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Chcemy zmieniać sposób myślenia 
części mieszkańców, chcemy, by 
częstochowianki i częstochowianie 
dobrze postrzegali swoje miasto, 
by z dumą o nim mówili – mówił 
prezydent Krzysztof Matyjaszczyk, 
prezentując ideę cyklu „przyja-
znych” działań.
Jednym z nich jest stworzenie 
kompleksu wypoczynkowo-re-
kreacyjnego przy ul. Dekabrystów 
z Parkiem Wodnym. Inwestycja 
ma kosztować ponad 51,5 mln 
zł w tym: wykonanie ostatecznej 
koncepcji architektoniczno-bu-
dowlanej to koszt ok. 221 tys. zł, 
dokumentacji budowlano-wyko-
nawczej - blisko 2 mln zł, a robót 
budowlanych ponad 49,3 mln zł.
Nie zdarzyło nam się zakończyć 
żadnej inwestycji po terminie. Chce-
my, by projekt na Park Wodny po-
wstał w ciągu 8 miesięcy, a najdalej 
za 32 miesiące zaprosimy Państwa 
na otwarcie – zapowiedział Janusz 
Stępień, pełnomocnik konsor-
cjum (jednocześnie Prezes Zarzą-
du firmy CZ.P.B.P. Przemysłówka 
S.A.), które wygrało przetarg na 
projekt i budowę obiektu sporto-
wo-rekreacyjnego przy ul. Deka-
brystów.
W ramach inwestycji istniejąca 
Pływalnia Letnia zostanie rozbu-
dowana o budynek z basenami 

krytymi, który powstanie w po-
łudniowej części działki od stro-
ny ulicy Dekabrystów i zajmie 
część terenów wykorzystywa- 
nych obecnie jako plaża, plac 
zabaw i boisko. Przebudowane 
zostaną też istniejące drogi oraz 
wybudowane parkingi, w tym 
parking podziemny.
Pływalnia Letnia wraz z nowo 
wybudowanym budynkiem ba-
senów krytych stanowić będzie 
jeden kompleks sportowo-rekre-
acyjny, połączony przez system 
ESOK, który zapewni klientom 
możliwość korzystania w sezonie 
letnim, zarówno z basenów kry-
tych, jak i odkrytych.
Ten kompleks ma być przyjazny 
dla korzystających i jak najtańszy  
w użytkowaniu – zaznacza Ma-
riusz Szczuraszek z Pracowni Ar-
chitektonicznej Piotr Dominiczak 
& Mariusz Szczuraszek z Ostrowa 
Wielkopolskiego, która stworzyła 
wstępną koncepcję architekto-
niczną częstochowskiego Parku 
Wodnego na bazie zleconego 
przez miasto wcześniej programu 
funkcjonalno-użytkowego dla tej 
inwestycji.
Zgodnie z tą koncepcją na parte-
rze powstanie m.in. trzytorowy 
basen sportowy, baseny rekre-
acyjne z wieloma atrakcjami  

i zjeżdżalniami (część z nich bę-
dzie wyprowadzona na zewnątrz), 
bezpieczna strefa dla najmłod-
szych dzieci oraz szatnie. Na pię-
trze znajdzie się rozbudowana 
strefa saun, odnowy biologicznej 
oraz restauracje, a pod ziemią par-
king na 50 aut, a także z miejscami 
na rowery i motocykle. Park pod 
dachem ma mieć 3,6 tys. m2 po-
wierzchni użytkowej i pomieścić 
ok. 900 m2 basenów.
Budowa Aquaparku to spełnienie 
oczekiwań wielu częstochowian. 
Spełniać je będą także przedsię-
wzięcia realizowane w ramach 
zainaugurowanego programu 
Kierunek Przyjazna Częstochowa. 
Program został podzielony na trzy 
obszary. Przyjazna Częstochowa 
- Aktywna to kierunek, związany 
z rekreacją i wypoczynkiem dla 
mieszkańców. To m.in. budowa  
i modernizacja basenów (ostatnio 
przy IV LO im. Sienkiewicza), pla-

