czerwcu wyrusza w trasę po Polsce. 
W tym roku na swoim pokładzie gości Natalię Nykiel. 

Muzyczny autobus zatrzyma się w 7 miastach, wybranych 
w głosowaniu on-line.  Częstochowa także jest jednym 
z jego przystanków, zdobyła największą ilość głosów 

w rywalizacji miast i już 7 czerwca bawimy się wszyscy 
na Placu Biegańskiego. 

{ ALEJE - TU SIĘ DZIEJE! }

THE HARPIANO SHOW

SPEKTAKL „KREDYT”

TOMASZ 
SEKIELSKI
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7 czerwca, Plac Biegańskiego
Wstęp wolny

19.30 - otwarcie bram dla publiczności
20.00 - rozpoczęcie koncertu 



ODJAZDOWA 
FRYTKA OFF!
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KULT
„Piosenka młodych wioślarzy”, „Arahja” , „Lewe lewe Loff” i „Mieszkam w Polsce”  - znacie? 
Kult headlinerem tegorocznej Frytki OFF-jazd. Zespół występuje na scenie od 30 lat.  
W tym czasie zagrali ponad 3000 koncertów w Polsce i za granicą. Niekwestionowanym 
liderem zespołu jest Kazik Staszewski.  

ØRGANEK
Formacja ØRGANEK powstała w roku 2013 z inicjatywy jej lidera, Tomasza Organka, 
początkowo jako Power Trio. Jeszcze tego samego roku grupa wydała swój debiutanc-
ki album  „Głupi”, który przebojem wtargnął na rynek muzyczny w Polsce. W tym roku 
zespół otrzymał dwa Fryderyki w kategoriach : Muzyka rozrywkowa - Utwór roku oraz  
Muzyka rozrywkowa - Album roku rock. 

JAZZOMBIE
W księżycową jasną noc, 24 czerwca, na scenie Frytka OFF-jazd zagra Jazzombie czyli 
kolektyw zespołów Lao Che i Pink Freud! Szykuje się muzyczny odjazd! JAZZOMBIE to 
wulkan energetyczny.  W ubiegłym roku zespół wydał swoją pierwszą płytę „Erotyki”, na 
której wykorzystał teksty m.in.: Brzechwy, Tuwima, Zegadłowicza, Leśmiana. 

DARIA ZAWIAŁOW
Zamknęła już furtkę, wyrzuciła kluczyk i szykuje się na Frytka OFF-jazd. W czerwcu 2016 
roku ukazał się debiutancki singiel artystki ‚ „Malinowy Chruśniak’’, który utrzymywał się 
przez 11 tygodni na Liście Przebojów Radiowej Trójki. W marcu tego roku wyszedł de-
biutancki album Darii „A kysz!”. 

MEEK, OH WHY?
Zwyczajem frytkowym jest, że dużą scenę otwiera wykonawca z Częstochowy. Podczas 
tegorocznej edycji postawiliśmy na  Meek, Oh Why? To pięcioosobowy zespół o unika-
towym brzmieniu, balansujący pomiędzy wpływami muzyki elektronicznej, hip-hopu i 
nowoczesnego jazzu.  W tym roku zespół został zaproszony na scenę Red Bull Tour Bus 
podczas Festiwalu Spring Break. 

BIERNASKI
DJ i producent muzyki elektronicznej, pochodzi z Częstochowy i tworzy muzykę od 
2003 roku. Swoje wcześniejsze produkcje wydawał pod szyldem „Michell phunk”.  
W kwietniu 2013, za pośrednictwem Brennnessel Records, prowadzonym przez trio 
Kamp!, ukazała się jego taneczna EPka „With you”, a kilka miesięcy później Biernaski na-
wiązał współpracę z francuską wytwórnią On The Fruit Records, w której wydał swoją 
EPkę „Give Away ” z gościnnym udziałem Noviki. 

TEATR 3,5
Teatr 3,5 powstał w lutym 2012 roku z inicjatywy Marka Kurkiewicza, będącego przez 
wiele lat jednym z czołowych aktorów trójmiejskiego Teatru Snów. Nazwa teatru wzięła 
się z podziału liczby siedem na pół. W przedstawieniach 3,5 ważną rolę odgrywają me-
tafory i wieloznaczność obrazów. 

TEATR HOM
Teatr HoM to projekt integrujący artystów eksplorujących różne formy teatralne, per-
formance, muzyczne i ich wypadkowe. Inicjatorem przedsięwzięcia jest aktor i reżyser 
teatru pantomimy Jakub Kabus. Patronat nad przedsięwzięciem sprawuje Teatr Mały 
w Tychach, Miejskie Centrum Kultury w Tychach oraz Stowarzyszenie Śląskie Zakłady 
Sztuki. 

TEATR BARNABY
Mobilna scena marionetkowa, stworzona przez aktora i lalkarza Marcina Marca i dzia-
łająca od 2014 roku. Swój repertuar kieruje głównie do najmłodszych, wprowadzając 
ich w magiczny świat bajek, takich jak „Czerwony Kapturek”, „Jaś i Małgosia” czy „Kot  
w Butach”. 

Frytka OFF odjeżdża z ul. Piłsudskiego! W tym roku zaparkuje  
w Parku Lisiniec! Szukajcie jej tam 24 i 25 czerwca. To nie jedyna 

zmiana w organizacji festiwalu, bo tym razem odbędzie się  
on w sobotę i niedzielę. Sobota będzie dniem koncertowym,  

natomiast w niedzielę działamy  w piknikowo-teatralnej atmosferze.

Siódma edycja, lubianego przez czę-
stochowian i nie tylko, festiwalu upły-
nie pod znakiem zmian. Zmienia się 
miejsce, nazwa i dni imprezy. Ten lifting  
to efekt przeobrażeń, które planowane 
są na ul. Piłsudskiego. Powstanie tam 
centrum przesiadkowe. Dlatego już  
w tym roku Frytka OFF przeprowa-
dza się do Parku Lisiniec. Dziękujemy 
wszystkim mieszkańcom i właścicielom 
słynnych budek frytkowych za wspól-
nych pięć lat (w 2013 roku Frytka z po-
wodu remontu ul. Piłsudskiego odbyła 
się na Promenadzie Czesława Nieme-
na). Niezwykły charakter ulicy stał się 
siedem lat temu impulsem do powsta-
nia festiwalu. 

Teraz pora na Park Lisiniec, który od 
kilku lat przechodzi stopniowe zmiany, 
stając się lubianym miejscem rekreacji 
mieszkańców i przestrzenią do upra-
wiania różnych sportów. Teren parku 
stanowią trzy zbiorniki wodne: Bałtyk, 
Pacyfik i Adriatyk, otoczone łąkami  
i drzewami. To tu można latem popły-
wać na rowerku wodnym, poopalać się 
na plaży, uprawiać jogging czy nordic 
walking. W tym roku rozpoczął tu także 
swoją działalność park linowy. Miejsce 
jest wręcz stworzone pod plenerowy fe-
stiwal jakim staje się Frytka OFF-jazd. Na 
festiwal zawiozą wszystkich chętnych  

i odwiozą dodatkowe autobusy MPK. 
Wśród widowni „frytkowej” są również 
rowerzyści i z myślą o nich zostaną po-
stawione stojaki rowerowe (ich liczba 
będzie jednak ograniczona). Pomimo 
zmian, festiwal nie ucieka od swoich ko-
rzeni. Charakter Alei Frytkowej odtwo-
rzą food trucki, które podczas imprezy 
będą miały tu swój zlot pod nazwą 
Food Fest Frytka OFF-jazd. Nie zabrak-

nie zarówno frytek, jak i innych przy-
smaków kuchni z różnych części świata. 
Musicie tego spróbować!

Co w programie? Pierwszy dzień festiwa-
lu- sobota, 24 czerwca - to dzień muzycz-
ny. Na dużej scenie wystąpią największe 
gwiazdy polskiej sceny niezależnej: le-
gendarna grupa KULT, będący na topie 
Ørganek, kolektyw Jazzombie oraz mu-
zyczne nadzieje: Daria Zawiałow i Meek, 
oh why? Koncert zakończy afterparty 
pod chmurką, które poprowadzi pro-
ducent muzyki elektronicznej Biernaski. 
Drugiego dnia – w niedzielę, 25 czerw-
ca- przygotujcie się na teatralny piknik. 
Od południa będziecie mogli brać udział  
w różnego rodzaju zabawach, warsz-
tatach i animacjach przygotowanych 
przez Stowarzyszenia „Przybij piątkę”  
i Yawa, A kuku Bębny Częstochowa, 
Tęczówka Studio. Na teatralne spekta-
kle plenerowe zaproszą: Teatr Barnaby, 
Teatr Kalejdoskop, Teatr HoM i Teatr 3,5. 
Wspólną zabawę zakończy kupałowe 
widowisko „Czarcia Noc” przygotowane 
przez Stowarzyszenie Cz-ART. Muzycz-
nego klimatu dodadzą teatralnym da-
niom sety dj-skie w wykonaniu Kacpra 
Kapsy i Grzegorza Bojanka.

Poznajcie bliżej niektórych wykonaw-
ców Festiwalu Frytka OFF-jazd.   mf

{ FESTIWAL FRYTKA OFF-JAZD }
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{ JAZZ } { IMPREZY }

Goście Muzeum Górnictwa Rud 
Żelaza, w Parku im. Stanisława 
Staszica, będą mogli posłuchać 
opowieści emerytowanych 
górników, pracujących niegdyś 
w kopalniach rud żelaza. Nie 
zabraknie także angażujących 
zabaw dla całej rodziny – jak co 
roku odbędzie się rywalizacja 
w „smyczeniu kibla” - czyli prze-
mieszczaniu drewnianego kibla 
(wiadra) z urobkiem (rudą żela-
za) po zwilżonej połowicy drew-
nianego smyka. Poza tym chętni 
będą mieli za zadanie wydobyć 
z drewnianej skrzyni zatopionej 
w glinie rudy żelaza, przy uży-
ciu specjalnego narzędzia gór-
niczego szpicaka. W plenerze 
stanie także „Maszyna–wynala-
zek” - instalacja zbudowana jak 
maszyny przemysłowe, z wielu 
ogniw, przekładni, tłoków, śrub 
itp. Elementy te będą ruchome, 

tak, aby dzieci mogły zapoznać 
się z ich działaniem, a co najważ-
niejsze samodzielnie je zmonto-
wać i przebudowywać w trakcie 
trwania specjalnych warszta-
tów. W dobry nastrój mieszkań-
ców Częstochowy wprowadzi 
z pewnością koncert zespołu 
„All Sounds Allowed”, który wła-
snoręcznie konstruuje zestawy 
perkusyjne z odpadów przemy-
słowych, rur, beczek. Rytmy uzu-
pełnia elektronika, samplery, 
bas i wokal. Dodatkową atrakcją 
podczas ich koncertów są uży-
wane przez grupę elektronarzę-
dzia: iskrzące szlifierki i dymiące 
piły do drewna. 

Odwiedzających Muzeum Historii 
Kolei przy dworcu PKP Stradom 
czeka specjalny kurs pociągiem, 
którego trasa poprowadzić będzie 
trakcjami na co dzień niedostęp-

nymi w ruchu pasażerskim. Mi-
łośnicy kolejnictwa z pewnością 
ucieszą się również z możliwości 
prowadzenia pociągu za pomocą 
symulatora lokomotywy. Nie za-
braknie też przejazdów drezyną, 
prezentacji modeli kolejowych  
i zwiedzania nastawni Stradom  
z jednym z najnowocześniejszych 
w Polsce systemów sterowania ru-
chem kolejowym. 

10 czerwca warto również zajrzeć 
do Muzeum Produkcji Zapałek, 
gdzie oprócz prezentacji linii pro-
dukcyjnej będzie można zobaczyć 
wystawy stałe oraz projekcję filmu 
braci Krzemińskich z 1913 roku. 
Podczas Industriady zaprezento-
wany zostanie tam także pierwszy 
w historiografii „Słownik polskich  
i związanych z Polską odkrywców, 
wynalazców oraz pionierów nauk 
matematyczno-przyrodniczych  
i techniki”, który na swoich 4-to-
mowych kartach zawiera, bagate-
la, 1200 biogramów. 

Uczestników Industriady do po-
szczególnych obiektów dowozić 
będą zabytkowe autobusy.
Więcej informacji o VIII Edycji 
Święta Szlaku Zabytków Techniki 
Województwa Śląskiego na stro-
nach internetowych www.indu-
striada.pl oraz www.czot.pl

ŚWIĘTO
TECHNIKI
Industriada to święto pasjonatów techniki 
i historii, to również doskonała zabawa 
z całą rodziną i przyjaciółmi. 10 czerwca 
w przemysłowy świat i legendy z nim 
związane w Częstochowie wprowadzą 
nas trzy muzea: Górnictwa Rud Żelaza, 
Historii Kolei i Produkcji Zapałek. 
Hasło przewodnie tegorocznej imprezy 
brzmi: „W rytmie maszyn”.  

Dymitr Markiewicz to legen-
darny puzonista, grający m.in.  
w Warszawskich Stompersach, 
The Ragtime Jazz Band, ale też  
w Five O’Clock Orchestrze. Często-
chowski Honorowy Swingujący 
Kruk zostanie mu przyznany za 
działalność artystyczną, ale też 
za wielki wkład w popularyzację 
jazzu tradycyjnego. Do specjalnie 
utworzonej na festiwalowy finał 
„drużyny” dixielandowej, laureat 
zaprosił wybitnego holenderskie-
go saksofonistę Clausa Jacobi. 
Znany nie tylko w Europie muzyk 
jest jedną z tych osobowości jazzu 
tradycyjnego, które propagują do-

konania starych mistrzów. Kom-
pozytorem mu najbliższym jest 
Clarence Williams, którego uczcił 
w projekcie „Jacobi’s Bottomland 
Orchestra”. Ta formacja powoła-
na do życia przez Clausa Jacobi  
w 1991 roku, cieszy się dziś świa-
tową renomą. Wiele koncertów 
w Hamburgu, Getyndze, Bredzie, 
Toronto, Chicago oraz innych mia-
stach Europy i Ameryki Północnej 
świadczy o dużej klasie tego skła-
du. Jacobi gra po mistrzowsku na 
klarnecie i saksofonach. Właśnie 
na saksofonie basowym usłyszy-
my go podczas częstochowskiego 
koncertu w zespole „Dymitr Mar-

kiewicz & His All Stars”.
Nie usłyszymy natomiast w tym 
roku laureata konkursu dla mło-
dych wykonawców jazzu tradycyj-
nego „Swingujący Kruk”. Decyzją 
organizatorów festiwalu kolejna 
odsłona konkursowa odbędzie się 
dopiero w 2018 roku. Oznacza to 
powrót do poprzedniego syste-
mu spotkań co dwa lata.
Niezaprzeczalną gwiazdą tego-
rocznej edycji częstochowskiego 
Hot Jazz Spring będzie natomiast 
Vano Bamberger! Ten wspania-
ły, uprawiający styl gypsy swing 
gitarzysta wystąpi w piątek, 2 
czerwca, podczas koncertu inau-

guracyjnego. Zagra w kwartecie, 
w którego skład wchodzą także: 
Donani Bamberger – gitara solo-
wa, syn lidera, Terrangi Bamber-
ger – gitara rytmiczna, brat lidera 
oraz Antonin Sturma – kontrabas, 
wirtuoz tego instrumentu z Pragi. 
Jako gość specjalny dołączy do 
grupy częstochowski skrzypek 
Siergiej Wowkotrub. 
Nie zabraknie również polskich 
gwiazd, między innymi znanych  
i lubianych: Andrzeja Jagodziń-
skiego i Wojciecha Karolaka. Ten 
drugi wystąpi na scenie filharmo-
nii wraz ze Stanley’em Breckenrid-
gem - wokalistą, kompozytorem, 
pianistą, a także doktorem muzy-
kologii Uniwersytetu Claremont 
w Kalifornii. Stypendysta Polsko – 
Amerykańskiej Komisji Fulbrighta, 
z ogromnym powodzeniem wy-
stępował we Francji, Japonii, Pol-
sce, na Węgrzech, a także w USA. 
Był zapraszany przez wiele sław 
m.in. Nancy Sinatrę, Bobby’ego 
Blue Blanda czy Billa Cosby’ego.
Tegoroczny Festiwal Hot Jazz 
Spring to pięć bardzo intensyw-
nych dni. Obok wielu koncertów 
(angażujących 11 zespołów!)  
w programie zaplanowano rów-
nież dużo działań towarzyszących 
muzyce: przegląd filmów jazzo-
wych, wystawę fotograficzną, 
premierę teledysku The Harpiano 
Show i warsztaty tańca swingo-
wego. Do spotkań z oldtimersami 
na jam sessions w Klubie „Five O’C-
lock” czy z muzyką „maszerującą” 
Alejami nikogo pewnie zachęcać 
nie trzeba!

Tadeusz Piersiak

Pełny program XIII Międzynarodowego Festi-
walu Jazzu Tradycyjnego Hot Jazz Spring Czę-
stochowa w naszym kalendarium i na stronie: 
www.hotjazzspring.eu

Wspólnie z innymi przedstawicielami 
świata polskiego jazzu częstocho-
wianka korzystała ze stoiska  udostęp-
nionego przez Instytut Adama Mickie-
wicza.
– Dzięki koniecznej koegzystencji za-
wiązałam wiele przyjacielskich kon-
taktów z agentami polskich artystów 
jak również z pracownikami Instytutu 
– opowiada Katarzyna Strojec . – Ha-
sło JAZZtochowa autentycznie przy-
ciągało artystów z całego świata i ich 
menedżerów, reprezentantów festiwali 
z Czarnogóry, Indonezji, Kanady, USA, 

Izraela. Przywiozłam bardzo dużo kon-
taktów, propozycji i płyt. Targom to-
warzyszyły trzydniowe prezentacje,  
w których na scenach w półgo-
dzinnych „setach” wystąpiło około  
40 zespołów. Partnerem festiwalu była  
w tym roku Finlandia, dzięki czemu 
mogła na specjalnym koncercie po-
kazać swoje „kapele”. Ważne jest, że za 
rok takim partnerem będzie Polska.  
Jazz słychać było w całym Bremen za 
sprawą „Clubnight” zorganizowanej  
z soboty na niedzielę z występami po-
nad 100 składów jazzowych.       tp

4 czerwca, podczas 
finału XIII edycji Hot 
Jazz Spring, zgodnie  

z tradycją kolejne-
mu laureatowi tego 
międzynarodowego 

festiwalu zostanie przy-
znana Statuetka Hono-

rowego Swingującego 
Kruka. Będzie nim  

wyróżniony Dymitr 
Markiewicz. Od 2004 

roku te prestiżowe na-
grody otrzymali praw-
dziwi tytani międzyna-
rodowej sceny jazzowej: 

Henryk Majewski, 
Oscar Klein, Jerzy 

„Duduś” Matuszkiewicz, 
Wojciech Kamiński, 

Lous Dassen, Trevor 
Richards, Wojciech  

Karolak, Jan Kudyk,  
Jacek Mazur  

oraz Hans Carling.

27-30 kwietnia w Bremen 
odbyły się 12. targi 
Jazzahead! W grupie 3169 
przedstawicieli świata 
jazzowego z  całej 
Europy oraz z USA, 
Australii i Indonezji, 
znalazła się tam 
Katarzyna Strojec związana 
z Ośrodkiem Promocji Kultury 
„Gaude Mater”. Współorganizatorka  naszego 
festiwalu JAZZtochowa zawiozła również ze sobą 
ofertę  zespołów NSI oraz BlackBird. 

Podczas trzech dni festiwalowych, od 23 
do 25 czerwca, na środkowym pasażu III 
Alei Najświętszej Maryi Panny odbędzie się 
Jarmark Produktów Regionalnych. Swoje 
wyroby zaprezentują firmy z różnych regio-
nów Polski. Zwiedzający będą mogli doko-
nać zakupu produktów oraz uczestniczyć  
w degustacjach i pokazach przygotowanych 
przez wystawców. Dodatkowo, w  niedzielę 

25 czerwca, na scenie usytuowanej na Placu 
Biegańskiego odbędą się występy artystycz-
ne, konkursy oraz pokazy kulinarne. Wśród 
atrakcji m.in. pokaz ważenia piwa domowe-
go, pokaz sztuki barmańskiej oraz pokazy ku-
linarne w wykonaniu Magdaleny Nowaczew-
skiej (zwyciężczyni programu Master Chef), 
Sebastiana Humskiego, Remigiusza Rączki, 
Szymona Szlendaka i Tomasza Karonia.

XI FESTIWAL SZTUKI KULINARNEJ „ALEJA DOBREGO SMAKU”
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{ ROZMOWA } { ZAPOWIEDŹ }

Dariusz Dąbrowski to rysownik, satyryk i konserwator dzieł sztuki. Na koncie ma kilka wystaw 
indywidualnych, wiele publikacji prasowych i wyróżnień w konkursach na całym świecie. 
Jego prace to wnikliwa wiwisekcja współczesności – bezlitosna, szczera i zabawna.  
Od bieżącego numeru cykl rysunków „Jednym okiem. Dariusz Dąbrowski” na stałe zagości 
w „Jasne, że Częstochowa”. Liczymy, że czytelnicy polubią go tak jak nasze komiksowe 
strony i dadzą się wciągnąć w ten niezwykły, rysunkowy świat.  

Adam Florczyk: Jak właściwie zaczęła się 
twoja rysunkowa przygoda? Zawsze cią-
gnęło cię do satyry i ironii? 

