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W ostatnich latach staraniem miasta m.in.: 
uporządkowano zieleń, zbudowano ścieżki 
spacerowe, postawiono ławki i kosze, za-
montowano pomost i uruchomiono wy-
pożyczalnię sprzętu pływającego, a także 
urządzono plażę. W ramach Budżetu Oby-
watelskiego powstał skate park i plac zabaw 
dla dzieci. Dzięki prywatnym firmom można 
też korzystać z kortów tenisowych, wakepar-
ku, pola do minigolfa oraz – od niedawna –  
z parku linowego i minigokartów. 
Teraz chcemy wprowadzić do parku – na razie od 
strony zbiornika „Adriatyk” - elementy, których 
tu brakowało: drogi, parking, zieleń urządzoną 
czy pawilon, który będzie pełnił różne funkcje 
– mówi prezydent Częstochowy Krzysztof  
Matyjaszczyk. – Dzięki tym działaniom lepiej 
wykorzystamy naturalne piękno i potencjał 
tego miejsca. Celem jest to, aby częstocho-
wianie na nowo i w pełni odkryli park Lisi-
niec. 
Zakres prac w ramach realizacji zadania ,,Re-
witalizacja Parku Lisiniec w Częstochowie – 
budowa Strefy Wypoczynku Adriatyk”, obej-
mie m.in.:
• budowę parkingu (na ok. 140 pojaz-

dów), wjazdu i wejścia na teren parku 
(od strony ul. Toruńskiej), placów, cią-
gów pieszych i komunikacyjnych oraz 

ścieżek rowerowych
• budowę budynku usługowego – pa-

wilonu plażowego z zapleczem ga-
stronomicznym i tarasem widokowym 
– dla korzystających z kąpieliska przy 
zbiorniku „Adriatyk”, plaży i wszelkich 
elementów infrastruktury sportowo-
-rekreacyjnej zlokalizowanej w parku; 
budynek będzie wyposażony w węzeł 
higieniczno-sanitarny oraz pomiesz-
czenia dla ratowników; dla jego po- 
trzeb zostanie także zbudo-
wana infrastruktura. 
techniczna;  .. 
 
 

 
 

• rozbudowę plaży oraz przebudowę  
i umocnienie nabrzeża; w wyniku tego 
zmieni się obrys zbiornika – brzeg zo-
stanie przesunięty w celu powiększenia 
wydzielonego akwenu kąpielowego; 
nad kanałem powstanie kładka o kon-
strukcji żelbetowej, a nad brzegiem 
- pomosty wodne i lądowe z drewna  
i kompozytu;

• wieżę obserwacyjną, która ułatwi pracę 
ratownikom; teren będzie monitorowa-

ny i na nowo oświetlony;
• kolejne elementy małej architektury – 

dodatkowe ławki i kosze, a nasadzenia 
nowych drzew i krzewów sprawią, że 
teren zyska też zieleń urządzoną.

Prace związane z plażą i kąpieliskiem – umożliwia-
jące ich funkcjonowanie oraz swobodny do nich 
dojazd – mają zostać zrealizowane do 1 czerwca 
przyszłego roku, a rozpoczną się  ... 

 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

................................................
. ..po zakończeniu obecne-

go sezonu. Wcześniej mają 
rozpocząć się prace, które nie po-

winny przeszkadzać w korzystaniu  
z parku. Całość inwestycji związa-

na z budową strefy wypoczynku ma 
być sfinalizowana do 15 października 2018 roku.  
W kolejnym etapie planuje się m.in. pełną rewita-
lizację otoczenia zbiornika „Bałtyk” (co sygnalizują 
już wizualizacje przygotowane przez projektantów 
rewitalizacji parku – Pawła Niedzielskiego i Witolda 
Rudeckiego).
Tymczasem w parku można się już cieszyć tegorocz-
nym latem. W godz. 10.00-20.00 MOSiR zaprasza do 
wypożyczalni sprzętu pływającego w Parku Lisiniec. 
W tych samych godzinach nad zbiornikiem „Adria-
tyk” dyżurują codziennie ratownicy WOPR.
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REKREACYJNY
LISINIEC
Przetarg na rewitalizację Parku 
Lisiniec to kontynuacja prac  
związanych z zagospodarowaniem 
parku i przekształcaniem go  
w atrakcyjne miejsce wypoczynku  
i rekreacji częstochowian.
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Sezon urlopowy rozpoczął się na dobre. Opu-
stoszały także szkolne klasy, sale gimnastyczne, 
świetlice i korytarze - a to co roku stwarza okazję, 
aby zrobić coś, żeby po wakacjach trochę milej 
było wracać uczniom i nauczycielom do nauki 
czy pracy. Oczywiście nie wszystkie remonty, 
modernizacje i usprawnienia da się zamknąć  
w czasie letniej przerwy. Dlatego trochę prac już 
za nami, a część większych inwestycji zakończy 
się jesienią, ale dużo zadań zdążymy zamknąć 
przed pierwszym wrześniowym dzwonkiem.
Po wakacjach odnowione sale gimnastyczne 
powinni zastać już uczniowie SP nr 24 (ul. Huber-
mana), II LO im. R. Traugutta, Zespołu Szkół im.  
J. Kochanowskiego (ul. Warszawska) oraz Zespołu 
Szkół Ekonomicznych (ul. św. Augustyna). Jedy-
nie w Zespole Szkół nr 15 (ul. Orla) prace zakoń-
czą się pod koniec listopada. Zakres modernizacji 
obejmuje wymianę instalacji centralnego ogrze-
wania, instalacji elektrycznej, oświetlenia, remon-
ty ścian oraz wymianę starego parkietu na nowy 
lub podłogę sportową. Nowe okna pojawią się  
w SP nr 2 (ul. Baczyńskiego) i SP nr 36  
(ul. Kasztanowa) oraz w Miejskim Przedszkolu  
nr 7 (ul. Mireckiego). Odnowione dachy zyskają 
SP nr 11 (ul. Festynowa) i SP nr 21 (ul. Sabinow-
ska), Zespół Szkół nr 2 (ul. Wirażowa), Zespół Szkół 
Specjalnych nr 23 (ul. Legionów) oraz Miejskie 
Przedszkole nr 37 (ul. Sportowa). Trzy placówki: 
SP nr 22 (ul. Żabia), SP nr 46 (ul. Szamotowa) oraz 
Zespół Szkół im. J. Kochanowskiego, w czasie wa-
kacji wyposażone zostaną w nowe instalacje cen-
tralnego ogrzewania. Te prace zostaną sfinalizo-
wane z końcem sierpnia. Jedynie w Zespole Szkół 
im. Wł. Biegańskiego (ul. Dąbrowskiego), gdzie 

odnawiana będzie elewacja, planowo przeciągną 
się nieco poza letnią przerwę w zajęciach. Koszt 
wymienionych inwestycji to ponad 2,6 mln zł. 
Kontynuowany jest też program modernizacji 
świetlic szkolnych. W jego ramach poprawi się 
stan świetlic w trzech szkołach podstawowych: 
nr 12 (ul. Warszawska), nr 26 (ul. Rakowska)  
i nr 34 (ul. Dąbrowskiej), oraz w Zespole 
Szkół nr 15 i Zespole Szkolno-Przedszkolnym  
nr 2 (ul. Olsztyńska). Na prace złoży się wymiana 
instalacji elektrycznych i centralnego ogrzewa-
nia, a także malowanie, cyklinowanie i wymiana 
podłóg. W dwóch  szkołach podstawowych: nr 
48 (ul. Schillera) i nr 49 (ul. Jesienna), wyremon-
towane zostaną sanitariaty. W tej pierwszej koszt 
remontu wyniesie około 400 tys. zł, w drugiej  
250 tys zł. 
W wakacje zaczną się także prace przy termo-
modernizacji dwóch miejskich przedszkoli: nr 6 
(ul. Sosnowa) i nr 20 (ul. Wierzbowa). Inwestycje 
obejmą m.in. izolację i ocieplenie ścian, nadmu-
rowanie kominów oraz wymianę części drzwi 
zewnętrznych. Przy okazji nastąpi wymiana na-
wierzchni – istniejące chodniki będą zdemon-
towane i zastąpią je nowe. Finał wszystkich tych 
prac, których koszt zamknie się kwotą około  
650 tys. zł, przypadnie na koniec listopada. 
Z końcem czerwca zakończyły się prace związa-
ne z budową boisk i infrastruktury sportowej przy 
SP nr 39 (ul Kopernika) oraz Zespole Szkół nr 1 (ul. 
Kukuczki). Każda z inwestycji kosztowała około 
430 tys. zł. Z kolei w wakacje mają zacząć się ro-
boty przy budowie nowych boisk przy Zespole 
Szkolno-Przedszkolnym nr 2 oraz SP nr 46. Boiska, 
które do użytku zostaną przekazane w paździer-

niku, wybudowane będą kosztem około 400 tys. 
zł każde. Poza tym, w ramach Budżetu Obywa-
telskiego, przy dwóch częstochowskich szkołach 
powstaną bieżnie: przy SP nr 13 (ul. Wręczyc-
ka) będzie to obiekt wokół istniejącego boiska,  
a przy SP nr 49 bieżnia pojawi się wraz z nowym 
boiskiem piłkarskim o sztucznej nawierzchni. 
Trwa też duży, dofinansowany przez UE, projekt 
termomodernizacji budynków oświatowych. 
Wkrótce skorzystają z niego budynki: SP nr 53  
i Gimnazjum nr 18; SP nr 50 i Gimnazjum 1;  
SP nr 8 i Gimnazjum nr 8; SP nr 48 i Gimnazjum 
nr 3; SP nr 49 i Gimnazjum nr 22; SP nr 52 i Gim-
nazjum nr 21 oraz budynek Bursy Miejskiej (przy 
ul. Legionów). Zakres prac to nie tylko izolacja  
i docieplenie, ale także wymiana stolarki, remont 
oświetlenia i centralnego ogrzewania. Po rozstrzy-
gnięciu przetargu prace powinny zacząć się jeszcze 
tego lata. Cały projekt dotyczy w sumie 11 placówek. 
Inwestycje w Zespole Szkół Samochodowo-Budow-
lanych i SP nr 39 zostały już zrealizowane, a obecnie 
na finiszu są inwestycje w SP nr 31 i nr 33. Tu odbiór 
ma nastąpić we wrześniu. 
Oprócz tych wymienionych remontów i inwesty-
cji drobne poprawki oraz naprawy nie ominą też  
w czasie wakacji innych szkół, a w pobliżu niektórych 
z nich będą powstawać np. nowe place rekreacji  
w ramach Budżetu Obywatelskiego. Zachęcam 
także do składania propozycji do przyszłorocznego 
BO, który – dla zabezpieczenia Waszych potrzeb  
i oczekiwań - został zwiększony do kwoty ponad 8,7 
mln zł. Szczegóły na: konsultacje.czestochowa.pl.  
Udanych i bezpiecznych wakacji!

Krzysztof Matyjaszczyk
Prezydent Miasta Częstochowy

PYTAMY PREZYDENTA 

O WAKACYJNE
REMONTY W SZKOŁACH 

Uprzejmie informujemy, że z dniem 1 lip-
ca 2017 r. zmienia się bank obsługujący 
Miasto Częstochowa. W drodze przetar-
gu nieograniczonego do obsługi Miasta  
i jego jednostek organizacyjnych na okres 
kolejnych 5 lat wyłoniony został Bank 
Handlowy (Citi Handlowy). W związku  
z tym zmianie ulegną wszystkie dotych-
czasowe numery rachunków bankowych. 

Na rachunki Miasta uruchomione w Banku 
Handlowym, będzie można dokonywać wpłat 
przelewem lub bezprowizyjnych wpłat gotów-
kowych we wszystkich placówkach poczto-
wych na terenie całego kraju. Ponadto wpłaty 
przyjmować będzie kasa Banku uruchomiona 
w siedzibie Urzędu Miasta przy ul. Śląskiej 11/13. 
Płatności gotówką będzie można dokonać także 
w kasie automatycznej tzw. Wpłatomacie, który 
znajdować się będzie w budynkach Urzędu przy 
ul. Waszyngtona 5 oraz przy ul. Śląskiej 11/13.

Aktualne numery kont w Banku Handlowym:
Wykaz rachunków bankowych Urzędu Miasta 
Częstochowa obowiązujących od 1 lipca 2017 r.: 

1. Dochody podatkowe: 40 1030 1104 
0000 0000 9325 1000, na który należy do-
konywać wpłat z podatku od nieruchomo-

ści, rolnego, leśnego, łącznego zobowią-
zania pieniężnego, podatku od środków 
transportu, opłaty targowej, opłaty skarbowej 

2. Dochody niepodatkowe Miasta: 56 1030 1104 
0000 0000 9325 1003, na który należy dokony-
wać wpłat m.in. z tyt. opłaty za użytkowanie wie-
czyste i dzierżawę gruntu, opłaty za korzystanie 
z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, 
opłat komunikacyjnych, opłat geodezyjnych 

3. Dochody niepodatkowe Skarbu Państwa : 
29 1030 1104 0000 00009325 1004, na który 
należy dokonywać wpłat m.in. z tyt. opłaty za 
użytkowanie wieczyste i dzierżawę terenów 
Skarbu Państwa, opłat za kartę parkingową 
dla osób niepełnosprawnych, opłata za udo-
stępnienie danych ze zbiorów meldunkowych. 

4. Dochody z opłaty za gospodarowanie odpada-
mi komunalnymi: 13 1030 1104 0000 0000 9325 
1001, na który należy dokonywać wpłat z tyt. opła-
ty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
 
Informację o indywidualnym numerze rachun-
ku bankowego do wpłat na podatek od nieru-
chomości, rolny i leśny, łączne zobowiązanie 
pieniężne, podatek od środków transporto-
wych, będzie można uzyskać w Biurze Obsługi 

Interesanta lub w Wydziale Podatków i Opłat, 
II p. 230, a także pod numerami telefonów:  
34 3707 219 lub 34 3707 434. Nowe numery 
indywidualnych rachunków dla każdego po-
datnika zostaną również wskazane w decyzjach 
ustalających wymiar podatku na 2018 rok. 
 
Informacje o indywidualnym numerze ra-
chunku bankowego do wpłat opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunal-
nymi podatnika można uzyskać pod nu-
merami telefonów: 34 3707 143, 34 3707 
144, 34 3707 329 lub 34 37 07347. Indy-
widualne numery rachunku bankowe-
go do wpłat opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi zostaną prze-
kazane klientom w najbliższym czasie. 
 
Wykaz wszystkich obowiązujących od 1 lipca 
2017 roku rachunków bankowych będzie za-
mieszczony na stronie Urzędu Miasta. Na do-
tychczasowe numery rachunków bankowych  
w Banku ING Bank Śląski będzie można jeszcze 
do dnia 31 marca 2018 roku dokonywać wpłat 
przelewem bez dodatkowych opłat, natomiast 
wpłaty gotówkowe na dotychczasowe rachun-
ki bankowe w ING Bank Śląski będą obciążone 
opłatą prowizji zgodnie z Tabelę Opłat i Prowizji 
Banku ING.

ZMIANA RACHUNKÓW 
BANKOWYCH OD 1 LIPCA! 

Ruszyła dziesiąta edycja akcji „Kawiarenka dla Seniora”, w ramach 
której dojrzali mieszkańcy naszego miasta mogą skorzystać z kawy 
i herbaty za symboliczną złotówkę. Corocznie przybywa zarówno be-
neficjentów akcji, jak i uczestniczących w niej lokali – w 2017 roku jest 
ich aż piętnaście. 

Organizatorem akcji jest MOPS, ale nie mogłaby się ona odbyć bez wsparcia  
i udziału częstochowskich restauratorów, którzy zaprosili seniorów do swo-
ich lokali. To dzięki ich prospołecznej postawie i otwartości seniorzy mogą 
cieszyć się kolejną ciekawą ofertą skrojoną specjalnie dla nich. 
Wszystkie współpracujące lokale otrzymały w tym roku tabliczki z napisem 
„Miejsce przyjazne seniorom - poprzez udział w akcji Kawiarenka dla Se-
niora 2017”. Oznaczenia pozwalają jeszcze lepiej identyfikować miejsca, 
gdzie realizowana jest akcja, ale świadczą także, że lokal jest przyjazny  
i otwarty na inicjatywy społeczne. 
Z akcji skorzystać może każdy mieszkaniec Częstochowy powyżej 60. roku 
życia. Wystarczy zgłosić się do wyznaczonych punktów i odebrać kupon,  
a następnie zrealizować go w wybranym lokalu. 

Wydawanie kuponów:
wtorki – w godz. 10.30-12.30 – w siedzibie MOPS w Częstochowie przy ul. POW 2,
środy – w godz. 10.00-11.00 – w siedzibie MOPS w Częstochowie przy Alei Niepodległości 20/22,
czwartki w godz. 9.30-11.30 w siedzibie MOPS w Częstochowie przy ul. Kilińskiego 13. 

Lista lokali uczestniczących w akcji „Kawiarenka dla seniora 2017” 
Restauracja TORRA – Częstochowa, ul. Racławicka 2,
Klub PARADOKS – Częstochowa, ul. Wilsona 16 (budynek Filharmonii Częstochowskiej),
Restauracja TOPOLLINO – Częstochowa, Aleja NMP 67,
Restauracja POP-ART – Częstochowa, Skwer Solidarności,
Kawiarnia CAFE BELG – Częstochowa, Aleja NMP 32,
Kawiarnia CAFFE DEL CORSO – Częstochowa, Aleja NMP 53,
Gospoda Rybna – Częstochowa, ul. Focha 16,
Gospoda ZŁOTY GARNIEC – Częstochowa, ul. Iglasta 8,
Klubokawiarnia PESTKA – Częstochowa, Aleja NMP 37 lok. 17,
Kawiarnia ALTIS CAFE PĄCZKARNIA – Częstochowa, Aleja NMP 16,
Restauracja GOURMET DEL CORSO – Częstochowa, Aleja NMP 59,
Kawiarnia TUTANCHAMON CAFE – Częstochowa, ul. Wały Dwernickiego 11 pawilon 7
Klubokawiarnia „ALTERNATYWA 21” – Częstochowa, ul. Mielczarskiego 20,
Kawiarnia „CZEKOLADOWY RAJ” – Częstochowa, Aleja NMP 37 lok. 14,
Kawiarnia „CAFE 29” – Częstochowa, Aleja NMP 29.

KAWIARENKA DLA SENIORA



{ SPORT }
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{ SPOŁECZNE }

Koszykówka uliczna ma w naszym 
kraju solidne fundamenty organi-
zacyjne. Stowarzyszenie Street-
ball Polska przygotowuje wiele 
zawodów, podobnych do tych  
w Częstochowie, i wyłania najlep-
sze zespoły, które później repre-
zentują Polskę na turniejach na 
całym świecie. I to z sukcesami.
W Częstochowie pojawią się zawod-
nicy, którzy są czołówką tej dyscypli-

ny sportu w naszym kraju. Specja-
liści właśnie od gry „pod chmurką”. 
Występując w takich turniejach, 
zbierają punkty do klasyfikacji ca-
łego cyklu, a przy okazji zgarniają 
nagrody pieniężne – tłumaczy były 
koszykarz częstochowskiej Poli-
techniki, osoba odpowiedzialna za 
organizację turnieju w Częstocho-
wie, Janusz Sośniak.  
Przygotowaniem Exact Systems 

Grand Prix Częstochowy zajęło 
się środowisko częstochowskie-
go AZS-u. Dzięki nim koszykar-
skie granie na „Bieganie” oto-
czone zostało szeregiem imprez 
towarzyszących. Na takich tur-
niejach doskonale sprawdzają się 
zajęcia koszykówki dla najmłod-
szych. Ci nieco starsi sympatycy 
basketu będą mogli wziąć udział 
w konkursie rzutów. Przygotuje 

go Szkoła rzutu „Nothing But Net”, 
która zajmuje się profesjonalnym 
szkoleniem w tym względzie – do-
daje Sośniak.
Zapisy do turniejów głównych 
zawodów w Częstochowie pro-
wadzone będą do 19 lipca do 
godz. 21.00 poprzez stronę inter-
netową www.streetballpolska.pl.

Andrzej Zaguła

STREETBALL  
NA BIEGANIE

Budżet Obywatelski to, znana  
w Częstochowie już od trzech 
lat, forma konsultacji społecz-
nych. Dzięki nim część wydat-
ków z budżetu miasta zostaje 
przeznaczona na realizację 
wskazanych przez mieszkań-
ców projektów. W ten sposób 
każdy może przyczynić się do 
rozwoju swojej okolicy.

W tym roku czekają nas jed-
nak zmiany w regułach Bu-
dżetu Obywatelskiego. Przede 
wszystkim pula środków, którą 
rozdysponują częstochowianie 
została zwiększona o ponad  
2 miliony złotych i wyniesie aż 
8 milionów 735 tysięcy 830 zło-
tych. Istotne jest także to, że nie 
będzie można zgłaszać propo-
zycji na terenach, na których 
wybrano zadania inwestycyjne 
w poprzedniej edycji.

Nie zmienia się jednak zasada, 
że pomysł może zgłosić każdy. 
Wystarczy jasno go przedstawić 
i dobrze opisać. W zeszłym roku 
głośno było o kilkuletniej Alicji 
Gębuś. Dziewczynka chciała, by 
w podjasnogórskich parkach 
pojawiły się karmniki dla wie-
wiórek. Złożyła wniosek, doda-
jąc nawet odpowiedni rysunek. 
Zadanie zostało zrealizowane 
z sukcesem. Podobnie rzecz 
miała się ze Światowym Dniem 
Gwiezdnych Wojen. Wydarze-
nie było wyjątkowe w skali 
całego kraju. Do Częstochowy 
przyjechało mnóstwo miłośni-
ków sagi George’a Lucasa. Za-
tem każdy, kto chce i ma zapał, 
może zrealizować nawet naj-
bardziej nieoczywiste pomysły. 
Wystarczy naprawdę chcieć.

A całość jest bardzo prosta. Do 
8 sierpnia 2017 roku trzeba tyl-
ko złożyć odpowiedni wniosek 
na formularzu, który dostępny 
jest na stronie internetowej Bu-
dżetu Obywatelskiego. Można 
też skorzystać z elektronicznej 

skrzynki podawczej, czyli plat-
formy SEKAP lub ePUAP. Urząd 
Miasta przyjmuje również 
wnioski składane osobiście lub 
przesłane pocztą. Następnie, do 
20 września, wniosek przejdzie 
weryfikację formalno-prawną. 
Po akceptacji projekt należy 
wypromować, by zebrał jak 
najwięcej głosów mieszkańców 
Częstochowy. Od tego zależy 
powodzenie naszego pomysłu. 
Głosowanie trwa do końca paź-
dziernika. A już 17 listopada do-
wiemy się, jakie zadania zosta-
ną zrealizowane w roku 2018.