Dariusz Dąbrowski: Rysunek towarzyszy 
mi od bardzo dawna, sam przyszedł. Od 
trzech, czterech lat dość intensywnie. Saty-
ra i ironia zawsze były bardzo blisko. Nigdy 
nie podchodziłem do życia zbyt poważnie, 
zawsze z dystansem do wszystkiego. Poru-
szam się po drugim dnie i pewnie już tak 
zostanie. 

Mówi się, że najtrudniej jest rozśmieszyć 
innych ludzi. Masz jakiś swój autorski pa-
tent na satyrę? 

Raczej nie chodzi mi o rozśmieszanie, a bar-
dziej o spojrzenie na temat z innej strony.

A co ciebie osobiście bawi? Jakie poczucie 
humoru lubisz? 

Uśmiecham się tylko do swoich myśli... 

Twoje rysunki to często aktualne komen-
tarze do rzeczywistości. Czy współczesny 
świat irytuje cię, niepokoi, czy może tylko 
śmieszy? 

Czasami rzeczywistość bywa  przerażająca  

i wtedy ten mój rysunek to taki wentyl. Iry-
tują mnie wszelkie ramy, schematy myślowe, 
sztywniactwo i głupota - a to niewyczerpal-
ne źródło inspiracji.

Masz na swoim koncie prawdziwe zatrzę-
sienie nagród i wyróżnień z całego świata. 
Liczyłeś, ile ich się właściwie uzbierało?

Nie mam do tego głowy. Jest kilka waż-
nych nagród (podobno i prestiżowych), kil-
ka mniej ważnych, czy też przypadkowych 
(śmiech)... Swój profil na Facebooku traktuję 
jako zapis tych zdarzeń, aby to  nie zginęło.  

Które nagrody cieszą najbardziej? Masz 
do jakichś wybranych wyjątkowy senty-
ment?  
 
Nagroda przynosi satysfakcję, ale nie jest 
priorytetem. Ważna jest sama praca. Zado-
wolony jestem, gdy rysunek trafia na kilku 
płaszczyznach i ktoś to zauważy. Czasem 
cieszy sam fakt wejścia na wystawę w grupie 
światowych cartoonistów.

Jak to właściwie jest z tobą i Internetem? 
Z jednej strony to podstawowe narzędzie, 
dzięki któremu upowszechniasz swoją 
twórczość, a z drugiej często bezlitośnie 
drwisz ze świata uzależnionego od portali 

społecznościowych i ludzi nałogowo wpa-
trujących się w mniejsze i większe ekrany.  

W ten sposób śmieję się również z siebie, bo 
widzę, ile czasu zajmuje mi owo narzędzie. 

Rysujesz ręcznie, czy używasz do tego 
komputera? 

Rysuję ręcznie tuszem, kolor wyciskam z ta-
bletu. 

Często można cię spotkać na mieście  
z aparatem. Czy fotografia i ilustracja to 
równoważne pasje? 

Fotografia to raczej drugoplanowe hobby. 
Lubię robić zdjęcia, ale jestem bardziej ry-
sownikiem.

Od tego numeru, twoje rysunki będą się 
cyklicznie ukazywać w naszym miesięcz-
niku. Zdradzisz, czego mogą się spodzie-
wać czytelnicy po cyklu „Jednym okiem”? 

Wszystkiego tego, do czego trzeba będzie 
przymknąć to jedno oko.

Dziękuję bardzo za rozmowę.      
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FESTIWAL ORKIESTR
Pod egidą Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Pol-
skiej działa ponad 800 orkiestr dętych i wszystkie one przez dwa lata rywa-
lizowały w muzycznych eliminacjach na szczeblu wojewódzkim i regional-
nym. Finałem tych zawodów jest Ogólnopolski Festiwal, podczas którego 
wyłaniane są najlepsze orkiestry w kraju. Od 16 do 18 czerwca będziemy 
mogli w Częstochowie przekonać się, jak duży muzyczny potencjał tkwi  
w naszych strażakach.
Podczas XXIV Ogólnopolskiego Festiwalu Orkiestr Ochotniczych Straży 
Pożarnych najlepsze amatorskie orkiestry OSP będą ze sobą konkurować 
i zaprezentują się publiczności zarówno w plenerze, jak i w częstochow-
skiej Filharmonii. W programie obok muzycznych rywalizacji zespołów nie 
zabraknie również tradycyjnego przemarszu orkiestr Alejami oraz strażac-
kiego pikniku.   
Organizatorem imprezy jest Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rze-
czypospolitej Polskiej, a współorganizatorami: Urząd Miasta Częstochowy, 
Urząd Gminy Mykanów oraz Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie.

16 czerwca /piątek/
10.00 – 15.30 – Koncerty konkursowe 
cz. I (Filharmonia Częstochowska) 
wstęp wolny
17.00 – Msza Św. (Błonia Jasnogórskie)
18.30 – Przemarsz Orkiestr  
(III Aleja – Plac Biegańskiego)
20.00 – 21.30 Ceremonia otwarcia 
Festiwalu (Plac Biegańskiego)
- Koncert połączonych Orkiestr
- pokaz Młodzieżowej Orkiestry Dętej 
OSP Krasocin - laureatki konkursu 
parady marszowej XXIII Festiwalu

17 czerwca /sobota/
9.00 – 12.00 – Koncerty konkursowe 
cz. II (Filharmonia Częstochowska) 
wstęp wolny

14.00 – 20.00 Piknik Strażacki  
(II Aleja)
14.00 – Pokazy parady marszowej  
(Plac Biegańskiego)
20.00 – 21.30 Koncert Młodzieżowej 
Orkiestry Dętej OSP Mykanów -  
laureatki XXIII Festiwalu  
(Plac Biegańskiego)

18 czerwca /niedziela/
11.00 – Ceremonia zakończenia  
Festiwalu (Plac Biegańskiego)
- ogłoszenie wyników i wręczenie 
pucharów
- prezentacje laureatów
14.00 – 18.00 XX Regionalne Spotkania 
Zespołów Artystycznych OSP 
(scena – Plac Biegańskiego)

JEDNYM OKIEM DARIUSZ DĄBROWSKI

SPOJRZENIE 
Z INNEJ STRONY
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{ PRACOWNIE }

GRAFICZNY 
PUNKT WIDZENIA 
JANUSZA PACUDY

CZARNA
RZEKA

W jego pracach można odna-
leźć analizę dyskursu odbioru  
i dyskursu ekspresji artystycznej.  
Ukryte tam konteksty filozoficz-
ne, psychologiczne i estetyczne 
przekonują, że sztuka jest aktem 
społecznym, spełniającym się  
w trakcie percepcji. 

Wiele realizacji Janusza Pacu-
dy funkcjonuje od wielu lat  
w graficznej przestrzeni na-
szego miasta. Jest on autorem 
między innymi znaku Między-
narodowego Festiwalu Muzyki 

Sakralnej „Gaude Mater”, znaku 
Zespołu Pieśni i Tańca Często-
chowa, znaku konkursu gospo-
darczego „Teraz Częstochowa”, 
znaku Zakładu Energetycznego  
w Częstochowie. Był też głów-
nym projektantem graficznym 
miesięcznika „Nasza Częstocho-
wa” w latach 1991-1995. Projek-
tował graficznie wiele monografii 
ukazujących się w Wydawnictwie 
Akademii im. Jana Długosza. Jest 
również autorem znakomitej 
publikacji „Struktury Wizualne”,  
w której definiuje czym dla niego 
jest istota twórczości: to doświad-
czanie kształtowania pola seman-
tycznego, będącego źródłem two-
rzenia znaczenia - poszerzeniem 
języka i przestrzeni sztuki. 

Myśl tę rozwija w innej swojej 
wypowiedzi: Sądzę, że utwór ar-
tystyczny jest żywym tworzywem, 
że dzieło nie ,,jest” lecz ,,staje się”  
w kontakcie z twórcą i w kontakcie 

z widzem - uobecnia się w spotka-
niu. Takie rozumienie dzieła sztuki 
plastycznej przybliża je do sztuki 
scenicznej czy muzycznej, a zara-
zem ustanawia sens pracy projek-
tanta graficznego w kreowaniu 
przestrzeni komunikacyjnej. Pro-
jektowanie graficzne rozumiem 
jako integralną cześć procesu 
wydawniczego. Projekt graficzny 
plakatu czy książki jest zamie-
rzeniem przyszłej formy, w której 

pojawi się przekaz. Projektując na 
ekranie monitora, staram się zo-
baczyć gotowe efekty projektowe. 

Janusz Pacuda jest także uzna-
nym teoretykiem, uczestniczył 
w licznych konferencjach i sym-
pozjach  naukowych. Tematyka 
jego wykładów w ścisły sposób 
łączy się z jego działalnością 
artystyczną. Również w swojej 
pracy dydaktycznej na wyż-
szych uczelniach, między inny-
mi Akademii im. Jana Długosza  
w Częstochowie, zajmuje się 
problemami komunikacji wi-
zualnej. Swoim studentom  
w pracowniach dyplomowych 
tłumaczy zagadnienia percep-
cji, istotę konstrukcji przekazu 
artystycznego i refleksji na ten 
temat. Poszerzając w ten sposób 
ich zakres wiedzy, pomaga im 
bardziej świadomie funkcjono-
wać w sferze sztuki.

Marian Panek

Janusz Pacuda jest znanym 
i docenianym projektantem 
graficznym, który odważnie 
sięga również po inne formy 

artystycznego wyrazu. 
Posługuje się instalacją, per-
formance oraz modyfikowa-
ną cyfrowo fotografią. Ma na 

koncie dużą liczbę wystaw 
indywidualnych  

i zbiorowych. Ostatnio kreuje 
cykle fotogramów, łączących 

w sobie wizualizacje kilku ob-
razowych matryc cyfrowych 

w jedną znakową wypowiedź. 
Te cybergrafie, tworzone  

w programach graficznych, 
finalnie eksponowane są jako 

wydruki modyfikowanych 
fotografii.

„Wydarzenie miejsca”, z cyklu „Trójkąt Bermudzki”

Miejska Galeria Sztuki zaprasza 9 czerwca  
o godz. 18.00 na wernisaż wystawy wyjątko-
wego twórcy. Stanisław Baj urodził się w 1953 
roku, dzieciństwo spędził w podlaskiej wsi 
Dołhobrody, nad Bugiem, nazywanej wsią 
artystów. Tam skończył szkołę podstawową, 
potem liceum sztuk plastycznych w Zamościu. 
Jest absolwentem warszawskiej ASP i to na tej  
uczelni przeszedł wszystkie szczeble kariery 
akademickiej od asystenta do profesora. 
Od lat 80. XX wieku jego twórczość to pejzaż, 
głównie rzeka Bug oraz malarstwo portreto-
we. Obrazy Baja mają zawsze swój początek  
w bezpośrednim kontakcie z naturą, z malowa-

nia w plenerze. Doświadczenie nieskończonej 
złożoności pleneru i niesłychanej harmonii 
natury przynosi znakomite efekty. Najważniej-
szym składnikiem malarstwa Baja jest światło 
będące łącznikiem rzeczywistości realnej i mi-
stycznej. Ono określa i nadaje kształt formom 
skadrowanym na płaszczyźnie obrazu. Malując 
rzekę za dnia, artysta skupia się nie tylko na od-
daniu tafli wody, ale i nadbrzeżnej roślinności; 
obrazy z ostatniego cyklu artysty, z rzeką malo-
waną o zmierzchu charakteryzuje wygaszona 
i ciemnoszara kolorystyka. Obrazy mają cechy 
uniwersalne a zarazem symboliczne. Ważny 
wątek twórczości Stanisława Baja stanowią 

także portrety - na modeli wybiera zwykle 
prostych, spracowanych ludzi, przedstawiając 
ich w naturalnym otoczeniu i przy codzien-
nych czynnościach. Takimi, jakimi są albo byli. 
To postaci z jego dzieciństwa, z domu dziad-
ków, gdzie schodzili się sąsiedzi na pogaduchy  
i przysiadali na ławie pod oknem. Malarskie 
myślenie Stanisława Baja wyraża tęsknotę za 
tym, co odeszło, za powolnym kontemplacyj-
nym stylem życia, uwolnionym od nadmiaru 
luksusu i konsumpcji.

Wystawę malarstwa Stanisława Baja „Czarna 
rzeka” można będzie oglądać do 9 lipca 2017 r.

„Akwarele” to tytuł najnowszej kolekcji obra-
zów Redi.Bo - częstochowskiego artysty pla-
styka, absolwenta ASP w Krakowie i wydziału 
Architektury Politechniki Śląskiej. Redi.Bo, po 
wielu latach nieobecności w kraju powraca  
i zaprasza nas na spacer po krainie magii, ko-
loru i intensywnych emocji. Obrazy artysty są 
jak pocztówki wyciągnięte sprzed lat... Będzie 
można je zobaczyć w częstochowskiej Kon-
duktorowni, wernisaż już 2 czerwca 2017 r.  
o godzinie 19.00. 

„Akwarele” to osobista refleksja nad pięknem 
człowieka i otaczającego go świata. Malarska 
podróż w zakątki duszy, czyli w miejsca szcze-
gólne. Obrazy, dzięki zastosowaniu formuły 
farb akwarelowych na papierze z czystej ba-
wełny, podkreślają subtelność, przezroczy-
stość i płynność barw. Twórczość Redi.Bo do-
ceniana jest w Polsce, ale również na świecie 
- artysta ma na koncie wystawy w kraju, jak  
i wielu innych miejscach Europy. 

AKWARELE REDI.BO

{ SZTUKA }
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{ MIASTO Z PASJĄ }

Wszystko zaczęło się 30 października 1996 r.  
w Ośrodku Promocji Kultury „Gaude Mater”. Ini-
cjatywa zrodziła się w Centrum Amatorskiego Ru-
chu Artystycznego, a jej pomysłodawcą był Wal-
demar Gaiński. Raz w miesiącu chciano stworzyć 
przestrzeń w której młodzi poeci mogliby się ze 
sobą spotykać i rywalizować. Wykreować labora-
torium sprzyjające rozwojowi ich talentu i warsz-
tatu. Z perspektywy lat można powiedzieć, że to 
zadziałało. Wśród laureatów pierwszych edycji 
Turnieju Jednego Wiersza byli: Wioletta Grzego-
rzewska, Mateusz Szkop, Sławomir Burszewski, 
Krzysztof Seweryn Wroński. Na turniejach spo-
tykały się i tworzyły formalne lub nieformalne 
grupy twórcze (np. klub literacki Meneris). Przy 
okazji powstawały różne kulturalne inicjatywy  
i pomysły.  
Motywacją do przełamania strachu i zaprezen-
towania swojej poezji zawsze była nagroda 
pieniężna, ale również fakt, że zwycięskie utwo-
ry drukowano w miesięczniku „Aleje 3” (nieraz  
z dodatkowym, redakcyjnym komentarzem). 
Laureatów publikowano także w turniejowych 
antologiach „by widzieć za siebie”. Często wy-
starczało to, by zmobilizować młodych adeptów 
literatury do wzmożonej pracy i ośmielić ich do 
wysyłania swojej twórczość dalej.     
W swojej długiej historii Turniej Jednego Wiersza 
kilkakrotnie przechodził lifting, bo z czasem poja-
wiały się nowe pomysły, które miały uatrakcyjnić  
i odświeżyć jego formułę. Jednym z nich, zapro-
ponowanym przez Tomka Jamrozińskiego, była 
tzw. „Strofa debiutu”. W latach 2009-2011 Turnie-
jowi towarzyszyły prezentacje autorskie, na któ-
rych można się było spotkać z młodymi, ale uzna-
nymi już poetami z całego kraju. Dzięki temu na 
Turnieju Jednego Wiersza pojawiła się okazja, by 

porozmawiać między innymi z Wojciechem Brzo-
ską, Przemysławem Owczarkiem, Pawłem Lekszyc-
kim czy Piotrem Macierzyńskim. Zapraszani goście 
stawali się też członkami konkursowego jury i oce-
niali twórczość częstochowskich poetów. 
W 2015 r. Turniej przeniósł się do Carpe Diem 
Klub. Inicjatorem tej przeprowadzki, był Artur 
Bratek, zasłużony, niezależny animator kultury. 
Było mu szkoda, że od kilku lat impreza ta trwała 
w zawieszeniu, podczas gdy w mieście brakowa-
ło cyklicznych wydarzeń poetyckich. Postanowił 
reanimować Turniej w pozainstytucjonalnej sce-
nografii, gdzie od czasu do czasu towarzyszą mu 
spotkania autorskie, akcje artystyczne lub kon-
certy. W ten sposób od dwóch lat edycje Turnieju 
odbywają się pod patronatem Festiwalu Dekon-
strukcji Słowa „Czytaj!”, w każdy ostatni czwartek 
miesiąca. Cieszą się one coraz większą popular-
nością i, co najważniejsze, obok „starej gwardii” na 
poetyckich zmaganiach pojawia się coraz więcej 
nowych twarzy. 
W tego typu konkursach wiersze prezentują 
bardzo różny poziom. Startują tu, obok doświad-
czonych poetów, ludzie bardzo młodzi, którzy 
piszą swoje pierwsze wprawki. Zasadą Turnieju 
Jednego Wiersza jest to, że scena jest dla każ-
dego. Przyjazna atmosfera była zawsze atutem 
tej imprezy. Bo też nie o jakiś wyśrubowany po-
ziom artystyczny tutaj chodzi. Turniej to przede 
wszystkim okazja, by przekonać się, jak na naszą 
twórczość reaguje publiczność i usłyszeć facho-
wą opinię od jury. Jest to doskonały poligon 
przed wypłynięciem na szerokie artystyczne 
wody. Najbliższa okazja już 29 czerwca w Carpe 
Diem Club (Al. NPM 29) o godz. 20.00. Do wygra-
nia tradycyjnie 200 zł z Centrum Amatorskiego 
Ruchu Artystycznego.    af

Turniej Jednego Wiersza 
to impreza, która funk-

cjonuje w Częstochowie 
od ponad dwudziestu 

lat. Dziś trudno dokład-
nie zliczyć ile miała 

edycji, bo choć tradycyj-
nie odbywa się raz 
w miesiącu, to w jej 
historii zdarzały się 

dłuższe i krótsze 
przerwy. Najważniejsze 

jednak, że zawsze 
powraca i angażuje 
następne pokolenia 

lokalnych poetów. 
Kolejni twórcy, zamiast 

chować swoją poezję 
do szuflady, recytują ją 
na scenie – mierząc się 

z publicznością, konkur-
sowym jury, ale 

przede wszystkim 
z samym sobą. 

{ AKCJE }

W tym roku już po raz piąty ruszają warsztaty młodych animatorów kultury 
GENERATOR. To cykl zajęć przeznaczony dla wszystkich, którzy chcieliby 
zmieniać rzeczywistość wokół siebie. Tych, którzy zamiast narzekać, że „nic 
się nie dzieje”, wolą zakasać rękawy i zacząć działać. Punktem wyjścia jest 
kultura, ale zdobytą w ten sposób wiedzę z łatwością można wykorzystać we 
wszelakich działaniach społecznych. Co ważniejsze jednak, GENERATOR to 
nie tylko teoria i ćwiczenia na sucho. Podczas całego kursu uczestnicy przy-
gotowują swój własny projekt, który ma szansę na dofinansowanie i realizację. 

Do tej pory absolwenci kolejnych edycji GENERATORA zrealizowali w ramach swo-
ich finałowych projektów plenerowe widowisko taneczne na Placu Biegańskiego, 
warsztaty komiksu ekologicznego, gwiezdnowojenną grę miejską, festiwal wypieków, 
ławkową akcję w Alei Brzozowej,  zajęcia dla najmłodszych z Panem Kleksem i cało-
dzienną akcję aktywności wszelakich w Willi Generała. Co więcej, ochoczo włączyli się  
w życie kulturalne miasta i systematycznie zasypują Częstochowę swoimi pomysłami. 
W tym roku organizatorzy, czyli Stowarzyszenie „CZ-ART”, Regionalny Ośrodek Kultury 
w Częstochowie, Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater” wraz z Latającym Centrum 
Promocji Młodych, szukają kolejnych osób w wieku 15-30 lat, które chciałyby się wcią-
gnąć w tego typu aktywne działania.

GENERATOR 5.0 przynosi pewne zmiany w stosunku do poprzednich edycji. Do tej 
pory warsztaty były rozciągnięte na kilka tygodni i miały charakter weekendowych 
spotkań. Tym razem jednak organizatorzy postanowili bardziej skondensować zaję-
cia i zrealizować je w trybie dzień po dniu. W tym celu przeniesiono cały projekt na 
termin wakacyjny.  Zatem od 1 do 9 lipca zapraszamy na GENERATOR w trybie „pół-
kolonijnym” - dziewięć dni intensywnej pracy nad warsztatem animatora kultury. Na 
zajęciach uczestnicy będą mieli okazję dowiedzieć się, jak zrealizować swoje nawet 
najbardziej szalone pomysły. Będą mieli szansę nauczyć się pracy w grupie oraz doce-
nić siłę twórczej współpracy. Przekonają się, że umiejętność improwizacji jest równie 
ważna, jak dobra organizacja pracy, a innowacyjne pomysły lepiej wciela się w życie, 
gdy potrafi się wykorzystać kulturalny potencjał Częstochowy.
 
Przede wszystkim jednak GENERATOR to intensywne ćwiczenia praktyczne. Podczas 
warsztatów wszyscy uczestnicy będą pracować nad swoimi własnymi projektami 
pod okiem instruktorów i absolwentów poprzedniej edycji. Ostatniego dnia kursu 
specjalnie zaproszone jury wybierze najlepsze projekty, które zostaną zrealizowane  
w ramach dofinansowania przyznanego przez organizatorów.
 
Na zgłoszenia organizatorzy czekają do 23 czerwca. Szczegółowy program warszta-
tów i formularz zgłoszeniowy można znaleźć na stronie: generator.czart.org .    af

Peron Częstochowa to cykliczna impre-
za związana z Teatrem From Poland. Od 
kilku lat łączy ona fotografię, muzykę  
i sztuki wizualne. 1 czerwca startuje już 
czwarta edycja Peronu i z pewnością 
warto osobiście popróbować jak smaku-
je takie interdyscyplinarne danie.  

W tym roku część działań festiwalowych od-
będzie się w Zespole Szkół Ekonomicznych, 
przy ulicy św. Augustyna 28/29. Właśnie tam 
będzie można wziąć udział w warsztatach 
„ABC spedycji w powiecie częstochowskim” 
(05.06), warsztatach fotograficznych (12.06), 
a także spróbować swoich sił w konkursie  
„II Gra z Częstochową w tle”(01.06) oraz spe-
dycyjnej grze miejskiej(01-07.06).   

Tradycyjnie już z Festiwalem Peron Częstocho-
wa połączony jest fotograficzny konkurs „Zo-
bacz Częstochowę”. Organizatorzy zachęcają, 
by z aparatem w ręku uważnie przyglądać się 
naszemu miastu i łapać wszelkie niekonwen-
cjonalnie kadry. Do 8 czerwca można wysyłać 
(pod adres: galeriateatrufrompoland@vp.pl) 
oryginale zdjęcia z wydarzeń kulturalnych, 
sportowych, dokumentujące życie codzienne, 
ciekawe obiekty, detale, a nawet fotografie  
o charakterze portretowym. Zdobywcy trzech 
pierwszych miejsc otrzymają nagrody finan-
sowe, a wszystkie najlepsze prace zostaną za-
prezentowane na wystawie pokonkursowej, 
również w częstochowskim „Ekonomiku”. 

Z kolei na Scenie TfP czekają nas atrakcje mu-
zyczne i plastyczne. Wyjątkowo głośno bę-
dzie 9 czerwca, gdy zagrają  zespoły Whizper  
i  Across The Shade w ramach „Silesian Metal 
Attack”. Dzień później festiwalowicze będą 
mogli bawić się na imprezie „Voodoo People 
Night”. Muzyczna podróż po twórczości jed-
nych z najbardziej rozpoznawalnych grup 
przełomu XX i XXI wieku - legendarnego bry-
tyjskiego The Prodigy oraz południowoafry-
kańskiego Die Antwoord – okraszona zostanie 
twórczością plastyczną Elżbiety Chodorow-
skiej, specjalizującej się w tkaninie artystycznej 
i rzeźbie miękkiej, oraz Anity Grobelak, która 
oprócz malarskich poszukiwań koloru i materii 
działa na polu instalacji.   af

PERON PEŁEN 
KULTURY

GENERATOR 
NAPĘDZA PO RAZ PIĄTY  STARCIA
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{ KUŹNIA TALENTÓW }
Magda Fijołek: Radios in Motion szybko zdobyło popular-
ność w Częstochowie i nie tylko. Wasza muzyka była prezen-
towana na antenie Czwórki, w Programie Dawida Podsiadło 
i kiedy wydawało się, że wszystko zaczyna się rozkręcać, ty 
podjąłeś decyzję o odejściu z zespołu. 

Kuba Grądman: Tak, zdecydowałem się na ten krok, ponieważ 
poczułem, że mam chęć robić muzycznie coś zupełnie innego…

Ten nowy projekt od początku miałeś w głowie dokładnie 
określony?

Nie, trochę czasu trwało zanim zaczął nabierać kształtów, które 
ma teraz. Dlatego dopiero po blisko dwóch latach zdecydowa-
łem, żeby swoją muzykę zaprezentować innym.

Skąd się wzięła nazwa?

Proces dochodzenia do nazwy był czasochłonny. Chciałem, aby 
była krótka, a jednocześnie dobrze określała moją muzykę. Po 
wielomiesięcznym analizowaniu słów, w końcu, jak to zwykle 
bywa, zdecydował przypadek. Znajoma wrzuciła na Instagram 
fragment książki Thomasa Ligotti „Spisek przeciwko ludzkiej 
rasie” i tam było odniesienie do innego dzieła – „Being No One” 
Thomasa Metzingera, w którym słowo jaźń zwróciło moją uwa-
gę i zostało ze mną. Ukrywa ono w swoim znaczeniu przestrzeń 
wewnętrzną, przynajmniej ja tak to odczuwam.

Nazwa świetnie określa muzykę, jaką tworzysz….

Rzeczywiście moja muzyka to sporo eksperymentów. Siedzia-
ła we mnie od dawna, od dłuższego czasu nagrywałem ja-
kieś dema. Po odejściu z zespołu znalazłem czas na to, aby na 
nowo wszystko przesłuchać i nagrywać inaczej. Zamykałem się  
w domu i eksperymentowałem. W Internecie odnajdywałem 
inspiracje, ale też potrzebne informacje dotyczące procesu na-
grywania. Wszystko chciałem zrobić sam, od podstaw. Podczas 
procesu tworzenia uzmysłowiłem sobie, jak do tej pory niewiele 
wiedziałem o muzyce. 

W ten sposób powstało kilkadziesiąt utworów…

Rzeczywiście, napisałem sporo kawałków zupełnie instrumen-
talnych, wręcz ambientowych. Jednak cały czas miałem poczu-
cie, że chcę tworzyć piosenki i zabrałem się do pracy.  Zaczęły 
wychodzić utwory, które podobały się moim znajomym. 

I wtedy przyszedł czas, aby ujawnić się światu?

30 kwietnia w sieci ukazał się pierwszy singiel „Niepewność”. Jest 
mi on wyjątkowo bliski - sam go napisałem, skomponowałem  
i nagrałem. Zainteresowanie nim przekroczyło moje oczekiwa-
nia. Zacząłem otrzymywać ciekawe propozycje branżowe.
 
Co dalej?

Do sieci wrzucę jeszcze kilka singli, następnie pojawi się Epka  
i Longplay. Planuję też trasę koncertową, wraz ze swoim zespo-
łem, do którego udało mi się zaprosić doświadczonych muzy-
ków. Zapraszam do odwiedzania mojego konta na Youtubie, 
Soundcloudzie i Facebooku. Tam można znaleźć dotychczas 
opublikowaną muzykę, tam też będzie pojawiać się nowa.

Kuba Grądman, muzyk 
nieistniejącego już zespołu 
Radios in Motion, realizuje 
swój solowy projekt. 
JAŹŃ to muzyka poruszająca 
się w estetyce electro. 
W sieci pojawił się pierwszy 
singiel „Niepewność”, 
wkrótce kolejne i płyta.

JAŹŃ

fot
. M
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liń
ska
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{ SPACER Z JULKIEM }

SZLAKIEM ZABYTKÓW 
EWANGELICKICH
 Pierwsze informacje o miesz-
kańcach wyznania ewangelic-
kiego w okolicach Częstochowy 
sięgają początków XIX w. W roku 
1802 koloniści niemieccy, trud-
niący się przeważnie tkactwem, 
osiedlili się w miejscowości Hils-
bach (później Czarny Las). Tkacze 
ze Śląska, Czech i Saksonii przy-
bywali w okolice Częstochowy 
w latach 1818–1826. Protestanci 
zaludniali kilka wsi gminy Lipie: 
Lindów, Natolin i Rozalin. Wraz 
z rozwojem przemysłu, przypa-
dającym na na przełom XIX i XX 
wieku, wśród ludności napływa-
jącej do Częstochowy znajdo-
wali się luteranie z Wielkopol-
ski, Dolnego i Górnego Śląska, 
Śląska Cieszyńskiego. W 1882 r. 
w Częstochowie mieszkało 197 
ewangelików, w 1901 r. już 655, 
a w 1909 r. – 1109 osób. W latach 
20. i 30. XX w. liczba członków 
częstochowskiej parafii ewange-

licko-augsburskiej wahała się od 
536 osób (w 1921 r.) do 729 (w 
1936 r.), stanowiąc w tym prze-
dziale czasowym około 0,6 % 
ludności miasta. 
 Ewangelicy zamieszkujący 
Częstochowę organizowali swo-
je życie religijne. W 1854 r. prze-
niesiono tu filiał, którego siedzi-
bą do tej pory był Czarny Las,  
a w 1858 r. przyznano im teren, 
na którym utworzyli swoją ne-
kropolię. W latach 1888–1889 
został wybudowany dom mo-
dlitwy przy ul. Ogrodowej 8. 
W latach 1911–1913 na placu 
przy ulicy Centralnej (obecnie  
u zbiegu ulic Śląskiej i Kopernika) 
wzniesiono kościół ewangelic-
ko-augsburski pod wezwaniem 
Wniebowstąpienia Pańskiego. 
 Częstochowa, która w końcu 
XIX w. należała do najprężniej 
rozwijających się miast Króle-
stwa Polskiego, była miejscem, 

gdzie swoje kapitały inwesto-
wali przemysłowcy wyznania 
ewangelickiego. Największym  
z nich był Bernard Ludwik Hantke;  
w latach 1896–1899 wybudował 
w Rakowie pod Częstochową 
hutę żelaza, a także pałac (w któ-
rym teraz funkcjonuje Miejski 
Dom Kultury). Dużymi zakłada-
mi należącymi do ewangelików 
były: Przedsiębiorstwo Budowla-
ne Allerta i Buhlego, Browar Pa-
rowy i Fabryka Słodu Kazimierza 
Szwedego (jego zabudowania 
znajdują się przy ul. Ogrodowej 

18/22), czy uruchomiona w 1873 r. 
farbiarnia Wilhelma Brassa i Sy- 
nów. W roku 1897 rodzina Bras-
sów wybudowała pałacyk przy 
swojej farbiarni (obecnie przy  
ul. Strażackiej 10).
 Członkowie społeczności lu-
terańskiej częstokroć zajmowali 
stanowiska kierownicze w za-
kładach przemysłowych Często-
chowy; m.in. w farbiarni Brassa 
dyrektorem był Adolf Franke. 
Wzniesioną przez niego w 1903 r.  
kamienicę, jedną z najpiękniej-
szych w mieście, znaną jako 
Dom Frankego, możemy podzi-
wiać przy I Alei nr 14.
  Wśród obiektów architek-
tury godnych uwagi jest 
też willa, którą ok. 1910 r. przy  
ul. Humbertowskiej (obecnie  
ul. Pułaskiego 71) zaprojektował 
i wybudował dla siebie August 
Allert, architekt i współwłaściciel 
przedsiębiorstwa budowlanego. 

 Parafia 
ewangelicko-augsburska 

w Częstochowie 
przygotowuje się 

do uroczystych 
obchodów 500-lecia 

reformacji – ruchu 
religijno-społecznego, 

który doprowadził 
do powstania Kościołów 

ewangelickich. Główne 
uroczystości (wystawa, 

konferencja) odbędą się 
1 czerwca w częstochow-
skim Ratuszu i w kościele 

przy ul. Śląskiej 20. 

Cmentarz ewangelicko-augsburski

W tymże budynku funkcjonują 
teraz Szkoła Podstawowa i Gim-
nazjum im. św. Jana de La Salle 
prowadzone przez Braci Szkol-
nych. 
 Przegląd miejsc związanych  
z ewangelikami częstochowski-
mi zakończymy na cmentarzu 
należącym do tej społeczności 
wyznaniowej (położony jest 
obok rzymsko-katolickiego 
cmentarza św. Rocha, można 
tam wejść furtką od ul. św. Ro-
cha). Znajduje się tu szereg za-
bytkowych nagrobków, a także 
kaplica grobowa rodu Stein-

hagenów. Wśród znakomitych 
osób, które wpisały się w histo-
rię miasta, a spoczywających 
tu, można wymienić: Ignacego 
Bernecka, burmistrza miasta  
w latach 1915–1917, pastora 
Leopolda Wojaka, proboszcza 
parafii w okresie 1912–1953, czy 
przedstawicieli rodu Steinhage-
nów, przemysłowców i ziemian. 
Spoczywają tu znani lekarze, 
architekci, właściciele ziemscy, 
prawnicy, nauczyciele, przedsię-
biorcy, artyści, działacze niepod-
ległościowi i samorządowi. 

Juliusz Sętowski

Dawna Willa Allerta

Dom Frankego

Pałac Hantkego

Kaplica ewangelicka

500-LECIE 
REFORMACJI 
W CZĘSTOCHOWIE

500 lat temu Marcin Luter przybił swoich  
95 tez do drzwi kościoła zamkowego w Wit-

tenberdze, rozpoczynając tym samym proces 
reformy Kościoła Powszechnego w Europie. 

Ten moment przyjmuje się jako symboliczny 
początek Reformacji. W tym roku na całym 

świecie obchodzimy jubileusz tego wydarzeni, 
także w Polsce. Sejmik Województwa Ślaskiego 

ustanowił rok 2017 Rokiem Reformacji,  
a w naszym mieście najważniejsze  

uroczystości zaplanowano na 1 czerwca.   

Główne obchody 500-lecia Reformacji w Częstochowie odbę-
dą się w Muzeum Częstochowskim w Ratuszu. Rozpoczną się  
o godz.11.00 konferencją „Wpływ Ewangelików na życie miasta 
Częstochowy i okolic”, którą poprowadzi profesor Uniwersytetu 
Śląskiego Rafał Glajcar. Będzie to okazja, by zobaczyć prezen-
tację filmową o ewangelikach w Częstochowie (ks. Adam Glaj-
car, proboszcz parafii Ewangelicko-Augsburskiej), bliżej poznać 
sylwetkę ks. Leopolda Wojaka - pierwszego proboszcza ewan-
gelickiej parafii (Bartosz Kapuściak, IPN Katowice), posłuchać  
o ewangelickim etosie pracy (ks. prof. Marek Jerzy Uglorz) oraz 
dowiedzieć się, co nasze miasto zawdzięcza ewangelikom  
(dr Ryszard Stefaniak, wiceprezydent Częstochowy). 
Później, o godz. 13.00 czeka nas promocja książki ks. Leopolda 
Wojaka „Kronika Parafii Częstochowskiej” którą poprowadzi dr 
Beata Cisowska. Publikacja ta wzbogacona została o liczne tek-
sty komentujące i wprowadzające w historię lokalnej wspólnoty 
ewangelickiej, dzięki czemu jest ona wyjątkowo wartościowa 
dla wszystkich zainteresowanych tym tematem.    
Jubileuszowym uroczystościom towarzyszyć będzie również 
otwarcie wystawy „Ewangelicy w Częstochowie” w Muzeum 
Częstochowskim, w ramach której m.in. ks. Leopold Wojak zago-
ści w Gabinecie Wybitnych Częstochowian.  
O godz. 14.30 uroczystości przeniosą się na cmentarz ewange-
licki przy ul. Rocha 79, gdzie przedstawiciele władz miasta razem 
z Biskupem Kościoła E-A w RP Jerzym Samcem i Biskupem Die-
cezji Katowickiej Kościoła E-A w RP dr. Marianem Niemcem złożą 
wiązanki na grobach pierwszego burmistrza Częstochowy Igna-
cego Bernecka oraz ks. proboszcza Leopolda Wojaka. 
Muzycznym finałem Jubileuszu będzie koncert zespołu Impast 
„Sola Scriptura” w kościele Wniebowstąpienia Pańskiego w Czę-
stochowie, przy ulicy Śląskiej 20.                                                          af
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{ ARCHIWALIA }

NASZE 
CENTRUM
Przychodzące w czerwcu 

lato sprzyja spacerom. 
A jeśli spacer, to tylko 

w naszych Alejach, które są 
wizytówką miasta, jego 

główną arterią, pełnią nie 
tylko funkcję komunikacyjną, 

ale, zwłaszcza w ciepłe 
miesiące, stają się miejscem 

rozmaitych wydarzeń 
kulturalnych. Zanim jednak 

ruszymy na spacer we współ-
czesne Aleje, przypomnijmy 
sobie, jak wyglądały kiedyś. 

Pomogą nam w tym fotogra-
fie centrum miasta z lat 70. 
XX w. udostępnione przez 

Archiwum Państwowe 
w Częstochowie. 



Rock-Metal Karaoke w Ironii – godz. 20.00
Klubokawiarnia Ironia, Stary Rynek 19
Wstęp wolny

Koncert OZD „Journey” - godz. 20.00
Klub Muzyczny Stacherczak, Aleja Kościuszki 1

Koncert: „Blondyn i Przyjaciele” – 21.00
Gościnnie: Żyto, Żurek, Stopa, Galop, Hullit, 
Biggero – DJ Pancho
1000 Club & Rest, ul. Dekabrystów 44
 
Pierwszy Piątek Miesiąca - Karaoke w Lucky Saloon 
godz. 20.00 
Pub Lucky Saloon, Biznes Centrum, Wały Dwernickiego 11 /wejście - 
brama Aleja Najświętszej Maryi Panny 16/; rezerwacje tel. 505 029 
432 lub fb.com/luckysaloon

03/06   sobota
Otwarcie pływalni letniej
zależnie od pogody, szczegóły: www.mosir.pl
Pływalnia Letnia, ul. Dekabrystów 45

„Wybiegaj życie”. Bieg charytatywny na rzecz dzieci ze 
Stowarzyszenia Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej
Organizator: Studenckie Naukowe Koło Terapeutów przy Akademii 
im. Jana Długosza, ul. Waszyngtona 4/8

„Po Jasnej Stronie Mowy” - godz. 9.00 – 16.00
Zapraszają: Toastmasters - Klub publicznego przemawiania 
i przywództwa i OPK „Gaude Mater”
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1

3 – 4 czerwca
Targi Motoryzacyjne – godz. 9.00 – 21.00
II i III Aleja Najświętszej Maryi Panny oraz Plac Biegańskiego
Organizator: „Życie Częstochowy i Powiatu”, 
Aleja Najświętszej Maryi Panny 51, tel. 533 333 049

BiegamBoLubię – godz. 9.30
Bezpłatne treningi dla amatorów z instruktorami 
lekkoatletyki
Miejski Stadion Lekkoatletyczny, ul. Dąbrowskiego 58/64
Organizator: MOSiR, tel. 34 372 07 83

„Wycieczka na cmentarz żydowski” z Wiesławem 
Paszkowskim – godz. 10.00
Zbiórka na przystanku autobusu nr 13 
(przystanek Łanowa) lub przed bramą cmentarza
Biblioteka Publiczna, Filia nr 9, ul. Nowowiejskiego 15, 
tel. 34 360 61 14

Kiermasz „Czytanie na Bieganie” - godz. 10.00
Plac Biegańskiego

3 – 4 czerwca
Otwarty Ogólnopolski Festiwal Szachowy z Okazji 
22-lecia Klubu UKS Hetman Częstochowa – godz. 10.00
Gimnazjum nr 9 im. A. Mickiewicza, ul. Jana III Sobieskiego 15
Organizator: UKS „Hetman” Częstochowa, Urząd Miasta 
Częstochowy
Kontakt: mail: ela1p@o2.pl, tel. 602 174 020, 
strona www.hetman.czest.pl

Filmowy Dzień Dziecka:
„Riko prawie bocian” - godz. 11.00
„Wielka wyprawa Molly” - godz. 12.45
„Dzieciak rządzi” - godz. 14.15
„Ozzy” - godz. 16.15
Seans filmowy:
„Mamy 2 mamy” - godz. 18.00
„Sieranevada” - godz. 19.45
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, 
Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

„Plenerowe spotkanie z Teatrzykiem Kamishibai” 
godz. 16.00 
Plac zabaw na osiedlu Wrzosowiak
Zaprasza: Biblioteka Publiczna, Filia nr 6, ul. Orkana 56 A, 
tel. 34 363 93 32
Wstęp wolny

13. Międzynarodowy Festiwal Jazzu Tradycyjnego Hot 
Jazz Spring
14.00 – 19.00 - Marching Band „Leliwa Jazz Band”
Aleja Najświętszej Maryi Panny
16.00 - Kurs Tańca Swingowego
Ilość miejsc ograniczona, zapisy mailowe: kasia@gaudemater.pl 
bądź osobiste w OPK „Gaude Mater”
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1
19.00 – Breckenridge-Karolak-Connection (USA/PL)
20.30 - Singin’ Birds & Band (PL)
Prowadzenie koncertu - Dariusz Madejski 
Filharmonia Częstochowska, ul. Wilsona 16
Bilety na koncerty w Filharmonii: 35 zł (normalny), 30 zł (ulgowy), 
20 zł (UTW) 
22.00 - Five O’Clock Orchestra, feat. Neil Wilde & Wojtek 
Kamiński (PL/GB/D)
Jam Session - wstęp wolny
Jazz Klub „Five O’Clock”, ul. Wilsona 16

Spektakl: „Historie łóżkowe” - godz. 19.00
Teatr im. A. Mickiewicza, ul. Kilińskiego 15
Bilety: 30 - 40 zł

Koncert Antoniny Krzysztoń – godz. 19.00
Muzeum Monet i Medali Jana Pawła II, ul. Jagiellońska 67/71, 
tel. 34 365 19 82
Wstęp: 30 zł, bilety do nabycia w Muzeum

„Dzień Dziecka dla Dorosłych” - godz. 19.00
Klub Dekadencja, ul. Nowowiejskiego 10/12

Urban Grooves – DJ K1 (hip hop, R&B, funk, electro) 
godz. 21.00
1000 Club & Rest., ul. Dekabrystów 44

Cmentarny Spazm vol. 6 – impreza z muzyką psychobil-

ly/rockabilly – godz. 21.00
Zagra: Pantokrator
Klubokawiarnia Ironia, Stary Rynek 19
Wstęp: 5 zł
 
SkumajToKotejro X Marce.e - koncert hip-hop 
godz. 21.00
Scena Teatr from Poland, Aleja Najświętszej Maryi Panny 2 
Bilety: 10 zł, dostępne w klubie w dniu koncertu 

04/06   niedziela
XXII edycja Marszobiegu „Na Jurajskim Szlaku” 
godz. 9.00 – 16.00
Olsztyn, błonia zamkowe przy Spichlerzu

Kiermasz „Czytanie na Bieganie” - godz. 10.00
Plac Biegańskiego

Filmowy Dzień Dziecka:
„Dzieciak rządzi” - godz. 11.00
„Był sobie pies” - godz. 12.45
„Sonia” - godz. 14.45
„Riko prawie bocian” - godz. 16.15
Seans filmowy:
„Mamy 2 mamy” - godz. 18.00
„Sieranevada” - godz. 19.45
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

13. Międzynarodowy Festiwal Jazzu Tradycyjnego Hot 
Jazz Spring
17.00 – PianoBas - Darek Ziółek & Piotr Łobos
17.30 - Georg Schroeter & Marc Breitfelder Boogie Woogie 
Show 
18.30 - Wręczenie statuetki Honorowego Swingującego 
Kruka Dymitrowi Markiewiczowi
Dymitr Markiewicz & His All Stars; Janusz Jadczyk – prowa-
dzenie koncertu

26 CZERWIEC 2017 www.cgk.czestochowa.pl 27CZERWIEC 2017www.cgk.czestochowa.pl

SIERANEVADA
2-8 czerwca, godz. 19.45 
 
Pełen czarnego humoru komediodramat o ro-
dzinnej uroczystości z nieoczekiwanym fina-
łem. To przenikliwa wiwisekcja relacji między 
bliskimi oraz refleksja nad codziennymi kłam-
stwami i niedopowiedzeniami, tworzącymi 
fundament każdej rodziny.
Bukareszt. W sobotnie przedpołudnie 40-let-
ni lekarz wraz z żoną udaje się na rodzinną 
uroczystość ku pamięci zmarłego 40 dni 
wcześniej ojca. Gdy krewni czekają na spóź-
niającego się kapłana, na światło dzienne wy-
chodzą sekrety i zadawnione urazy, a tempe-
raturę spotkania dodatkowo podnosi bieżąca 
polityka. Wkrótce rodzinny zjazd przeradza 
się w regularną wojnę domową.