Warto przypomnieć, że w ze-
szłym roku zgłoszono 660 
propozycji, z czego do realiza-
cji przeznaczono 114 zadań. 
Wśród najpopularniejszych 
projektów były np.: budowa 
obiektu wielofunkcyjnego na 
terenie Miejskiego Stadionu 
Piłkarskiego „Raków”, budo-
wa placów rodzinnej rekreacji 
m.in. na Błesznie, Stradomiu, 
czy Zawodziu, a także moder-
nizacja Schroniska dla Bezdom-
nych Zwierząt. Pojawiło się też 
wiele prozaicznych projektów, 
dotyczących chodników, ko-
szy, stojaków na rowery. Ale, 
tak naprawdę, jedynym ogra-
niczeniem w Budżecie Obywa-
telskim jest nasza wyobraźnia. 
Dlatego warto włączyć się w to 
działanie. Częstochowa czeka 
na pomysłowość swoich miesz-
kańców. 

Szczegółowe informacje na te-
mat Budżetu Obywatelskiego 
w Częstochowie znajdują się na 
stronie internetowej: konsulta-
cje.czestochowa.pl. Można tak-
że pytać bezpośrednio w Urzę-
dzie Miasta i liczyć na pomoc 
Dzielnicowych Liderów, którzy 
doradzą zarówno przy wypeł-
nianiu wniosku, jak i  wesprą 
podczas promocji zgłoszonego 
zadania.

Michał Wilk

BUDŻET 
W NASZYCH 

RĘKACH 

To już czwarty raz, kiedy 
mieszkańcy Częstochowy 
zdecydują o tym, jak wspólnymi siłami 
zmieniać miasto na lepsze. Rusza bowiem 
kolejna edycja Budżetu Obywatelskiego.

22 i 23 lipca od godz. 10.00 na Placu Biegańskiego rządzić będą miłośnicy ulicznej odmiany koszykówki. Piąta już edycja 
turnieju Exact Systems Grand Prix Częstochowy - rozgrywanego w ramach Bosch Grand Prix Polski 2017 - będzie miała 
w tym roku  wyjątkowy, poszerzony charakter. Oprócz imprezy głównej, czyli rywalizacji  „trójek”, będziemy mogli oglądać 
zmagania „jeden na jeden” oraz współzawodnictwo mieszanych „dwójek”. W programie imprezy znalazł się też turniej 
familijny, czyli batalia koszykarskich rodzin oraz dodatkowo swoje umiejętności sprawdzą gracze powyżej 40 roku życia.

Jura Krakowsko-Częstochowska kolarstwem 
stoi. Od dawna wiedzieli o tym miłośnicy 
dwóch kółek, a dziś stało się to już wiedzą 
powszechną. Ogromna w tym zasługa Fun-
dacji „Rowerowa Jura”, Samorządu Miasta 
Częstochowy, producenta rowerów „Trek” 
oraz sklepu rowerowego „FabrykaRowerow.
com” - którzy wspólnie przygotowali w tym 
roku aż cztery oficjalne imprezy kolarskie dla 
amatorów, rozgrywane na tym malowniczym 
terenie. Trzy z nich odbywają się w ramach 
Rowerowego Pucharu MTB Prezydenta Mia-

sta Częstochowy. Najbliższą zaplanowano już 
na 1 lipca. Miejscem startu peletonów kolarzy 
górskich będzie polana przy ulicy Mstowskiej, 
za Stadniną Koni TKKF Pegaz, pod Przeprośną 
Górką.
Łukasz Kot, miejski radny, a przy okazji spo-
łeczny konsultant ds. komunikacji rowerowej 
w mieście Częstochowa, przyznaje, że dla 
sympatyków kręcenia po Jurze szykowana 
jest też impreza szosowa. Ma być ona okra-
szona wielką niespodzianką, która przycią-
gnie na start prawdziwe tłumy zawodników  

i zawodniczek z całego kraju.
Pierwotnie  wyścig VELO TREK Częstochowa, bo 
taką nosi oficjalną nazwę, planowany był na  
2 lipca, ale przekładamy go na wrzesień, bo 
chcemy by był wyjątkowy - tłumaczy nieco ta-
jemniczo Kot.
W przypadku Rowerowego Pucharu MTB 
Prezydenta Miasta Częstochowy wszystkie 
informacje, zapisy i regulaminy dostępne są 
na stronach internetowych: www.mtb.czest.
pl, www.veloczestochowa.pl, www.fabryka-
rowerow.com.    az

JURA KRĘCI SIĘ NA DWÓCH KOŁACH
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Choć lipiec to początek 
sezonu urlopowego, to pro-

jekt „Aleje – tu się dzieje!” 
nie zwalnia tempa. Promuje 

aktywne wakacje w mieście, 
czyli serwuje jeszcze więcej 

koncertów, przedstawień, 
akcji artystycznych i spo-
tkań z ciekawymi ludźmi. 
W końcu upały sprawia-
ją, że wszyscy jesteśmy 

bardziej spragnieni dobrej 
kultury. W nadchodzącym 

miesiącu będzie jej pod 
dostatkiem. 

Wakacje zaczynamy od plenerowych dzia-
łań Miejskiej Galerii Sztuki, promujących 
i popularyzujących sztukę współczesną. 
1 i 2 lipca, już po raz czwarty, odbędzie 
się akcja „Sztuka dla każdego”. Na Placu 
Biegańskiego działać będzie warsztatowa 
strefa dla najmłodszych, czyli przestrzeń, 
gdzie dzieci będą mogły twórczo pracować 
pod okiem specjalistów; obok staną stoiska 
częstochowskich artystów, prezentujących 
i sprzedających dzieła sztuki; natomiast  
w innej części Placu, znani twórcy zaprezen-
tują widzom tajniki procesu tworzenia grafiki 
warsztatowej, rzeźby, ceramiki i malarstwa. 
 

Szukający inspiracji na nieoczywiste waka-
cyjne podróże, nie mogą przegapić spotka-
nia z Tomkiem Michniewiczem. Ten nie-
zwykle popularny dziennikarz, reportażysta, 

fotograf i podróżnik, będzie gościł w Często-
chowie 3 lipca. Porozmawiamy z nim o jego 
książkach („Świat równoległy”, „Swoją drogą”, 
„Gorączka”, „Sahara”), programach i audy-
cjach („Inny świat”, „W drodze”, „Trójka prze-
kracza granice”) oraz wyprawach, w trakcie 
których zwiedził ponad 50 krajów.      

{ ALEJE - TU SIĘ DZIEJE! }
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ALEJE SKĄPANE W SŁOŃCU

fot
. M

ac
iej

 Sk
ow

ron
ek

W lipcu prawdziwa uczta czeka miłośników 
teatru niezależnego. Na plenerowej scenie, 
między Ratuszem a Odwachem, będzie moż-
na zobaczyć aż cztery spektakle w ramach 
cyklu „Alternatywa między ścianami”. Teatr 
PUK-PUK opowie o miłości w przedstawieniu 
„Wnętrze” (5.07), Teatr TAQ będzie podążać 
tropami Stanisława Witkiewicza w „Wariacie  
i Zakonnicy” (12.07), Teatr Narybek From 
Poland pokaże „Bajkę o pozytywnym my-
śleniu” (19.07), a o emigracji zarobkowej opo-
wie Teatr w Drodze AGRADA w monodramie 
„W podróży do...” (26.07).  Z kolei fani do-
brego kina mogą 25 lipca liczyć na spotkanie  
z Przemysławem Bluszczem i seanse filmów 
„Być jak Kazimierz Deyna” oraz „Konwój”.     

Bardzo atrakcyjnie i różnorodnie zapowiada się 
również blok literackich spotkań autorskich. 
10 lipca przyjeżdża Stefan Chwin, powieścio-

pisarz, eseista i historyk literatury, związany  
z Uniwersytetem Gdańskim. Czeka nas też ko-
lejny wieczór z cyklu „AUDIOBOOK LIVE”, pod-
czas którego będziemy gościć znakomitego 
aktora i lektora Krzysztofa Gosztyłę (17.07). 
Jakub Żulczyk (24.07) opowie o wydanej  
w tym roku powieści „Wzgórze psów” oraz pra-
cy nad serialowymi scenariuszami, na koniec 
zaś  po raz kolejny porozmawiamy o książkach 
muzycznych, ponieważ do Częstochowy przy-
jadą Leszek Gnoiński i Leszek Biolik z biogra-
fią „Republika. Nieustanne tango” (31.07). 
Oczywiście główną atrakcją akcji „Aleje – tu 
się dzieje!” są plenerowe koncerty i w tym 
miesiącu również ich nie zabraknie. Michał 
Walczak zaprosił Parnas Brass Band (13.07) 
oraz trio Walczak/Lamch/ Parker (20.07). 

Jazz Tradycyjny reprezentować będą Forsal 
(6.07) i Siergiej Wowkotrub Gypsy Swing 
Quartet (27.02), a w ramach Muzycznego 
Punktu Spotkań Jarosława Woszczyny usły-
szymy koncert Vintage akustycznie (14.07) 
oraz Beaty Przybytek i Bogusława Kacz-
mara (28.07). Do tego lokalna akustyka, 
niedzielne podwieczorki z klasyką, muzycz-
ne podróże z Michałem Roratem oraz  etno-
chowa i rap na „Kwadratach”.   

Lipiec w Alejach zapowiada się intensywnie. 
Wszystkie atrakcje można znaleźć w naszym 
kalendarium i na stronach: www. aleje.cze-
stochowa.pl .     af

PRZEMYSŁAW BLUSZCZ

TOMEK MICHNIEWICZ

TEATR TAQ

STEFAN CHWIN

PARNAS BRASS BAND

WEEKEND KULTURY
NIEZALEŻNEJ

Noc Kultury Niezależnej to impreza, która od kilku 
lat na dobre wpisała się w wakacyjne życie miasta. 

Stała się gwarantem dużej dawki muzycznych 
atrakcji. Grali tutaj między innymi: Kapalenka, 

Domowe Melodie, Lilly Hates Roses. Patrick the 
Pan czy Santa Barbara. W tym roku impreza 

odbędzie się w ramach akcji „Aleje – tu się dzieje!”, 
przyjmie formułę: „trzy dni i trzy alejowe 

podwórka”, a w nazwie „nocy” przemienia się 
w cały „weekend”. Nie zmieni się jednak wysoki 

artystyczny poziom niezależnego grania.

Weekend Kultury Niezależnej zaczyna się w piątek  
21 lipca instalacją Ani Wójcik. Ta młoda artystka wizu-
alna dała się już poznać w Częstochowie działaniami 
między innymi podczas Festiwalu Sztuki Współczesnej 
w Przestrzeni Publicznej Arteria, Festiwalu Dekonstruk-
cji Słowa „Czytaj!” oraz Nocy Kulturalnej. Ma na swoim 
koncie przemianę Henryka Sienkiewicza w superboha-
tera, kubeczkowy las na Placu Biegańskiego i specjalną 
czytelnię dla podróżujących na naszym dworcu PKP. 
Tym razem jednak Wójcik będzie „bawić się lukrem”  
w bramie przed Klubokawiarnią Pestka i można spo-
dziewać się wszystkiego niespodziewanego.
Dopełnieniem wieczoru będzie koncert Blokowioski. 
Ich muzyka  to folk, recykling, rytm, natura, szczyp-
ta elektroniki oraz improwizacja. Zespół gra polskie  
i bałkańskie pieśni tradycyjne na głos żeński i męski,  
z akompaniamentem akordeonu, beat box-u oraz z do-
datkiem didgeridoo, mis tybetańskich i śpiewu alikwo-
towego. Bazuje przy tym na ludowych tekstach oraz 
organicznych podkładach, inspirowanych współczesną 
muzyką taneczną.  

VI Weekend Kultury Niezależnej

21 lipca
podwórko przy klubokawiarni Pestka 
(Aleja Najświętszej Maryi Panny 37)

godz. 19:00 Prezentacja instalacji Anny Wójcik 
 „LAWA LAWA”
godz. 20:00  koncert zespołu Blokowioska

22 lipca
podwórko Cafe Belg 
(Aleja Najświętszej Maryi Panny 32)

godz. 20:30  Koncert zespołu 
 Bum Bum Orkestra

23 lipca 
podwórko przy Piwiarni
(Aleja Najświętszej Maryi Panny 31)

godz. 19:00  koncert Jacka Stęszewskiego

W sobotę 22 lipca, w podwórku Cafe Belg, zagra Bum 
Bum Orkestra. Czyli znów będzie folkowo i bardzo ener-
getycznie. Bum Bum odważnie miesza wpływy bałkań-
skie, klezmerskie i polskie, co wraz ze współczesnym 
spojrzeniem na tradycyjne instrumentarium, daje wy-
strzałową, żywiołową muzykę. Zespół ma wierną kon-
certową publikę i został nagrodzony między innymi 
podczas Festiwalu Muzyki Ludowej „Mikołajki Folkowe”, 
Dragon Folk Fest oraz w konkursie Muzyki Folkowej 
Polskiego Radia „Nowa Tradycja”. 
Finałem weekendu będzie niedzielny koncert Jacka 
Stęszewskiego. Artysty związanego z rockowym ze-
społem Koniec Świata, który ma na koncie również 
dwa solowe albumy „Księżycówka” oraz „Peweksówka”. 
To materiał  z pogranicza miejskiego folku i poezji śpie-
wanej, gitarowe melodie oparte na fortepianie, akor-
deonie i skrzypcach. Muzyka liryczna i pełna zadumy,  
a równocześnie radosna i dynamiczna. 23 lipca, na 
scenie przed Piwiarnią, Jackowi Stęszewskiemu towa-
rzyszyć będą Janusz Binkowski (klawisz, gitara, stopa 
kulawego, śpiew) i Michał Kubarski (akordeon).     affot
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BLOKOWIOSKA

BUM BUM ORKESTRAJACEK
STĘSZEWSKI



{ ROZMOWA }

JESTEM
WĘDROWCEM
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Magda Fijołek: Można powiedzieć, że miniony sezon 
okazał się dla Ciebie sezonem telewizyjnym...

Marek Ślosarski: Rzeczywiście, epizod w „Na dobre i na 
złe” mocnym akcentem zaznaczył się w tym, co teraz ro-
bię. Nie mogę zdradzić, czy będzie jego kontynuacja po 
wakacjach. Jak widzowie pamiętają, doktor Stanisławski 
sporo namieszał przez rok w serialu, a tuż przed wakacja-
mi przytrafił mu się tragiczny wypadek. Bardzo podobna 
sytuacja jest też w innym serialu, w którym gram - „Wojen-
ne panny”, gdzie jako ojciec jednej z bohaterek wracam  
z getta. Ten wątek również przed wakacjami został zawie-
szony. 

Jak się czułeś w roli czarnego charakteru? Wcielanie 
się w doktora Stanisławskiego było  wyzwaniem?

Długo pracuję w tym zawodzie. Zdarzało mi się stwarzać 
różne postacie. Do każdej staram się maksymalnie przy-
gotować, dzięki temu nie mam problemu w byciu „złym” 
na ekranie, czyli z rolami czarnych charakterów - co widać 
chociażby w „Na dobre i na złe”. Zwykle w profesjonalnych 
produkcjach filmowych obsadzany jestem w rolach tzw. 
garniturowców: prokuratorów, sędziów, dyrektorów. 
Tylko studenci Szkoły Filmowej w Łodzi przełamują ten 
schemat, obsadzając mnie w bardziej skomplikowanych 
rolach. 

Z Twojego dossier i tego jak o tym mówisz, wynika,  
że lubisz grać w studenckich etiudach…

Sprawia mi to przyjemność. Lubię pracę z młodymi ludź-
mi, sam prowadzę z nimi warsztaty teatralne i zajęcia  
w szkołach – Liceum Plastycznym oraz LO im. J. Słowac-
kiego w Częstochowie. Z przyjemnością wziąłem udział  
w spektaklu „Apasz” Częstochowskiego Teatru Tańca 
Włodka Kucy.

Sambor Czarnota stwierdził kiedyś w rozmowie,  
że bycie aktorem to bycie wędrowcem. Zgadzasz się 
z tym?
 
O tak, i to wędrowcem na różnych poziomach znaczenia 
tego słowa. Wędrowcem po różnych rolach, po różnych 

Podczas gdy wszyscy wielbiciele 
serialu „Na dobre i na złe” 

zastanawiają się, czy w powakacyjnych 
odcinkach pojawi się wątek 

doktora Stanisławskiego, my 
postanowiliśmy porozmawiać 

z odtwórcą tej roli, Markiem Ślosarskim. 
Aktor, od wielu lat związany 

z Częstochową, w tym roku obchodzi 
jubileusz trzydziestopięciolecia pracy 

twórczej. Zapewnia przy tym, 
że ostatniego słowa w swoim 

zawodzie jeszcze nie powiedział. 

gatunkach i wędrowcem, który przemieszcza się z miej-
sca na miejsce, aby móc się realizować w zawodzie. Ja na 
przykład oprócz wyjazdów do Warszawy, na potrzeby 
produkcji serialowych, gram także w Teatrze Powszech-
nym w Łodzi, w warszawskim Teatrze Żydowskim oraz  
w „Teatrze bo tak” w Rzeszowie. Muszę przyznać, że 
nie spodziewałem się, iż na stare lata będę tak wędro-
wał, sądziłem, że będę osiadłym człowiekiem. Ale nie 
narzekam, to pozwala mi na świeżość w kontaktach  
z teatrem, nowymi realizacjami i artystycznymi wyzwa-
niami.

Jesteś bardzo wszechstronny, grywasz w spekta-
klach, serialach, filmach, reklamach, reżyserujesz, je-
steś pedagogiem. Czy to już wszystko?

Boję się stwierdzeń, że to już wszystko. Myślę, że bogac-
two materii, w której się obracam, sprawia, że nawet od-
grywanie tej samej postaci w różnych produkcjach, u róż-
nych reżyserów, może przynieść inne doznania i inaczej 
ją rozwinąć. 

A która z tych dziedzin sprawia Ci największą przy-
jemność?

Teatr jest moim żywiołem, w nim dojrzewałem jako ak-
tor, lecz nie jest to jedyne miejsce, w którym się realizu-
ję. Życie aktora składa się z różnych etapów, w każdym 
z nich mogę rozwijać swoje umiejętności. Staram się  
z tej różnorodności czerpać jak najwięcej, podejmu-
ję się każdych wyzwań. Mam też świadomość, że 
pewnych ról już nie zagram, a niektórych jeszcze nie. 
Trwam w oczekiwaniu na to, co jeszcze może się zda-
rzyć. Nie chciałbym się zamykać, bo mimo wszystko 
jeszcze mi się chce. Wracając do pytania, wszystko co 
mnie zaskoczy, sprawia mi przyjemność. W moich dzia-
łaniach przyświeca mi myśl jednego z filozofów: „Zo-
bacz, zdziw się, zadaj pytanie...”

Najważniejsza cecha aktora według Ciebie?

O aktorstwie można mówić godzinami. Ostatnio zauwa-
żam ze zdziwieniem, że ważna staje się dyspozycyjność. 
To ona w dużej mierze decyduje o ilości propozycji filmo-
wych, teatralnych. Nigdy nie masz pewności, dokąd dana 
propozycja cię zaprowadzi. Tak było m.in. z rolą doktora 
Stanisławskiego w serialu „Na dobre i na złe” - na początku 
miał to być epizod, a potem zbudowano wokół tej postaci 
szerszy wątek.

Telewizja i udział w produkcjach filmowych sprawia, 
że stajesz się rozpoznawalny, także na ulicy.

Rozpoznawalność bywa nierozerwalnie związana  
z produkcjami, bywaniem w mediach. Zgadzam się  
z teorią, która mówi, że najpierw aktor walczy o uzna-
nie środowiska, potem o rozpoznawalność twarzy, a 
następnie o kojarzenie twarzy ze swoim nazwiskiem, 
a nie tylko rolami. Ja jestem niewątpliwie na etapie 
„rozpoznawalności twarzy”. Zdarzają mi się sytuacje 
na ulicy, czy w sklepie, kiedy przechodnie zatrzymują z 
pytaniem: „czy Pan to Pan?”. To jest miłe, ale nie najważ-
niejsze w tym zawodzie.

A odbierasz telefony, z propozycjami udziału w pro-
dukcjach, czy też sam stajesz do castingów?

Obecnie w przypadku mniejszych produkcji częściej od-
bieram telefony, które są propozycjami konkretnej współ-
pracy. Jednak nadal jestem również zapraszany do udzia-
łu w castingach, albo też sam się zgłaszam. Nie mam przy 
tym problemu, jeśli ktoś okaże się ode mnie lepszy.

W Twoim dorobku brakuje mi monodramu, nie cią-
gnie Cię do tej formy?

Ależ oczywiście, że ciągnie. Cały czas jednak mam w gło-
wie myśl, że wiele elementów składa się na dobry mono-
dram: odpowiedni czas, temat i czy w danej roli jestem  
w stanie skupić uwagę ludzi na sobie. Teatr jest dialogiem, 
więc swoją kreacją na scenie chciałbym zawsze trafiać do 
odbiorcy i oddziaływać na niego. Dlatego wciąż szukam 
interesującej literatury.

Jesteś związany z Częstochową, jednak pochodzisz  
z Bytomia. Trafiłeś do nas z powodu pracy?

Tak, to jest potwierdzenie tezy o wędrownym losie akto-
ra. Zanim trafiłem do Częstochowy, grałem w Chorzowie  
i Bielsku-Białej. Ściągnęła mnie tu chęć współpracy z Tade-
uszem Kijańskim, ówczesnym dyrektorem Teatru im. Ada-
ma Mickiewicza. Tak mi się spodobało, że w Częstochowie 
mieszkam do tej pory, a w częstochowskim teatrze praco-
wałem, z przerwą na Teatr Wyspiańskiego w Katowicach, 
w sumie 15 lat.

W tamtym czasie byłeś ulubieńcem częstochowskiej 
publiczności, chodziło się do teatru, bo grał Ślosarski. 
Prawdziwym hitem była Twoja rola w „Jabłku” Verna 
Tiessena w reż. Tomasza Dutkiewicza. 

„Jabłko” rzeczywiście było ważnym dla mnie spektaklem, 
mocno wpłynęło na to, co robię i jak. Grałem dojrzałego 
faceta, który jest spełniony w swojej pracy, ma żonę, ko-
chankę i mierzy się z ważnymi decyzjami. Starałem się 
być w tej roli wiarygodny i publiczność chyba to doceniła, 
również recenzenci. Za rolę w tym spektaklu dostałam 
„Złotą maskę”. Grając ten spektakl miałem też przeko-
nanie, że to co robię, oddziałuje na publiczność w życiu 
realnym. Spektakl poruszał problem nowotworowy i sły-
szałem, że niektóre Panie, po obejrzeniu spektaklu, decy-
dowały się na badanie piersi. Wtedy poczułem, że robię 
coś ważnego.

A teraz jaką rolę odgrywa Częstochowa w Twoim 
życiu?