POLECAMY W OKF

Wstęp na wszystkie wydarzenia w ramach miejskiej 
akcji „Aleje – tu się dzieje!” jest bezpłatny. 

01/06   czwartek
26 maja – 23 czerwca
X Częstochowskie Dni Rodziny
Warsztaty teatralne, konkursy muzyczne, plastyczne, 
literackie, fotograficzne, festyny i pikniki rodzinne, turnieje 
sportowe, wycieczki plenerowe
Organizator: Urząd Miasta Częstochowy, Wydział Polityki 
Społecznej, tel. 34 370 76 31, www.czestochowa.pl

czerwiec – sierpień
Wystawa fotograficzna Krzysztofa Muskalskiego 
„Dusza Seulu”
Autorska Galeria Fotografii „Czas Podróży”, ul. Piłsudskiego 19 
Wstęp wolny 

Bajka dla dzieci z okazji „Dnia Dziecka” 
Miejski Dom Kultury, ul. Łukasińskiego 50/68
Organizator: Zrzeszenie Studentów Polskich. Rada Okręgowa 
w Częstochowie

1 – 7 czerwca
Festiwal IV PERON CZĘSTOCHOWA
Spedycyjna gra miejska

1 - 9 czerwca
Badanie cery profesjonalnym skintesterem
Klub Wellness, ul. Kopernika 13 lok. 7; rejestracja tel. 692 126 477
Wstęp wolny

Profilaktyka walki z niedosłuchem: badanie i zalecenia
Gabinet Słuchu Amplifon, Aleja Armii Krajowej 64; 
rezerwacja tel. 696 113 912

Festiwal IV PERON CZĘSTOCHOWA
II Gra z Częstochową w tle – godz. 9.00 – 13.00
Zespół Szkół Ekonomicznych, ul. św. Augustyna 28/30

Spektakl „Jaś i Małgosia” - godz. 9.00, 11.00 i 18.00
Teatr im. A. Mickiewicza, ul. Kilińskiego 15
Bilety: 20 zł, 25 zł
 
Dzień Dziecka w MGS – godz. 9.30 i 12.00 
Warsztaty malowania ceramiki 
Plac przed Miejską Galerią Sztuki, 
Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

Spotkanie autorskie z Ewą Nowak – godz. 10.30
dla młodzieży, dofinansowane z Budżetu Obywatelskiego
Biblioteka Publiczna, Filia nr 14, ul. Norwida 17/21, 
tel. 34 364 34 12

Jubileusz 500-lecia Reformacji w Częstochowie 
Więcej na s. 23

Filmowy Dzień Dziecka:
„Ozzy” - godz. 14.45
„Był sobie pies” - godz. 16.30
„Dzieciak rządzi” - godz. 18.30
Seans filmowy: 
„Song to Song” - godz. 20.30
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

„Suchecki Studio dla dzieci” - godz. 15.00 – 19.00
m.in.: malowanie buziek, dmuchanie balonów, gry i zabawy 
dla dzieci, słodka niespodzianka
Wstęp wolny na zaproszenia (do odebrania wcześniej w salonie 
Suchecki Studio)
Salon Suchecki Studio, ul. Okólna 62

„Bajkowe chwile w bibliotece” - godz. 15.00 – 16.30
Dzień Dziecka w bibliotece: zajęcia plastyczne, quizy, 
krzyżówki, kalambury
Biblioteka Publiczna, Filia nr 25, ul. Wirażowa 8 A, 
tel. 34 365 88 48

1 – 2 czerwca
„Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom” – zajęcia 
literackie dla dzieci – godz. 15.00 – 17.00
Biblioteka Publiczna, Filia nr 2, ul. Orlik-Rückemanna 35/37, 
tel. 34 360 14 54

Konsultacje specjalistyczne ECK
Oligofrenopedagog – godz. 15.00 – 16.00
Oligofrenopedagog – godz. 16.00 – 17.00
Edukacyjne Centrum Konsultacji przy SOSW nr 1, 
ul. Legionów 58, tel. 34 360 10 72

„Czas decoupage” - warsztaty decoupage’u dla rodzin 
godz. 16.00
obowiązują zapisy
Biblioteka Publiczna, Filia nr 9, ul. Nowowiejskiego15, tel. 34 360 61 14

Spotkanie Towarzystwa Galeria Literacka – godz. 17.00
Hot Jazz Spring „Harpiano Show”: Neil Wilde (piano) 
& Jakub Konieczko (harmonika) - godz. 18.30
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1

„Dzień Dziecka z Chórem” Czwartkowy Wieczór 
z Chórem – godz. 19.00
Filharmonia Częstochowska, ul. Wilsona 16
Bilety: 35 zł (normalny), 30 zł (ulgowy), 20 zł (UTW)

Aleje – tu się dzieje!
Michał Walczak Zaprasza: koncert FOREST TRIO 
godz. 19.00 – 20.00
Plac Biegańskiego

13. Międzynarodowy Festiwal Jazzu Tradycyjnego 
Hot Jazz Spring
Koncert Dixie Company – godz. 19.30
Otwarcie wystawy fotograficznej „Hot Jazz Spring  
w obiektywie częstochowskich fotografików”
Jazz Klub „Five O’Clock”, ul. Wilsona 16

02/06   piątek
Spektakl teatralny:
„Roszpunka” - godz. 9.00 i 11.00
Dzień Dziecka w Teatrze, bilety: 20 zł
„Historie łóżkowe” - godz. 19.00
Teatr im. A. Mickiewicza, ul. Kilińskiego 15
Bilety: 30 – 40 zł

Filmowy Dzień Dziecka:
„Wielka wyprawa Molly” - godz. 14.45
„Dzieciak rządzi” - godz. 16.15
Seans filmowy:
„Mamy 2 mamy” - godz. 18.00
„Sieranevada” - godz. 19.45
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

Warsztaty taneczne z „Przybij Piątkę” (hip hop, house) 
– godz. 17.00
Wstęp wolny 
Warsztaty tańca irlandzkiego – godz. 18.30
Wstęp wolny
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1

13. Międzynarodowy Festiwal Jazzu Tradycyjnego Hot 
Jazz Spring
18.00 - Parada Nowoorleańska
Trasa: Plac Biegańskiego - Filharmonia Częstochowska
19.00 - Vano Bamberger Quartet & Siergiej Wowkotrub 
„Swingujące Piosenki Polskie” 
20.30 - Andrzej Jagodziński Trio, Agnieszka Wilczyńska 
& Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Częstochowskiej, 
Sławomir Chrzanowski – dyrygent, Justyna Królak – prowa-
dzenie koncertu
Filharmonia Częstochowska, ul. Wilsona 16
Bilety: 35 zł (normalny), 30 zł (ulgowy), 20 zł (UTW) 
Organizatorzy: Polskie Stowarzyszenie Jazzu Tradycyjnego, Filhar-
monia Częstochowska im. Bronisława Hubermana
22.00 - South Silesian Brass Band
Jam Session - wstęp wolny
Jazz Klub „Five O’Clock”, ul. Wilsona 16

Aleje – tu się dzieje!
Muzyczny Punkt Spotkań Jarosława Woszczyny: 
BROADWAY SHOW – godz. 18.00 – 19.30
Aleja Najświętszej Maryi Panny 64 /przed OKF/
Lokalna Akustyka: koncert zespołu YELLOWPOT 
godz. 19.30 – 20.30
Restauracja Rycerska, Aleja Najświętszej Maryi Panny 35

Spotkanie z Piotrem Boroniem - „Św. Andrzej Bobola. 
Patron Polski na ciężkie czasy” - godz. 18.00
Muzeum Monet i Medali Jana Pawła II, ul. Jagiellońska 67/71, 
tel. 34 365 19 82
Organizator: Częstochowski Klucz Pobudki 
Wstęp wolny

Amatorska Liga Piłki Nożnej – godz. 19.00 – 22.45
Miejski Stadion Piłkarski „Raków”, ul. Limanowskiego 83
Organizator: MOSiR, tel. 34 372 07 83

Włókniarz Vitroszlif Crossfit v.s. Get Well Toruń 
godz. 19.30
Stadion żużlowy, ul. Olsztyńska 123/127

JASNE, ZE WYDARZENIA CZERWCA

SKUMAJTOKOTEJRO X MARCE.E 
KONCERT HIP-HOP

03.06.2017 Godzina 21:00
Scena TfP, Aleja Najświętszej Maryi Panny 2 

Kuba Kocięcki oraz Marcel Nowaczewski po-
znali się jeszcze w gimnazjum. Zaczęło się od 
oklepanych fristajli na ławce, które z biegiem 
lat i rozwojem znajomości przerodziły się  
w chęć prawdziwego zaistnienia na scenie 
rapowej. Do składu dołączył Sebastian Filip-
kowski, który obsługuje decki i sampler. Chło-
paki idą w mocno zachodnim, newschoolo-
wym kierunku, jednak zawsze są otwarci na 
wszelkie nurty. Aktualnie regularnie koncer-
tują. Ich występy charakteryzują się ogromną 
dawką energii i dobrej zabawy. 

Spektakl „Wszystko w rodzinie”
4 czerwca
Teatr im. A. Mickiewicza

„Wszystko w rodzinie” to najzabawniejsza far-
sa Ray’a Cooney’a. Akcja toczy się w sposób 
skomplikowany i zaskakujący. W szpitalu św. 
Andrzeja w Londynie przygotowywane jest 
świąteczne przedstawienie dla pacjentów. 
Jednocześnie odbywa się tam zjazd neurolo-
gów… Już samo połączenie tych dwóch wy-
darzeń nie może skończyć się dobrze. Jakby 
tego było mało, jeden z lekarzy dowiaduje 
się, że do szpitala przyjedzie jego nieślubny, 
dorosły już syn, o którym do tej pory nie miał 
najmniejszego pojęcia. Spektakl na deskach 
częstochowskiego teatru gościnnie przedsta-
wi Teatr Polski z Bielska Białej

POLECAMY W TEATRZE



Spotkanie autorskie z Barbarą Kosmowską 
godz. 17.00 
dofinansowane z Budżetu Obywatelskiego 
Biblioteka Publiczna, Filia nr 14, ul. Norwida 17/21, 
tel. 34 364 34 12

„Kinezjologia, jak odzyskać równowagę” - godz. 17.00
Biblioteka Publiczna, Aleja Najświętszej Maryi Panny 22, 
tel. 34 360 56 28

Gimnastyka słowiańska dla kobiet – godz. 17.00
Przestrzeń Serca, ul. Kilińskiego 9, kontakt tel.: 507 892 035

Aleje – tu się dzieje!
Red Bull Tour Bus: koncert NATALII NYKIEL 
godz. 19.30 – 22.00 
Plac Biegańskiego

Warsztaty tańca dawnego – godz. 20.00
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1

Amatorska Liga Piłki Nożnej – godz. 20.30 – 22.45
Miejski Stadion Piłkarski „Raków”, ul. Limanowskiego 83
Organizator: MOSiR, tel. 34 372 07 83

08/06   czwartek
do 8 czerwca
Festiwal IV PERON CZĘSTOCHOWA
Termin nadsyłania prac na IV ogólnopolski konkurs 
fotograficzny „Zobacz Częstochowę”
Zgłoszenia można przesyłać na adres: 
galeriateatrufrompoland@vp.pl

Bezpłatne Testy Słuchu - godz. 8.00 – 16.00
Gabinet Słuchu Amplifon, Aleja Armii Krajowej 64; 
rezerwacja tel. 696 113 912
 
Maraton czytelniczy „Mój region - moja siła” 
godz. 10.00 – 13.00
/W ramach XVI Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania 
Dzieciom/ 
Organizatorzy: Biblioteka Publiczna im. dr. W. Biegańskiego, 
Oddział Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Sekcja Bibliote-
karska Związku Nauczycielstwa Polskiego, Oddział Towarzystwa 

„Efekt” - godz. 18.00 /wtorek studencki/
Teatr im. A. Mickiewicza, ul. Kilińskiego 15
Bilety: 20 zł, 25 zł

„Biblioteka Malucha” - godz. 11.00 – 12.00
Zajęcia dla dzieci w wieku 2 – 4 lata, które nie uczęszczają 
do przedszkoli i ich opiekunów 
Biblioteka Publiczna, Oddział dla Dzieci i Młodzieży, 
Aleja Kościuszki 4, tel. 34 360 61 09

Specjalistyczne konsultacje z komunikacji alternatyw-
nej i wspomagającej AAC – godz. 14.00 – 15.00
Udzielanie porad i wskazówek rodzicom, pedagogom oraz 
terapeutom w pracy z osobami, które mają trudności 
w porozumiewaniu się za pomocą mowy werbalnej. 
Porad udziela Żaneta Dylikowska - oligofrenopedagog, 
terapeuta dziecka z autyzmem.
Zespół Szkół Specjalnych nr 45, ul. Czecha 15

„Gąsienica” - zajęcia plastyczne dla dzieci, 
ich rodziców oraz dziadków – godz. 14.00 – 17.00
Biblioteka Publiczna, Filia nr 21, ul. Orzechowa 14, tel. 34 360 71 95

Seans filmowy:
„Mamy 2 mamy” - godz. 14.00 i 18.00
„Sieranevada” - godz. 20.30
Watch Docs: Prawa człowieka w filmie /wstęp wolny/:
„Sprawa Borneo” - godz. 15.45
„Gułag” - godz. 17.10
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

Konsultacje specjalistyczne ECK
Specjalista w zakresie resocjalizacji i trudnych zacho-
wań, Oligofrenopedagog, Terapeuta specyficznych trud-
ności nauczania początkowego - godz. 15.00 - 16.00
Oligofrenopedagog, Specjalista z zakresu prawa rodzin-
nego i nieletnich – godz. 16.00 – 17.00
Edukacyjne Centrum Konsultacji przy SOSW nr 1, ul. Legionów 58, 
tel. 34 360 10 72

„Wielopokoleniowy plener miejski” 
godz. 15.30 – 18.00
Zajęcia otwarte dla ok. 10 osób, skierowane do dzieci  
w wieku szkolnym i ich rodziców/dziadków 
Biblioteka Publiczna, Filia nr 8, ul. Księżycowa 2, tel. 34 361 43 27

Toastmasters - Klub publicznego przemawiania i przy-
wództwa, temat spotkania: „Wiosna - bliżej przyrody” 
godz. 17.45
Wstęp wolny
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1
 
Wernisaż wystawy prac uczniów Zespołu Szkół Specjal-
nych Zawodowych 
Miejska Galeria Sztuki, 
Aleja Najświętszej Maryi Panny 64 - Galeria Zwiastun 
Ekspozycja udostępniona 2 - 22 czerwca

Aleje – tu się dzieje!
Nasza Historia: Historycy o roli miasta w przeszłości 
godz. 18.00 – 20.00 
Odwach obok Ratusza

Spotkanie Klubu Górskiego – godz. 18.00
Urząd Stanu Cywilnego, ul. Focha 19/21
Organizator: Klub Górski PTTK
Wstęp wolny

07/06   środa
„Bajka dla dzieci” - młodzież z Zespołu Szkół Technicz-
nych wystąpi dla przedszkolaków – godz. 9.00
Biblioteka Publiczna, Filia nr 9, ul. Nowowiejskiego 15, 
tel. 34 360 61 14

Spektakl teatralny:
„Kometa nad Doliną Muminków” - godz. 10.00
„Efekt” - godz. 18.00 /środa studencka/

Filharmonia Częstochowska, ul. Wilsona 16
Cena biletów na koncerty w Filharmonii: 35 zł (normalny), 
30 zł (ulgowy), 20 zł (UTW) 

Włókniarz Vitroszlif Crossfit v.s. Cash Broker Stal Gorzów
Stadion żużlowy, ul. Olsztyńska 123/127

Spektakl teatralny: „Wszystko w rodzinie” 
godz. 19.00
Farsa Ray’a Cooney’a, Teatr Polski Bielsko-Biała
Teatr im. A. Mickiewicza, ul. Kilińskiego 15
Bilety: 35 - 50 zł

Dzień Martwego Oposa - dzień promocji w Ironii
Klubokawiarnia Ironia, Stary Rynek 19

Karaoke - DJ Kaczor – 21.00
1000 Club & Rest., ul. Dekabrystów 44

05/06   poniedziałek
Bezpłatne testowanie aparatów słuchowych 
godz. 8.00 – 16.00
Gabinet Słuchu Amplifon, Aleja Armii Krajowej 64; rezerwacja 
tel. 696 113 912

5 – 9 czerwca
„Nuta z nudy żartowała: ze mną śpiewa dziatwa cała” 
Audycje umuzykalniające z cyklu Filharmonia Dzieciom 
– godz. 8.30, 9.30, 10.30, 11.30
Małgorzata Starczewska-Owczarek – prowadzenie

Filharmonia Częstochowska, ul. Wilsona 16
Bilety: w zależności od liczebności grupy - 2,50 – 5 zł od osoby 

Festiwal IV PERON CZĘSTOCHOWA
Warsztaty „ABC spedycji w powiecie częstochowskim”  
godz. 11.00 – 13.00
Zespół Szkół Ekonomicznych, ul. św. Augustyna 28/30

Seans filmowy:
„Mamy 2 mamy” - godz. 14.00 i 18.00
„Dzieciak rządzi” - godz. 16.00
„Sieranevada” - godz. 19.45
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, 
Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

5 - 9 czerwca
„Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom” – zajęcia 
literackie dla dzieci – godz. 15.00 – 17.00
Biblioteka Publiczna, Filia nr 2, ul. Orlik-Rückemanna 35/37, 
tel. 34 360 14 54

Punkt Konsultacyjny dla rodziców, opiekunów i nauczy-
cieli dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelek-
tualną, sprzężoną i z autyzmem – godz. 16.00 – 17.00
Zespół Szkół Specjalnych nr 23 im. J. Korczaka, ul. Legionów 58, 
tel. 34 324 18 38

Teatr Nieoczywisty - warsztatowe spotkania z baśnią 
dla dzieci i rodziców – godz. 16.00
Wstęp wolny
Spotkanie Chóru Coralmente – godz. 19.00
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1

„Joga dla kobiet” – godz. 18.00
Obowiązują zapisy
Biblioteka Publiczna, Filia nr 9, ul. Nowowiejskiego15, 
tel. 34 360 61 14

Seans filmowy „Praktykant” - godz. 18.00 
/dramat, Francja, Hongkong, 115 min/
DKF „Rumcajs”, Aleja Armii Krajowej 23/25

Koncert Charytatywny – godz. 18.30
Wystąpią: m.in. Kabaret Respondek, Zespół ABBA-Show
Hala „Polonia”, ul. Dekabrystów 43
Organizator: Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, ul. Nowowiejskiego 15, 
tel. 34 324 47 50

Aleje – tu się dzieje!
Literackie spotkanie z PAWŁEM MAJKĄ 
godz. 19.00 – 20.00
Odwach obok Ratusza

Amatorska Liga Piłki Nożnej – godz. 19.00 – 22.45
Miejski Stadion Piłkarski „Raków”, ul. Limanowskiego 83
Organizator: MOSiR, tel. 34 372 07 83

06/06   wtorek
Bezpłatne Testy Słuchu - godz. 8.00 – 16.00
Gabinet Słuchu Amplifon, Aleja Armii Krajowej 64; 
rezerwacja tel.: 696 113 912

Spektakl:
„Kometa nad Doliną Muminków” - godz. 10.00
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Wernisaż wystawy Moniki Wanyura-Kurosad
„Paul Celan. Odłamki snu”
8 czerwca 2017, godz. 18.00
Miejska Galeria Sztuki w Częstochowie 
Sala Poplenerowa
Odłamki snu to wystawa inspirowana twórczością 
poetycką Paula Celana. Dotyka ona głęboko świata 
emocji i wrażliwości człowieka. Narracja wystawy 
jest nielinearna, rozpięta pomiędzy różnorodnymi 

perspektywami spojrzenia na życie i czas w wy-
miarze osobistym oraz pokoleniowym. Wystawa 
operuje różnorodnymi językami plastycznymi, ry-
sunek i instalacje prezentowane są wraz z projek-
cją filmu i obiektami książki artystycznej. Klamrą 
spinającą ekspozycję jest kolorystyka wystawy 
oraz operowanie metaforą. Szarość, czerń i biel, 
odcienie błękitu, srebrzenie się powierzchni two-
rzą przestrzeń poetyckiej metafory. 