Różne myśli chodzą po głowie, co jakiś czas ktoś mnie 
namawia na przeprowadzkę do Warszawy. Jednak nie 
odczuwam takiej potrzeby. To miasto – Częstochowę 
- postrzegam jako dom. Z niego wyjeżdżam do pra-
cy, ale też tu wracam, by ładować baterie. Tu czuję się 
swojsko. Ludzie uśmiechają się tu do mnie na ulicy. 
Podoba mi się to, że tak dużo dzieje się w Alejach. 
Pojawiam się w nich po pracy, głęboko oddycham  
i robi mi się błogo. Częstochowa daje mi wewnętrzny 
spokój. 
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{ WARSZTATY }

„Willa Kreatywnych Działań” 
to pomysł na ciekawe i twórcze 
lato. Pakiet kilkunastu warsz-
tatów, które pozwolą młodym 
spróbować swoich sił w teatrze, 
tańcu, graffiti, fotografii, filmie, 
projektowaniu, artystycznej 
stolarce i innych aktywno-
ściach. To już piąta edycja tego 
projektu i tradycyjnie jest on 
skierowany przede wszystkim 
do uczniów szkół ponadgim-
nazjalnych oraz studentów,  
a wstęp na wszystkie zajęcia jest 
nieodpłatny. W tym roku jednak 
zmienia się miejsce, bo warszta-
ty będą się odbywać w Ośrod-
ku Promocji Kultury „Gaude 
Mater”. Dodatkowo wszystkich 
chętnych czeka filmowa podróż 
po dziejach kinematografii oraz 
muzyczny finał. Zapisy już trwa-
ją - warto się spieszyć, bo liczba 
miejsc jest ograniczona.   

W tym roku „Willa Kreatywnych 
Działań” zaczyna się od   warszta-
tów streetartowych (10-12.07) 
, gdzie uczestnicy własnoręcznie 
stworzą szablony i przy ich po-
mocy namalują mural w centrum 
Częstochowy. Tematem zajęć, jak 
i powstałej pracy, będzie szeroko 
rozumiana „praca wspólna”. Przed 
częścią praktyczną warsztatowi-
cze poznają bliżej specyfikę graffi-
ti zaangażowanego społecznie, na 
przykładzie działań grupy 3Fala. 
Zajęcia poprowadzi założyciel tej 
formacji  Dariusz Paczkowski. Na-
stępnego dnia Agnieszka Kokow-

ska zaprosi zainteresowanych  
na  zajęcia filmowe (13-15.07).  
Będzie to szansa, by poznać pod-
stawy budowania scenariusza, 
sztuki operatorskiej oraz montażu,  
a także zobaczyć triki, które  po-
zwolą lepiej wykorzystywać apa-
raty i kamery. Ponieważ jednak 
najlepiej uczyć się przez działania 
praktyczne, to uczestnicy zajęć na 
finał warsztatów przygotują swój 
wspólny, krótki film.

Miłośnicy recyklingu z pewnością 
zainteresują się  warsztatami  
z eko designu (20-21.07).  Będą  
oni  mogli z Jolantą Florczyk 
stworzyć wyjątkową strefę wypo-
czynku. Warsztatowicze, zgodnie 
z zasadami upcycling, zero waste 
i slow fashion, razem zaprojektu-
ją i wykonają pufy, siedziska oraz 
stoliki z materiałów recyklingo-
wych. Jedynym ograniczeniem 
jest tu wyobraźnia uczestników, 
bo w ten sposób można wy-
kreować prawie wszystko. Jeśli 
jednak komuś za mało będzie 
takiej gimnastyki manualnej, to  
24 lipca wystartują  warsztaty 
stolarki artystycznej  z Wióry 
lecą. Ten znany warszawski ko-
lektyw, który do pracy w drewnie 
zdążył już przekonać pół Polski, 
pokaże, że każdy z łatwością może 
samodzielnie coś obrobić „fizycz-
nie”. Wytłumaczy, jak ciąć, piłować, 
heblować, wkręcać i wbijać kołki, 
by ze smakiem i wyczuciem este-
tyki stworzyć swoje własne „małe 
dzieło sztuki użytkowej”. 

W wakacyjnym pakiecie warsz-
tatów znajdzie się też coś dla 
fanów hip-hopu. Popularny czę-
stochowski MC Mikser w ramach  
zajęć z rymowania (3.08)  będzie 
podpowiadał, jak łapać rytm słów 
i zachować ich ciężar. Aleksan-
dra „Paola” Magnus w trakcie  
warsztatów tańca  skupi się  
z uczestnikami na pracy nad po-
lepszaniem pamięci ruchowej, 
zwiększaniem świadomości wła-
snego ciała oraz przyzwyczaja-
niem go do różnych form ruchu. 
Jednym słowem, 8 sierpnia za-
powiada się ostry, hip-hopowy 
trening techniki tanecznej, koor-
dynacji i kreatywności. Z kolei na  
warsztatach z produkcji mu-
zycznej (10.08)  uczestnicy po-
znają podstawowe zagadnienia 
związane z kompozycją, aranżacją 
i podstawową obróbką nagrań 
dźwiękowych. Przede wszystkim 
jednak przekonają się, jak wy-
gląda praca z artystami podczas 
tworzenia „hitów”. Instruktorem 
będzie tu Zbylu - warszawski pro-
ducent współpracujący z takimi 
raperami, jak m.in.: Tede, Numer 
Raz, Eldo, HIFI Banda, Duże Pe czy 
Solar/Białas. 

Podczas tegorocznej edycji 
„Willi Kreatywnych Działań” od-
będzie się również kolejna od-
słona  warsztatów miejskich 
„Spacerownik” (9-11.08). To za-
jęcia interdyscyplinarne, oparte na 
twórczym wykorzystaniu różno-
rodnych umiejętności artystycz-

nych. Punktem wyjścia jest Czę-
stochowa, jej historia, ale również 
osobiste i subiektywne opowieści 
i tajemnice z nią związane. Przez 
pierwsze dwa dni zajęć uczestni-
cy warsztatów będą odczytywać 
miasto na nowo. Odkrywać miej-
sca, które na co dzień mijają w po-
śpiechu i właściwie ich nie zauwa-
żają. Kolejny etap to kolektywna 
praca twórcza. Uczestnicy będą 
tworzyć projekt, bazując na tym, 
czego udało im się dowiedzieć  
i co odkryć. Nie ma tu narzuco-
nych formatów - uczestnicy „Spa-
cerownika” będą mogli sięgnąć 
zarówno po sztuki wizualne, 
fotografie, słowo pisane, akcje 
artystyczne, jak i po nowe media 
czy inne środki twórcze. Istotne 
jest jedynie, by ich działanie na-
mawiało innych mieszkańców do 
lepszego poznania Częstochowy. 
Merytorycznym wsparciem bę-
dzie tu Juliusz Sętowski, który 
kieruje Ośrodkiem Dokumentacji 
Dziejów Częstochowy Muzeum 

Częstochowskiego. Na swoistą 
podróżą w czasie zapowiadają 
się również  warsztaty historycz-
no-fotograficzne (17-18.08)   
z Wojtkiem Mazanem. Te dwu-
dniowe zajęcia fotograficzne będą 
uczyć metod i technik pracy lokal-
nego badacza historii, a następnie 
pozwolą wykreować własną opo-
wieść o przeszłości, w oparciu o ma-
teriały audiowizualne. W ten sposób 
każdy uczestnik warsztatów stwo-
rzy swoją własną artystyczną wypo-
wiedź bazującą na archiwaliach. 

Wszyscy, którzy marzą o wy-
stępach na scenie, powinni za-
interesować się  warsztatami 
teatralnymi (21-25.08). Dzięki 
pracy z Marcinem Wąsowskim 
będą mieli oni szansę poćwiczyć 
techniki  improwizacji, a dodat-
kowo podnieść poziom swojej 
kreatywności, świadomości ciała  
i słowa oraz stać się bardziej 
otwartym na otaczający świat. To 
będzie intensywne pięć dni tre-

ningu zdolności aktywnego słu-
chania, sensownego mówienia, 
dokonywania szybkich wyborów i 
przede wszystkim pracy w grupie. 
Natomiast ci, którym marzy się 
kariera pisarza, nie mogą przega-
pić wizyty w Częstochowie Wita 
Szostaka i jego  zajęć literackich 
(26.08). Autor „Stu dni bez słońca” 
podczas pracy z warsztatowicza-
mi skupi się na dwóch sprawach. 
Pierwsza to podglądanie innych 
pisarzy - na przykładzie wybra-
nego fragmentu tekstu będzie 
rozmawiał z uczestnikami warsz-
tatów o technikach narracyjnych,  
o roli narratora i o tym, co można 
zyskać przez pozorną niezdar-
ność. Drugą kwestią będzie praca 
nad przygotowanymi wcześniej 
przez uczestników krótkimi frag-
mentami prozy, połączona z roz-
mową o roli języka, wyborach 
pisarskich i strategiach opowieści.

Na koniec lata Maciej Salamon za-
prosi młodych grafików na  warsz-

taty projektowania plakatów  
(1-2.09)  i postara się przekonać 
ich, że plakat jest nie tylko nośni-
kiem reklamowym, ale może mieć 
realny wpływ na rzeczywistość, 
poruszać ważne problemy spo-
łeczne oraz zmieniać otoczenie 
wokół nas. Każdy z uczestników 
warsztatów wykona własnoręcznie 
dziesięć sztuk zaprojektowanego 
przez siebie plakatu i rozwiesi je w 
przestrzeni naszego miasta. W ten 
sposób warsztatowicze podzielą 
się ważnymi dla nich tematami.  
 
Dodatkowo w prawie każdy czwar-
tek wakacji będzie można w OPK 
„Gaude Mater” zobaczyć  filmy 
dokumentalne z cyklu „The Story 
of Film – Odyseja filmowa”. Cykl 
składa się z 14 części i obejmuje 
12 dekad historii kina dziejącej się 
na 6 kontynentach. Jego niezwy-
kłość polega na tym, że to bardzo 
subiektywna opowieść Marka Co-
usinsa, irlandzkiego reżysera, wy-
bitnego krytyka filmowego i wiel-

kiego miłośnika kina. Ekipa „The 
Story of Film” odwiedziła kluczowe 
dla rozwoju sztuki filmowej miej-
sca i przeprowadziła wywiady z jej 
wielkimi osobowościami, wśród 
których znaleźli się m.in. Stanley 
Donen, Gus van Sant, Lars von 
Trier, Roy Andersson, Claire Denis, 
Bernardo Bertolucci, Robert Towne 
czy Jane Campion. 

Te bardzo intensywne wakacje  
z „Willą Kreatywnych Działań” za-
kończą się  3 września  muzycz-
nym oddechem, czyli koncertem 
przedstawicieli częstochowskiej 
hip-hopowej sceny: Sensiego oraz 
Wszystko Jasne. Będzie to szansa, 
by chwilę odsapnąć po tym mara-
tonie zajęć twórczych.  af

Wstęp na zajęcia jest wolny, liczba miejsc 
ograniczona. Formularz zgłoszeniowy można 
pobrać ze strony: gaudemater.pl, a następnie 
dostarczyć go do Ośrodka Promocji Kultury 
“Gaude Mater” (ul. Dąbrowskiego 1)  

WAKACJE 
DLA KULTURALNIE 

NIENASYCONYCH
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{ FESTIWAL }

Mamy dziś spory sentyment do XX-lecia między-
wojennego. Lubimy muzykę, literaturę, modę  

i sztukę z tego okresu. To był wyjątkowy czas, 
gdy z jednej strony rodziła się właśnie nowo-
czesność, a z drugiej świat jeszcze nie pędził 
jak szalony. Więcej było okazji, by na chwilę 

przysiąść w kawiarni i porozmawiać z bliskimi, 
posłuchać muzyki, czy poczytać papierową 

gazetę. 8 lipca już po raz czwarty wyruszamy 
w podróż w czasie właśnie do tamtego świata. 

Wszystko dzięki Festiwalowi Retro Częstochowa 
i zaproszonym muzycznym gwiazdom. JEDNYM OKIEM DARIUSZ DĄBROWSKI

G łówną atrakcją tegorocznej edycji festiwalu bę-
dzie koncert poświęcony Antoniemu Fertnerowi 
- urodzonemu w Częstochowie aktorowi kome-
diowemu, znanemu z dziesiątek ról filmowych  
i teatralnych. „Zapomniana melodia”, „Robert i Ber-

trand”, „Ada! To nie wypada!”, „Włóczęgi” czy „Antoś po raz pierwszy  
w Warszawie” to tylko drobny wycinek jego dorobku, a filmy, w któ-
rych występował, przeszły do historii polskiego kina. Podczas kon-
certu w reżyserii i według scenariusza Marzeny Kopczyńskiej-Urlich  
i Michała Gawlicza usłyszymy szlagiery inspirowane jego postacią.  
Z towarzyszeniem zespołu Makabunda, zaśpiewają je popularni 
polscy artyści: Joanna Kołaczkowska, Krzysztof Tyniec, Marcelina, 
Monika Dryl, Waldemar Kasta, Piotr Cyrwus oraz Bohdan Łazuka. 
Choć poruszają się oni w dość odmiennych artystycznych stylisty-
kach, to wspólnie stworzą widowisko na długo zapadające w pa-
mięć. Piosenki, anegdoty, układy taneczne, fragmenty filmów oraz 
multimedialne animacje przeniosą nas wraz z Fertnerem w świat, 
który znamy ze „Starego Kina”.

Wcześniej, w repertuarze z XX-lecia międzywojennego zobaczymy 
Dariusza Kordka, lubianego aktora i wokalistę. Sławę przyniosła 
mu rola w serialu „W labiryncie” oraz w filmie Władysława Pasikow-
skiego „Kroll”. Potem przyszedł czas na musical i rolę w kultowym 
spektaklu Janusza Józefowicza „Metro”. Od wielu lat występuje na 
deskach teatralnych w całej Polsce. Obecnie można go zobaczyć  
w takich produkcjach jak „Bodo musical”, „Mężczyzna idealny”, 
„Przebój sezonu”, „Randka w ciemno na dwie pary”.

Kolejny raz na Festiwalu Retro zawita również wykonawca z zagra-
nicy. W tym roku będzie to zespół Moussu T e Lei Jovents z Marsylii. 
Grupa zagra po raz pierwszy w Polsce i z pewnością podbije serca 
częstochowian, tak jak pokochała ją publiczność m.in. Festiwalu 
Womad w 2006 r. oraz setek innych festiwali na całym świecie. Twór-

PRZEDWOJENNY 
SZYK I WDZIĘK

czość Moussu T to świat muzyki lat 30. XX w. francuskiej Marsylii, 
miasta, które gwarantuje najwyższą muzyczną klasę i jakość. Zespół 
zbierał doskonałe recenzje w magazynach „Songlines” i „fRoots”,  
 ich albumy znalazły się w zestawieniach najlepszych płyt w „The 
Telegraph” i „The Independent”.  

Tradycyjnie po koncertach na Placu Biegań-
skiego czeka nas afterparty, które tym razem  
w Klubie Tori (ul. Racławicka 2) poprowadzi War-
szawska Orkiestra Sentymentalna. Jest to wyróż-
niony na 18. konkursie Polskiego Radia „Nowa 
Tradycja” zespół, rozsmakowany w dawnych melodiach Warszawy  
(i nie tylko), kontynuujący tradycję rewiowych wykonań utworów 
tanecznych i sentymentalnych. Oprócz muzycznych atrakcji podczas 
Festiwalu Retro będzie można również podziwiać pokazy tańca lin-
dy-hoop, skorzystać z przejażdżki zabytkowymi rowerami, obejrzeć 
auta z Częstochowskiego Automobilklubu, poszukać skarbów na tar-
gu staroci czy uwiecznić te wspaniałe chwile w przedwojennej foto-
budce. Będą też specjalne atrakcje w stylu retro dla dzieci.

Czarujące XX-lecie międzywojenne to piękne stroje, przedwojenne 
samochody oraz oryginalny szyk i wdzięk. Dlatego tak lubimy tam 
wracać, choćby we wspomnieniach. 8 lipca na Plac Biegańskiego  
w ramach Festiwalu Retro usłyszymy najpiękniejsze szlagiery tam-
tych czasów w wykonaniu prawdziwych gwiazd estrady. Zapraszamy 
w podróż do najbardziej fascynującego okresu ubiegłego wieku.  af

Program:
14:00 – 20:00  Bicykle - animacje
14:00 – 20:00  Retro ścianka
16:00 – 18:00  Animacje dla dzieci
15:30 – 17:00  Animacje sportowe
17:15 – 18:15  Koncert Dariusza Kordka
18:30 – 19:45  Koncert Moussu T E Lei Jovents
20:10 – 22:00  KONCERT – Wieczór 
  z Antonim Fertnerem
22:30 – 01:00  Afterparty: Warszawska Orkiestra 
  Sentymentalna

Festiwal RETRO CZĘSTOCHOWA
RETRO

8 LIPCA

TYNIEC                   CYRWUS

DRYL   KOŁACZKOWSKA

ŁAZUKA                   KORDEK
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{ PRACOWNIE }

Gawroński tak opowiada  
o swoich pasjach: Dwie moje 
podstawowe używki to po-
dróże i fotografia. Trudno się 
przyznać, ale jestem od nich 
uzależniony przynajmniej od 
roku 2002, gdy wstąpiłem do 
Fotoklubu Jurajskiego, prowa-
dzonego przez Janusza Miel-
czarka. Wtedy to, wracając  
z dalekich podróży, z poszuki-
wacza przygód stawałem się 
poszukiwaczem światła. Później 
w moich pracach fotograficz-
nych zagościł człowiek, a wła-
ściwie jego portret. W swoich 
realizacjach próbuję nawiązać 
do stylistyki dzieł XVI-wiecznych 

malarzy holenderskich. Mogę 
powiedzieć, że moje zdjęcia 
portretowe to swoista wędrów-
ka do portretu „prawdziwego”, 
w trakcie której staram się opo-
wiedzieć o konkretnym człowie-
ku, o jego charakterze i osobo-
wości. Nie zamykam jednak 

swojej twórczości w portrecie  
i fotografii podróżniczej. Dobrze 
czuję się zarówno w reportażu, 
jak i w zdjęciach wykonywa-
nych w technice monotypii czy 
freelensingu. 
Portretowa twórczość Gaw-
rońskiego jest mocno nasy-
cona literackimi i malarskimi 
konotacjami, często odwołuje 
się dodatkowo do baśnio-
wego klimatu. Dzięki temu 
portretowana postać zaczyna 
funkcjonować w zupełnie no-
wym, artystycznym kontek-
ście. Fotografik nadaje tym 
podobiznom charakter kon-
ceptualny i wyobrażeniowy. 

CO W SZTUCE?

Fotograficzna twórczość 
Dariusza Gawrońskiego to 

z jednej strony ciągle powiększa-
jąca się galeria artystycznych 

portretów, znanych i nieznanych 
częstochowian, a z drugiej doku-

mentacja górskich wypraw np. 
w Alpy, Karpaty czy Himalaje. 

Jednak ostatnio fotografia 
turystyczna coraz wyraźniej 

ustępuje pola kreacjom 
portretowym, które  

doceniane są na całym 
świecie.

Czyni to nie tylko przez kostiu-
my, zaaranżowaną przestrzeń 
tła, symboliczne rekwizyty, ale 
też przez konsekwentnie uży-
wane, miękkie, leonardowskie 
światło o złocistym poblasku. 
Wchodząc w dialog z klasycz-
nymi konterfektami autorstwa 
Breugla, Rafaela, Leonarda da 
Vinci, Rembrandta, Vermera 
van Delf, Holbeina czy Durera, 
Gawroński tworzy interesują-
ce „wcielenia” portretowanych.  
Natomiast w swoich auto-
portretach, o delikatnym 
ironicznym zabarwieniu, ar-
tysta przedstawia siebie jako 
warszawskiego cwaniaczka 
z cegłą w dłoniach i zapałką 
w zębach lub fotografa ob-
juczonego ciężkim wieńcem 
kilkunastu aparatów różnych 
marek. Udowadnia w ten spo-
sób, że ma świetne poczucie 
humoru oraz dystans do sa-
mego siebie i swojej pasji. 
Można powiedzieć, że Gaw-
roński jest prawdziwym kolek-
cjonerem nagród. Zdobywa 
je w wielu prestiżowych, mię-
dzynarodowych konkursach. 
Do tych najcenniejszych na-
leżą: złoty medal na Festiwalu 
Fotograficznym w Shenzen  
w Chinach (2015), złoty medal 
PSA w konkursie DAF India  
w Kalkucie (2016), srebrny me-
dal PSA w konkursie fotografii 
portretowej w Plovdiv Bułga-
ria (2016), złoty medal oraz 

wyróżnienie w Międzynarodo-
wym Konkursie Photomagie 
w Bośni i Hercgowinie (2016), 
złoty medal w Międzynaro-
dowym Konkursie Contrast  
w Bośni i Hercegowinie (2017). 
Równocześnie realizuje on 
wiele projektów ze swoimi 
wychowankami,  w ramach 
warsztatów fotoklubu IX Li-
ceum Ogólnokształcącym 
im. Cypriana Kamila Norwida  
w Częstochowie. Warto wy-
mienić tu kilka z nich: „Mor-
talesi”, „Jeden dzień z życia 

ryneczku na Wałach Dwernic-
kiego”, „Industrialna Często-
chowa”, „Zabawy ze światłem 
zastanym”. Ostatnio przepro-
wadził też sesję zdjęciową 
z podopiecznymi Fundacji 
„Oczami Brata”, w ramach za-
dania „(Nie)pełnosprawni - ak-
tywni kulturalnie”. Artysta na 
każdym kroku udowadnia, że 
„warto być zawodowym ma-
rzycielem...”.                Marian Panek

ŚWIAT FOTOGRAFII 
DARIUSZA 

GAWROŃSKIEGO

DIONIZOS – ŚLAD MITU 

W 2014 roku Miejska Galeria Sztuki w Częstochowie prezentowała 
na wystawie „Dionizos – współczesna odsłona mitu” kilkadziesiąt 
świetnych dzieł odnoszących się do doświadczenia dionizyjskiego 
we współczesnym świecie. W tym roku motyw Dionizosa wraca –  
w nowej realizacji i pod nowym tytułem - jako wystawa przygotowana 
wspólnie przez Miejską Galerię Sztuki w Częstochowie i Galerię Rotes 
Haus w Meersburgu nad Jeziorem Bodeńskim. To kolejna opowieść  
o doświadczeniu dionizyjskim w nowoczesności. Siła życia, transgre-
sje, metamorfozy, ekstatyczność - oto w największym skrócie wątki 
tematyczne tej ekspozycji. Wystawa jest realizacją na styku sztuki  
i antropologii kultury, jej ścieżkę zwiedzania i interpretacji wyzna-
czają krótkie teksty i komentarze (zaczerpnięte m.in. z książki Karla 
Kerenyi’ego „Dionizos”). To narracja słowno-wizualna.
Po prezentacji w galerii w Meersburgu, teraz w Częstochowie zawi-
sną znakomite dzieła polskich artystów m.in.: Jana Lebensteina, Jacka 
Sempolińskiego, Jerzego Tchórzewskiego, Marii Jaremy, Mirosława Si-
korskiego, Natalii Bażowskiej, Jacka Waltosia, obok dzieł niemieckich 
twórców, m.in. Otto Dixa, Waltera Stohrera, Markusa Lupertza. Wysta-
wę przygotowały kuratorki: dr Barbara Major z MGS i Heike Frommer 
z Rotes Haus.

Wernisaż wystawy, Miejska Galeria Sztuki w Częstochowie, 
14 lipca, godz. 18.00

DEFEKT
Anita Owsianna jest absolwentką Wydziału Sztuki na Akademii  
im. Jana Długosza w Częstochowie oraz Wydziału Edukacji Artystycz-
nej na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu. Obecnie żyje i pra-
cuje w Poznaniu. Tworzone przez nią obrazy-kolaże to ekspresja jej 
osobowości. Formalnie stonowane – oparte na bielach i szarościach, 
z kontrastową czernią - są bardzo emocjonalne, intuicyjne i osobiste. 
Kolaż pozwala jej na wprowadzanie elementów zaburzających, defek-
tów właśnie, w harmonijną całość. To rodzaj transgresji otwierającej 
widza na nowe doświadczanie sztuki. W cyklu „Defekt” artystka szuka 
syntezy rzeczywistości. Sięgając po abstrakcję, odnajduje konkret - 
nasze człowieczeństwo: ból, strach, samotność i odmienność. 

Wernisaż wystawy, Miejska Galeria Sztuki w Częstochowie, 
27 lipca, godz. 18:00  

Natalia Bażowska,  „Kiełkowanie”
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{ LOKALNE GRANIE }{ KUŹNIA TALENTÓW }

Magda Fijołek: Co się stało z Twoją lo-
dówką? 
Przemek Piekarski: Trafiła do knajpki na kra-
kowskim Kazimierzu. Dwa lata temu, kiedy 
tam byłem, wciąż stała na barze. Bardzo lu-
bię, kiedy projekt jest realizowany w jakiejś 
przestrzeni i staje się sztuką użytkową. Na-
biera wtedy jeszcze większego sensu.

Trzeba przyznać, że jesteś wszechstron-
nym twórcą. W 2014 roku nakręciłeś film 
„Chimera”, który otrzymał III nagrodę 
w XV edycji konkursu na film amatorski 
„Częstochowa w kadrze”…
To był 29-sekundowy eksperymentalny ko-
laż wideo - inspirowany Częstochową. Łą-
czył ze sobą formy i sytuacje, które nie mia-
łyby możliwości zaistnieć w rzeczywistości. 

Teraz ilustracje do podręcznika dla stu-
dentów prawa…
Wyniknęło to z realizacji zlecenia dla wy-

dawnictwa z Bielska Białej. Chciało ono 
wydać podręcznik, który przedstawiałby 
scenariusze związane z jednym konkret-
nym miejscem, fabuła była stworzona pod 
kątem wakacji i wypadków, które wtedy 
mogą się wydarzyć. Każda z tych sytuacji 
miała być przedstawiona w formie komiksu. 
Po wydaniu tej książki wydawnictwo zgłosi-
ło ją do konkursu.

To chyba nie było łatwe zlecenie?
Rzeczywiście przełożyć język prawniczy na 
obraz, to była ciężka sprawa. Przyznaję, że 
teraz odpoczywam od tego projektu. Tym 
bardziej, że tworzyłem komiks po godzinach 
swojej pracy zawodowej, przez pięć miesię-
cy. W komiksie nie chciałem odtwarzać scen 
dosłownie, posługiwałem się obrazowością. 
Najpierw było planowanie i szkice, potem 
komponowanie. 

Czy ta różnorodność świadczy, że wciąż 
poszukujesz swojej drogi?
Prawdę mówiąc spędza mi to sen z powiek. 
Tym bardziej, że moi koledzy mają już do-
pracowane stylistyki, formy. Nachodzą 
mnie czasem myśli, żeby się wreszcie na 
coś zdecydować, wyspecjalizować w czymś. 
Ale później stwierdzam, że skoro ta różno-
rodność pracy twórczej sprawia mi przy-
jemność, to czemu coś zmieniać. Dlatego 
daję sobie jeszcze czas. Nie mam zamiaru 
na razie się ograniczać, a spójność portfolio 
niech przyjdzie w odpowiednim momencie.

Co jeszcze masz na koncie?
Kręci mnie informacja wizualna, zresztą 
zajmuję się nią zawodowo. Komunikacja 
poprzez obraz, przekazanie informacji  
w formie graficznej, przy pomocy różnych 
środków przekazu - to kierunek, z którym 

wiążę swoją przyszłość. Równocześnie jest 
to też moja pasja. Większość rzeczy, która 
nas otacza, jest informacją wizualną: plany 
miasta, systemy informacji na dworcach, in-
strukcje. Pociąga mnie użyteczność dla in-
nych, która może powstać w wyniku mojej 
pracy.

Co dalej?
Chcę się rozwijać, tworzyć jak najwięcej i nie 
ograniczać się. Moim celem jest praca twór-
cza jako freelancera. Stąd też zdobywanie 
doświadczenia na różnych polach sztuki. 

Jakie Twoje projekty wkrótce możemy 
zobaczyć?
Zaprojektowałem i wykonałem mural na 
częstochowskiej Klinice Weterynaryjnej. 
Mam nadzieję, że wraz z grupą znajomych: 
Maćkiem Polakiem, Czarkiem Łopacińskim 
i Szymonem Golisem,  stworzymy kolejny 
podczas Festiwalu Dekonstrukcji Słowa 
„Czytaj!”. To zresztą nie będzie nasza pierw-
sza wspólna realizacja, w zeszłym roku przy-
gotowaliśmy wystawę projektów książek 
nieistniejących „Widmowe okładki”.

Inspirujesz się pracą innych grafików?
Wyznaję zasadę, żeby interesować się jak 
najmniej tym, co robią inni. Staram się być 
jak najbardziej oryginalny i polegać na swo-
ich pomysłach. Czasami w związku z takim 
podejściem czuję się jak ignorant. Szcze-
gólnie, kiedy jestem na jakimś zjeździe śro-
dowiskowym i przekonuję się, że nie znam  
90% ludzi w nim uczestniczących. A nie inte-
resuję się ich pracami, żeby podświadomie 
nie chłonąć, nie czerpać od nich. Inspirując 
się innymi, nie czułbym się w pełni autorem 
swoich prac. To na pewno cięższa droga, ale 
dająca według mnie więcej satysfakcji.

Pierwszy raz 
usłyszeliśmy o nim 
w 2013 roku, kiedy 
zaprojektowana przez 

niego lodówka znalazła się 
wśród wyróżnionych 
w konkursie Red Bull Curates: 
Canvas Cooler. 
W maju tego roku zestaw 
dwudziestu pięciu historii 
komiksowych i plakat-obwoluta, 
stworzone przez niego 
do książki „Kazusy. Prawo 
Karne”, zostały nagrodzone 
w konkursie „Najpiękniejsze 
Książki Roku 2016” 
przez Polskie Towarzystwo 
Wydawców Książek. 
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Tak to się zaczynało. Był rok 1995, grupa ludzi 
na deskorolkach jeździła na tzw.  „miejsców-
ce na Biegana”. Nieopodal kolejna grupka 
obserwowała skejtów z ciekawością i też 
prezentowała się bardzo specyficznie: szero-
kie spodnie, grube bluzy z kapturami, czapki  
z daszkiem i głośno grający lokalny rap z bo-
omboxa (czyli przenośnego magnetofonu 
kasetowego). Pozytywni, uśmiechnięci, mło-
dzi ludzie żyjący swoją pasją. W takiej sceno-
grafii rozwijała się nowa subkultura w Polsce, 
tak powstawała lokalna scena hip-hopowa. 
Dziś, choć hip-hop jest już powszechny, po-
pularny i doceniany to niestety na ulicach 
rzadko można  dostrzec podobne obrazki.  
Żeby opisać początki lokalnej sceny w na-
szym mieście, należałoby napisać książkę  
i dołączyć do niej wiele nagrań. Ja postaram 
się tutaj jedynie naświetlić jej korzenie. Wska-
zać tropy. Hip-hop w Częstochowie narodził 
się już pod koniec lat 80. XX wieku. Podobnie 
jak w całej Polsce, przybył do nas głównie  
z USA, poprzez anteny satelitarne. To dzięki 
nim MTV i inne zachodnie kanały muzyczne 
zaraziły nas rapem. Wkrótce potem hip-hop 
rozlał się po kraju dzięki pirackim kasetom 
magnetofonowym i VHS. Wszystko to wywo-
łało duże zmiany na muzycznej mapie Polski, 
a Częstochowa odgrywała w tej rewolucji 
ważną rolę. 

Wszyscy byli wtedy bardzo kreatywni.  
W świecie bez Internetu, smartfonów i po-
wszechnego dostępu do muzyki, trzeba było 
się sporo nakombinować, by rozwijać swoją 
pasję. B-boye zdzierali kasety wideo, ucząc się 
nowych kroków. Rapowe taśmy magnetofo-
nowe zrywały się od ciągłego odtwarzania, 
jednak teksty znało się na pamięć. Pierwsze 
kulawe rymy pisano do „pożyczonych” ame-
rykańskich bitów. Trudny dostęp do mate-
riałów był przeszkodą, ale dzięki niemu pa-
nował duch dzielenia się. Pożyczaliśmy sobie 
wszystko i w  ten sposób poznawaliśmy coraz 
to nowsze hip-hop rejony. To wszystko tylko 
nas nakręcało i wtedy każdy działał z pasją. 
Hip-hop rozwijał się w naszym mieście wielo-
torowo. Od zawsze bardzo mocny był lokalny 
breakdance – Rafson i Snake należeli do ogól-
nopolskiej formacji „Ready To Battle” i  osiągali 
sukcesy, także za granicą. Grupy graffiti, WR 
czy TOYE, pozostawiały po sobie trwały ślad 
na wielu ścianach, garażach i innych miej-
skich elewacjach. Oczywiście działały też 
pierwsze składy rapowe, jak Sa-Prize, Masakra 
Sqad/Południowy Park, czy nieco późniejsze 
Sektor B oraz grupa 1000. Oczywiście raperzy 
nie mieli wtedy dostępu do profesjonalnego 
studia nagrań. Każdy pisał i nagrywał naj-
prostszymi, domowymi metodami, ale naj-
ważniejsze, że był przy tym autentyczny. Nikt 

nie myślał o hip-hopie jako o sposobie zara-
biania pieniędzy. Najważniejsza były zajawka 
i nasza mała społeczność, która wspierała się 
wzajemnie. Były to czasy, gdy każdy każdego 
znał. W mieście odbywało się  wiele koncer-
tów, na których fani rapu mogli się spotykać, 
wymieniać doświadczenia i przede wszyst-
kim wspólnie posłuchać częstochowskich 
zespołów. Organizowano wtedy koncerty 
największych gwiazd polskiego rapu oraz cy-
kliczne „HIP HOP Debiuty - Rym Częstochow-
ski”. Kultowymi muzycznymi miejscówkami 
były: klub studencki Filutek oraz Klub Wakans 
- niestety oba już nieistniejące. 
Mimo że dziś mało kto pamięta już o sta-
rych czasach, to najważniejsze, że hip-hop 
nadal się tutaj rozwija. Pałeczkę przeję-
ło kolejne pokolenie raperów, takich jak 
Mikser, Sarius, Sensi czy Matis. W Czę-
stochowie działa także Stowarzyszenie 
„Przybij Piątkę”, które stara się kultywować 
i promować hip-hop w rożnych formach. 
Jednak największym bodźcem do przybli-
żenia tej kultury i ukazania jej także „old-
schoolowej formuły”, jest festiwal HIP HOP 
ELEMENTS. Mam nadzieję, że udowadnia 
on dzisiejszym fanom hip-hopu, że z po-
wodzeniem można łączyć stare z nowym. 

Piotr Dziker Chrząstek

KORZENIE LOKALNEGO HIP-HOPU
W PIGUŁCE I SENTYMENTALNIE

DJ HAEM, 2002 r.

1000, 2002 r.

Sektor B, 1997 r.

IDEO, 2003 r.
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Grubson - jest artystą, obok którego nie można przejść obo-
jętnie, charakterystyczna „chrypka”, muzyczne flow oraz przekaz 
sprawiają, że liczba jego fanów wciąż rośnie. W 2003 r. debiu-

tował nielegalem „N.O.C.” (Nowiny Osiedle Hrabowa), a sześć 
lat później wydał pierwszy oficjalny album „O.R.S.”. Od tego 
czasu nagrał kolejne trzy autorskie płyty, współpracował  

z czołówką polskiej sceny hiphopowej i zagrał niezliczona 
ilość koncertów, zazwyczaj w towarzystwie żywych 

instrumentów. Grubson realizuje wiele projektów mu-
zycznych, łączących takie gatunki jak rap, reggae  

i dancehall.

Paluch - raper pochodzący z poznańskiego Piątkowa. 
Były członek zespołu Aifam oraz współtwórca kolektywu 

DIIL Gang i tria Syntetyczna Mafia. Jest jednym z najbar-
dziej pracowitych polskich twórców rapu i niezmiennie 
pozostaje wierny jego oldschoolowej formie. Artysta 
ma własną wytwórnię muzyczną B.O.R. Records,  
w której wydaje wszystkie swoje solowe płyty.  
Jego ostatni album „Ostatni Krzyk Osiedla” został 

wydany w listopadzie 2016 roku i był  promowany 
singlem „OKO”.

KęKę - reprezentant Rado-
mia narobił szumu albumem 
„Takie Rzeczy”, który ukazał się 
w 2013 roku. W świecie pełnym 
nijakich i skrojonych pod 
medialny szablon rapowych 

debiutantów ta płyta mocno 
wyróżniała się i przykuwała 

uwagę. Od tego czasu nagrał dwa 
kolejne albumy, zdobył rzesze fa-

nów i króluje na listach sprzedaży płyt 
w Polsce. Wydana w zeszłym roku płyta 

„Trzecie Rzeczy“ to niewątpliwie najbardziej 
dojrzały i przemyślany krążek w jego dorobku.  
KęKę po raz kolejny mówi o sobie, a tak napraw-
dę trochę o nas wszystkich. Wyjątkowo osobisty, 

momentami autoterapeutyczny charakter jego 
utworów, idzie w parze z ich ogromną popularno-
ścią wśród słuchaczy. 

Hades - na hip-hopowej scenie obecny od roku 
1999. Jego inspiracje muzyczne to zarówno „złota 

era rapu”, jak i nowoczesne połączenia hip-ho-
p’u i elektroniki. Ma na koncie cztery płyty 

z HiFi Bandą, trzy solowe oraz albumy 
nagrane w kooperacji z O.S.T.R  

i Sokołem. Aktualnie artysta promu-
je swój najnowszy materiał „Świa-

tło”, w całości wyprodukowany 
przez holenderską ekipę Killing 

Skills. Ten materiał to dynamiczna, 
zaskakująca mieszanka nowocze-

snego europejskiego brzmienia  
z oryginalnym, surowym i ekspe-

rymentującym rapem Hadesa.

Otsochodzi -  jedna z największych 
nadziei polskiego hip-hopu. Mimo młodego 

wieku (rocznik 1996) jego rap jest bardzo 
stonowany, opanowany i niezwykle auten-

tyczy. Otsochodzi omija banał szerokim 
łukiem, jednocześnie trafnie puentując 

rzeczywistość, w której się porusza. Inteli-
gentne, przemyślane teksty łączy z bardzo 

przyjemnym wyluzowanym flow, co bez 
wątpienia wciąga słuchacza i zachęca do 

sprawdzenia nowych produkcji podpisanym 
jego nazwiskiem. Młody raper posiada  

w dorobku podziemny debiut zatytułowany  
„7” oraz długogrający album pt. „Slam” wydany  

przez Asfalt Records.

Snowgoons - niemiecka grupa producentów hip-hopowych, w skład której wchodzą obecnie: DJ Illegal, 
Deta Gunner, Sicknature i J.S. Kuster. Na ich albumach gościła prawdziwa elita rapowego undergroundu! Współ-

pracowali między innymi z legendarnym nowojorskim duetem M.O.P. filadelifijskim artystą Reef The Lost Cauze 
czy kultowym składem Onyx. Przez lata The Snowgoons zdobywali coraz większą popularność, a ich szczere, 

autentyczne i eklektyczne bity można było usłyszeć na imprezach zarówno w Stanach, jak i w Europie.

JWP/BC - warszawska grupa, wywodząca się ze środowiska graf-
ficiarskiego, która świętuje w tym roku 20-lecie istnienia. Zespół w składzie 

Ero, Kosi, Łajzol, Siwers i Falcon1, promuje przygotowany z okazji jubile-
uszu mixtape „JWP 20”. Jak zawsze w przypadku JWP/BC mamy do czynienia z 
sutą dawką żywiołowej i błyskotliwej rapowej energii, której próbkę można było 

posmakować już na ostatnim studyjnym albumie „Sequel” oraz ich najpopularniej-
szych singlach.  

Hurragun - Hurragun powstał w 2009 roku  
w Częstochowie z inicjatywy raperów Sensiego i Tytsona. 

Produkcją muzyki zajmuje się Mżawski, a za skrecze i cuty 
odpowiedzialny jest Dj Lem. W niedługim czasie do zespołu dołączył 
Wojtas - pionier polskiego rapu, współzałożyciel legendarnego Wzgó-
rza Ya-Pa-3. Brzmienie Hurragunu mocno nawiązuje do wczesnych 

lat złotej ery hip-hopu. Głównymi muzycznymi inspiracjami artystów 
są Funkdoobiest, Cypress Hill czy Eric B. & Rakim. W 2013r., po wydaniu 

dwóch albumów, zespół zawiesił działalność, a jego członkowie skupili się 
na solowej twórczości. Jednak po prawie czteroletniej przerwie i zmianach 

w składzie - Wojtasa zastąpił Matis ze składu CentrumStrona (Diil Gang) - Hur-
ragun wrócił do studia nagraniowego i rozpoczął pracę nad trzecim albumem. 
Jego premiera przewidziana jest na drugą połowę 2017 roku. 

Kultura hip-hop w naszym  
mieście, podobnie jak w całym 

kraju, ma się całkiem dobrze. 
Od lat popularnością cieszą się 

zarówno małe koncerty klubowe, 
jak i wielkie festiwale. Często-

chowski HIP HOP ELEMENTS 
wpisał się wielkimi literami na tej 
ogólnopolskiej, muzycznej mapie. 

Impreza z roku na rok rozrasta 
się i stale ewoluuje. Tegorocz-

na edycja odbędzie się w kilku 
miejscach: na Placu Biegańskiego 

(break dance), w salach „Gaude 
Mater” (warsztaty), w klubie Rura 

(koncerty i afterparty),  
a finałowe koncerty najwięk-
szych gwiazd, tradycyjnie już, 
w Amfiteatrze Miejskim przy 

Promenadzie Czesława Niemena.

Zaczynamy od tańca. W piątek 28 lipca, 
na Placu Biegańskiego, odbędzie się ko-
lejna odsłona „Clash Of The Titans”, czyli 
zawody break dance, organizowane 
przez Stowarzyszenie „Przybij Piątkę” we 
współpracy ze szkołą tańca „Snake Dan-
ce”. Ciekawa propozycja została także 
skierowana do producentów muzycz-
nych, którzy będą mogli uczestniczyć  
w bezpłatnych warsztatach z jednym  
z najlepszych i najbardziej doświadczo-
nych polskich dj’ów - Epromem. Wieczo-
rem zaś festiwal przeniesie się do klubu 
Rura, gdzie scenę rozgrzeją reprezentu-
jący Częstochowę Sensi, warszawiacy 
Otsochodzi i Hades oraz światowy klasyk 
rapu, zespół Snowgoons z Niemiec. 

Drugiego dnia festiwalu, na scenie miej-
skiego Amfiteatru, pojawią się najpopu-
larniejsi twórcy polskiego rapu. Główną 
gwiazdą wieczoru będzie nietuzinkowy 
raper Grubson, który po raz pierwszy 
w Częstochowie wystąpi z akompania-
mentem żywych instrumentów. Bardzo 
ciekawie zapowiadają się również kon-
certy reprezentujących starą szkołę rapu 
JWP/BC oraz bardzo popularnych wśród 
młodzieży KęKę  i Palucha. Nasze mia-
sto na głównej scenie reprezentować 
będzie ekipa mc’s związana z zespołem 
Hurragun (Sensi, Tytson oraz Matis zna-
ny m.in. z Centrum Strony). Za wizualiza-
cje od kilku lat niezmiennie odpowiada 
VJ Van, za gramofonami stanie DJ Lem, 
a całość poprowadzą Mikser oraz Dziker.

W Klubie Rura w piątek i sobotę po kon-
certach tradycyjnie odbędą się after-
party grane przez najlepszych  polskich 
dj’ów, m.in. Mistrza Świata IDA 2014 oraz 
2015 – Dj’a Vazee

Piotr Dziker Chrząstek
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{ SPACER Z JULKIEM }

Rodzina Fertnerów przywędrowała z miej-
scowości Rothwasser w Austrii do Często-
chowy w I połowie XIX wieku. Członkowie 
tej rodziny mieszkali w okolicach klasztoru 
jasnogórskiego – przy ulicach św. Barbary 
i Wieluńskiej. Zajmowali się sztuką – rzeź-
biarstwem i grafiką, prowadzili też w dziel-
nicy podjasnogórskiej kramy, a później 
sklepy. Roman Fertner, dziadek aktora, był 
stalorytnikiem i litografem. Wykonywał 
grafiki, które później ręcznie pokolorowane 
były sprzedawane pielgrzymom pod Jasną 
Górą. Kierował też szkołą rysunku przy miej-
scowym cechu rzemieślniczym. Z kolei jego 
syn, a ojciec Antoniego, Teodor był cukierni-
kiem, prowadził sklep ze słodkimi wyroba-
mi przy ul. Wieluńskiej. Przy tej ulicy (w jed-
nej z kamienic, które obecnie mają numery 
3 i 5) przyszedł na świat 23 V 1874 r. słynny 
aktor. Jego matką była Eleonora z domu 
Pleszyńska. W swoich wspomnieniach „Po-
dróże komiczne” (które ukazały się w 1960 
r.), Antoni Fertner w sposób żartobliwy, lecz 
oszczędny, pisze o swojej rodzinie: dziadku 
ze strony matki, który „doczekał się nie lada 
cudu: miał siedem kamienic, pięć żon i dzie-
więtnaścioro dzieci”, o ojcu, wytwarzającym 
ciastka większe niż inni cukiernicy. Z lektury 
tej dowiadujemy się również, że miał trzy 
siostry, a jeden z jego wujów wstąpił do za-
konu paulinów. 