POLECAMY W MGS

Teatr im. A. Mickiewicza, ul. Kilińskiego 15
Bilety: 20 zł, 25 zł

Seans filmowy:
„Mamy 2 mamy” - godz. 14.00 i 18.00
„Sieranevada” - godz. 20.30
Watch Docs: Prawa człowieka w filmie /wstęp wolny/:
„Ruchomy cel” - godz. 15.45
„Moja ucieczka” - godz. 16.20
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

Spotkania Klubowe Kolekcjonerskie Filatelistyczno - 
Numizmatyczne - godz. 14.00 - 18.00
Akademickie Centrum Kultury „Klub Politechnik”, 
Aleja Armii Krajowej 23/25, tel. 695 329 070

Zajęcia plastyczne - dla dzieci i ich rodziców 
godz. 15.30
Biblioteka Publiczna, Filia nr 20, ul. Gombrowicza 15, 
tel. 34 362 35 87

„Klub Rękodzieła” dla dorosłych – godz. 15.30 – 17.30
Biblioteka Publiczna, Filia nr 9, ul. Nowowiejskiego15, tel. 34 360 61 14

„Stolik pełen bajek” – cykliczne spotkania 
literacko-plastyczne dla dzieci – godz. 16.00 
Biblioteka Publiczna, Filia nr 10, ul. Michałowskiego 20, 
tel. 34 322 31 04 

Środa z szydełkiem - podstawy szydełkowania 
dla rodzin – godz. 16.00 – 17.30
Biblioteka Publiczna, Oddział dla Dzieci i Młodzieży, 
Aleja Kościuszki 4, tel. 34 360 61 09

„Turniej rodzinny” - finał turnieju gier planszowych 
dla rodziców i dzieci – godz. 16.00 – 18.00
Biblioteka Publiczna, Filia nr 6, ul. Orkana 56 A, tel. 34 363 93 32

Spotkanie Klubu Literackiego „Złota Jesień” 
godz. 16.00
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1

Spacer z Hubertem Wąskiem - Prezesem SARP 
Oddział w Częstochowie – godz. 17.00
Biuro Organizowania Społeczności lokalnej w dzielnicy 
Zawodzie – Dąbie, ul. Legionów 50 A
Wstęp wolny

6-8 czerwca (wtorek-czwartek)
15. FESTIWAL FILMOWY WATCH DOCS. 
PRAWA CZŁOWIEKA W FILMIE

6 czerwca (wtorek)

Akademia im. Jana Długosza, ul. Waszyngtona 4/8 /sala 121/
9.00 Oficjalne otwarcie
9.15 Prelekcja dr Adrianny Sarnat – Ciastko wprowadza-
jąca do filmu pt. „Przez mur”
10.00 „Przez mur”; Tim Nackashi; USA, 2016, 6 min,
10.15 „Ojciec, syn i Święty dżihad”; Stéphane Malterre; 
Francja, Belgia, Syria, 2015, 120 min,
OPK „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1
18.00 „Kto mnie teraz pokocha”; Tomer Heymann 
& Barak Heymann; Izreal, 2016, 86 min, 
19.35 „Sprawa Borneo”;Erik Pauser & Dylan Williams; 
Szwecja, Niemcy, Walia, 2016, 82 min, 21.10 „Ikona”; 
Wojciech Kasperski; Polska, 2016, 51 min,

OKF, Aleja Najświętszej Maryi Panny 64
15.45 „Sprawa Borneo”; Erik Pauser & Dylan Williams; 
Szwecja, Niemcy, Walia, 2016, 82 min;
17.10 „Gułag - trudna pamięć”; Kerstin Nickig; Niemcy, 
2016, 44 min.

7 czerwca (środa)

Akademia im. Jana Długosza ul. Waszyngtona 4/8 /sala 121/ 
10.00 Wykład ks. Tomasza Knopa wprowadzający do 
filmu pt. „Walka z szatanem”,
10.45 „Walka z szatanem”; Konrad Szołajski; Polska, 
2015, 75 min,
12.10 „Więzienne siostry”; Nima Sarvestani; Szwecja, 
2016, 90 min,
13.50 Prelekcja dr Beaty Zajęckiej wprowadzająca do 
filmu pt. „Punkt wyjścia”,
15.20 „Punkt wyjścia”; Michał Szcześniak; Polska, 2014, 
26 min, /filmy z audiodeskrypcją/

16.00 Prelekcja dr. Cezarego Michalskiego wprowadzają-
ca do filmu pt. „Długi dystans”
16.15 „Długi dystans”; Daniel Andreas Sager; Niemcy, 
2016, 93 min,
17.50 Dyskusja na temat filmu pt. „Długi dystans” powa-
dzona przez dr. Cezarego Michalskiego
Akademia im. Jana Długosza, ul. Waszyngtona 4/8 /sala 29/  
11.00 „Ikona”; Wojciech Kasperski; Polska, 2016, 51 min,
12.00 „Katastrofa”; Alina Rudnickaja; Rosja, 2016, 55 min,
Ośrodek Kultury Filmowej, Aleja Najświętszej Maryi Panny 64
15.45 „Ruchomy cel”; Tanja Wol Sorensen; Dania, 2016, 30 min,
16.20 „#mojaucieczka”; Elke Sasse; Niemcy, 2016, 90 min.

8 czerwca (czwartek)

Akademia im. Jana Długosza, ul. Waszyngtona 4/8 /sala 54/  
10.00 Prelekcja dr. Zbigniewa Łęskiego wprowadzająca 
do filmu pt. „Oko za oko”
10.30 „Oko za oko”; Steve Bache & Mahyar Goudarzi 
& Louise Peter; Niemcy, 2016, 4 min,
11.15 „Ruchomy cel”; Tanja Wol Sorensen; Dania, 2016, 
30 min,
11.55 Prelekcja prof. nadz. dr hab. Izabelli Krasiejko 
wprowadzająca do filmu pt. „Masz Problem”
12.30 „Masz problem”; Esra Piké; Holandia, 2015, 24 min,
13.15 „#mojaucieczka”; Elke Sasse; Niemcy, 2016, 90 min, 
15.00 Prelekcja dr. Andrzeja Margasińskiego wprowadza-
jąca do filmu pt. „Kto mnie teraz pokocha”,
15.30 „Kto mnie teraz pokocha”; Tomer Heymann 
& Barak Heymann; Izreal, 2016, 86 min,
17.00 „Trzy rozmowy o życiu”; Julia Staniszewska; Polska, 
2016, 25 min, 
Ośrodek Kultury Filmowej, Aleja Najświętszej Maryi Panny 64
15.45 „Ojciec, syn i święty dżihad”; Stéphane Malterre; 
Francja, Belgia, Syria, 2015, 120 min,
Carpe Diem, Aleja Najświętszej Maryi Panny 29
18.45 Zakończenie Festiwalu
19.00 Koncert Clumsy Warlock
Podczas Festiwalu będą trwały projekcje filmowe 
w Areszcie Śledczym w Częstochowie.
Organizator: Studenckie Naukowe Koło Terapeutów przy Akade-
mii im. Jana Długosza, ul. Waszyngtona 4/8



Muzyczne podróże z Michałem Roratem: 
Przeboje muzyki filmowej 
9 czerwca 2017, godz. 18.00
III Aleja NMP, przed OKF 
W ramach ,,Muzycznych podróży z Michałem 
Roratem” na scenie przy Miejskiej Galerii 
Sztuki zabrzmią przeboje muzyki filmowej, 
czyli najpiękniejsze tematy z filmów, seriali  
i musicali. Usłyszymy motywy między innymi 
z musicali „Upiór w Operze”, „Dzwonnik z No-
tre Dame”, seriali „Stawka większa niż życie”, 
„Jan Serce”, a także filmów okresu międzywo-
jennego. 
Materiał muzyczny opracowali: 
Michał Rorat - piano
Kosma Kalamarz - bas
Przemysław Smaczny - perkusja
Krzysztof Drynda - śpiew

ALEJE - TU SIĘ DZIEJE!09/06   piątek
Obchody Dnia Księgowego i 110. rocznicy działalności 
organizacji księgowych na ziemiach polskich  
Akademickie Centrum Kultury i Sportu „Klub Politechnik”, 
Aleja Armii Krajowej 23/25 
Organizator: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział 
Okręgowy w Częstochowie, tel. 34 363 38 54; 363 05 69; 
e-mail: biuro@czestochowa.skwp.pl

Letnia Olimpiada Sportowa „Przełam Bariery z ISD 
Huta Częstochowa” - godz. 10.00 – 12.00
Blisko 200 niepełnosprawnych uczestników z 20 ośrodków 
i szkół z Częstochowy i okolic weźmie udział w grach 
ruchowych oraz konkurencjach sportowych w czterech 
kategoriach. 
Miejski Stadion Lekkoatletyczny, ul. Dąbrowskiego 58/64
Organizator: MOSiR, tel. 34 372 07 83

„Dzień doktora Władysława Biegańskiego (1857-1917) 
w Archiwum Państwowym w Częstochowie”
11.00 - otwarcie wystawy: „Władysław Biegański 
w dokumencie archiwalnym”
12.00 - prelekcja „Materiały archiwalne dotyczące 
Władysława Biegańskiego przechowywane 
w Archiwum Państwowym w Częstochowie”
Archiwum Państwowe, ul. Rejtana 13

9 – 10 czerwca
X Mistrzostwa Polski Lekarzy w Piłce Nożnej 
6-osobowej
Uroczyste otwarcie 9 czerwca - godz. 13.30 
Miejski Stadion Piłkarski „Raków”, 
ul. Limanowskiego 83

„Najbardziej rozczytana rodzina” – zakończenie 
konkursu – godz. 14.00 
Biblioteka Publiczna, Filia nr 8, ul. Księżycowa 2, tel. 34 361 43 27

Seans filmowy:
„Królowa Hiszpanii” - godz. 14.15 i 18.15
„Mamy 2 mamy” - godz. 16.30
„Sama przeciw wszystkim” - godz. 20.30
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, 
Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

„Z miłości do plastyki” – godz. 16.00 – 18.00
Zajęcia plastyczne dla dzieci i ich rodziców 
Biblioteka Publiczna, Filia nr 14, ul. Norwida 17/21, 
tel. 34 364 34 12

„Quilling w bibliotece” dla dzieci w wieku od 6 lat 
godz. 16.00 – 18.00
Biblioteka Publiczna, Filia nr 15, ul. Okulickiego 63, 
tel. 34 322 76 19

Warsztaty taneczne z „Przybij Piątkę” (hip hop, house) 
– godz. 17.00
Wstęp wolny 
Warsztaty tańca irlandzkiego – godz. 18.30
Wstęp wolny
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1

Wernisaż wystawy malarstwa Stanisława Baja 
„Czarna rzeka” – godz. 18.00 
Miejska Galeria Sztuki, 
Aleja Najświętszej Maryi Panny 64 – Sala Śląska
Ekspozycja udostępniona do 9 lipca

Aleje – tu się dzieje!
Muzyczne podróże z Michałem Roratem: 
PRZEBOJE MUZYKI FILMOWEJ – godz. 18.00 – 19.00 
III Aleja Najświętszej Maryi Panny 64 /przed OKF/

Dyskusyjny Klub Książki „Książkopolis” - godz. 18.30
Kawiarnia „Inny wymiar”, Aleja Najświętszej Maryi Panny 29
Szczegóły: www.facebook.com/Dyskusyjny-Klub-Książki-
Książkopolis-w-Częstochowie

Koncert oratoryjny - godz. 19.00
Johannes Brahms – Niemieckie Requiem op. 45
Filharmonia Częstochowska, ul. Wilsona 16 
Bilety: 30 zł (normalny), 25 zł (ulgowy), 15 zł (UTW)

Spektakl teatralny: „Miasto Szklanych Słoni” 
godz. 19.00
Teatr im. A. Mickiewicza, ul. Kilińskiego 15
Bilety: 35 - 40 zł

Amatorska Liga Piłki Nożnej – godz. 19.00 – 22.45
Miejski Stadion Piłkarski „Raków”, ul. Limanowskiego 83
Organizator: MOSiR, tel. 34 372 07 83

Festiwal IV PERON CZĘSTOCHOWA
Koncert SILESIAN METAL ATTACK – godz. 20.00
Whizper (hardcore / metal z Knurowa), Across The Shade 
(melodic death metal / winter metal z Katowic)
Scena Teatr from Poland, Aleja Najświętszej Maryi Panny 2
Wstęp wolny

Jam Session z zespołem The Bells – godz. 20.00
Klubokawiarnia Ironia, Stary Rynek 19
Wstęp wolny

10/06   sobota
Wycieczka turystyki kwalifikowanej
I trasa: Kamesznica Dolna – Barania Góra – schr. Przy-
słop – Karolówka – Kamesznica Górna Zadek 
godz. 7.30 – 20.00
II trasa: Kamesznica Dolna – Barania Góra – schr. Przy-
słop – Karolówka – Gańczorka – Koczy Zamek 
godz. 7.30 – 21.00
Zapisy w Regionalnym Oddziale PTTK, Aleja Najświętszej Maryi 
Panny 39/41 /czynny od poniedziałku do piątku w godz.  13.00 – 
18.00/, tel. 34 324 21 20

INDUSTRIADA 2017 - VIII Edycja Święta Szlaku 
Zabytków Techniki Województwa Śląskiego
Szczegóły: www.industriada.pl oraz www.czot.pl
Miejsce: Muzeum Górnictwa Rud Żelaza w Parku im. Stanisława 
Staszica, Muzeum Historii Kolei przy dworcu PKP Stradom oraz 
Muzeum Produkcji Zapałek przy ulicy Ogrodowej

Zawody modelarskie „Modelarski początek lata”  
Sala Zespołu Szkół im. S. Żeromskiego, 
Aleja Niepodległości 16/18

BiegamBoLubię – godz. 9.30
Bezpłatne treningi dla amatorów z instruktorami lekkoatletyki
Miejski Stadion Lekkoatletyczny, ul. Dąbrowskiego 58/64
Organizator: MOSiR, tel. 34 372 07 83

Kiermasz „Czytanie na Bieganie” - godz. 10.00
Plac Biegańskiego

Warsztaty „Gimnastyka słowiańska dla kobiet” 
godz. 11.00 – 15.00
Przestrzeń Serca, ul. Kilińskiego 9, kontakt tel. 507 892 035

Seans filmowy:
„Królowa Hiszpanii” - godz. 14.15
Wielka sztuka na ekranie: Od Moneta do Matisse’a 
Portrety ogrodów – godz. 17.00
„Mamy 2 mamy” - godz. 18.45
„Sama przeciw wszystkim” - godz. 20.30
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, 
Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

Aleje – tu się dzieje!
SZTUKA NA ŻYWO - Pokaz tworzenia dzieł plastycznych 
godz. 16.30 – 19.30
Plac Biegańskiego

Magiczne Show Krystiana Bączyńskiego – godz. 17.00
Bilety: 10 zł
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1

Jaromir Nohavica – koncert! - godz. 20.00
Teatr im. A. Mickiewicza, ul. Kilińskiego 15
Bilety: 120 zł, 150 zł

Open Mic Event – DJ K1 – godz. 21.00
1000 Club & Rest., ul. Dekabrystów 44

Festiwal IV PERON CZĘSTOCHOWA
Voodoo People Night - The Prodigy, Die Antwoord: 
2Face&MIKO; Dark Asylum Team Elżbieta Chodorowska 
(rzeźba miękka i tkanina), Anita Grobelak (instalacja) 
godz. 21.00
Scena Teatr from Poland, Aleja Najświętszej Maryi Panny 2
Wstęp wolny

Rockoteka – godz. 21.00
Zagrają: Pantokrator, Alex Hunter
Klubokawiarnia Ironia, Stary Rynek 19
Wstęp: 5 zł

11/06   niedziela
Warsztaty „Gimnastyka słowiańska dla kobiet” 
godz. 9.00 – 13.00
Przestrzeń Serca, ul. Kilińskiego 9, kontakt tel. 507 892 035

Kiermasz „Czytanie na Bieganie” - godz. 10.00
Plac Biegańskiego

Seans filmowy:
„Królowa Hiszpanii” - godz. 14.15
Wielka sztuka na ekranie: Od Moneta do Matisse’a 
Portrety ogrodów – godz. 17.00
„Mamy 2 mamy” - godz. 18.45
„Sama przeciw wszystkim” - godz. 20.30
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, Aleja Najświętszej Maryi Panny 64
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Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich oraz SP z Oddziałami 
Integracyjnymi nr 53 im. M. Skłodowskiej-Curie 
Zgłoszenia grup (uczniów wraz z opiekunami) - Biblioteka Publicz-
na: sekretariat@biblioteka.czest.pl, tel. 34 360 56 28, 34 360 61 18 
oraz Renata Sowada: klementinum@autograf.pl, tel. 603 210 490 
Sala Odczytowa Biblioteki Publicznej im. dr. W. Biegańskiego, 
Aleja Najświętszej Maryi Panny 22

Seans filmowy:
„Mamy 2 mamy” - godz. 14.00 i 18.00
„Sieranevada” - godz. 20.30
Watch Docs: Prawa człowieka w filmie /wstęp wolny/:
„Ojciec, syn i święty dżihad” - godz. 15.45
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, 
Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

Konsultacje specjalistyczne ECK
Tyflopedagog, Oligofrenopedagog 
godz. 15.00 – 16.00
Oligofrenopedagog, Tyflopedagog, Terapeuta specyficz-
nych trudności w nauce przyrody oraz  chemii 
godz. 16.00 – 17.00
Edukacyjne Centrum Konsultacji przy SOSW nr 1, ul. Legionów 58, 
tel. 34 360 10 72

Dyskusyjny Klub Książki „MOLIKI” - zaprasza dzieci od 
lat 5 do 9 wraz z opiekunami – godz. 15.30 – 17.00
Biblioteka Publiczna, Oddział dla Dzieci  i Młodzieży, 
Aleja Kościuszki 4, tel. 34 360 61 09

„Spotkania z historią żydowską – Dzieje Żydów 
w Częstochowie” – godz. 17.00
Prowadzenie: Wiesław Paszkowski
Biblioteka Publiczna, Filia nr 9, ul. Nowowiejskiego 15, 
tel. 34 360 61 14

Spotkanie Towarzystwa Galeria Literacka 
godz. 17.00
Winylowe i Muzyczne Delicje Zbigniewa Burdy 
godz. 18.00
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, 
ul. Dąbrowskiego 1

Częstochowa – działaj z nami! - godz. 17.00
Organizator: Otwarte Klatki
Klubokawiarnia Ironia, Stary Rynek 19

Wernisaż wystawy Moniki Wanyura-Kurosad 
„Paul Celan. Odłamki snu” /rysunek, instalacja, film/ 
godz. 18.00
Miejska Galeria Sztuki, Aleja Najświętszej Maryi Panny 64 
Sala Poplenerowa
Ekspozycja udostępniona do 16 lipca

Wernisaż wystawy „Symulatory” z kolekcji OBMS 
Daniela Zielińskiego - projektowanie (nie) użytkowe 
godz. 18.00
Miejska Galeria Sztuki, 
Aleja Najświętszej Maryi Panny 64 - Galeria Antresola
Ekspozycja udostępniona do 16 lipca

Wernisaż wystawy „Dyplomy” - godz. 18.00
Miejska Galeria Sztuki, 
Aleja Najświętszej Maryi Panny 64 – Sala Gobelinowa

Aleje – tu się dzieje!
Jazz Tradycyjny: koncert THE HARPIANO SHOW 
godz. 19.00 – 20.00 
Plac Biegańskiego

Koncert rockowy: The Bells + Goście – 19.00
1000 Club & Rest., ul. Dekabrystów 44

SPORT okiem Maćka Skowronka – wernisaż wystawy 
godz. 19.00
Oprawa muzyczna Natalia i Piotr Skuza, Igor Skowronek
Pub Sportowy „Stacherczak”, 
Aleja Kosciuszki 1, DH Schott

13. Spotkanie GILDII Rycerzy Jedi – godz. 16.00
Klubokawiarnia Ironia, Stary Rynek 19
Wstęp wolny

Popis uczniów Społecznej Szkoły Baletowej 
godz. 17.00
Filharmonia Częstochowska, ul. Wilsona 16
Organizator: Społeczna Szkoła Baletowa w Częstochowie