Młody Fertner uczęszczał do rządowego 
progimnazjum męskiego w Częstocho-
wie (obecnie w budynku tym funkcjonuje  
IV Liceum Ogólnokształcące im. H. Sien-
kiewicza). Po śmierci rodziców Antoniego, 
rodzina przeprowadziła się do Piotrkowa. 
Fertner kontynuował naukę w tamtejszym 
gimnazjum rządowym, a później w Szkole 
Handlowej im. Kronenberga w Warszawie. 
Wówczas podjął pierwsze próby aktorskie 
i wkrótce zrezygnował ze studiów w szko-
le handlowej na rzecz Klasy Dykcji i De-

klamacji przy Warszawskim Towarzystwie 
Muzycznym. Jego kariera aktorska zaczęła 
się, gdy był jeszcze uczniem Klasy Dykcji.  
W 1895 r. ukończył szkołę dramatyczną, wy-
stępował w różnych zespołach teatralnych 
w Królestwie Polskim i na terenie Cesarstwa 
Rosyjskiego. W 1908 r. wystąpił w pierw-
szym polskim filmie „Antoś pierwszy raz  
w Warszawie”. W 1911 r. założył spółkę fil-
mową; kręciła ona filmy, w których Fertner 
grał główne role. W latach 1915–17 przeby-
wał w Rosji, zagrał tam w około trzydziestu 
komediach filmowych (stworzył popularną 
postać Antoszy). Od 1918 r. występował 
w Polsce jako aktor teatralny, był też reży-
serem i dyrektorem teatru. Najsłynniejsze 
filmy, w których występował w latach trzy-
dziestych, to „Jaśnie pan szofer”, „Antek 
policmajster”, „Papa się żeni”, „Ada! To nie 
wypada”, „Robert i Bertrand”. W każdej roli 
był „Fertnerem” – jowialnym grubaskiem, 
umiejącym ze sprytem i humorem radzić 
sobie z ludźmi i ze światem. 

W listopadzie 1947 r. Antoni Fertner wystę-
pował w teatrze częstochowskim (obecnie 
Teatr im. A. Mickiewicza), w komedii Mo-
liera „Chory z urojenia” (grał główną rolę – 
Argana). W Częstochowie przebywał parę 
dni, wystąpił w kilku spektaklach, m.in. dla 
młodzieży miejscowych szkół. Stwierdził 

Znakomity komik polski, aktor teatralny i filmowy, 
który do kin ściągał tłumy ludzi, Antoni Fertner, 
urodził się w Częstochowie. 

Ławeczka Fertnera na ul. Wieluńskiej

wówczas w wywiadzie dla „Życia Często-
chowy”: Macie publiczność doskonałą, 
żywo reagującą i inteligentną, a wasza 
młodzież jest przemiła, urządziła mi żywio-
łową owację. Na zakończenie tego pobytu 
powiedział, że żal mu odjeżdżać z Często-
chowy, lecz obiecał ponownie odwiedzić 
miasto. Nie dotrzymał słowa, w 1959 r. 
zmarł w Krakowie, gdzie od 1945 r. miesz-
kał i występował w Państwowych Teatrach 
Dramatycznych. 

Częstochowę odwiedzali potomkowie An-
toniego Fertnera – w Towarzystwie Gene-
alogicznym Ziemi Częstochowskiej i Ośrod-
ku Dokumentacji Dziejów Częstochowy 
Muzeum Częstochowskiego informacji  
o Fertnerach poszukiwała prawnuczka An-
toniego – Marzena Kołodziejczyk. W 2016 r. 
syn aktora Antoni Fertner junior, zamiesz-
kały w Szwecji, ufundował na ul. Wieluń-
skiej ławeczkę jego imienia.    

Julisz Sętowski

CZĘSTOCHOWSKIMI ŚLADAMI 
ANTONIEGO FERTNERA

Liceum im. Henryka Sienkiewicza

Teatr im. Adama Mickiewicza

Ulica Wieluńska 3 i 5
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{ MIASTO Z PASJĄ }

Minęły już czasy, gdy traktowano fantastykę jako tę gorszą kulturę i wstydliwie ukrywano sympatię do opowieści 
o podróżach kosmicznych, szkołach magii, czy wojnach elfów ze smokami. Dziś fantastyka to poważny gracz 

na kulturowym boisku. Nie tylko rządzi na listach najlepiej sprzedających się filmów, książek i gier, ale coraz częściej 
daje się poznać jako twórczość, która z sukcesami przełamuje schematy kultury popularnej. Fani tego gatunku cho-
dzą z wysoko podniesionymi głowami, a ich spotkania to niezwykle widowiskowe święta popkultury. Od 7 do 9 lipca 

będzie można poczuć ten klimat podczas MEDALIKONU, konwentu częstochowskich miłośników fantastyki.

W Częstochowie już w latach 80. funkcjonowało 
kilka klubów, zajmujących się przede wszystkim 
literaturą fantastyczną. Zazwyczaj były to stowa-
rzyszenia nieformalne, ludzie spotykali się, by 
rozmawiać o ulubionych książkach i wymieniać 
się nimi, bo były wtedy towarem deficytowym.  
Z biegiem lat jednak fandom w mieście zaczął się 
rozwijać i działać wielotorowo. Na przełomie XX 
i XXI wieku zalała nas fala światowej popkultury 
i fani fantastyki mieli w czym wybierać. Pojawiły 
się gry fabularne, które bez wsparcia kompute-
rów, pozwalały się wybrać do najbardziej nie-
samowitych światów. Dzięki grom bitewnym, 
miłośnicy wojennych strategii mogli toczyć za-
ciekłe potyczki różnymi fantastycznymi armiami. 
Rozkwitał fandom „Gwiezdnych Wojen”, „Władcy 
Pierścieni” i innych fantastycznych marek, nato-
miast z dalekiego wchodu dotarła do nas moda 
na mangę i anime. W naszym mieście fanów 
fantastyki zaczęło być naprawdę dużo i zaczęli 
się oni regularnie spotykać, by wspólnie orga-
nizować seanse filmów fantastycznych, turnieje 
gier komputerowych, czy wydawać związane  
z fantastyką ziny. Większość tych działań było ze 
sobą powiązanych i odbywało się pod szyldem 
Klubu Miłośników Fantastyki i Gier Fabularnych 
TUATHA DE DANANN. 
Zaczęto również cyklicznie organizować Czę-
stochowskie Dni Fantastyki (znane później pod 
nazwą Bunkier). Były to lokalne konwenty, gdzie 
przez cały weekend, w wynajętej szkole, fani grali 
w różnego rodzaju gry, spotykali się z zaproszo-
nymi gośćmi i dyskutowali o swoich fantastycz-
nych pasjach. Trzeba pamiętać, że Internet był 
wtedy w powijakach i to właśnie tego typu zloty 
były prawdziwą skarbnicą wiedzy dla ówcze-
snych nerdów. Szansą, by wysłuchać prelekcji 
o światach fantasy, postapo, czy science fiction, 
spotkać ulubionych autorów i po prostu pobyć 
w towarzystwie osób, które pasjonują się tym sa-
mym. Mieliśmy też w Częstochowie próby zorga-
nizowania ogólnopolskiego konwentu z dużym 
rozmachem. Czekon, choć miał tylko dwie edycje 
(w 2004 i 2005r.), to pojawiła się na nim czołówka 
polskich pisarzy fantastycznych (m.in. Andrzej 
Sapkowski, Łukasz Orbitowski, Andrzej Ziemiań-

ski, Jacek Inglot, Maja Kossakowska, Jarosław 
Grzędowicz, Eugeniusz Dębski). 
Później przyszła zmiana pokoleniowa, a nowi 
fani woleli się skupiać na mniejszych wycinkach 
popkulturowego tortu. Zaczęły powstawać 
grupy skupiające się tylko na LARPach, mandze  
i anime, planszówkach, czy grach fabularnych.  
Na szczęście po kilku latach przerwy często-
chowski fandom wraca do tradycji wspólnego 
działania i organizowania dużych fantastycznych 
konwentów. Medalikon, zainicjowany przez Sto-
warzyszenie  „Salt Lake City”, wystartował już dwa 
lata temu, a podczas tegorocznej edycji łączy 
siły większości środowisk fanowskich z naszego 
miasta. Od 7 do 9 lipca, na terenie Zespołu Szkół 
Technicznych w Częstochowie oraz Regional-
nego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli WOM, 
czeka nas naprawdę wiele popkulturowych 
przyjemności. Program imprezy obfituje w spo-
tkania autorskie z pisarzami (w tym roku przybę-
dą między innymi: Simon Zack, Anna Kańtoch  
i Marta Krajewska), cały wachlarz prelekcji i paneli 
dyskusyjnych w tematyce szeroko pojętej fan-
tastyki, sf, historii, baśni, horroru, mangi, anime  
i kultury japońskiej, profesjonalny blok Cosplay 
z cenionym w całej Polsce konkursem, bloki gier 
planszowych, gier RPG oraz LARP, wioski tema-
tyczne, blok wystawców i wiele więcej. 
Fani fantastyki potrafią poświęcić wszystko dla 
swoich popkulturowych pasji i inwestują w nie 
swoje talenty, oszczędności oraz czas. Przede 
wszystkim jednak  to środowisko bardzo twór-
cze – fantaści nie tylko wiedzą wszystko o swoich 
ulubionych kulturalnych markach, ale kreatyw-
nie rozwijają je w ramach autorskich opowiadań, 
filmów czy różnego rodzaju gier. Warto wpaść na 
Medalikon i osobiście się o tym przekonać.  af

Szczegółowy program imprezy można znaleźć na stronie: 
slc.czest.pl/medalikon

WEJŚCIÓWKI:
Karnet 3-dniowy (piątek-niedziela): 30 zł 
Bilety jednodniowe: 
piątek: 15 zł; sobota: 20 zł; niedziela: wejście wolne

WSZYSTKIE ODCIENIE
FANTASTYKI
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Biblioteka Publiczna, Filia nr 1, Al. Niepodległości 11, 
tel. 34 363 64 44 

3 - 11 lipca /w godzinach otwarcia filii/
Gry i zabawy w bibliotece  - zajęcia plastyczne dla 
dzieci, gry planszowe, rebusy, zagadki i kalambury  
Biblioteka Publiczna, Filia nr 21, ul. Orzechowa 14, 
tel. 34 360 71 95

Generator 5.0 – Warsztaty młodych animatorów kultury 
godz. 10.00 – 16.00
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1

„Wakacyjne origami” – zajęcia plastyczne dla dzieci 
godz. 10.00
Biblioteka Publiczna, Filia nr 7 (wypożyczalnia dla dzieci), 
Al. Pokoju 16, tel. 34 323 27 26 

„Wakacyjne spotkania z legendami miast nadwiślań-
skich” – godz. 10.00
Spotkania literacko-plastyczne dla dzieci w wieku 5-9 lat
Biblioteka Publiczna, Filia nr 10, ul. Michałowskiego 20, 
tel. 34 322 31 04

Seans filmowy:
„W starym dobrym stylu” - godz. 14.30
„Miłość aż po ślub” - godz. 16.30
„Lady M.” - godz. 20.45
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, 
Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

Aleje – tu się dzieje!
Podróżnicze spotkanie z TOMKIEM MICHNIEWICZEM 
godz. 18.30
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

04/07   wtorek
Mistrzostwa Częstochowy Dzikich Drużyn 
w Piłce Nożnej
Boisko Wielofunkcyjne, ul. Boya-Żeleńskiego 6/8
Organizator: MOSiR, tel. 34 372 07 83

„Wakacyjne spotkania z legendami miast nadwiślań-
skich” – godz. 10.00
Spotkania literacko-plastyczne dla dzieci w wieku 5-9 lat
Biblioteka Publiczna, Filia nr 10, ul. Michałowskiego 20, 
tel. 34 322 31 04

Generator 5.0 – Warsztaty młodych animatorów 
kultury – godz. 10.00 – 16.00
Regionalny Ośrodek Kultury, ul. Ogińskiego 13 a 

Warsztaty gry na instrumentach strunowych  
szarpanych – godz. 11.00 – 13.00
Prowadzenie: Robert Gliński. 
Altana Parkowa, Park im. Staszica 

Lato w mieście 2017: Wtorki z archeologią - Na tropach 
archeologii Afryki   – godz. 11.00
Zajęcia na wystawie „Wielkie Królestwa 
Chrześcijańskie w Nubii”.
Muzeum Częstochowskie - Pawilon Wystawowy w Parku im. Staszica
Opłata: 5 zł; zapisy pod nr tel. 504 757 502

Seans filmowy:
Kino Seniora: „Jutro będziemy szczęśliwi” - godz. 12.00
„W starym dobrym stylu” - godz. 15.00 i 18.45
„Miłość aż po ślub” - godz. 16.50
„Lady M.” - godz. 20.45
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, 
Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

„Wakacje w mieście – kolorowe zabawy” 
godz. 12.00 – 13.00

Zajęcia plastyczne dla dzieci w wieku 6-10 lat, tworzenie 
prac metodą quillingu i scrapbookingu.  
Biblioteka Publiczna, Filia nr 18, ul. Nadrzeczna 46/48, 
tel. 34 360 61 10
 
Koncert dyplomowy: perkusiści Krystian Hutny  
i Wojciech Królikowski /pedagog: mgr Mateusz 
Kluźniak/ - godz. 17.00
Miejska Galeria Sztuki, 
Aleja Najświętszej Maryi Panny 64 
 
Toastmasters - Klub publicznego przemawiania i przy-
wództwa, temat spotkania: „Jak wygrywać humorem” 
godz. 17.45
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1
Wstęp wolny

Aleje – tu się dzieje!
Prezentacja grupy: GARNIZON FORTECY 
CZĘSTOCHOWSKIEJ - godz. 18.00
Odwach obok Ratusza

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

05/07  środa
Mistrzostwa Częstochowy Dzikich Drużyn 
w Piłce Nożnej
Boisko Wielofunkcyjne, ul. Boya-Żeleńskiego 6/8
Organizator: MOSiR, tel. 34 372 07 83

Generator 5.0 – Warsztaty młodych animatorów 
kultury – godz. 10.00 – 16.00
Regionalny Ośrodek Kultury, ul. Ogińskiego 13  a 

Lato w mieście 2017: Środy z historią – godz. 11.00
Rody rycerskie i ich herby – zabawa z repliką zbroi 
rycerskiej
Muzeum Częstochowskie - Ratusz
Opłata: 5 zł 
Historia górnictwa rud żelaza – lekcja w oparciu 
o stałą wystawę historyczną
Muzeum Częstochowskie - Muzeum Górnictwa Rud Żelaza, 
Park im. S. Staszica.
Opłata: 4 zł 

„Gry i zabawy w bibliotece” – godz. 13.00 – 14.00
Zajęcia dla dzieci w wieku 6-10 lat: gry planszowe, logicz-
ne, zagadki. 
Biblioteka Publiczna, Filia nr 16, ul. Krakowska 46/50, 
tel. 34 360 61 12

Seans filmowy:
„W starym dobrym stylu” - godz. 15.00 i 18.45
„Miłość aż po ślub” - godz. 16.50
„Lady M.” - godz. 20.45
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, 
Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

„Klub Rękodzieła” dla dorosłych– godz. 16.30
Biblioteka Publiczna, Filia nr 9, ul. Nowowiejskiego 15,
tel. 34 360 61 14

Gimnastyka słowiańska dla kobiet – godz – 17.00
Przestrzeń Serca, ul.Kilińskiego 9/8, kontakt tel:  507 892 035

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

Aleje – tu się dzieje!
Alternatywa Między Ścianami: spektakl „Wnętrze” 
TEATRU PUK – PUK – godz. 20.00
Scena między Ratuszem i Odwachem

06/07  czwartek
Wycieczka autokarowo-krajoznawcza: Krasiejów 
„Jurapark” - godz. 7.30
Miejsce zbiórki: Parking „Simply-market”, ul. Focha 7/15
Organizator: Regionalny Oddział PTTK, Aleja Najświętszej Maryi 
Panny 39/41, tel. 34 324 21 20 w godz. 13.30 – 18.00

Generator 5.0 – Warsztaty młodych animatorów 
kultury – godz. 10.00 – 16.00
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1

Warsztaty gry na instrumentach strunowych  
szarpanych – godz. 11.00 – 13.00
Prowadzenie: Robert Gliński 
Altana Parkowa, Park im. Staszica

Lato w mieście 2017: Czwartki ze sztuką – godz. 11.00
Temat w sztuce: pejzaż – zajęcia teoretyczne i warsztatowe
Galeria Dobrej Sztuki, Aleja Najświętszej Maryi Panny 47
Opłata: 5 zł 

„Wakacje w mieście – kolorowe zabawy” 
godz. 12.00 – 13.00
Zajęcia plastyczne dla dzieci w wieku 6-10 lat, tworzenie 
prac metodą quillingu i scrapbookingu.
Biblioteka Publiczna, Filia nr 18, ul. Nadrzeczna 46/48, 
tel. 34 360 61 10

Seans filmowy:
„W starym dobrym stylu” - godz. 15.00 i 18.45
„Miłość aż po ślub” - godz. 16.50
„Lady M.” - godz. 20.45
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

Premiera Częstochowskiego Magazynu Literackiego 
„Galeria” nr 41 – godz. 17.00
Spotkanie autorskie i prezentacja wierszy autorów „Galerii” 
w wykonaniu: Barbary Anny Wierzbickiej (śpiew) i Jacka 
Stawiarskiego (akompaniament)
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1
Wstęp wolny
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01/07   sobota
1 – 7 lipca
Obóz wędrowny: Pieniny, Gorce – godz. 7.30
Baza: Ośrodek „Sokolica” Krościenko n/Dunajcem
Miejsce zbiórki: Parking „Simply-market”, ul. Focha 7/15
Organizator: Regionalny Oddział PTTK, Aleja Najświętszej Maryi 
Panny 39/41, tel. 34 324 21 20 w godz. 13.30 – 18.00

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

Generator 5.0 – Warsztaty młodych animatorów kultury 
godz. 10.00 – 16.00
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1

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

Aleje – tu się dzieje!
SZTUKA DLA KAŻDEGO: Warsztaty plastyczne, 
pokazy twórcze, prezentacja prac artystów 
godz. 11.30 – 19.00
Plac Biegańskiego

Seans filmowy:
Wakacyjny iluzjonista: „Jak ukraść psa” - godz. 11.00
„W starym dobrym stylu” - godz. 13.00
„Miłość aż po ślub” - godz. 15.00
Wielka sztuka na ekranie: „Michał Anioł. Życie i śmierć” 
– godz. 17.00
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

„Wianki” - godz. 19.00
W programie: konkurs na najładniejszy wianek oraz muzyka 
folkowa.
Dekadencja, ul. Nowowiejskiego 10/12

Gothic Gate vol. 11  – Warm up Castle Party - godz. 21.00
Klubokawiarnia Ironia, Stary Rynek 19
Wstęp: 5 zł

02/07   niedziela
Generator 5.0 – Warsztaty młodych animatorów 
kultury – godz. 10.00 – 16.00
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1

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

Aleje – tu się dzieje!
SZTUKA DLA KAŻDEGO: Warsztaty plastyczne, pokazy 
twórcze, prezentacja prac artystów 
godz. 11.30 – 19.00
Plac Biegańskiego

Seans filmowy:
Wakacyjny iluzjonista: „Jak ukraść psa” - godz. 11.00
„W starym dobrym stylu” - godz. 13.00
„Miłość aż po ślub” - godz. 15.00
Wielka sztuka na ekranie: „Michał Anioł. Życie i śmierć” 
– godz. 17.00
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

Koncerty Letnie w Altanie Parkowej: Rzemieślniczy 
Chór Męski „Pochodnia” - godz. 17.00
Park im. Staszica

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

03/07   poniedziałek
Wycieczka autokarowa: Borysew – Zoo Safari 
godz. 7.30
Miejsce zbiórki: Parking „Simply-market”, ul. Focha 7/15
Organizator: Regionalny Oddział PTTK, Aleja Najświętszej Maryi 
Panny 39/41, tel. 34 324 21 20 w godz. 13.30 – 18.00

3 - 31 lipca (od poniedziałku do środy)
Warsztaty w Multicentrum Zodiak: Dzika Afryka
Zajęcia dla dzieci w wieku 6–12 lat. Czas trwania: 2h – 
uczestnicy indywidualni; 1,5h – grupy. Obowiązuje obuwie 
zmienne. 
Koszt warsztatów: osoba indywidualna – 8 zł, grupa zorganizo-
wana – 5 zł/osoba; zapisy pod nr. tel.  504 757 598. Szczegółowe 
informacje na stronie: www.multicentrum.muzeumczestochowa.pl 

WAKACJE Z BIBLIOTEKĄ

codziennie w lipcu /w godzinach otwarcia filii/
Lato w mieście – gry i zabawy dla najmłodszych: 
krzyżówki, rebusy, szarady, gry edukacyjne, plan-
szowe i zręcznościowe. 
Biblioteka Publiczna, Filia nr 1, Al. Niepodległości 11, 
tel. 34 363 64 44 

codziennie w lipcu /w godzinach otwarcia filii/
„Lato, baw się z nami” - wakacyjne spotkania 
dla dzieci: krzyżówki, rebusy, zagadki, gry logiczne. 
Biblioteka Publiczna, Filia nr 8, ul. Księżycowa 2, 
tel. 34 361 43 27

każdy wtorek i czwartek lipca
„W bibliotece nie ma nudy” – zajęcia dla dzieci 
godz. 12.00 – 14.00
W programie: „Bajka w południe”, puzzle, układanie 
klocków LEGO, sklejanie modeli papierowych, gry 
planszowe, kolorowanki, malowanie na tkaninie. 
Biblioteka Publiczna, Filia nr 2, ul. Orlik-Rückemanna 35/37, 
tel. 34 360 14 54

każdy wtorek
„Wakacyjne podróże” - godz. 12.30 – 14.00
Poznawanie różnych miejsc i kultur połączone z zajęcia-
mi plastycznymi 
Biblioteka Publiczna, Filia nr 25, ul. Wirażowa 8A, 
tel. 34 365 88 48

każdy czwartek
„Zabawy literackie i plastyczne” 
godz. 12.30 – 14.00
Zajęcia dla dzieci: zabawy plastyczne, kalambury, 
krzyżówki i quizy
Biblioteka Publiczna, Filia nr 25, ul. Wirażowa 8 A, 
tel. 34 365 88 48

3 - 20 lipca /w godzinach otwarcia filii/
„Moja wakacyjna przygoda” – zajęcia plastyczne dla 
dzieci, podczas których uczestnicy będą wykonywać 
miniaturę zamku, ozdabiać świece i mydełka oraz 
malować koszulki. 

JASNE, ZE WYDARZENIA LIPCA

WIELKA SZTUKA NA EKRANIE: 
Michał Anioł. Miłość i śmierć
1 i 2.07.2017  godz.17.00
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, 
Aleja Najświętszej Maryi Panny 64
Nakręcony przy okazji znakomitej wystawy  
w National Gallery w Londynie film, prezen-
tuje opowiedzianą na nowo, pełną mało zna-
nych faktów biografię Michała Anioła Buonar-
rotiego, który wraz z Leonardem da Vinci, jest 
uważany za jednego z największych artystów 
epoki renesansu – a może i wszechczasów. 
Z tej perspektywy Michał Anioł jawi się jako 
artysta nowoczesny, geniusz totalny, który  
z równą maestrią przejawiał się w dziedzinie 
malarstwa (rysunki i freski), rzeźby i archi-
tektury. Jego arcydzieła należą do najważ-
niejszych obiektów światowego dziedzictwa: 
powszechnie uwielbiany posąg Dawida we 
Florencji, freski na sklepieniu i ścianie ołta-
rzowej w Kaplica Sykstyńskiej w Rzymie, oraz 
tzw. „Madonna Manchester”, czyli „Maria  
z Nazaretu”, znajdująca się obecnie w Natio-
nal Gallery. Film Phila Grabsky’ego trafi z pew-
nością do serc tych, na których wyobraźnię 
działa gigantyczna twórczość Michała Anioła 
i jego namiętna natura oraz burzliwe dzieje 
życia i twórczości.

POLECAMY W OKF

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

Gothic Gate vol. 11 - Official Warm Up Castle 
Party 2017
1 lipca 2017, godz. 21.00  
Klubokawiarnia Ironia, Stary Rynek 19
Zapraszamy na kolejną edycję Gothic Gate, 
tym razem dedykowaną największemu festi-
walowi muzyki Dark Independnet w tej części 
Europy  - CASTLE PARTY!
Na imprezie będzie można posłuchać muzyki 
gwiazd, które dwa tygodnie później zagrają 
podczas festiwalu na dziedzińcu zamku w Bol-
kowie. Poza tym nie zabraknie tradycyjnego 
zestawu brzmień w szeroko pojętym nurcie 
Dark Independent. Każdy powinien znaleźć tu 
coś dla siebie!
Wystąpi Djski duet:  Alex Hunter i Pantokrator.  
Wstęp; 5zł 

POLECAMY W IRONII

Alternatywa między ścianami: „Wnętrze” 
spektakl Teatru PUK – PUK
5 lipca 2017, godz 20.00
Scena między Ratuszem i Odwachem
Teatr PUK-PUK powstał w 1997 roku w Miej-
skim Ośrodku Kultury w Świdniku. Do roku 
2003 był teatrem wyłącznie dziecięcym, póź-
niej w jego strukturach zaczęły funkcjonować 
grupy młodzieżowe. W swoim repertuarze 
ma zarówno widowiska w technice żywego 
planu, jak i przedstawienia  z użyciem la-
lek, widowiska plenerowe oraz happeningi.  
W ramach cyklu „Alternatywa między ściana-
mi” będziemy mogli na Placu Biegańskiego 
zobaczyć spektakl „Wnętrze”. To kilka histo-
rii o miłości, prezentujący różne sposoby jej 
postrzegania. Opowieść o jej wszechobecnej 
sile, prostocie, pięknie, ale także bólu, jaki 
potrafi ze sobą nieść. 

ALEJE - TU SIĘ DZIEJE!



11/07   wtorek
Warsztaty gry na instrumentach strunowych  
szarpanych – godz. 11.00 – 13.00
Prowadzenie: Robert Gliński.
Altana Parkowa, Park Staszica

Willa Kreatywnych Działań - Warsztaty streetartowe – 
godz. 11.00 – 15.00
prowadzący: Dariusz Paczkowski
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1
więcej na s. 12-13  

Lato w mieście 2017: Wtorki z archeologią - Na tropach 
archeologii Afryki   – godz. 11.00
Zajęcia na wystawie „Wielkie Królestwa Chrześcijańskie 
w Nubii”.
Muzeum Częstochowskie - Pawilon Wystawowy w Parku im. Staszica
Opłata: 5 zł; zapisy pod nr tel. 504 757 502

Seans filmowy:
„Volta” - godz. 14.30 i 18.30
„Ostatni w Aleppo” - godz. 16.30
„W starym dobrym stylu” - godz. 20.30
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

Otwarcie wystawy malarstwa członków Częstochow-
skiego Stowarzyszenia Plastyków im. Jerzego Dudy-
-Gracza „Poplenerowe pejzaże bliższe i dalsze” 
godz. 17.00
Galeria ART-FOTO Regionalnego Ośrodka Kultury, ul. Ogińskiego 13 a
Wystawa będzie udostępniona do 27 lipca

Toastmasters - Klub publicznego przemawiania  
i przywództwa, temat spotkania: „Negocjacje - jak je 
prowadzić” – godz. 17.45
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1
Wstęp wolny

Aleje – tu się dzieje!
Spotkanie fotograficzne 
z ANNĄ GONDEK-GRODKIEWICZ – godz. 19.00 
Odwach obok Ratusza

12/07  środa
Wycieczka piesza po Jurze II etap – godz. 8.50
Kusięta – Sokole Góry (8km)
Dojazd MPK 58 o godz. 8.13, przystanek ul. Piłsudskiego
Organizator: Regionalny Oddział PTTK, Aleja Najświętszej Maryi 
Panny 39/41, tel. 34 324 21 20 w godz. 13.30 – 18.00

Indywidualne konsultacje z zakresu odszkodowań  
z Andrzejem Szymańskim - Polski Instytut Odszkodowań 
Klubokawiarnia Alternatywa 21, ul. Mielczarskiego 20 
Cały dzień - po wcześniejszym umówieniu się; 
kontakt: a.szymanski@pio-odszkodowania.pl 
Udział bezpłatny

Willa Kreatywnych Działań - Warsztaty streetartowe 
godz. 11.00 – 15.00
prowadzący: Dariusz Paczkowski
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1
więcej na s. 12-13  

Lato w mieście 2017: Środy z historią – godz. 11.00
Rody rycerskie i ich herby – zabawa z repliką zbroi 
rycerskiej
Muzeum Częstochowskie - Ratusz
Opłata: 5 zł 
Historia górnictwa rud żelaza – lekcja w oparciu o stałą 
wystawę historyczną
Muzeum Częstochowskie - Muzeum Górnictwa Rud Żelaza, 
Park im. S. Staszica.
Opłata: 4 zł 

 
Medalikon 2017 - Lampa Alladyna!- konwent miłośni-
ków Fantastyki, Mangi i Anime – godz. 10.00 – 15.00 
Zespół Szkół Technicznych w Częstochowie i Regionalny Ośrodek 
Doskonalenia Nauczycieli WOM, Aleja Jana Pawła II 126/130 
więcej na s. 24

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

Seans filmowy:
Wakacyjny iluzjonista: „Balerina” - godz. 11.00
„Volta” - godz. 14.30 i 18.30
„Ostatni w Aleppo” - godz. 16.30
„W starym dobrym stylu” - godz. 20.30
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

Aleje – tu się dzieje!
Biblioteka zaprasza na akcję „Stoi w Alejach 
lokomotywa” – godz. 14.00 – 17.00
Plac Biegańskiego

Aleje – tu się dzieje!
Miejski Dom Kultury zaprasza na WARSZTATY CERA-
MICZNE – godz. 15.00 
Plac Biegańskiego 

Włókniarz Vitroszlif Crossfit v.s. Fogo Unia Leszno
Stadion żużlowy, ul. Olsztyńska 123/127

Koncerty Letnie w Altanie: Orkiestra Dęta Dubidze-
Wiewiec – godz. 17.00 
Park im. Staszica

Finał projektu Generator 5.0 – Warsztaty młodych 
animatorów kultury – godz. 17.30
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1

Aleje – tu się dzieje!
Podwieczorek z klasyką: koncert DUETU WOKALNEGO 
godz. 18.15
III Aleja Najświętszej Maryi Panny /przed OKF/

Aleje – tu się dzieje!
Jazz Tradycyjny: koncert FORSAL – godz. 19.00 
Plac Biegańskiego

07/07  piątek
„Czytanie w bramie” – akcja OSL „Stare Miasto” 
we współpracy z Biblioteką Publiczną
Zabawy i gry dla dzieci, oparte na twórczości Grzegorza 
Kasdepke.
Biblioteka Publiczna, Filia nr 16, ul. Krakowska 46/50, 
tel. 34 360 61 12

Generator 5.0 – Warsztaty młodych animatorów kultury 
godz. 10.00 – 16.00
Regionalny Ośrodek Kultury, ul. Ogińskiego 13 a 

Seans filmowy:
Wakacyjny iluzjonista: „Balerina” - godz. 11.00
„Volta” - godz. 14.30 i 18.30
„Ostatni w Aleppo” - godz. 16.30
„W starym dobrym stylu” - godz. 20.30
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

„Plener malarski” – godz. 11.00
Zajęcia plastyczne dla dzieci. Ilość miejsc ograniczona. 
Biblioteka Publiczna, Filia nr 14, ul. Norwida 17/21, tel. 34 364 34 12

Medalikon 2017 - Lampa Alladyna!- konwent miłośni-
ków Fantastyki, Mangi i Anime – godz. 15.00 – 22.00
Zespół Szkół Technicznych w Częstochowie i Regionalny Ośrodek 
Doskonalenia Nauczycieli WOM, Aleja Jana Pawła II 126/130 
więcej na s. 24

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

Aleje – tu się dzieje!
Muzyczne podróże z Michałem Roratem: koncert PO-
CIĄG RELACJI KOBIETA-MĘŻCZYZNA  – godz. 18.00
III Aleja Najświętszej Maryi Panny /przed OKF/

Wernisaż wystawy fotografii Krzysztofa Pierzgalskiego 
„Ślady/wieś jurajska” - godz. 19.00
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1

Aleje – tu się dzieje!
EtnoChowa: koncert AKUKU! - BĘBNY ORIENTU 
godz. 19.30
na „Kwadratach”

Medalikon by night – wieczór z grami planszowymi – 
godz. 20.00
Klubokawiarnia Ironia, Stary Rynek 19
Wstęp wolny

08/07   sobota
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

Medalikon 2017 - Lampa Alladyna!- konwent miłośni-
ków Fantastyki, Mangi i Anime – godz. 10..00 – 22.00
Zespół Szkół Technicznych w Częstochowie i Regionalny Ośrodek 
Doskonalenia Nauczycieli WOM, Aleja Jana Pawła II 126/130 
więcej na s. 24

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

Seans filmowy:
Wakacyjny iluzjonista: „Balerina” - godz. 11.00
„Ostatni w Aleppo” - godz. 13.45
„Volta” - godz. 15.45
Met Opera: „Makbet” - godz. 18.00
„W starym dobrym stylu” - godz. 20.45
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”,
 Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

Generator 5.0 – Warsztaty młodych animatorów kultury 
– godz. 15.00
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1

Retro Festiwal
Plac Biegańskiego
więcej na s. 14-15

Medalikon Vixa – impreza po Medalikonie 
godz. 21.00
Klubokawiarnia Ironia, Stary Rynek 19
Wstęp: wolny z akredytacją Medalikonu/ bez akredytacji 5 zł

09/07   niedziela
do 9 lipca
De Profundis. Wirtualna ekspozycja. 
Podróż przez świat obrazów Zdzisława Beksińskiego  
Wstęp biletowany: 20 zł
Wystawa malarstwa: Stanisława Baja „Czarna rzeka” 
/Sala Śląska/
Miejska Galeria Sztuki, Aleja NMP 64
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STOI W ALEJACH LOKOMOTYWA 
9 lipca 2017, godz. 14.00-17.00  
Plac Biegańskiego
Biblioteka Publiczna zaprasza do wspólnej za-
bawy przy wierszach Juliana Tuwima. Na Plac 
Biegańskiego przyjedzie Teatr Małe Mi ze spekta-
klem opartym na książce „Rany Julek” Agnieszki 
Frączek oraz zbiorze wierszy „Tuwimowo”. Po 
przedstawieniu dzieci będą miały szansę wziąć 
udział w warsztatach plastycznych. Dodatkową 

atrakcją będą kilkuminutowe przejażdżki mini 
kolejką elektryczną. 

Harmonogram 
godz. 14.00 -17.00 – kilkuminutowe przejażdżki 
mini kolejką elektryczną
godz. 15.00 -16.00 – „TUWIM Julek - PARA buch, 
FRAZY w ruch” - spektakl Teatru Małe Mi
godz. 16.00 -17.00 – warsztaty plastyczne z Te-
atrem Małe Mi (dla dzieci)

ALEJE - TU SIĘ DZIEJE!
Dzień Martwego Oposa – dzień promocji w Ironii
Klubokawiarnia Ironia, Stary Rynek 19

10/07   poniedziałek
Wycieczka górska: Beskid Śląski – godz. 7.30
Trasa: Bielsko Biała – Szyndzielnia – Klimczok – Bystra 
– Wilkowice
Miejsce zbiórki: Parking „Simply-market”, ul. Focha 7/15
Organizator: Regionalny Oddział PTTK, Aleja Najświętszej Maryi 
Panny 39/41, tel. 34 324 21 20 w godz. 13.30 – 18.00

„Wakacyjne origami” – zajęcia plastyczne dla dzieci – 
godz. 10.00
Biblioteka Publiczna, Filia nr 7 (wypożyczalnia dla dzieci), 
Aleja Pokoju 16, tel. 34 323 27 26 

Willa Kreatywnych Działań - Warsztaty streetartowe 
godz. 11.00 – 15.00 
prowadzący: Dariusz Paczkowski 
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1
więcej na s. 12-13  

10 - 14 lipca
„Zajęcia plastyczne” - godz. 11.00
Dla dzieci w wieku 5-10 lat. 
Biblioteka Publiczna, Filia nr 20, ul. Gombrowicza 15, 
tel. 34 362 35 87

Seans filmowy:
„Volta” - godz. 14.30 i 18.30
„Ostatni w Aleppo” - godz. 16.30
„W starym dobrym stylu” - godz. 20.30
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

Aleje – tu się dzieje!
Literackie spotkanie ze STEFANEM CHWINEM 
godz. 19.00 
Odwach obok Ratusza

„Ostatni w Aleppo” 
7-13 lipca 2017, godz. 16:30
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, 
ul. Dąbrowskiego 1
Pięć lat od rozpoczęcia wojny w Syrii miesz-
kańcy opustoszałego i zniszczonego Aleppo, 
kiedyś największego syryjskiego miasta, 
przygotowują się na oblężenie. Khalid, Subhi 
i Mahmoud, główni bohaterowie filmu „Ostat-
ni w Aleppo”, to członkowie Białych Hełmów, 
czyli tzw. Syryjskiej Obrony Cywilnej, skła-
dającej się ze zwykłych ludzi, pomagających 
ofiarom bombardowań. Uratowali do tej pory 
ponad 60 tys. istnień, najczęściej wyciągając 
ludzi spod gruzów gołymi rękami. W filmie 
Ferasa Fayyada poznajemy nie tylko ogrom 
zniszczeń, jakich dokonała wojna, ale również 
osobistą historię zwykłych ludzi, którzy stają 
się prawdziwymi bohaterami masowej ludz-
kiej tragedii rozgrywanej na oczach całego 
świata.
„Ostatni w Aleppo” otrzymał aż cztery nagro-
dy na 14. edycji Festiwalu Filmowego Mil-
lennium Docs Against Gravity, w tym Grand 
Prix – Nagrodę Banku Millennium, Nagrodę 
Dokumentalną Warszawy, przyznawaną przez 
publiczność, Grand Prix Miasta Gdyni i Art 
Doc Award Bydgoszcz oraz szereg nagród na 
całym świecie, m.in. Nagrodę dla Najlepszego 
Filmu Dokumentalnego na tegorocznym festi-
walu filmowym Sundance.

POLECAMY W OKF

Literackie spotkanie ze Stefanem Chwinem  
10 lipca 2017, godz. 19.00
Odwach obok Ratusza
Pierwszym gościem literackiego Odwachu w lipcu 
będzie Stefan Chwin. Prozaik, eseista, historyk  
i krytyk literatury, profesor zwyczajny na Uni-
wersytecie Gdańskim. Jako naukowiec zajmuje 
się romantyzmem i romantycznymi inspiracjami  
w literaturze nowoczesnej. Natomiast jako powie-
ściopisarz zadebiutował pod pseudonimem Max 
Lars książkami fantastycznymi „Ludzie-skorpiony” 
(1984) oraz „Człowiek-Litera” (1989) - obie rów-

nież sam zilustrował. Jego najsłynniejszą powieścią 
jest „Hanemann” (1995). Książka została przetłu-
maczona między innymi na język niemiecki i an-
gielski oraz nagrodzona Paszportem Polityki. Opo-
wiada ona o Wolnym Mieście Gdańsk opuszczanym 
tuż po wojnie przez dotychczasowych niemieckich 
mieszkańców i zajmowanym przez repatriantów 
ze Wschodu. Inne powieści pisarza to: „Esther” 
(1999), „Złoty pelikan” (2003), „Kartki z dzien-
nika”(2004), „Żona prezydenta”(2005), „Dolina 
Radości”(2006), „Dziennik dla dorosłych”(2008), 
„Panna Ferbelin” (2011), „Srebrzysko” (2016). 

ALEJE - TU SIĘ DZIEJE!
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13/07  czwartek
Warsztaty gry na instrumentach strunowych  
szarpanych – godz. 11.00 – 13.00
Prowadzenie: Robert Gliński 
Altana Parkowa, Park Staszica

Willa Kreatywnych Działań - Warsztaty filmowe 
godz. 11.00 – 15.00
prowadząca:  Agnieszka Kokowska
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1
więcej na s. 12-13  

Lato w mieście 2017: Czwartki ze sztuką – godz. 11.00
Temat w sztuce: pejzaż – zajęcia teoretyczne 
i warsztatowe
Galeria Dobrej Sztuki, Aleja Najświętszej Maryi Panny 47
Opłata: 5 zł 

Seans filmowy:
„Volta” - godz. 14.30 i 18.30
„Ostatni w Aleppo” - godz. 16.30
„W starym dobrym stylu” - godz. 20.30
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, 
Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

Spotkanie z organizatorami Festiwalu Sztuki Współcze-
snej w Przestrzeni Publicznej Arteria - Martą Frej 
i Tomkiem Kosińskim – godz. 17.00
Klubokawiarnia Alternatywa 21, ul. Mielczarskiego 20
Wstęp wolny

Willa Kreatywnych Działań  - ABC Kina: „The Story 
of Film – Odyseja filmowa” - cykl filmowych spotkań 
godz. 18.00
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1
więcej na s. 12-13  

Aleje – tu się dzieje!
Michał Walczak Zaprasza: koncert PARNAS BRASS BAND 
godz. 19.00
Plac Biegańskiego

14/07  piątek
14-16 lipca 
Leroy Merlin Urodziny Zdrowej Częstochowy 
W programie koncert Kuby Sienkiewicza, spotkania kulinar-
ne, strefa projektanta, pokazy mody, konkursy, atrakcje dla 
najmłodszych.  
Plac Biegańskiego

Wycieczka górska: Beskid Śląski – godz. 7.30
Trasa: Przełęcz Salmopolska – Kotarz – Przełęcz Kar-
koszczonka – Szczyrk Biła
Miejsce zbiórki: Parking „Simply-market”, ul. Focha 7/15
Organizator: Regionalny Oddział PTTK, Aleja Najświętszej Maryi 
Panny 39/41, tel. 34 324 21 20 w godz. 13.30 – 18.00

„Czytanie w bramie” – akcja OSL „Stare Miasto” 
we współpracy z Biblioteką Publiczną
Zabawy i gry dla dzieci, oparte na twórczości Grzegorza 
Kasdepke
Biblioteka Publiczna, Filia nr 16, ul. Krakowska 46/50, 
tel. 34 360 61 12

Willa Kreatywnych Działań - Warsztaty filmowe 
godz. 11.00 – 15.00
prowadząca:  Agnieszka Kokowska
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1
więcej na s. 12-13  

Seans filmowy:
Wakacyjny iluzjonista: „Smerfy. Poszukiwacze zaginio-
nej wioski” - godz. 11.00
„Czym chata bogata!” - godz. 14.30 i 20.30
„Volta” - godz. 16.30
„Olli Mäki. Najlepszy dzień jego życia” - godz. 18.30
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, 
Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

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

 
Wernisaż polsko-niemieckiej wystawy problemowej 
„DIONIZOS – ŚLAD MITU” - godz. 18.00 
Miejska Galeria Sztuki – Sala Śląska, Aleja NMP 64

Wernisaż wystawy grafik Zdzisława Wiatra – godz. 18.00
Koncert barcelońskiej grupy „Miramundo” – godz. 20.00
Klubokawiarnia Pestka, Aleja Najświętszej Maryi Panny 37 lok. 17
Wstęp wolny
Dyskusyjny Klub Książki „Książkopolis” - godz. 18.30
Kawiarnia „Inny wymiar”, Aleja Aleja Najświętszej Maryi Panny 29
Więcej: www.facebook.com/Dyskusyjny-Klub-Książki-Książkopolis-
w-Częstochowie

Aleje – tu się dzieje!
Muzyczny Punkt Spotkań Jarosława Woszczyny: koncert 
VINTAGE AKUSTYCZNIE – godz. 18.00
III Aleja Najświętszej Maryi Panny /przed OKF/
Lokalna Akustyka: koncert LAST ROAD  – godz. 19.30 
Piwiarnia Częstochowa, Aleja Najświętszej Maryi Panny 31

Wernisaż wystawy: Tadeusz Dul „Malarstwo i rysunek” 
- godz. 19.00
Galeria Konduktorownia, ul. Piłsudskiego 34/36

15/07   sobota
Jurajski Jarmark Staroci - godz. 6.00 - 16.00
Rynek Wieluński
Organizator: FUK „Jarmark” Eugeniusz Chrzan, tel. 600 071 518

„5 Października” 
18 lipca 2017r., godz. 20.00
Pub Szuflada, Aleja Kościuszki 18
Projekcja czesko-słowackiego dokumentu, w ra-
mach cyklu „KineDok”. 5 października to dzień, 
kiedy Jan, bohater filmu, musi stawić się w szpitalu 
i poddać ważnej operacji. Jest ona konieczna, ale 
niesie ze sobą ryzyko – wyniki badań wskazują, 
że pacjent ma 50% szans na to, że operacja się 

powiedzie. Zdając sobie sprawę z tego, że być 
może ma przed sobą ostatnie miesiące życia, Jan 
postanawia wyruszyć w podróż, która zakończyć 
się musi 5 października. Z dziennika, który bohater 
prowadzi, dowiadujemy się, że data ta determinu-
je jego podejście do wszystkiego, co spotyka go  
w podróży. Czujemy jego strach, ale i nadzieję. Jak 
zakończą się jego zmagania? Czy zdecyduje się na 
operację?