Jaromir Nohavica – koncert! - godz. 18.00
Teatr im. A. Mickiewicza, ul. Kilińskiego 15
Bilety: 120 zł, 150 zł

Aleje – tu się dzieje!
Miejski Dom Kultury zaprasza na występ Zespołu Pieśni 
i Tańca „CZĘSTOCHOWA” - godz. 18.15 – 20.00 
Plac Biegańskiego

Dzień Martwego Oposa - dzień promocji w Ironii
Klubokawiarnia Ironia, Stary Rynek 19

Karaoke - DJ Kaczor – 21.00
1000 Club & Rest., ul. Dekabrystów 44

12/06   poniedziałek
Dni bezpłatnego testowania aparatów słuchowych 
godz. 8.00 – 16.00
Gabinet Słuchu Amplifon, Aleja Armii Krajowej 64; 
rezerwacja pod nr. tel. 696 113 912

XVII Przegląd Zespołów Teatralnych Szkół Średnich 
godz. 10.00 – 16.00
Teatr im. A. Mickiewicza, ul. Kilińskiego 15

Festiwal IV PERON CZĘSTOCHOWA
„Zobacz Częstochowę” - godz. 13.00
Wystawa pokonkursowa i ogłoszenie wyników IV ogólno-
polskiego konkursu fotograficznego „Zobacz Częstochowę” 
oraz warsztaty fotograficzne
Zespół Szkół Ekonomicznych, ul. św. Augustyna 28/30

Seans filmowy:
„Królowa Hiszpanii” - godz. 14.15 i 18.15
„Mamy 2 mamy” - godz. 16.30
„Sama przeciw wszystkim” - godz. 20.30
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

Punkt Konsultacyjny dla rodziców, opiekunów i nauczy-
cieli dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelek-
tualną, sprzężoną i z autyzmem – godz. 16.00 – 17.00
Zespół Szkół Specjalnych nr 23 im. J. Korczaka, ul. Legionów 58, 
tel. 34 324 18 38

Wernisaż wystawy zbiorowej „Miejsca. Terra recognita” 
godz. 18.00
Spotkanie Chóru Coralmente – godz. 19.00
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1

Seans filmowy „W sieci” - godz. 18.00 
/dramat, Korea Południowa, 116 min./
DKF „Rumcajs”, Aleja Armii Krajowej 23/25

„Joga dla kobiet” – godz. 18.00
obowiązują zapisy
Biblioteka Publiczna, Filia nr 9, ul. Nowowiejskiego15, 
tel. 34 360 61 14

Aleje – tu się dzieje!
Literackie spotkanie z TOMASZEM SEKIELSKIM 
godz. 19.00 – 20.00
Odwach obok Ratusza

Amatorska Liga Piłki Nożnej – godz. 19.00 – 22.45
Miejski Stadion Piłkarski „Raków”, ul. Limanowskiego 83
Organizator: MOSiR, tel. 34 372 07 83

13/06   wtorek
Bezpłatne Testy Słuchu - godz. 8.00 – 16.00
Gabinet Słuchu Amplifon, Aleja Armii Krajowej 64; 
rezerwacja pod nr. tel. 696 113 912

Seans filmowy:
Kino Seniora: „Przyrzeczenie” - godz. 11.30
„Królowa Hiszpanii” - godz. 14.15 i 18.15
„Mamy 2 mamy” - godz. 16.30
„Sama przeciw wszystkim” - godz. 20.30
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

Konsultacje specjalistyczne ECK
Tyflopedagog, Oligofrenopedagog 
godz. 15.00 – 16.00
Oligofrenopedagog, Tyflopedagog, Terapeuta  
specyficznych trudności w nauce matematyki i fizyki 
godz. 16.00 – 17.00
Edukacyjne Centrum Konsultacji przy SOSW nr 1, ul. Legionów 58, 
tel. 34 360 10 72

Mirosław Desperak i jego muzyka country – godz. 17.00
Toastmasters - Klub publicznego przemawiania i przy-
wództwa, temat spotkania: Co byś zabrał na bezludną 
wyspę? Sztuka przetrwania – godz. 17.45
Wstęp wolny
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1

Popis uczniów Jasnogórskiej Szkoły Muzycznej 
godz. 18.00
Filharmonia Częstochowska, ul. Wilsona 16
Organizator: Jasnogórska Szkoła Muzyczna

SPOTKANIE FOTOGRAFICZNE 
Z CHRISEM NIEDENTHALEM 
13 czerwca 2017, godz. 19.00
Odwach obok Ratusza
Jeden z najbardziej cenionych w Europie foto-
reporterów, Chris Niedenthal, będzie gościem 
czerwcowego spotkania fotograficznego,  
w ramach projektu „Aleje - tu się dzieje!”. 
Przyjedzie opowiadać zdjęciami o roku 1989. 
Tym wyjątkowym okresie, gdy w Warszawie 
toczyły się obrady Okrągłego Stołu, a w ca-
łej Europie zaczynał kończyć się komunizm. 
Chris Niedenthal pracował wtedy dla ame-
rykańskiego tygodnika TIME, dokumentując 
cały ten niesamowity rok. Miesiąc temu miał 
premierę nowy album Niedenthala, zbierają-
cy jego fotografie właśnie z roku 1989.   

ALEJE - TU SIĘ DZIEJE!



Aleje – tu się dzieje!
Spotkanie fotograficzne z CHRISEM NIEDENTHALEM 
godz. 19.00 – 20.00
Odwach obok Ratusza

Amatorska Liga Piłki Nożnej – godz. 20.30 – 22.45
Miejski Stadion Piłkarski „Raków”, ul. Limanowskiego 83
Organizator: MOSiR, tel. 34 372 07 83

14/06   środa
Spektakl: „Roszpunka” - godz. 10.00
Teatr im. A. Mickiewicza, ul. Kilińskiego 15
Bilety: 20 zł

Seans filmowy:
„Królowa Hiszpanii” - godz. 13.30 i 17.45
„Mamy 2 mamy” - godz. 16.00
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

Spotkania Klubowe Kolekcjonerskie Filatelistyczno - 
Numizmatyczne - godz. 14.00 - 18.00
Akademickie Centrum Kultury „Klub Politechnik”, 
Aleja Armii Krajowej 23/25, tel. 695 329 070

„Klub Rękodzieła” dla dorosłych – godz. 15.30 – 17.30
Biblioteka Publiczna, Filia nr 9, ul. Nowowiejskiego 15, tel. 34 360 
61 14

„Każda środa jest nasza” - zajęcia literacko-plastyczne 
dla dzieci od lat 5 do 12 – godz. 15.30 – 17.00
Biblioteka Publiczna, Oddział dla Dzieci i Młodzieży, 
Aleja Kościuszki 4, tel. 34 360 61 09

„Rodzice kontra dzieci – czyja kartka jest ciekawsza?” 
godz. 16.00
Biblioteka Publiczna, Filia nr 16, ul. Krakowska 46/50, 
tel. 34 360 61 12

Spotkanie Klubu Literackiego „Złota Jesień” 
godz. 16.00
Z cyklu „Poloniści Częstochowy” – Edmund Łągiewka 
– godz. 18.00 Prowadzenie: Beata Łukarska i Barbara 
Łągiewka, współorganizacja z Towarzystwem Literackim 
im. A. Mickiewicza Oddział w Częstochowie
Warsztaty tańca dawnego – godz. 20.00
Wstęp wolny
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1

Spotkanie Towarzystwa Genealogicznego 
Ziemi Częstochowskiej - godz. 17.00
Wykład dra hab. Rafała T. Prinke 
Urząd Stanu Cywilnego, ul. Focha 19/21
Wstęp wolny

Aleje – tu się dzieje!
Spacer z architektami SARP: II ALEJA I PLAC BIEGAŃ-
SKIEGO W XIX I XX WIEKU – godz. 18.00 – 19.00
Zbiórka przed Merkurym
Teatr im. A. Mickiewicza: spektakl KREDYT 
godz. 20.00 – 21.00
Scena między Ratuszem i Odwachem
 
B.B.King - spotkanie z cyklu „Nieśmiertelni” 
godz. 20.30 
prowadzenie: Jan Chojnacki
Zespół Forsal zaprezentuje utwory z repertuaru B.B.Kinga  
i przedpremierowo kilka utworów z debiutanckiej płyty „Idę”. 
Sala kina OKF Iluzja, Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

15/06   czwartek
Otwarcie wypożyczalni sprzętu pływającego  
w Parku Wypoczynkowym „Lisiniec”
Park Wypoczynkowy „Lisiniec”

Seans filmowy:
„Królowa Hiszpanii” - godz. 14.15 i 18.15
„Mamy 2 mamy” - godz. 16.30
„Sama przeciw wszystkim” - godz. 20.30
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

„Black Metal ist Krieg” - godz. 19.00
Klub Dekadencja, ul. Nowowiejskiego 10/12

16/06   piątek
XXIV Ogólnopolski Festiwal Orkiestr Ochotniczych 
Straży Pożarnych
Organizator: Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypo-
spolitej Polskiej, Współorganizatorzy: Urząd Miasta Częstochowy, 
Urząd Gminy Mykanów oraz Regionalny Ośrodek Kultury 
w Częstochowie
Więcej na s. 17

Seans filmowy:
„Jutro będziemy szczęśliwi” - godz. 14.00 i 20.45
„Gra pozorów” - godz. 16.15
„Sama przeciw wszystkim” - godz. 18.15
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

Warsztaty taneczne z „Przybij Piątkę” (hip hop, house) 
– godz. 17.00
Wstęp wolny 
Warsztaty tańca irlandzkiego – godz. 18.30
Wstęp wolny
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1

Spektakl teatralny: „Roszpunka” - godz. 18.00
Sesja foto z bohaterami bajki!
Teatr im. A. Mickiewicza, ul. Kilińskiego 15
Bilety: 25 zł

Koncert zespołu Dzika Plaża – godz. 18.30
Klubokawiarnia Alternatywa 21, ul. Mielczarskiego 20
Wstęp wolny

1000 Trap Melo – DJ Gotta Go (Trap, new school rap, 
R&B, funk, Electro) – 21.00
1000 Club & Rest., ul. Dekabrystów 44

Noc w niemym kinie szwedzkim - prelekcja na temat ki-
nematografii szwedzkiej lat 20. ubiegłego wieku, pokaz 
filmu „Czarownica” („Haxan”) – godz. 20.30
Klubokawiarnia Ironia, Stary Rynek 19
Wstęp wolny

17/06   sobota
Jurajski Jarmark Staroci - godz. 6.00 - 16.00
Rynek Wieluński
Organizator: FUK „Jarmark” Eugeniusz Chrzan, tel. 600 071 518

Wycieczka turystyki kwalifikowanej
I trasa: Szczyrk – Skrzyczne (wyciąg) – Zielony Kopiec 
– Cieńków – Wisła Nowa Osada – godz. 7.30 – 19.00
II trasa: Buczkowice – Skrzyczne – Lipowa Ostre 
godz. 7.30 – 20.30
Zapisy w Regionalnym Oddziale PTTK, Aleja Najświętszej 
Maryi Panny 39/41 /czynny od poniedziałku do piątku 
w godz.  13.00 – 18.00/, tel. 34 324 21 20

XXIV Ogólnopolski Festiwal Orkiestr Ochotniczych 
Straży Pożarnych
Więcej na s. 17

BiegamBoLubię – godz. 9.30
Bezpłatne treningi dla amatorów z instruktorami lekko-
atletyki
Miejski Stadion Lekkoatletyczny, ul. Dąbrowskiego 58/64
Organizator: MOSiR, tel. 34 372 07 83

Kiermasz „Czytanie na Bieganie” - godz. 10.00
Plac Biegańskiego

Seans filmowy:
„Jutro będziemy szczęśliwi” - godz. 14.00 i 20.45
„Gra pozorów” - godz. 16.15
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Spektakl „Roszpunka”
16 czerwca 2017, godz. 18.00 
Teatr im. A. Mickiewicza
Częstochowski Teatr sięga po kolejną baśń bra-
ci Grimm! Historię Roszpunki zna prawie każdy. 
Piękna dziewczyna o długich włosach, czarownica, 

która zamyka ją w wieży i młody książę, który się 
w niej zakochuje. Tym razem wszystko jednak wy-
gląda inaczej. Czarownica chce oczarować jednego 
z jurorów w konkursie piosenki. Niestety jej skrze-
czący głos nie zapewni jej wygranej, ale… przecież 
Roszpunka pięknie śpiewa!

POLECAMY W TEATRZE

„Sama przeciw wszystkim” - godz. 18.15
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

ZRYWKA DZIEWIĄTA: Legenda Pięciu Medalików 
(impreza fandomowa) – godz. 16.00
Zabawa z konkursami i nagrodami dla entuzjastów  
kultury japońskiej i szeroko pojętej fantastyki
Klubokawiarnia Ironia, Stary Rynek 19
Wstęp: 10 zł ( w pełnym stroju 5 zł)

Spektakl teatralny: „Miasto Szklanych Słoni” 
godz. 19.00
Teatr im. A. Mickiewicza, ul. Kilińskiego 15
Bilety: 30 - 40 zł

18/06   niedziela
Kiermasz „Czytanie na Bieganie” - godz. 10.00
Plac Biegańskiego

„Melomania” Giełda Muzyczna – godz. 10.00
Regionalne Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych 
„Konduktorownia”, ul. Piłsudskiego 34/36
Wstęp wolny

XXIV Ogólnopolski Festiwal Orkiestr Ochotniczych 
Straży Pożarnych
Więcej na s. 15

Seans filmowy:
„Jutro będziemy szczęśliwi” - godz. 14.00
„Gra pozorów” - godz. 16.15
National Theatre: HEDDA GABLER z Ruth Wilson 
godz. 18.30
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

Szybka Randka w Częstochowie – godz. 17.00
Zapisy: speed-dates.pl
Klubokawiarnia Ironia, Stary Rynek 19

Spektakl: „Miasto Szklanych Słoni” - godz. 18.00
Teatr im. A. Mickiewicza, ul. Kilińskiego 15
Bilety: 30 - 40 zł

64. Spotkanie z cyklu „Z Janem Pawłem II 
ku przyszłości” – gość: Paweł Woldan – godz. 18.00
Muzeum Monet i Medali Jana Pawła II, ul. Jagiellońska 67/71, 
tel. 34 365 19 82
Wstęp wolny

Dzień Martwego Oposa - dzień promocji w Ironii
Klubokawiarnia Ironia, Stary Rynek 19

Karaoke - DJ Kaczor – 21.00
1000 Club & Rest., ul. Dekabrystów 44 

19/06   poniedziałek
Otwarcie wystawy V Ogólnopolskiego Konkursu 
Twórczości Plastycznej „Szlakiem Orlich Gniazd” 
oraz wręczenie nagród
Otwarta pokazowa lekcja taneczna dla dzieci i młodzieży
Miejski Dom Kultury, ul. Łukasińskiego 50/68

Dni bezpłatnego testowania aparatów słuchowych - 
godz. 8.00 – 16.00
Konsultacje z Protetykiem Słuchu
Gabinet Słuchu Amplifon, Aleja Armii Krajowej 64; 
rezerwacja tel. 696 113 912

Seans filmowy:
„Jutro będziemy szczęśliwi” - godz. 14.00 i 20.45
„Gra pozorów” - godz. 16.15
„Sama przeciw wszystkim” - godz. 18.15
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, 
Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

„Lis i sowa” - zajęcia plastyczne dla dzieci, ich rodziców 
oraz dziadków – godz. 15.00 – 17.00
Biblioteka Publiczna, Filia nr 21, ul. Orzechowa 14, tel. 34 360 71 95

Warsztaty z podstaw abstrakcji fotograficznej 
z elementami teorii – godz. 15.30 – 19.30
Prowadzenie: Sandra Jabłońska 
Klubokawiarnia Alternatywa 21, ul. Mielczarskiego 20
Wstęp płatny: 5 zł/os. (bilety do nabycia w lokalu); 
prosimy o przyjście z własnym aparatem.

Punkt Konsultacyjny dla rodziców, opiekunów i nauczy-
cieli dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelek-
tualną, sprzężoną i z autyzmem – godz. 16.00 – 17.00
Zespół Szkół Specjalnych nr 23 im. J. Korczaka, ul. Legionów 58, 
tel. 34 324 18 38

„Joga dla kobiet” – godz. 18.00
Biblioteka Publiczna, Filia nr 9, ul. Nowowiejskiego 15, 
tel. 34 360 61 14

Wykład prof. Marcelego Antoniewicza: „Udoku-
mentowane początki osady i miasta Częstochowy”. 
Inauguracja Częstochowskiego Forum Historycznego 
pod auspicjami Polskiego Towarzystwa Historycznego 
w Częstochowie – godz. 17.00
Koncert Chóru Mieszanego Coralmente w ramach 10. 
Częstochowskich Dni Rodziny – godz. 19.00 
Wstęp wolny
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1

Seanse filmowe: 
„Matka” - godz. 18.00 /obyczajowy, Estonia, 79 min./
„Piekło” /thriller, Austria, 92 min./
DKF „Rumcajs”, Aleja Armii Krajowej 23/25

Udostępnienie wystawy Marka Nowaka „Mikrokosmos”
Muzeum Monet i Medali Jana Pawła II, ul. Jagiellońska 67/71, 
tel. 34 365 19 82
Wstęp wolny

Aleje – tu się dzieje!
Literackie spotkanie z IGNACYM KARPOWICZEM 
godz. 19.00 – 20.00
Odwach obok Ratusza

Amatorska Liga Piłki Nożnej – godz. 19.00 – 22.45
Miejski Stadion Piłkarski „Raków”, ul. Limanowskiego 83
Organizator: MOSiR, tel. 34 372 07 83

20/06   wtorek
Bezpłatne Testy Słuchu - godz. 8.00 – 16.00
Gabinet Słuchu Amplifon, Aleja Armii Krajowej 64; 
rezerwacja tel.: 696 113 912

Happening „Malowanie na Zawodziu - Dąbie” w ramach 
projektu „(Nie)pełnosprawni - aktywni kulturalnie” 
godz. 10.00
Parking przed Halą Sportową Częstochowa, ul. Żużlowa 4
Wstęp wolny

„Biblioteka Malucha” - godz. 11.00 – 12.00
Zajęcia dla dzieci w wieku od lat 2 do 4, które 
nie uczęszczają do przedszkoli i ich opiekunów
Biblioteka Publiczna, Oddział dla Dzieci i Młodzieży, 
Aleja Kościuszki 4, tel. 34 360 61 09

Seans filmowy:
„Jutro będziemy szczęśliwi” - godz. 14.00 i 20.45
„Gra pozorów” - godz. 16.15
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, 
Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

Konsultacje specjalistyczne ECK
Oligofrenopedagog, Terapeuta specyficznych trudności 
w nauce geografii – godz. 15.00 – 16.00

Specjalista terapii patologii zachowań, Oligofrenopeda-
gog, Tyflopedagog, Terapeuta specyficznych trudności 
w nauce j. polskiego – godz. 16.00 – 17.00
Edukacyjne Centrum Konsultacji przy SOSW nr 1, ul. Legionów 58, 
tel. 34 360 10 72

Specjalistyczne konsultacje z komunikacji alternatyw-
nej i wspomagającej AAC – godz. 15.00 – 16.00
Udzielanie porad i wskazówek rodzicom, pedagogom 
oraz terapeutom w pracy z osobami, które mają trudności 
w porozumiewaniu się za pomocą mowy werbalnej. 
Porad udziela Anna Kuśmierska - terapeuta komunikacji 
alternatywnej i wspomagającej AAC i dziecka z autyzmem, 
oligofrenopedagog.
Zespół Szkół Specjalnych nr 45, ul. Czecha 15

Zajęcia otwarte ECK przy SOSW nr 1 
godz. 15.00 – 15.45
Zajęcia otwarte ECK przy SOSW nr 1 zajęcia wychowaw-
cze w grupie wychowawczej obserwacja pracy uczniów 
niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim oraz 
umiarkowanym
Edukacyjne Centrum Konsultacji przy SOSW nr 1, ul. Legionów 58, 
tel. 34 360 10 72

„Quilling – zakręcone magnesy” - zajęcia dla dzieci, 
rodziców i dziadków – godz. 16.00 – 18.00
Biblioteka Publiczna, Filia nr 8, ul. Księżycowa 2, tel. 34 361 43 27

Bazyli Ogiński - wystawa fotografii – godz. 17.00
Galeria ART-FOTO Regionalnego Ośrodka Kultury, 
ul. Ogińskiego 13 A
Ekspozycja udostępniona do 6 lipca
Wstęp wolny

Toastmasters - Klub publicznego przemawiania 
i przywództwa, temat spotkania: „Jak zostać 
taktykiem” - godz. 17.45
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1
Wstęp wolny

Spotkanie Klubu Górskiego – godz. 18.00
Pokaz zdjęć „Tatry Polskie i Słowackie”
Prelegent: Adam Czarnota
Urząd Stanu Cywilnego, ul. Focha 19/21
Organizator: Klub Górski PTTK
Wstęp wolny

Serce to najpiękniejsze słowo świata. 
Piosenki o miłości, poezja, muzyka i obrazy 
godz. 18.00
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1
Organizator: Aleksander Markowski, tel. 34 322 05 29
Wstęp wolny; śpiewniki w cenie 20 zł

Aleje – tu się dzieje!
Filmowy Wtorek: „CZĘSTOCHOWA - LATA 60. 
XX WIEKU” - godz. 19.00 – 20.30 
OKF „Iluzja”, Aleja Najświętszej Maryi Panny 64 