POLECAMY W SZUFLADZIE
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Seans filmowy:
„Volta” - godz. 14.30 i 18.30
„Ostatni w Aleppo” - godz. 16.30
„W starym dobrym stylu” - godz. 20.30
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

„Klub Rękodzieła” dla dorosłych – godz. 16.30
Biblioteka Publiczna, Filia nr 9, ul. Nowowiejskiego 15, 
tel. 34 360 61 14

Aleje – tu się dzieje!
Wycieczka z Julkiem Sętowskim: 
POMNIKI W ALEJACH – BYŁE I OBECNE - godz. 18.00
Plac Biegańskiego (zbiórka)

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

Aleje – tu się dzieje!
Alternatywa Między Ścianami: spektakl „Wariat i zakon-
nica” TEATRU TERMINUS A QUO – godz. 20.00
Scena między Ratuszem i Odwachem

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

Willa Kreatywnych Działań - Warsztaty filmowe 
godz. 11.00 – 15.00
prowadząca:  Agnieszka Kokowska
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1
więcej na s. 12-13  

Seans filmowy:
Wakacyjny iluzjonista: „Smerfy. Poszukiwacze  
zaginionej wioski” - godz. 11.00
„Czym chata bogata!” - godz. 14.30 i 20.30
„Volta” - godz. 16.30
„Olli Mäki. Najlepszy dzień jego życia” - godz. 18.30
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

16/07   niedziela
do 16 lipca
Monika Wanyura-Kurosad „Paul Celan. Odłamki snu” 
rysunek, instalacja, film /Sala Poplenerowa/
Wystawa „SYMULATORY” z kolekcji OBMS Daniela 
Zielińskiego projektowanie (nie) użytkowe /Galeria 
Antresola/
DYPLOMY /Sala Gobelinowa/
Wystawa prac dyplomowych studentów – artystów przygo-
towana przez  Wydział Sztuki Akademii im. Jana Długosza 
w Częstochowie.
Miejska Galeria Sztuki, Aleja Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

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

Seans filmowy:
Wakacyjny iluzjonista: „Smerfy. Poszukiwacze zaginio-
nej wioski” - godz. 11.00
„Czym chata bogata!” - godz. 15.00
Wielka sztuka na ekranie: „Ja, Claude Monet” 
godz. 17.00
„Olli Mäki. Najlepszy dzień jego życia” - godz. 18.45
„Czym chata bogata!” - godz. 20.45
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

Koncerty Letnie w Altanie: Orkiestra Dęta OSP 
Karczewice-Garnek – godz. 17.00
Park im. Staszica

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

17/07   poniedziałek
Marsze na Orientację etap 1 – godz. 9.00
Lasek Aniołowski – zbiórka: przystanek MPK, ul. Kosmowskiej
Organizator: Regionalny Oddział PTTK, Aleja Najświętszej Maryi 
Panny 39/41, tel. 34 324 21 20 w godz. 13.30 – 18.00

Gry i zabawy ruchowe na powietrzu - godz. 10.30 – 12.00
Biblioteka Publiczna, Filia nr 8, ul. Księżycowa 2, tel. 34 361 43 27

Seans filmowy:
„Czym chata bogata!” - godz. 14.30 i 20.30
„Volta” - godz. 16.30
„Olli Mäki. Najlepszy dzień jego życia” - godz. 18.30
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

Aleje – tu się dzieje!
Literackie spotkanie: AUDIOBOOK LIVE 
z KRZYSZTOFEM GOSZTYŁĄ – godz. 19.00
Odwach obok Ratusza

18/07   wtorek
Warsztaty gry na instrumentach strunowych  
szarpanych – godz. 11.00 – 13.00
Prowadzenie: Robert Gliński 
Altana Parkowa, Park im. Staszica

Lato w mieście 2017: Wtorki z archeologią - Na tropach 
archeologii Afryki   – godz. 11.00
Zajęcia na wystawie „Wielkie Królestwa Chrześcijańskie 
w Nubii”.
Muzeum Częstochowskie - Pawilon Wystawowy w Parku im. Staszica
Opłata: 5 zł; zapisy pod nr. tel. 504 757 502

Seans filmowy:
„Czym chata bogata!” - godz. 14.30 i 20.30
„Volta” - godz. 16.30
„Olli Mäki. Najlepszy dzień jego życia” - godz. 18.30
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

Alternatywa między ścianami: „Wariat i za-
konnica” spektakl Teatru TERMINUS A QUO
12 lipca 2017, g. 20.00
Scena między Ratuszem i Odwachem
„Wariat i zakonnica” to opowieść o ludziach, 
którym przydarzyły się nieprzewidziane oko-
liczności. ON: Mieczysław Walpurg, zdiagnozo-
wany przez lekarzy jako niebezpieczny osobnik 
ze względu na paranormalne zachowanie, 
zostaje osadzony w domu dla obłąkanych. 
Leczony jest standardowo poprzez aplikowa-
nie środków farmakologicznych. Dodatkowo 
zabezpieczony jest charakterystycznym kafta-
nem bezpieczeństwa. Do celi niebezpiecznego 
furiata zostaje wprowadzona ONA: stosunko-
wo uduchowiona siostra zakonna - w celu opie-
ki nad szaleńcem. Pomiędzy nią a delikwentem 
powoli narasta dialog, w następstwie którego 
siostra zakonna dowiaduje się o jego tożsamo-
ści. Ten fakt powoduje, że diametralnie zmienia 
się jej stosunek do pacjenta. Walpurg okazuje 
się pisarzem, twórcą. Właśnie jego twórczością 
wcześniej siostra Anna bardzo się fascynowała. 
W tej sytuacji między nią a fascynującym auto-
rem pękają lody i początkowa nieufność prze-
radza się w ciepłe uczucie, owocujące szczerą 
miłością. 
Zapraszamy na sztukę  Teatru TERMINUS  
A QUO, napisaną przez Edwarda Gramonta, na 
bazie  dramatu Stanisława Ignacego Witkie-
wicza, Ewangelii wg św. Mateusza, poematu 
„Elza” Louisa Aragona oraz tekstów Fernando 
Arrabala.

ALEJE - TU SIĘ DZIEJE!

Koncert barcelońskiej grupy „MiraMundo” 
14 lipca 2017, godz. 20.00
Klubokawiarnia Pestka, Aleja Najświętszej 
Maryi Panny 37

MiraMundo to południowoamerykańskie pieśni 
przyprawione śródziemnomorską solą i przygo-
towane w Barcelonie. Zespół łączy brzmienia 

brazylijskiej muzyki popularnej oraz bossanovy z 
różnorodnymi rytmami i stylami, które odnaleźć 
można w wielokulturowej Katalonii. Słychać u 
nich zarówno manouche, flamenco, cumbię jak i 
rytmy bałkańskie. MiraMundo to nie tylko grupa 
muzyków, lecz także wizja życia ponad granicami, 
wszechświat połączeń oraz otwarte spojrzenie na 
to, co wewnątrz i na zewnątrz.

POLECAMY W PESTCE

Leroy Merlin Urodziny Zdrowej Częstochowy 
14-16 lipca 
Plac Biegańskiego 
 
Jedną z gwiazd tegorocznych Urodzin Często-
chowy będzie Kuba Sienkiewicz, śpiewający 
lekarz, lider Elektrycznych Gitar. Atrakcyjnie 
zapowiadają się również spotkania kulinarne 
- zdrową, fascynującą i niebanalną kuchnię 
zaprezentują Bartosz Adamski (ubiegłoroczny 
półfinalista programu „MasterChef”) i Robert 
Sowa. Ponadto o zdrowym odżywianiu i wła-
ściwym trybie życia będzie można porozma-
wiać ze specjalistami, a bezpłatne badania 
młodszym i starszym zapewni tradycyjna 
Strefa Zdrowia.  
Dodatkowo w programie: pokazy mody i fry-
zjerstwa, strefa projektowania Leroy Merlin, 
wystawy, konkursy z atrakcyjnymi nagroda-
mi, nauka udzielania pierwszej pomocy, zaba-
wy dla najmłodszych. 



Toastmasters - Klub publicznego przemawiania 
i przywództwa, temat spotkania: „Skuteczna informacja 
zwrotna” – godz. 17.45
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1
Wstęp wolny

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

Aleje – tu się dzieje!
Spotkanie z ilustratorem PATRYKIEM HARDZIEJEM 
godz. 19.00 
Odwach obok Ratusza

Pokaz filmu „5 Października” w ramach KineDok 
godz. 20.00
Pub Szuflada, Aleja Kościuszki 18
Wstęp wolny

19/07  środa
Wycieczka górska: Beskid Śląski – godz. 7.30
Trasa: Brenna Centrum – Błatnia – Łazek – Nałęże
Miejsce zbiórki: Parking „Simply-market”, ul. Focha 7/15
Organizator: Regionalny Oddział PTTK, Aleja Najświętszej Maryi 
Panny 39/41, tel. 34 324 21 20 w godz. 13.30 – 18.00

Lato w mieście 2017: Środy z historią – godz. 11.00
Rody rycerskie i ich herby – zabawa z repliką zbroi 
rycerskiej
Muzeum Częstochowskie - Ratusz
Opłata: 5 zł 
Historia górnictwa rud żelaza – lekcja w oparciu o stałą 
wystawę historyczną
Muzeum Częstochowskie - Muzeum Górnictwa Rud Żelaza, 
Park im. S. Staszica.
Opłata: 4 zł 

Seans filmowy:
„Czym chata bogata!” - godz. 14.30 i 20.30
„Volta” - godz. 16.30
„Olli Mäki. Najlepszy dzień jego życia” - godz. 18.30
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, 
Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

„Klub Rękodzieła” dla dorosłych – godz. 16.30
Biblioteka Publiczna, Filia nr 9, ul. Nowowiejskiego15, 
tel. 34 360 61 14

Gimnastyka słowiańska dla kobiet – godz – 17.00
Przestrzeń Serca, ul.Kilińskiego 9/8, 
kontakt tel: 507 892 035

Aleje – tu się dzieje!
Spacer z architektami SARP: III ALEJA LAT 
POWOJENNYCH – godz. 18.00
Plac Biegańskiego (zbiórka)

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

Aleje – tu się dzieje!
Alternatywa Między Ścianami: spektakl „Bajka 
o pozytywnym myśleniu”  TEATRU NARYBEK 
FROM POLAND – godz. 20.00
Scena między Ratuszem i Odwachem

20/07  czwartek
Wycieczka autokarowo-krajoznawcza: Kraków – Trochę 
techniki, trochę nauki, trochę historii - godz. 7.30
Miejsce zbiórki: Parking „Simply-market”, ul. Focha 7/15

Organizator: Regionalny Oddział PTTK, Aleja Najświętszej Maryi 
Panny 39/41, tel. 34 324 21 20 w godz. 13.30 – 18.00

Warsztaty gry na instrumentach strunowych  
szarpanych – godz. 11.00 – 13.00
Prowadzenie: Robert Gliński. Altana Parkowa, Park im. Staszica

Lato w mieście 2017: Czwartki ze sztuką – godz. 11.00
Temat w sztuce: pejzaż – zajęcia teoretyczne 
i warsztatowe
Galeria Dobrej Sztuki, Aleja Najświętszej Maryi Panny 47
Opłata: 5 zł 

Willa Kreatywnych Działań - Recyklingowa strefa chillo-
utu – warsztaty ekodesignu – godz. 12.00 – 16.00 
Prowadząca: Jolanta Florczyk 
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1
więcej na s. 12-13  

Seans filmowy:
„Czym chata bogata!” - godz. 14.30 i 20.30
„Volta” - godz. 16.30
„Olli Mäki. Najlepszy dzień jego życia” - godz. 18.30
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

Willa Kreatywnych Działań  - ABC Kina: „The Story  
of Film – Odyseja filmowa” - cykl filmowych spotkań 
godz. 18.00
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1
więcej na s. 12-13  

Aleje – tu się dzieje!
Michał Walczak Zaprasza: Koncert WALCZAK/ LAMCH/ 
PARKER TRIO – godz. 19.00 
Plac Biegańskiego

21/07  piątek
„Czytanie w bramie” – akcja OSL „Stare Miasto” we 
współpracy z Biblioteką Publiczną
Zabawy i gry dla dzieci, oparte na twórczości Grzegorza 
Kasdepke
Biblioteka Publiczna, Filia nr 16, ul. Krakowska 46/50, 
tel. 34 360 61 12
 
„Lato w pełni - zadbaj o siebie” 
Bezpłatne analizy składu ciała
Klub Wellness, Aleja NMP 3; rejestracja: 609 864 495

Willa Kreatywnych Działań - Recyklingowa strefa chillo-
utu – warsztaty ekodesignu – godz. 12.00 – 16.00 
Prowadząca: Jolanta Florczyk 
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1
więcej na s. 12-13  

Seans filmowy:
Wakacyjny iluzjonista: „Auta 3” - godz. 11.00
„Paryż może poczekać” - godz. 15.00 i 18.45
„Mężczyzna imieniem Öve” - godz. 16.45
„Alibi.com” - godz. 20.30
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

Lato w mieście 2017: Piątki  z etnografią: Reliefowe 
wariacje - godz. 12.00
Warsztaty plastyczne inspirowane twórczością Janiny 
Plucińskiej-Zembrzuskiej.
Galeria Dobrej Sztuki, Aleja Najświętszej Maryi Panny 47
Opłata: 5 zł 

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

Spotkanie z o. Leonem Knabitem – godz. 18.00
Prowadzenie: Magdalena Celeban 
Współorganizacja: Fundacja „Niech Się… Dzieje”
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1

Aleje – tu się dzieje!
Muzyczne podróże z Michałem Roratem – godz. 18.00
III Aleja Najświętszej Maryi Panny /przed OKF/
Rap na kwadratach z SENDE! - godz. 19.30 
na „Kwadratach”

Weekend Kultury Niezależnej:
Odsłonięcie instalacji Ani Wójcik „LAWA LAWA”
godz. 19.00
Koncert zespołu BLOKOWIOSKA – godz. 20.00 
Pestka, Aleja Najświętszej Maryi Panny  37 

Trivia dla Nerdów – Konkurs wiedzowy – godz. 21.00
Klubokawiarnia Ironia, Stary Rynek 19    
Wstęp wolny

22/07   sobota
Aleje – tu się dzieje!
Exact Systems Grand Prix Częstochowy 
w Koszykówce 3x3 – godz. 9.00
Plac Biegańskiego

BiegamBoLubię – godz. 9.30
Bezpłatne treningi dla amatorów z instruktorami lekkoatletyki.
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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:
Wakacyjny iluzjonista: „Auta 3” - godz. 11.00
„Paryż może poczekać” - godz. 15.00 i 18.45
„Mężczyzna imieniem Öve” - godz. 16.45
„Alibi.com” - godz. 20.30
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

Gimnastyka słowiańska dla kobiet – warsztaty - godz. 17.00
Przestrzeń Serca, ul.Kilińskiego 9/8, kontakt tel:  507 892 035

Retrospektywa Międzynarodowego Jurajskiego Pleneru 
Karykaturzystów – wernisaż wystawy – godz. 17.00
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1

Aleje – tu się dzieje!
Weekend Kultury Niezależnej: koncert zespołu BUM 
BUM ORKESTAR – godz. 20.30 
Cafe Belg, Aleja Najświętszej Maryi Panny 32

Fetish Machine Party – godz. 21.00
Klubokawiarnia Ironia, Stary Rynek 19
Wstęp: 15 zł, impreza dla osób pełnoletnich

23/07   niedziela
Aleje – tu się dzieje!
Exact Systems Grand Prix Częstochowy w Koszykówce 
3x3 – godz. 10.00
Plac Biegańskiego

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

Seans filmowy:
Wakacyjny iluzjonista: „Auta 3” - godz. 11.00
„Paryż może poczekać” - godz. 15.00 i 18.45
„Mężczyzna imieniem Öve” - godz. 16.45
„Alibi.com” - godz. 20.30
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

Gimnastyka słowiańska dla kobiet – warsztaty - godz – 17.00
Przestrzeń Serca, ul.Kilińskiego 9/8, kontakt tel:  507 892 035

Koncerty Letnie w Altanie: Orkiestra Dęta Gminy Żytno 
godz. 17.00
Park im. Staszica

Aleje – tu się dzieje!
Podwieczorek z klasyką: koncert TRIA FORTEPIANOWE-
GO – godz. 18.15
III Aleja NMP, przed OKF
Weekend Kultury Niezależnej: koncert JACKA STĘSZEW-
SKIEGO – godz. 19.00 
Piwiarnia Częstochowa, Aleja Najświętszej Maryi Panny 31

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

24/07   poniedziałek
„Moja kartka z wakacji” – zajęcia plastyczne dla dzieci 
godz. 10.30
Biblioteka Publiczna, Filia nr 7 (wypożyczalnia dla dzieci), 
Aleja Pokoju 16, tel. 34 323 27 26

Willa Kreatywnych Działań - Wióry lecą – warsztaty 
stolarki artystycznej – godz. 12.00 – 16.00 
prowadzący: Kasia Sawko, Michał Malikowski
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1
więcej na s. 12-13  

Seans filmowy:
„Paryż może poczekać” - godz. 15.00 i 18.45
„Mężczyzna imieniem Öve” - godz. 16.45
„Alibi.com” - godz. 20.30
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, Aleja Najświętszej Maryi Panny 64
 
Aleje – tu się dzieje!
Literackie spotkanie: Z JAKUBEM ŻULCZYKIEM 
godz. 19.00 
Odwach obok Ratusza

25/07   wtorek
 
Finał Mistrzostw Polski Juniorek w Siatkówce Plażowej
Pływalnia Letnia, ul. Dekabrystów 45
Organizator: MOSiR, tel. 34 372 07 83

Wycieczka piesza po Jurze III etap – godz. 9.50
Biskupice – Olsztyn (10km)
Dojazd MPK 67 o godz. 9.18, przystanek ul. Piłsudskiego
Organizator: Regionalny Oddział PTTK, Aleja Najświętszej Maryi 
Panny 39/41, tel. 34 324 21 20 w godz. 13.30 – 18.00

Warsztaty gry na instrumentach strunowych  
szarpanych – godz. 11.00 – 13.00
Prowadzenie: Robert Gliński 
Altana Parkowa, Park Staszica

Lato w mieście 2017: Wtorki z archeologią - Na tropach 
archeologii Afryki   – godz. 11.00
Zajęcia na wystawie „Wielkie Królestwa Chrześcijań-
skie w Nubii”.
Muzeum Częstochowskie - Pawilon Wystawowy w Parku Staszica
Opłata: 5 zł od uczestnika; zapisy pod nr tel. 504 757 502

Seans filmowy:
„Paryż może poczekać” - godz. 13.45
„Alibi.com” - godz. 15.30
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, 
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: 609 864 495 

Aleje – tu się dzieje!
Filmowy Wtorek z PRZEMYSŁAWEM BLUSZCZEM 
godz. 17.30 projekcja filmu „Być jak Kazimierz Deyna”
godz. 19.00 spotkanie z Przemysławem Bluszczem
godz. 20.15 projekcja filmu „Konwój”  
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, 
Aleja Najświętszej Maryi Panny 64Literackie spotkanie z Jakubem Żulczykiem

24 lipca, g. 19.00
Odwach obok Ratusza

„Wzgórze psów” to jedna z najgorętszych 
premier literackich tego roku, a jej autor bę-
dzie gościem projektu „Aleje – tu się dzieje!”. 
Jakub Żulczyk to niezwykle popularny dziś 
pisarz, scenarzysta i felietonista. Debiutował  
w 2006 r. w wydawnictwie „Lampa i Iskra 
Boża” książką młodzieżowo-romantyczną 
„Zrób mi jakąś krzywdę”. Ma na koncie rów-
nież: „Radio Armageddon”, „Instytut”, „Ślep-
nąc od świateł” (które nominowane było do 
Paszportów Polityki i do Gwarancji Kultury) 
oraz dwóch części fantastyczno-przygodowe-
go cyklu „Zmorojewo”. Jest współtwórcą popu-
larnego serialu „Belfer”. Razem z Krzysztofem 
Skoniecznym napisał sześcioodcinkowy mini-
serial dla telewizji HBO na podstawie swojej 
powieści „Ślepnąc od świateł”. Publikował 
m.in. w: „Polityce”, „Dzienniku”, „Wprost”  
i „Playboyu”.

ALEJE - TU SIĘ DZIEJE!

fot
. D

om
ini

ka
 Kl

im
cza

k

„Olli Maki. Najlepszy dzień jego życia”
14-20 lipca 2017r., g. 18:30 
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, Aleja Naj-
świętszej Maryi Panny 64
Oparta na autentycznych wydarzeniach, ob-
sypana nagrodami fińska love story. Główna 
nagroda sekcji Un Certain Regard w Cannes  
w 2016 roku, a także Europejska Nagroda Fil-
mowa dla europejskiego odkrycia roku.
1962 rok. Amator z małego miasteczka, który 
stał się profesjonalnym bokserem i ulubień-
cem Finlandii, szykuje się do decydującego 
meczu w swojej karierze. Kiedy wszyscy 
wokół Olliego Mäkiego koncentrują się na 
nadchodzącym pojedynku, on sam nie może 
przestać myśleć o młodej dziewczynie napo-
tkanej na weselu... 
„Olli Mäki. Najlepszy dzień jego życia” to 
subtelny portret człowieka, który znalazł się 
w centrum medialnego huraganu, z niezwy-
kłą dbałością oddający charakter lat 60. To 
mieszanka melancholii i typowo fińskiego 
humoru.

POLECAMY W OKF

„Mężczyzna imieniem Ove”
21-27 lipca 2017r., godz. 16:30
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, Aleja Naj-
świętszej Maryi Panny 64
Spokojne szwedzkie miasteczko. Owdowia-
ły Ove dobiega sześćdziesiątki. Po śmierci 
ukochanej żony życie straciło dla niego sens.  
Z dnia na dzień bohater coraz mocniej pogrąża 
się w depresji i myślach samobójczych. Pew-
nego dnia do domu po drugiej stronie ulicy 
wprowadza się małżeństwo z dwojgiem dzie-
ci. Pierwsze spotkanie Ove z nowymi sąsiada-
mi nie zwiastuje niczego dobrego – ciężarna 
Parvaneh taranuje samochodem skrzynkę na 
listy należącą do zgorzkniałego samotnika. 
Wkrótce jednak, nieoczekiwanie dla siebie 
samego, Ove zyska nową przyjaciółkę...
Film zebrał tuziny wyróżnień (m.in. Europej-
ską Nagrodę Filmową dla najlepszej komedii 
oraz dwie nominacje do Oscarów) i entuzja-
stycznych recenzji na całym świecie. Krytycy 
najczęściej porównują dzieło Hannesa Holma 
z „Gran Torino” Clinta Eastwooda, ale także  
z „Forrestem Gumpem”, „Schmidtem”, czy 
„Lepiej być nie może”.