Pokaz filmu dokumentalnego w ramach KineDok 
(Turystyka!) - godz. 19.00
reż. Tonći Gaćina, Chorwacja 2016 | 52 min
Pub Szuflada, Aleja Kościuszki 18
Wstęp wolny

21/06   środa
Spotkania Klubowe Kolekcjonerskie Filatelistyczno - 
Numizmatyczne - godz. 14.00 - 18.00
Akademickie Centrum Kultury „Klub Politechnik”, 
Aleja Armii Krajowej 23/25, tel. 695 329 070

Zajęcia plastyczne - dla dzieci i ich rodziców 
godz. 15.30
Biblioteka Publiczna, Filia nr 20, ul. Gombrowicza 15, 
tel. 34 362 35 87



„Klub Rękodzieła” dla dorosłych 
godz. 15.30 – 17.30
Biblioteka Publiczna, Filia nr 9, ul. Nowowiejskiego 15, 
tel. 34 360 61 14

„Każda środa jest nasza” - zajęcia literacko-plastyczne 
dla dzieci od lat 5 do 12 – godz. 15.30 – 17.00
Biblioteka Publiczna, Oddział dla Dzieci i Młodzieży, 
Aleja Kościuszki 4, tel. 34 360 61 09

Spotkanie Klubu Literackiego „Złota Jesień” 
godz. 16.00
Warsztaty Oli Zwolińskiej „Miej głos!” -
godz. 17.00
Zajęcia dla kobiet w wieku 15-35 lat. 
Zgłoszenia: zapisy@rownowaznia.org (prosimy podać imię, 
nazwisko, wiek oraz numer kontaktowy), wstęp wolny
Z cyklu „Obrazki z podroży” 
Slideshow Huberta Wąska – godz. 18.00
Warsztaty tańca dawnego – godz. 20.00
Wstęp wolny
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, 
ul. Dąbrowskiego 1

Gimnastyka słowiańska dla kobiet – godz. 17.00
Przestrzeń Serca, ul. Kilińskiego 9, 
kontakt tel.: 507 892 035

Aleje – tu się dzieje!
Wycieczka z Julkiem Sętowskim ŚLADAMI DOKTORA 
BIEGAŃSKIEGO W ALEJACH – godz. 18.00 – 19.00
Zbiórka – Plac Biegańskiego, wykład w Ratuszu Miejskim
Alternatywa Między Ścianami: „Kolacja na cztery ręce” 
Kompania Teatralna MAMRO - godz. 20.00 – 21.00
Scena między Ratuszem i Odwachem

22/06   czwartek
Bezpłatne Testy Słuchu - godz. 8.00 – 16.00
Gabinet Słuchu Amplifon, Aleja Armii Krajowej 64; 
rezerwacja pod nr. tel. 696 113 912

Konsultacje specjalistyczne ECK
Tyflopedagog, Socjoterapeuta, Oligofrenopedagog 
godz. 15.00 – 16.00
Socjoterapeuta, Oligofrenopedagog, Specjalista 
w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju, rewa-
lidacji i terapii pedagogicznej dziecka ze specjalnymi 
potrzebami edukacyjnymi – godz. 16.00 – 17.00
Edukacyjne Centrum Konsultacji przy SOSW nr 1, ul. Legionów 58, 
tel. 34 360 10 72

Spotkanie Towarzystwa Galeria Literacka – godz. 17.00
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1

Spektakl Teatru Oczami Brata – godz. 17.00
Muzeum Monet i Medali Jana Pawła II, ul. Jagiellońska 67/71, 
tel. 34 365 19 82
Wstęp wolny

Spektakl „Gdybym był bogatym...” Skecze szmonceso-
we – godz. 18.00
Filharmonia Częstochowska, ul. Wilsona 16
Organizator: Stowarzyszenie Historyczne Żydów Miasta 
Częstochowy 
Wstęp wolny

Wernisaż wystawy malarstwa Małgorzaty Sętowskiej 
godz. 19.00
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1 /
Galeria „Słoneczna”/

Aleje – tu się dzieje!
Michał Walczak Zaprasza: koncert PAWEŁ KAMIŃSKI 
QUARTET – godz. 19.00 – 20.00
Plac Biegańskiego

23/06   piątek
23 - 25 czerwca
XI Festiwal Sztuki Kulinarnej „Aleja Dobrego Smaku”
Plac Biegańskiego
Więcej na stronie 13 oraz w Internecie: www.czot.pl
Organizator: Częstochowska Organizacja Turystyczna, 
tel. 34 368  22 60

„Miłość niejedno ma imię” – premierowy spektakl 
Zespołu Tanecznego „Antidotum”
Miejski Dom Kultury, ul. Łukasińskiego 50/68
 
„Wiosenne porządki” 
Bezpłatne analizy składu ciała
Klub Wellness, Aleja Najświętszej Maryi Panny 3; 
ilość miejsc ograniczona, rejestracja: 609 864 495
 
„Co jest ładne, co ciekawe?” - godz. 12.00 
Ogłoszenie wyników konkursu, wręczenie nagród laure-
atom oraz otwarcie wystawy zdjęć wykonanych podczas 
akcji rodzinnego fotografowania w ramach Częstochow-
skich Dni Rodziny
Miejska Galeria Sztuki, Aleja Najświętszej Maryi Panny 64 
Galeria Zwiastun
Ekspozycja do 11 lipca

Seans filmowy:
„Miłość aż po ślub” - godz. 15.15 i 18.45
„Czerwony żółw” - godz. 17.00
„Zwyczajna dziewczyna” - godz. 20.30
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

Kreatywna biblioteka: „prezent dla taty” oraz „zabawa 
w Picassa” - warsztaty dla dzieci w wieku 4-10 lat 
godz. 16.00 – 18.00
Biblioteka Publiczna, Filia nr 14, ul. Norwida 17/21, 
tel. 34 364 34 12

Warsztaty taneczne z „Przybij Piątkę” (hip hop, house) 
godz. 17.00
Wstęp wolny 
Warsztaty tańca irlandzkiego – godz. 18.30
Wstęp wolny
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1

Spotkanie z Grupą Elanex „O częstochowskich 
zabytkach i rewitalizacji” - godz. 17.00
Urząd Stanu Cywilnego, ul. Focha 19/21 /Sala różowa/
Organizator: Klub Społecznych Opiekunów Zabytków Oddziału 
Miejskiego PTTK 
Wstęp wolny

Zakończenie Sezonu Artystycznego 2016/2017 
godz. 19.00
Filharmonia Częstochowska, ul. Wilsona 16
Bilety: 30 zł (normalny), 25 zł (ulgowy), 15 zł (UTW)

Jam Session z zespołem The Bells – godz. 20.00
Klubokawiarnia Ironia, Stary Rynek 19
Wstęp wolny

„Noc Świętojańska” – widowisko plenerowo-obrzędo-
we w wykonaniu Zespołu Pieśni i Tańca „Częstochowa” 
godz. 22.00
Organizator: Miejski Dom Kultury, ul. Łukasińskiego 50/68
Bulwar nad Wartą /okolice szpitala przy ul. Mirowskiej/

24/06   sobota
24 - 25 czerwca 
Festiwal „Frytka OFF-jazd”
Organizator: Wydział Kultury, Promocji i Sportu Urzędu 
Miasta Częstochowy
Park Lisiniec
Więcej na s. 10-11

24 - 25 czerwca 
Otwarte Mistrzostwa Europy w Taekwondo
Hala Sportowa Częstochowa, ul. Żużlowa 4
Organizatorzy: Związek Sportowy Polska Unia Taekwondo, 
Klub Sportowy ORIENT oraz Taekwondo Kwon-Do International

BiegamBoLubię – godz. 9.30
Bezpłatne treningi dla amatorów z instruktorami 
lekkoatletyki
Miejski Stadion Lekkoatletyczny, ul. Dąbrowskiego 58/64
Organizator: MOSiR, tel. 34 372 07 83

Kiermasz „Czytanie na Bieganie” - godz. 10.00
Plac Biegańskiego

XI Festiwal Sztuki Kulinarnej „Aleja Dobrego Smaku”
Plac Biegańskiego
Więcej na stronie 13 oraz na: www.czot.pl
Organizator: Częstochowska Organizacja Turystyczna, 
tel. 34 368 22 60

Seans filmowy:
„Miłość aż po ślub” - godz. 14.15
„Czerwony żółw” - godz. 16.00
MET OPERA: „Poławiacze pereł” - godz. 18.00
„Zwyczajna dziewczyna” - godz. 20.30
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

Spektakl „Pozory mylą” – godz. 18.00
Filharmonia Częstochowska, ul. Wilsona 16
Organizator: Częstochowskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób 
Niepełnosprawnych „Perasada”
Wydarzenie o charakterze charytatywnym. Bilety – cegiełki 
dystrybuuje organizator 

Noc Kupały – Wioska Prasłowiańska na Starym Rynku 
– godz. 19.00
Klubokawiarnia Ironia, Stary Rynek 19; wstęp wolny
Afterparty po Wiosce Prasłowiańskiej – impreza 
w konwencji folk-metalu – godz. 21.00
Klubokawiarnia Ironia, Stary Rynek 19
Wstęp: 5 zł

Deep Lab Night – Deep Lab (muzyka elektroniczna) 
godz. 21.00 
1000 Club & Rest., ul. Dekabrystów 44

25/06   niedziela
Festiwal „Frytka OFF-jazd”
Organizator: Wydział Kultury, Promocji i Sportu Urzędu 
Miasta Częstochowy
Park Lisiniec
Więcej na s. 10-11

XI Festiwal Sztuki Kulinarnej „Aleja Dobrego Smaku”
Plac Biegańskiego
Więcej na stronie 13 oraz na: www.czot.pl
Organizator: Częstochowska Organizacja Turystyczna, 
tel. 34 368 22 60

Kiermasz „Czytanie na Bieganie” - godz. 10.00
Plac Biegańskiego

Giełda ryb, roślin i ptaków egzotycznych 
godz. 10.00 – 13.00
VI LO im. J. Dąbrowskiego, ul. Łukasińskiego 40
Organizatorzy: Liga Ochrony Przyrody i Klub Akwarystów; 
wstęp wolny

„Śniadanie na Bieganie” - godz. 10.30 – 13.30
Piknik miejski na Placu Biegańskiego
Organizator: Częstochowska Organizacja Turystyczna, 
tel. 34 368 22 60 oraz Radna Miasta Częstochowy 
p. Małgorzata Iżyńska

Seans filmowy:
„Miłość aż po ślub” - godz. 15.15 i 18.45
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„Czerwony żółw” - godz. 17.00
„Zwyczajna dziewczyna” - godz. 20.30
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

Włókniarz Vitroszlif Crossfit v.s. MrGarden GKM 
Grudziądz
Stadion żużlowy, ul. Olsztyńska 123/127

Dzień Martwego Oposa - dzień promocji w Ironii
Klubokawiarnia Ironia, Stary Rynek 19

Karaoke - DJ Kaczor – godz. 21.00
1000 Club & Rest., ul. Dekabrystów 44     

26/06   poniedziałek
Dni bezpłatnego testowania aparatów słuchowych 
godz. 8.00 – 16.00
Gabinet Słuchu Amplifon, Aleja Armii Krajowej 64; 
rezerwacja pod nr tel. 696 113 912

Seans filmowy:
„Miłość aż po ślub” - godz. 15.15 i 18.45
„Czerwony żółw” - godz. 17.00
„Zwyczajna dziewczyna” - godz. 20.30
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

„Miłość niejedno ma imię” – spektakl Zespołu 
Tanecznego „Antidotum”
Miejski Dom Kultury, ul. Łukasińskiego 50/68

Teatr Nieoczywisty - warsztatowe spotkania z baśnią 
dla dzieci i rodziców – godz. 16.00
Wstęp wolny
Spotkanie Chóru Coralmente – godz. 19.00
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1

„Joga dla kobiet” – godz. 18.00
Biblioteka Publiczna, Filia nr 9, ul. Nowowiejskiego 15, 
tel. 34 360 61 14

Aleje – tu się dzieje!
Literackie spotkanie z ARTUREM DOMOSŁAWSKIM – 
godz. 19.00 – 20.00
Odwach obok Ratusza

Koncert zespołu No Longer Music – godz. 21.00
Plac Biegańskiego
Organizator: Fundacja Eurohelp w Częstochowie.   Wstęp bezpłatny

27/06   wtorek
Bezpłatne Testy Słuchu - godz. 8.00 – 16.00
Gabinet Słuchu Amplifon, Aleja Armii Krajowej 64; 
rezerwacja tel. 696 113 912

Turniej gier planszowych dla dzieci, rodziców oraz 
dziadków – godz. 13.00 – 17.00
Biblioteka Publiczna, Filia nr 21, ul. Orzechowa 14, tel. 34 360 71 95 

Seans filmowy:
„Miłość aż po ślub” - godz. 15.15 i 18.45
„Czerwony żółw” - godz. 17.00
„Zwyczajna dziewczyna” - godz. 20.30
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, Aleja Najświętszej Maryi Panny 64
 
Koncert dyplomowy absolwentów Instytutu Muzyki: 
Akordeoniści Mariusz Bakalarski i Dawid Dutkiewicz /
pedagog: dr hab. Ewa Grabowska-Lis/ – godz. 17.00
Miejska Galeria Sztuki, Aleja Najświętszej Maryi Panny 64 
 
Dzień Zdrowego Stylu Życia - Seminarium Wellness 
godz. 17.00 
Organizator: Klub Wellness Częstochowa 
Hotel Sonex, ul. Krakowska 45; konieczna rezerwacja: 609864495

Toastmasters - Klub publicznego przemawiania 
i przywództwa, temat spotkania: „Historie, klucz dobrej 
przemowy” - godz. 17.45
Spotkanie z dr. Juliuszem Sętowskim w ramach 
XXX Pleneru Miejskiego – godz. 18.00
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1

Aleje – tu się dzieje!
Warsztaty z ilustratorką ALEKSANDRĄ CIEŚLAK 
godz. 18.00 – 20.00
Odwach obok Ratusza

28/06   środa
Spotkania Klubowe Kolekcjonerskie Filatelistyczno - 
Numizmatyczne - godz. 14.00 - 18.00
Akademickie Centrum Kultury „Klub Politechnik”, Aleja Armii 
Krajowej 23/25, tel. 695 329 070

Seans filmowy:
„Miłość aż po ślub” - godz. 15.15 i 18.45
„Czerwony żółw” - godz. 17.00
„Zwyczajna dziewczyna” - godz. 20.30
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

„Klub Rękodzieła” dla dorosłych – godz. 15.30 – 17.30
Biblioteka Publiczna, Filia nr 9, ul. Nowowiejskiego15, 
tel. 34 360 61 14

Spotkanie Klubu Literackiego „Złota Jesień” - godz. 16.00
Warsztaty tańca dawnego – godz. 20.00
Wstęp wolny
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1

Aleje – tu się dzieje!
Alternatywa Między Ścianami spektakl „ZIELONA 
MRÓWA” - godz. 20.00 – 21.00
Scena między Ratuszem i Odwachem

29/06   czwartek
Bezpłatne Testy Słuchu - godz. 8.00 – 16.00
Gabinet Słuchu Amplifon, Aleja Armii Krajowej 64; 
rezerwacja tel. 696 113 912

Udostępnienie wystawy fotografii Krystyny Łęskiej 
godz. 12.00
Galeria „Wejściówka”, ul. Racławicka 6 A /siedziba redakcji Gazety 
Wyborczej/

„Moje wymarzone wakacje” – zajęcia plastyczne 
dla  seniorów i osób niepełnosprawnych 
godz. 15.00 – 18.00
Biblioteka Publiczna, Filia nr 1, Aleja Niepodległości 11, 
tel. 34 363 64 44

Seans filmowy:
„Miłość aż po ślub” - godz. 15.15 i 18.45
„Czerwony żółw” - godz. 17.00
„Zwyczajna dziewczyna” - godz. 20.30
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

Spotkanie Towarzystwa Galeria Literacka – godz. 17.00
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1

Aleje – tu się dzieje!
Jazz Tradycyjny: koncert 7A BLUES 
godz. 19.00 – 20.00 
Plac Biegańskiego

Turniej Jednego Wiersza - o nagrodę CARA 
godz. 20.00
Carpe Diem Klub, Aleja Najświętszej Maryi Panny 29 

30/06   piątek
 
Koncert dyplomowy: pianistka Katarzyna Nocoń 
/pedagog: dr hab. prof. AJD Maciej Zagórski/ 
godz. 17.00
Miejska Galeria Sztuki, 
Aleja Najświętszej Maryi Panny 64 

Warsztaty taneczne z „Przybij Piątkę” 
(hip hop, house) 
godz. 17.00
Wstęp wolny 
Warsztaty tańca irlandzkiego – godz. 18.30
Wstęp wolny
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1

Częstochowska Masa Krytyczna – godz. 18.00
Start: Plac Biegańskiego
 
Aleje – tu się dzieje!
Muzyczny Punkt Spotkań Jarosława Woszczyny: 
koncert PAWŁA TYMIŃSKIEGO 
godz. 18.00 – 19.30 
III Aleja Najświętszej Maryi Panny 64 /przed OKF/
 
Lokalna Akustyka: koncert MACIEJA „ŚWIĘTEGO” 
JANKOWSKIEGO – godz. 19.30 – 20.30 
Szafa Gra, Aleja Najświętszej Maryi Panny 37

„Duet fortepianowy” Barbara Anna Wierzbicka, 
Jacek Stawiarski – godz. 20.00
Scena Teatr from Poland, 
Aleja Najświętszej Maryi Panny 2
Bilety: 10 zł

MEDALIKON - Częstochowski Konwent Fantastyki  
before party – godz. 21.00
Klubokawiarnia Ironia, Stary Rynek 19
Wstęp wolny

Alternatywa Między Ścianami „Zielona Mrówa”
28 czerwca 2017, godz. 20.00
Scena między Ratuszem i Odwachem
Teatr Satyry Zielona Mrówa powstał we wrześniu 
2007 r. i jest on w prostej linii „spadkobiercą” 
wszelkich dóbr - Teatru Owczym Pędem Po Wiel-
błądzie. Zespół tworzą wychowankowie Bursy 
Szkół Artystycznych w Lublinie. Wykorzystując 
zabawę rekwizytem, starają się oni zachować 
ducha twórczości Ludwika Jerzego Kerna. Two-
rzą, przy pomocy własnej stylistyki i swobodnej 
interpretacji, portret własny nas i naszych ro-
daków. Odgrywają nasze słabości, ułomności, 
przypadłości i śmiesznostki - to znaczy wszystko 
to co łączy się w określeniu „niedoskonałość 
człowieka”.

ALEJE - TU SIĘ DZIEJE!



MUZEUM 
CZĘSTOCHOWSKIE
RATUSZ
Aleja Najświętszej Maryi Panny 45

Wystawy stałe:
„Dzieje miasta Częstochowy” - stała wystawa historyczna
„Spacer po dawnej i współczesnej Częstochowie” - 
stare i nowe fotografie miasta na wieży ratuszowej
„Kweclich, Sętowski, Michalik, Stępniak, Bulik...” - 
kolekcja obrazów współczesnych malarzy częstochow-
skich
„Częstochowianie. Mieszkańcy miasta na fotografii 
w latach 1845–1918”

Wystawy czasowe:
Ratusz
1 czerwca
„Gabinet wybitnych częstochowian. Ewangelicy 
w Częstochowie” – obchody jubileuszu 500-lecia 
reformacji w Częstochowie

XIII Plener Artystyczny ISD HUTY Częstochowa

„Podniebny punkt widzenia. Grenlandia i Islandia 
okiem paralotniarza” – wystawa fotografii
Tomasza Chrapka w cyklu Pasje częstochowian… 

GALERIA DOBREJ SZTUKI
Aleja Najświętszej Maryi Panny 47
Wystawa stała: 
„Sztuka Polska XIX i XX wieku”

Wystawy czasowe:
„Ś.P. Ja – Janina Plucińska-Zembrzuska o sobie”
 
PAWILON WYSTAWOWY W PARKU IM. S. STASZICA

„Wielkie królestwa chrześcijańskie w Nubii” - wystawa 
przygotowana przez Muzeum Częstochowskie i Muzeum 
Archeologiczne w Poznaniu

„Górnictwo w Tatrach polskich”  – z prac badawczych 
Studenckiego Koła Naukowego Geologów Akademii 
Górniczo-Hutniczej, Starostwa Lubietova (Słowacja) oraz 
Tatrzańskiego Parku Narodowego

ZAGRODA WŁOŚCIAŃSKA
ul. 7 Kamienic 4
Wystawy czasowe:
„W domu tkaczki” – wystawa etnograficzna ze zbiorów 
własnych. 