POLECAMY W OKF



Toastmasters - Klub publicznego przemawiania i przy-
wództwa, temat spotkania: „Co jest ważne, gdy jesteś 
na scenie” – godz. 17.45
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, 
ul. Dąbrowskiego 1
Wstęp wolny

26/07  środa
 
Finał Mistrzostw Polski Juniorek w Siatkówce Plażowej
Pływalnia Letnia, ul. Dekabrystów 45
Organizator: MOSiR, tel. 34 372 07 83

Indywidualne konsultacje z zakresu odszkodowań  
z Andrzejem Szymańskim - Polski Instytut Odszkodowań 

Klubokawiarnia Alternatywa 21, ul. Mielczarskiego 20 
Cały dzień - po wcześniejszym umówieniu się; 
kontakt: a.szymanski@pio-odszkodowania.pl 
Udział bezpłatny

Lato w mieście 2017: Środy z historią – godz. 11.00
Rody rycerskie i ich herby – zabawa z repliką zbroi 
rycerskiej
Muzeum Częstochowskie - Ratusz
Opłata: 5 zł 
Historia górnictwa rud żelaza – lekcja w oparciu o stałą 
wystawę historyczną
Muzeum Częstochowskie - Muzeum Górnictwa Rud Żelaza, 
Park im. S. Staszica.
Opłata: 4 zł 

Seans filmowy:
„Paryż może poczekać” - godz. 15.00 i 18.45
„Mężczyzna imieniem Öve” - godz. 16.45
„Alibi.com” - godz. 20.30
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, 
Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

„Torby personalizowane” - warsztaty plastyczne 
godz. 15.30 
Biblioteka Publiczna, Filia nr 6, ul. Orkana 56 A, 
tel. 34 363 93 32

„Klub Rękodzieła” dla dorosłych – godz. 16.30
Biblioteka Publiczna, Filia nr 9, ul. Nowowiejskiego15, 
tel. 34 360 61 14

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

Aleje – tu się dzieje!
Alternatywa Między Ścianami: spektakl „W podróży 
do...” TEATRU W DRODZE AGRADA – godz. 20.00
Scena między Ratuszem i Odwachem 

27/07  czwartek
Wycieczka górska: Beskid Wyspowy – godz. 7.30
Trasa: Myślenice – Góra Chełm – Kudłacze – Pcim
Miejsce zbiórki: Parking „Simply-market”, ul. Focha 7/15
Organizator: Regionalny Oddział PTTK, 
Aleja Najświętszej Maryi Panny 39/41, tel. 34 324 21 20 
w godz. 13.30 – 18.00
Warsztaty gry na instrumentach strunowych  szarpa-
nych – godz. 11.00 – 13.00
Prowadzenie: Robert Gliński 
Altana Parkowa, Park im. Staszica

Lato w mieście 2017: Czwartki ze sztuką – godz. 11.00
Temat w sztuce: pejzaż – zajęcia teoretyczne i warsztatowe
Galeria Dobrej Sztuki, 
Aleja Najświętszej Maryi Panny 47
Opłata: 5 zł 

„Kredą po asfalcie – Bajkowe smoki” - konkurs pla-
styczny dla dzieci - godz. 11.00
Miejsce spotkania: ul. Baczyńskiego (niedaleko Poczty Polskiej)
Organizator: Biblioteka Publiczna, Filia nr 20, ul. Gombrowicza 15, 
tel. 34 362 35 87

Udostępnienie wystawy grafiki Żanety Wojtali - godz. 12.00
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1

Seans filmowy:
„Paryż może poczekać” - godz. 15.00 i 18.45
„Mężczyzna imieniem Öve” - godz. 16.45
„Alibi.com” - godz. 20.30
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, 
Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

Willa Kreatywnych Działań  - ABC Kina: „The Story 
of Film – Odyseja filmowa” - cykl filmowych spotkań  
godz. 18.00
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1
więcej na s. 12-13  
 
Wernisaż wystawy Anity Owsiannej „Defekt” - godz. 18.00
Miejska Galeria Sztuki, 
Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

Aleje – tu się dzieje!
Jazz Tradycyjny: koncert SIERGIEJ WOWKOTRUB GYPSY 
SWING QUARTET – godz. 19.00
Plac Biegańskiego
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28/07  piątek
„Czytanie w bramie” – akcja OSL „Stare Miasto”  
we współpracy z Biblioteką Publiczną
Zabawy i gry dla dzieci, oparte na twórczości Grzegorza 
Kasdepke
Biblioteka Publiczna, Filia nr 16, ul. Krakowska 46/50, 
tel. 34 360 61 12

Seans filmowy:
Wakacyjny iluzjonista: „Kacper i Emma jadą w góry” - 
godz. 11.00
„Kedi. Sekretne życie kotów” - godz. 15.00 i 20.30
„Wilde Maus” - godz. 16.45
„Alibi.com” - godz. 18.45
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, 
Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

Festiwal Hip Hop Elements: warsztaty producenckie 
z DJ Eprom’em – godz. 12.00 – 17.00
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1
Ilość miejsc ograniczona.
Zapisy pod adresem: daniel.xsidemusic@gmail.com

„Lato w bibliotece - decoupage” – zajęcia plastyczne 
dla dzieci i młodzieży – godz. 14.00
Biblioteka Publiczna, Filia nr 15, ul. Okulickiego 63, 
tel. 34 322 76 19 

Aleje – tu się dzieje!
Zawody taneczne: CLASH OF THE TITANS – godz. 16.00 
Plac Biegańskiego
Muzyczny Punkt Spotkań Jarosława Woszczyny: koncert 
BEATY PRZYBYTEK I BOGUSŁAWA KACZMARA - godz. 
18.00
III Aleja Najświętszej Maryi Panny /przed OKF/ 

Lokalna Akustyka: koncert DZIKA PLAŻA - godz. 19.30
Carpe Diem,  Aleja Najświętszej Maryi Panny 29

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

Częstochowska Masa Krytyczna – godz. 18.00
Start: Plac Biegańskiego

Hip Hop Elements
Klub Rura,  Aleja Najświętszej Maryi Panny 38
więcej na s. 20-21  

29/07   sobota
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:
Wakacyjny iluzjonista: „Kacper i Emma jadą w góry” 
godz. 11.00
„Kedi. Sekretne życie kotów” - godz. 15.00 i 20.30
„Wilde Maus” - godz. 16.45
„Alibi.com” - godz. 18.45
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, 
Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

Hip Hop Elements
Promenada im. Czesława Niemena
więcej na s. 20-21  

Koncert Elektro Fear (elektro horror gothic/ Wrocław) 
+ Afterparty – godz. 21.00
Klubokawiarnia Ironia, Stary Rynek 19       
Wstęp: 5 zł

30/07   niedziela
Kiermasz „Czytanie na Bieganie” - godz. 10.00
Plac Biegańskiego

Seans filmowy:
Wakacyjny iluzjonista: „Kacper i Emma jadą w góry” - 
godz. 11.00
„Kedi. Sekretne życie kotów” - godz. 15.00 i 20.30
„Wilde Maus” - godz. 16.45
„Alibi.com” - godz. 18.45
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, 
Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

Koncerty Letnie w Altanie: Kapela Podwórkowa 
u Andrzeja – godz. 17.00
Park im. Staszica

Włókniarz Vitroszlif Crossfit v.s. Ekantor.pl Falubaz
Stadion żużlowy, ul. Olsztyńska 123/127

Aleje – tu się dzieje!
Podwieczorek z klasyką: koncert KWINTETU DĘTEGO – 
godz. 18.15
III  Aleja Najświętszej Maryi Panny /przed OKF/

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

Muzyczny Punkt Spotkań Jarosława Woszczyny: 
Koncert Beaty Przybytek i Bogusława Kaczmara
28 lipca 20017,  godz. 18.00
III Aleja NMP, przed OKF 
Kolejnym gościem Jarosława Woszczyny,  
w ramach Muzycznego Punktu Spotkań, będzie 
Beata Przybytek – wokalistka, pianistka i kom-
pozytorka. Nagrodzona prestiżową nagrodą mu-
zyczną Programu III Polskiego Radia „Mateusz 
Trójki 2013” i laureatka I miejsca w konkursie 
29. Międzynarodowych Spotkań Wokalistów 
Jazzowych w Zamościu. Jej kariera wokalna za-
owocowała do tej pory 5 albumami: „You Don’t 
Know What Love Is”, „The Island”, „Wonderland”, 
„I’m Gonna Rock You” oraz „Czemuż się dzisiaj 
weselić nie mamy”. 
Na scenie w Częstochowie towarzyszyć jej bę-
dzie Bogusław Kaczmar. Laureat wielu nagród 
w konkursach jazzowych. Ma na swoim koncie 
współpracę m.in. z: Gordonem Haskellem, Eri-
c’iem Marienthalem, Vintage Vegas, Ewą Urygą, 
Wojciechem Myrczkiem.

ALEJE - TU SIĘ DZIEJE!

Alternatywa między ścianami: „W podróży do...” 
spektakl Teatru w Drodze AGRADA
26 lipca 2017, g. 20.00 
Scena między Ratuszem i Odwachem
Kolejnym gościem cyklu „Alternatywa między 
ścianami” będzie Grażyna Kaznowska, aktorka  
i reżyserka. Założycielka Teatru Formy PARRA, 
który od 18 lat działa w Ustrzykach Dolnych, oraz 
współzałożycielka międzynarodowego Teatru w 
Drodze AGRADA. Jest autorką wielu programów 

edukacji teatralnej i laureatką ogólnopolskich kon-
kursów artystycznych. 
Jej monodram „W podróży”, powstał na bazie fe-
lietonów Adama Snarskiego „Autobus do Polski”. 
Opowiada w nim o kobiecie stojącej na życiowym 
rozdrożu. Szukając nowej szansy, została emi-
grantką i teraz funkcjonuje pomiędzy światem 
marzeń, a światem rzeczywistym. Oszukuje przy 
tym swoich bliskich, spotykanych nieznajomych, 
ale przede wszystkim samą siebie. 

ALEJE - TU SIĘ DZIEJE!

Jazz tradycyjny: Siergiej Wowkotrub Gypsy Swing 
Quartet
27 lipca 2017, g. 19.00
Plac Biegańskiego
Gypsy Swing Quartet powstał z inicjatywy Siergie-
ja Wowkotruba, pochodzącego z Ukrainy wirtuoza 
skrzypiec, który od 20 lat na stałe mieszka w Pol-
sce. Na scenie towarzyszą mu: Sebastian Ruciński 
(gitara), Tomasz Wójcik (gitara) i Piotr Górka (kon-
trabas). W mistrzowskiej grze Siergieja mocno 
wyczuwalne są emocje cygańskiego swingu mano-

uche, połączone z delikatną wschodniosłowiańską 
nutką.
Na obszerny repertuar zespołu składają się nie tyl-
ko standardy gypsy swingu, inspirowane twórczo-
ścią Django Reinhardta i Stephana Grappelliego 
ale też przeboje muzyki rozrywkowej i filmowej,  
w nowych aranżacjach. Świeży i oryginalny sposób 
prezentowania muzyki pozwolił zdobyć zespołowi 
szerokie grono słuchaczy, zaś ich koncerty to praw-
dziwe muzyczne spektakle o starannie przemyśla-
nej dramaturgii i niezwykłej atmosferze. 

ALEJE - TU SIĘ DZIEJE!

Literackie spotkanie z Leszkiem Gnoińskim  
i Leszkiem Biolikiem 
31 lipca 2017, g. 19.00 
Odwach obok Ratusza
Leszek Gnoiński to dziennikarz i autor książek 
muzycznych: bestsellerowej „Kult Kazika”, 
„Myslovitz. Życie to surfing”, „Raport o Acid 
Drinkers” oraz współautor autobiografii Marka 
Piekarczyka „Zwierzenia kontestatora”, „Ency-
klopedii polskiego rocka” i „Farben Lehre – Bez 
pokory”. Do Częstochowy przyjedzie rozmawiać 
o swojej najnowszej publikacji, opowiadającej  
o kultowej formacji Republika, a towarzyszyć mu 
będzie basista zespołu Leszek Biolik. 
„Republika. Nieustanne tango” to biografia 
jednego z najważniejszych polskich zespołów 
rockowych i fascynująca opowieść o polskiej 
muzyce. Republika była najbardziej zjawisko-
wym i nowatorskim spośród polskich zespołów 
końca XX w. Prawdziwy fenomen, którego losy 
odzwierciedlają najnowszą historię popkultury 
nad Wisłą. 

ALEJE - TU SIĘ DZIEJE!

31/07   poniedziałek
Wycieczka autokarowo-krajoznawcza: Folklor Śląska 
Cieszyńskiego – godz. 7.30
Miejsce zbiórki: Parking „Simply-market”, ul. Focha 7/15
Organizator: Regionalny Oddział PTTK, Aleja Najświętszej Maryi 
Panny 39/41, tel. 34 324 21 20 w godz. 13.30 – 18.00

„Czerwony Kapturek” –  zajęcia plastyczne dla dzieci, - 
godz. 10.00 – 11.00
Biblioteka Publiczna, Filia nr 5, ul. Krasińskiego 4, tel. 34 367 11 59

Seans filmowy:
„Kedi. Sekretne życie kotów” - godz. 15.00 i 20.30
„Wilde Maus” - godz. 16.45
„Alibi.com” - godz. 18.45
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”,
 Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

Aleje – tu się dzieje!
Spotkanie literackie: z LESZKIEM GNOIŃSKIM 
I LESZKIEM BIOLIKIEM – godz. 19.00 
Odwach obok Ratusza



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

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

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

BIBLIOTEKA PUBLICZNA 
IM. DR. W. BIEGAŃSKIEGO
PROPOZYCJE ZAJĘĆ BIBLIOTECZNYCH I SPOTKAŃ

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

„Spotkanie z biblioteką”, „Poznajemy katalogi 
biblioteczne” – lekcje biblioteczne dla uczniów szkół 
podstawowych
Biblioteka Publiczna, Filia nr 13, ul. Mireckiego 28, 
tel. 34 323 29 44

BIBLIOTEKA DLA SENIORÓW

„Internet? Prosta sprawa!” - indywidualne zajęcia 
dla osób zainteresowanych  zdobyciem  wiedzy z zakresu 
obsługi komputera i Internetu. Obowiązują wcześniejsze 
zapisy.  
Biblioteka Publiczna, Filia nr 7 (wypożyczalnia dla dzieci), 
Al. Pokoju 16, tel. 34 323 27 26

KONKURSY

„Biblioteka – sto lat!” - internetowy konkurs dla wszyst-
kich zainteresowanych, poświęcony historii Biblioteki 
Publicznej w Częstochowie. Co drugi miesiąc na stronie: 
www.biblioteka.czest.pl  opublikowana będzie zagadka 
wraz z naprowadzającymi „multimedialnymi śladami”. 
Odpowiedzi będzie można przesyłać na adres mailowy 
filii: filia13@biblioteka.czest.pl. Wśród prawidłowych 
odpowiedzi wylosujemy nagrody książkowe. 
Biblioteka Publiczna, Filia nr 13, ul. Mireckiego 28, 
tel. 34 323 29 44

WYSTAWY

„Pośród pól i lasów” 
- wystawa prac J. Bochaczek-Trąbskiej 
Filia nr 10, ul. Michałowskiego 20
„I Ty możesz zostać mistrzem pióra” - wystawa  
pokonkursowa prac kaligraficznych 
Filia nr 14, ul. Norwida 17/21
„Światowe Dni Młodzieży w Polsce” - wystawa  
fotograficzna Grzegorza Pendrasika 
Biblioteka Główna, Aleja NMP 22

MIEJSKI 
DOM KULTURY 
- warsztaty muzyczne
- warsztaty choreograficzne
- warsztaty teatralne
- warsztaty plastyczne
- warsztaty ceramiczne
- warsztaty modelarskie
- warsztaty kroju i szycia

- gimnastyka relaksacyjna dla dorosłych
- pływalnia ogólnodostępna

- wystawa pokonkursowa V Ogólnopolskiego Konkursu 
Twórczości Plastycznej „Szlakiem Orlich Gniazd” 

Szczegółowe informacje dot. oferty wakacyjnej na stronie  
internetowej MDK www.mdk.czest.pl lub w sekretariacie  
przy ul. Łukasińskiego 50/68, tel. 34 323 12 79 wew. 21 

MIEJSKI OŚRODEK 
SPORTU I REKREACJI
Wypożyczalnia sprzętu pływającego w Parku Wypo-
czynkowym „Lisiniec”
Wypożyczalnia sprzętu pływającego czynna jest codziennie  
w godz. 10.00 – 20.00 (ostatnie wypożyczenie do godz. 19.00).
W miejscu wykorzystywanym do kąpieli na zbiorniku „Adriatyk” 
w godz. 10.00 – 20.00 dyżurują ratownicy WOPR.

Pływalnia letnia  
ul. Dekabrystów 45
Pływalnia w sezonie letnim czynna codziennie w godzinach 
10.00 – 20.00.

„Lato w Mieście 2016”
W wakacyjne wtorki, czwartki, soboty i niedziele bieżnia Miejskie-
go Stadionu Lekkoatletycznego (przy ul. Dąbrowskiego) będzie 
udostępniana bezpłatnie w godz. 18.00 – 20.00. 

MUZEUM 
CZĘSTOCHOWSKIE

RATUSZ
Aleja Najświętszej Maryi Panny 45

Wystawy stałe:
„Dzieje miasta Częstochowy” - stała wystawa histo-
ryczna
„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
„Gabinet wybitnych częstochowian.  Ewangelicy  
w Częstochowie” – obchody jubileuszu 500-lecia  
reformacji w Częstochowie

„Malarstwo w zbiorach Muzeum Częstochowskiego”

„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

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: 11.00 – 17.00, środa, piątek: 11.00-17.30
sobota, niedziela: 11.00-17.00 – wystawy czynne tylko w każdą 
pierwszą sobotę i niedzielę miesiąca, poniedziałek: nieczynne
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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 TELEADRESOWE„Narodowy zryw Solidarności w wotach pielgrzymów 

jasnogórskich” - ekspozycja przygotowywana z okazji 
jubileuszu 25-lecia powstania NSZZ „Solidarność”.
„Ojczyzno ma - Polskie drogi do wolności” - to mundu-
ry, militaria, ordery, odznaczenia, dokumenty, pamiątki 
żołnierzy polskich walczących na wszystkich frontach  
II wojny światowej.
 
 SALA O. KORDECKIEGO
Obraz „Polonia” Antoniego Tańskiego - przedstawia 
około 200 wybitnych Polaków, reprezentujących polską 
kulturę, naukę, wojsko i politykę. Dzieło powstałe w latach 
1929-1938, obrazuje blisko tysiąc lat polskiej historii, 
począwszy od dynastii Piastów.
„Ave Maria” - cykl obrazów prof. Stanisława Słoniny - motywem 
przewodnim jest sylwetka Matki Boskiej Częstochowskiej.
 
SKARBIEC
Wystawa stała - prezentuje wota przekazywane dla Matki 
Bożej Jasnogórskiej w ciągu stuleci przez wszystkie stany 
narodu polskiego.
 
MUZEUM 600-LECIA
Wystawa stała - Eksponaty w Muzeum 600-lecia ukazują 
sześćsetletnią obecność Zakonu Paulinów na Jasnej Górze.
Epitafium Smoleńskie - poświęcone ofiarom tragedii 
smoleńskiej 10 kwietnia 2010 r.

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  

Muzeum Częstochowskie zaprasza do udziału w konkursie fotografii przyrodniczej „Jurajska 
przyroda w obiektywie”. Konkurs poświęcony jest pamięci Profesora Janusza Hereźniaka i dedy-
kowany dla uczniów szkół podstawowych (klasy IV-VII), gimnazjów i szkół średnich. Tematyka 
zdjęć powinna być związana z przyrodą ziemi częstochowskiej. Na prace fotograficzne organi-
zatorzy czekają do końca roku 2017. Można je składać osobiście w Dziale Przyrody (kamienica  
ul. Katedralna 8) lub w sekretariacie Muzeum Częstochowskiego (Aleja Najświętszej Maryi Pan-
ny 47, Galeria Dobrej Sztuki). 

Regulamin konkursu wraz z kartą zgłoszeniową można znaleźć na stronie internetowej: 
muzeumczestochowa.pl 
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{ Z INNEJ PÓŁKI }

Joanna Sidorowicz
 Podwórko z historią. To zdjęcie wykonałam 

w 2007 roku na ulicy Garncarskiej. 
Na pierwszym planie Pan Ryszard. 

Jego imię poznałam kilka lat później, przy 
którejś z kolejnych wizyt w tym miejscu. 
Jego żona przyniosła mi legitymacyjne 

zdjęcie pana Ryszarda z zapytaniem, czy 
mogłabym je powiększyć. Chciała umieścić 

je na jego nagrobku. Prośbę spełniłam 
i dobrze, że nie odwlekałam tego w czasie. 
Następnym razem, odwiedzając Garncar-

ską, dowiedziałam się, że pani zmarła.  
Warto robić zdjęcia i rozmawiać z ludźmi, 

bo wszystko tak szybko przemija.  
Zostają wspomnienia i zdjęcia.

  KSIĄŻKA  

Zdzisław Beksiński
„Opowiadania”
,,Ostatnia rodzina” 
okazała się być 
jednym z lepszych 

polskich filmów w historii. Niestety, 
biografie to nie ściany na facebooku i nie 
mogą oddać wszystkich szczegółów życia. 
Nie udało się pokazać, iż Beksiński nie tylko 
malował, kadrował, rysował i rzeźbił, ale  
też pisał opowiadania. Bardzo mroczne, 
ciężkie, a zarazem wyjątkowo wciągające 
i pomysłowe. Na przykład 4-stronicowa 
historia o dziecku, które urodziło się 
niewidome oraz głuchonieme. Jedynym 
rozwiniętym zmysłem było czucie. Tylko 
jak czuć coś, czego się nigdy nie widziało, 
nie słyszało i o czym się nigdy nie powie. 
Przerażające, niesamowite, „beksińskie”. 

  FILM  

W. Smarzowski, 
J. Głębski
„Kuracja”
Załóżmy, że 
kończąc studia, 

wpadasz na pomysł, by zamknąć się 
w psychuszce i w tajemnicy przed 
pacjentami prowadzić badania. W ten 
sposób zgłębiasz tajniki zawodu. Idzie ci 
wyśmienicie, lecz nagle umiera ordynator 
- jedyna osoba znająca prawdę poza tobą. 
Kończysz eksperyment, ale nikt ci nie 
wierzy. Co teraz? Tak zaczyna się ,,Kuracja” 
- spektakl dla TVP w reżyserii Wojciecha 
Smarzowskiego. Tę opowieść można 
śmiało zestawiać z każdym innym dziełem 
tego reżysera oraz z ,,Wyspą tajemnic’’, czy 
,,Lotem nad kukułczym gniazdem’’. Ostat-
nio DVD z tym spektaklem widziałem  
w koszach w M1. 

  PŁYTA  
 
Bitamina
„Kawalerka”
Pewnego dnia 
słuchaliśmy  
u kumpla  

z pracy radia Asfalt. Właśnie skończył się 
Taco i nagle, patrzymy na siebie pytająco: 
„znasz to, co teraz leci?” A leciało, oj leciało! 
Dopieszczona produkcja, ciepłe trzaski, 
przyjemne sample, nietypowa aranżacja. 
Ni to jazz ni to hip-hop - bass funkuje, głos 
souluje, dominują leniwe tłuste tempa.  
I chociaż nie przepadam za ,,rapsami”  
to Bitamina już dołączyła u mnie do  
Ostrego, ś.p Magika i Łony. Zwyczajny  
niezwyczajny kawał zacnego grania.  
Najlepiej na winylu.  

HISTORIA JEDNEJ FOTOGRAFII
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