MUZEUM GÓRNICTWA RUD ŻELAZA 
W PARKU IM. S. STASZICA
Stała wystawa poświęcona historii górnictwa rud żelaza 
w regionie częstochowskim

GALERIA PRZY UL. KATEDRALNEJ 8
„Żydzi Częstochowianie” 

REZERWAT ARCHEOLOGICZNY
ul. Łukasińskiego 20
Wystawy stałe:
„Z mroku dziejów. Kultura łużycka” – wystawa 
archeologiczna
Cmentarzysko kultury łużyckiej in situ

DOM POEZJI, MUZEUM HALINY POŚWIATOWSKIEJ
ul. Jasnogórska 23
Wystawa stała poświęcona życiu i twórczości poetki

MUZEA I GALERIE
Muzeum Jasnogórskie, ul. o. A. Kordeckiego 2, 
tel. 34 377 77 77 
Muzeum Częstochowskie, Aleja Najświętszej Maryi 
Panny 45, tel. 34 360 56 31 
Galeria Sztuki Odlewniczej im. prof. Wacława 
Sakwy, Aleja Armii Krajowej 19, tel. 34 325 07 51 
Galeria Ośrodka Promocji Kultury ,,Gaude Mater”, 
ul. Dąbrowskiego 1, tel. 34 324 36 38 
Planetarium Instytutu Fizyki Akademii im. Jana 
Długosza w Częstochowie, Aleja Armii Krajowej 
13/15, tel. 782 237 375  
Muzeum Produkcji Zapałek,  ul. Ogrodowa 68,  
tel. 34 365 12 69  
Muzeum Historii Kolei, ul. Pułaskiego 100/120,  
dworzec PKP Częstochowa Stradom, tel. 502 128 687 
Miejska Galeria Sztuki/ Kino ,,Iluzja”,  
Aleja Najświętszej Maryi Panny 64, tel. 34 324 55 81 
Muzeum Monet i Medali JP II, ul. Jagiellońska 67/71, 
tel. 34 365 19 82 
Muzeum Wyobraźni Tomasza Sętowskiego,  
ul. Oławska 2, tel. 34 366 66 28,  505 410 165  
Regionalne Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych 
,,Konduktorownia”, ul. Piłsudskiego 34/36,  
tel.  601 487 237, 501 05 22 80, 501 03 44 11 
Park Miniatur Sakralnych, ul. Złota, tel.  605 870 790     

KULTURA
Filharmonia Częstochowska im. Bronisława 
Hubermana, ul. Wilsona 16, tel. 34 324 42 30 
Teatr im. Adama Mickiewicza, ul. Kilińskiego 15, 
tel. 34 372 33 27 (47, 57) 34 372 33 06 (kasa biletowa)  
Kino Cinema City „Wolność”,  Aleja Kościuszki 5, 
tel. 34 371 71 71 
Kino Cinema City „Galeria Jurajska”, 
Aleja Wojska Polskiego 207, tel. 34 390 17 00 
Ośrodek Kultury Filmowej Kino ,,Iluzja” ,  
Aleja Najświętszej Maryi Panny 64, tel. 34 324 60 58

SPORT I REKREACJA
Hala Sportowa Częstochowa, ul. Żużlowa 4,  
tel. 34 368 82 78 
Pływalnia letnia, ul. Dekabrystów 45,  
tel. +48/34 372 07 10 
Pływalnia kryta, Aleja Niepodległości 20/22,  
tel. +48/34 363 45 27 
Pływalnia kryta MDK, ul. Łukasińskiego 68,  
tel. +48/34 323 12 79 
Sztuczne lodowisko/ Miejskie korty tenisowe, 
ul. Boya-Żeleńskiego 6/8, tel. +48/34 360 60 65  
Miejskie Korty Tenisowe, Park 3 Maja 1,  
tel. 605 475 548  

WAŻNE ADRESY, TELEFONY 
Urząd Miasta Częstochowy, ul. Śląska 11/13,  
tel. +48/34 370 71 00, www.czestochowa.pl       
Miejskie Centrum Informacji Turystycznej/ 
Częstochowska Organizacja Turystyczna, Aleja 
Najświętszej Maryi Panny 65, tel. +48/34 368 22 50  
Jasnogórskie Centrum Informacji, ul. o. A. Kordeckie-
go 2, tel. +48/34 365 38 88, www.jasnagora.pl  

WAŻNIEJSZE
DANE TELEADRESOWEBIBLIOTEKA PUBLICZNA 

IM. DR. W. BIEGAŃSKIEGO
PROPOZYCJE ZAJĘĆ BIBLIOTECZNYCH I SPOTKAŃ
„Wierszykarnia” - zajęcia literackie dla przedszkolaków 
i uczniów szkół podstawowych 
Biblioteka Publiczna, Filia nr 2, ul. Orlik-Rückemanna 35/37, 
tel. 34 360 14 54

„Poznajemy bibliotekę” - lekcje biblioteczne dla przed-
szkolaków oraz uczniów klas I-III szkół podstawowych; 
„Poranki z bajką w przedszkolu” - głośne czytanie 
przedszkolakom wybranych książek lub przedstawienie 
Kamishibai połączone z rozmową o przeczytanym tekście 
lub zajęciami plastycznymi.
Biblioteka Publiczna, Filia nr 3, ul. Ułańska 1, tel. 34 369 70 72

„Pomaluj mój świat na kolorowo” - zajęcia plastyczne 
dla dzieci, rodziców i opiekunów. Malowanie przynie-
sionych tkanin; „Kto nie lubi wierszyków” - zajęcia 
literacko-plastyczne dla przedszkolaków i uczniów klas I-
-III szkół podstawowych w każdy wtorek i piątek miesiąca.
Biblioteka Publiczna, Filia nr 4, ul. Św. Barbary 32, 
tel. 34 360 61 15

„Lekcje biblioteczne” - lekcje dla przedszkolaków oraz 
uczniów klas I-III szkół podstawowych; „Teatrzyk Kami-
shibai” - zajęcia literackie dla dzieci. 
Biblioteka Publiczna, Filia nr 8, ul. Księżycowa 2, tel. 34 361 43 27

„Spotkanie z biblioteką”, „Poznajemy katalogi biblio-
teczne” – lekcje biblioteczne dla uczniów szkół podstawo-
wych; „Czytajmy razem – Przedszkolaki w Bibliotece” 
– zajęcia literackie dla przedszkolaków.
Biblioteka Publiczna, Filia nr 13, ul. Mireckiego 28, 
tel. 34 323 29 44

„Zajęcia literacko-plastyczne” - zajęcia dla zorganizo-
wanych grup dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniów 
szkół podstawowych
Biblioteka Publiczna, Filia nr 20, ul. Gombrowicza 15, 
tel. 34 362 35 87

„Jak korzystać ze słowników i encyklopedii”, 
„W świecie książek”, „Katalogi biblioteczne” - lekcje 
biblioteczne dla zorganizowanych grup uczniów szkół 
podstawowych 
Biblioteka Publiczna, Filia nr 23, ul. Ludowa 58

„Lekcja na zamówienie” - lekcje przeprowadzane 
w poniedziałek w godz. 9.00 – 12.00; 
„Wycieczka do biblioteki” - propozycja dla przedszkola-
ków i uczniów szkół podstawowych; „Bajka na telefon” 
– możliwość zaproszenia bibliotekarza do przedszkola 
w celu przeczytania bajki oraz przeprowadzenia zajęć 
literacko-plastycznych lub literacko-ruchowych. 
Biblioteka Publiczna, Oddział dla Dzieci i Młodzieży, 
Aleja Kościuszki 4, tel. 34 360 61 09

„Cztery pory roku” - audycja słowno-muzyczna oparta na 
muzyce A. Vivaldiego. Zajęcia dla grup zorganizowanych 
dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. 
Biblioteka Publiczna, Filia Muzyczna, Aleja Niepodległości 41, 
tel. 34 363 39 37

EDUKACJA GLOBALNA W BIBLIOTECE

„Podróże z Zogiem”, „Tosia odkrywa czekoladę” – 
warsztaty dla dzieci w wieku od 5 do 7 lat.
„Milla i woda”, „Rówieśnicy z Globalnego Południa” – 
warsztaty dla dzieci w wieku 8-9 lat. 
„Kto na nas pracuje?”, „Dziel się sprawiedliwie” – 

warsztaty dla dzieci w wieku 10-12 lat.
„Świat jest mały”, „Powiedz mi ile jesz, a powiem Ci 
skąd jesteś” – warsztaty dla młodzieży od lat 12 do 14. 
„Świat na sprzedaż”, „Jemy, a kto płaci?” – warsztaty 
dla młodzieży od lat 14 do 17.
„Globalna sieć powiązań”, „Prawa Człowieka” – 
warsztaty dla młodzieży od lat 16 do 19. 
Biblioteka Publiczna, Filia nr 13, ul. Mireckiego 28, 
tel. 34 323 29 44

Zajęcia dla uczniów kl. I - III: „Czy prąd bierze się  
z gniazdka”, „Wodne rozrachunki”, „Zaplątani  
w globalne sieci”
Zajęcia dla uczniów kl. IV - VI: „Międzynarodowe przy-
smaki”, „Gorzko-słodki smak czekolady”, „Mój dzień 
- globalne zależności” 
Biblioteka Publiczna, Oddział dla Dzieci i Młodzieży, 
Aleja Kościuszki 4, tel. 34 360 61 09

BIBLIOTEKA DLA SENIORÓW

„Podstawy obsługi komputera dla seniorów” - zajęcia 
dla seniorów 
Biblioteka Publiczna, Filia nr 3, ul. Ułańska 1, tel. 34 369 70 72
„Internet? Prosta sprawa!” - indywidualne zajęcia dla 
osób zainteresowanych 
Biblioteka Publiczna, Filia nr 7 (wypożyczalnia dla dzieci),  
Aleja Pokoju 16, tel. 34 323 27 26
„Komputeromania” - warsztaty komputerowe dla osób  
w wieku 50+ (patronat „Latarników Polski Cyfrowej”). 
Biblioteka Publiczna, Filia Muzyczna, Aleja Niepodległości 41, 
tel. 34 363 39 37

KONKURSY

„Rodzina jak z książki” - konkurs dla uczniów klas I-III 
oraz IV-VI szkoły podstawowej. Zadaniem uczestników 
jest opisanie ulubionego bohatera literackiego i jego 
rodziny z uzasadnieniem dlaczego to właśnie oni zostali 
wybrani. Prace konkursowe można składać w Filii nr 23  
do 20 czerwca. Rozwiązanie konkursu 23 czerwca 
o godzinie 16.00. 
Zaprasza oraz szczegółowych informacji o regulaminie udziela 
Biblioteka Publiczna, Filia nr 23, ul. Ludowa 58

WYSTAWY

„Szkocja” - wystawa fotografii Krystyny Łęskiej - Filia nr 2, 
ul. Orlik-Rückemanna 35/37
Wystawa prac plastycznych uczniów SP nr 2 w Często-
chowie - Filia nr 10, ul. Michałowskiego 20
„I Ty możesz zostać mistrzem pióra” - wystawa pokonkur-
sowa konkursu kaligraficznego - Filia nr 14, ul. Norwida 17/21

MIEJSKI 
DOM KULTURY 
EDUKACJA KULTURALNA

Dzieci i młodzież:
- edukacja muzyczna
* zajęcia wokalne / poniedziałek, wtorek, środa /
* nauka gry na gitarze / poniedziałek, wtorek, środa, sobota /
* nauka gry na pianinie / czwartek, piątek /
* nauka gry na keyboardzie / poniedziałek, środa /
- edukacja plastyczna
* zajęcia plastyczne / poniedziałek, wtorek, środa /
- edukacja teatralna
* zajęcia teatralne / poniedziałek, wtorek, środa /
- edukacja taneczna
* zajęcia choreograficzne / poniedziałek, wtorek, czwartek, 

piątek /
- inne:
* zajęcia modelarskie / poniedziałek, środa, czwartek /
* zajęcia ceramiczne / wtorek, środa /
* zajęcia fotograficzne / środa /

Dorośli:
* zajęcia kroju i szycia / wtorek, środa, czwartek, piątek /
* zajęcia ceramiczne / wtorek, środa /
* gimnastyka relaksacyjna - joga / wtorek, czwartek, piątek /
* zajęcia fotograficzne / środa /
* zajęcia modelarskie / poniedziałek, środa, czwartek /

Działalność rekreacyjna
* aqua – aerobik dla dorosłych / wtorek /
* gimnastyka korekcyjna dla dzieci / poniedziałek - piątek /
* kursy pływania / sobota, niedziela /

 

MIEJSKI OŚRODEK 
SPORTU I REKREACJI
Oferta odpłatnych zajęć dla Seniorów 60+:
„Gimnastyka w wodzie”
poniedziałki, godz. 13.30 – 14.15
wtorki, godz. 12.00 – 12.45
czwartki, godz. 12.00 – 12.45
„Zdrowy kręgosłup”
środy, godz. 10.30 – 11.30
„Callanetics”(sala):
poniedziałki, godz. 19.00 – 20.00 oraz 20.00 – 21.00
czwartki, godz. 19.00 – 20.00 oraz 20.00 – 21.00
Aerobic (sala):
poniedziałki, godz. 18.00 – 19.00
czwartki, godz. 18.00 – 19.00
Salsa (sala):
poniedziałki, godz. 17.00 – 18.00
środy, godz. 12.30 – 13.30
Miejsce: Pływalnia Kryta, Aleja Niepodległości 20/22
Zajęcia z instruktorami. Odpłatność zgodnie z cennikiem usług na 
Pływalni Krytej. Odpłatność za zajęcia dla seniorów posiadają-
cych Kartę „Częstochowski Senior” w preferencyjnej cenie. Zajęcia 
nie odbywają się w dni wolne od pracy.

Oferta bezpłatnych zajęć dla Seniorów 60+:
każdy wtorek
Treningi ruchowe na bieżni i w siłowni 
godz. 12.00 – 13.30
Miejsce: Miejski Stadion Lekkoatletyczny, ul. Dąbrowskiego 58/64
każda środa
Treningi tenisa stołowego – godz. 10.00 – 11.30
Miejsce: Sala Sportowa „Częstochowianka”, ul. Rejtana 7 C
każdy czwartek
Treningi ogólnorozwojowe z instruktorami 
godz. 9.30 i 10.30
Miejsce: Hala „Polonia”, ul. Dekabrystów 43
Zajęcia nie odbywają się w dni wolne od pracy.
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JASNE, ZE WYDARZENIA CZERWCA

„Wielkie królestwa chrześcijańskie w Nubii” - 
wystawa przygotowana przez Muzeum Często-
chowskie i Muzeum Archeologiczne w Poznaniu.
Wystawa przybliża historię, religię i kulturę 
Afryki północno-wschodniej w średniowieczu 
oraz wpływy Europy i Bizancjum na ten obszar. 
Na ekspozycji znajdą się zabytki pozyskane  
w trakcie prowadzonych od ponad 40 lat badań 
wykopaliskowych w Sudanie: znaleziska z badań 
w Starej Dongoli, Banganarti i Faras, reprezentu-
jące kulturę Nobadii, Makurii oraz Alodii – wiel-
kich królestw chrześcijańskich w Nubii, a ponad-
to zabytki odkryte w trakcie spektakularnych 
badań ratowniczych podjętych na IV katarakcie 
Nilu. Wystawa obejmie różnorodne wytwory kul-
tury materialnej, poczynając od ozdób poprzez 
bardzo efektowne, bogato zdobione wyroby 
ceramiczne, detale architektoniczne, malowidła 
ścienne i ryty naskalne.

GODZINY OTWARCIA MUZEUM
Wystawy czynne w okresie letnim (czerwiec - wrzesień) 
wtorek, czwartek: 11.00-17.00, środa, piątek: 11.00-17.30 
sobota, niedziela: 11.00-18.00, poniedziałek: nieczynne

Muzeum Żydów Częstochowian, ul. Katedralna 8
wtorek, czwartek, piątek: 9.00-15.30, środa: 11.00-17.30
sobota, niedziela: 11.00-17.00 – wystawy czynne tylko w każdą 
pierwszą sobotę i niedzielę miesiąca, poniedziałek: nieczynne

Dom Poezji – Muzeum Haliny Poświatowskiej, ul. Jasnogórska 23
wtorek, czwartek: 11.00-17.00, środa, piątek: 11.00-17.30
sobota, niedziela: 11.00-17.00 – wystawy czynne tylko w każdą 
drugą sobotę i niedzielę miesiąca, poniedziałek: nieczynne

Rezerwat Archeologiczny, ul. Łukasińskiego 20
wtorek, czwartek: 11.00-17.00, środa, piątek: 11.00-17.30
sobota, niedziela: 11.00-17  .00 – wystawy czynne tylko w każdą 
trzecią sobotę i niedzielę miesiąca, poniedziałek: nieczynne

POZOSTAŁE
Plenerowe Galerie „Pod Kasztanem”  
(skwerek przy LO im. H.Sienkiewicza),
 „Pod Kasztanami” (na Placu Biegańskiego) 
Ekspozycja prac członków Częstochowskiego  
Stowarzyszenia Plastyków im. Jerzego Dudy-Gracza. 
Od 1 maja do 31 października 2017 r., przez cały tydzień  
w pogodne dni.  Kontakt: Anna Polańska tel. 607 163 383   
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HUBERT WĄSEK, ARCHITEKT, PREZES CZĘSTOCHOWSKIEGO ODDZIAŁU SARP

{ Z INNEJ PÓŁKI }

Dariusz Baranowski
Zdjęcie  zrobione podczas 

spaceru po Czestochowie w 2016 r.
Przedstawia pielgrzyma, którego 

zauważyłem w alejach, idącego z dużym 
drewnianym krzyżem i odzianego 
w coś, co z daleka przypominało 

ubiór kapucyna.
Po krótkiej rozmowie dowiedziałem się,  
że na imię ma Mieczysław i pochodzi  

z Elbląga. Pielgrzymuje od 20 lat, 
z czego 18 z własnoręcznie 

wykonanym krzyżem. 
Jak mówi „pielgrzymuje 

z potrzeby serca”.

  KSIĄŻKA  

Ayn Rand
„Źródło”
Książki są dla mnie 
bardzo ważne. Wy-
brać tylko jedną? Jak? 

Do wielu wracam - bardzo często właśnie 
do tej. O wybitnym architekcie. O dążeniu 
własną drogą pomimo wszystko, bez 
żadnych kompromisów. O cenie do zapła-
cenia. Niemałej. O samotności tworzenia. 
O cierpieniu. O zwycięstwie. Napisana, by 
wyrazić wdzięczność nieznanym bohate-
rom, nieodkrytym twórcom architektury. 
A takich mamy również w Częstochowie. 
Literatura nie z najwyższej półki, ale czyta 
się przyjemnie. Pochwała indywidualizmu, 
zdrowego egoizmu, aktywności, pewności 
siebie, ciężkiej pracy. Na przekór wszyst-
kiemu. O architekturze słowami głównego 
bohatera: „Dom może być uczciwy, jak 
człowiek. I równie rzadko bywa”.

  FILM  

Henry Fonda
„Dwunastu 
gniewnych 
ludzi”
Nie bać się 

mieć własnego zdania. Nie bać się mieć 
wątpliwości. Umieć rozmawiać. Jeden 
pokój. Dwunastu ludzi. Półtorej godziny 
rozmowy. Decyzja do podjęcia. Ważna. 
Tu nie ma, że większość, że się odpowie-
dzialność jakoś rozłoży. Wszyscy muszą 
być jednomyślni. I ciężko oderwać wzrok. 
Ten tytuł przebija większość filmów akcji. 
To, że główny bohater jest architektem to 
chyba jasne. Tylko zaraz, zaraz... ani jednej 
kobiety? Półtorej godziny z dwunastoma 
gniewnymi panami w jednym pokoju? 
Dla odreagowania polecam „Dziewięć  
i pół tygodnia” o chemii miłości.  
Muzyka i piękny uśmiech Kim Basinger.

  PŁYTA  
 
Elektryczne 
Gitary
„Wielka 
radość”
Klasyk. Staroć. 

Ćwierć wieku temu. Pierwsza płyta 
zespołu to właściwie same przeboje. 
Muzyka popularna, prosta i przyjemna. 
Gitary. Elektryczne. Ale tu chodzi  
o teksty przecież. Jakiś taki spokój,  
który równowagę pozwala złapać, 
dystans odpowiedni. „W rytmie zacho-
dów, w słowach kamieni. W spojrzeniu 
ptaków, w mowie przestrzeni. Rodzi się 
spokój – mówią, po jednym roku. Leczą 
się myśli...”* No proste to jest: z każdym 
powrotem do tej płyty - wielka radość!

*„... Mnie to nie bierze. Jestem z miasta”   

HISTORIA JEDNEJ FOTOGRAFII
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24 czerwca

SCENA MUZYCZNA

17.00   Meek oh why?
18.00   Daria Zawiałow

19.30   Jazzombie
21.00   ØRGANEK

22.30   KULT

PASMO DJ-SKIE
23.30-1.30   Biernaski

12.00-24.00   Food Fest Frytka OFF-jazd

25 czerwca

12.00-20.00   animacje: Tęczówka Studio, Michał Cvoliga, 
  Stowarzyszenie „Przybij Piątkę”, Yava 

SCENA TEATRALNA

14.00-15.00    Teatr Barnaby, „Czerwony Kapturek”
15.00-16.00    Teatr Kalejdoskop, „Serce Don Juana”

16.30-17.10    Akuku! Bębny Częstochowa
17.30-18.30    Teatr 3,5, „Inżynieria marzeń”

19.00-20.00   Teatr Barnaby, „Tymoteusz wśród ptaków”
20.40-21.30   Teatr Hom, „ Ukryte”

21.30-22.30    Czarcia Noc

12.00-24.00   Food Fest Frytka OFF-jazd

pozostałe atrakcje: 
żywe pomniki, warsztaty żonglerskie, pokazy baniek mydlanych, 

zabawy i konkursy prowadzone przez kuglarzy, sety dj-skie - Kacper Kapsa i Grzegorz Bojanek

24-25 CZERWCA
7. FESTIWAL FRYTKA OFF

wstęp
wolny

www.frytkaoff.czestochowa.pl

PATRONAT HONOROWY KRZYSZTOF MATYJASZCZYK PREZYDENT MIASTA CZĘSTOCHOWY

PARK LISINIEC, czestochowa,

PARTNERZYPATRONI MEDIALNIORGANIZATORZY