ców rekreacji, boisk, komplekso-
wa rewitalizacja Parku Lisiniec. Tu 
także wpisuje się budowa Parku 
Wodnego.
W ramach obszaru Przyjazna 
Częstochowa - Zielona, władze 
miasta chcą m.in. poprawić wy-
gląd i funkcjonalność miejskich 
parków, tworzyć mniejsze skwery, 
wspierać akcje sadzenia drzew we 
współpracy z mieszkańcami.
Przyjazna Częstochowa - Kultural-
na to zapewnienie bogatej oferty 
kulturalnej i rozrywkowej w mie-
ście. Nasze miasto ma się tu już 
czym chwalić, wystarczy wspo-
mnieć takie inicjatywy, jak stały 
letni cykl „Aleje - tu się dzieje!”, czy 
nadchodząca Noc Kulturalna.
Chcę, by Częstochowa stawała 
się miejscem coraz bardziej przy-
jaznym do życia – deklaruje pre-
zydent Krzysztof Matyjaszczyk. 
- Żeby to osiągnąć, częstocho-
wianie muszą się tu dobrze czuć. 
Zadaniem władz miasta jest m.in. 
zapewnienie im przestrzeni do 
wypoczynku, rekreacji, ale także 
do rozrywki. Wiemy, że to zadanie 
na lata, więc chcemy ciągle uatrak-
cyjniać ofertę dla częstochowian. 
Mamy wizję przyjaznego miasta, 
w którym spędzanie wolnego cza-
su jest przyjemnością oraz prawem 
każdego mieszkańca.
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PARK WODNY, 
CZYLI KIERUNEK 

PRZYJAZNA CZĘSTOCHOWA
Miasto Częstochowa podpisało umowę na zaprojektowanie i wykonanie Parku Wodnego na Tysiącleciu. 

Inwestycja wartości 51,5 mln zł ma zostać oddana do użytku w I półroczu 2020 r. Przy okazji sygnowania 
umowy prezydent miasta zainaugurował program - Kierunek Przyjazna Częstochowa.
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Budowa Aquaparku  
to spełnienie oczekiwań 
wielu częstochowian. 
Spełniać je będą także 
przedsięwzięcia realizo-
wane w ramach zainau-
gurowanego programu 
Kierunek Przyjazna 
Częstochowa.



Ponad 90 tysięcy częstochowian prze-
kazało swój jeden procent podatku na 
rzecz organizacji pożytku publicznego. 
To więcej niż przed rokiem. W tym roku 
na przekazanie swojego jednego pro-
centa podatku organizacjom pożytku 
publicznego zdecydowało się 93,3 tys. 
osób podlegających częstochowskim 
urzędom skarbowym. Kwota, jaką czę-
stochowianie przekazali OPP to ponad 
5,7 mln zł. 22 tysiące mieszkańców mia-
sta wybrało organizację zarejestrowaną 
w Częstochowie, dzięki czemu do lokal-
nych OPP trafiło ponad 1.358.836 zł.

Na Parkitce, Zawodziu i Wrzosowiaku 
– łącznym kosztem około 5 mln zł –  
w ostatnim czasie przeprowadzono 
remonty, których celem była popra-
wa wygody komunikacyjnej w tych 
dzielnicach. Inwestycje wpisują się, 
obok wielkich projektów drogowych,   
w założenia programu ,,Lepsza Komu-
nikacja”. Oprócz zakrojonych na szero-
ką skalę inwestycji drogowych, które 
są – bądź niedługo będą – realizowane  
w Częstochowie, na bieżąco wykony-
wane są mniejsze zadania, bardzo waż-
ne z punktu widzenia mieszkańców po-
szczególnych dzielnic. Do tego rodzaju 
inwestycji należały prace na ul. Małopol-
skiej na Parkitce, Olsztyńskiej na Zawo-
dziu oraz Kasztanowej na Wrzosowiaku.

Na Placu Biegańskiego od strony  
ul. Szymanowskiego, w pobliżu letnie-
go ogródka Restauracji Ratuszowej, 
funkcjonuje nowa toaleta publicz-
na. Toaleta składa się z dwóch kabin,  
z których każda jest wyposażona  
w przybory sanitarne ze stali nie-
rdzewnej. Ściany zewnętrzne z płyty 
warstwowej wykończono płytkami 
granitowymi. W kabinach funkcjonuje 
ogrzewanie podłogowe, zapewniają-
ce minimalną temperaturę 16 stopni 
Celsjusza. Kabiny są w pełni przysto-
sowane dla potrzeb osób z niepełno-
sprawnościami – również tych, które 
poruszają się na wózkach inwalidzkich.

{ MIASTO }
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J eśli jest jedna cecha, o której można powiedzieć, że bez wątpienia 
charakteryzuje nasz świat - to jest nią różnorodność. Na co dzień 
często nam ona umyka, nie zdajemy sobie w pełni sprawy, jak 

bardzo jesteśmy różnorodni za sprawą naszych doświadczeń, talentów  
i umiejętności, cech charakteru, sposobu widzenia świata, wyznawa-
nych wartości, życiowych celów, aspiracji i marzeń. Dzisiaj – kiedy znikają 
ograniczenia, wzory i schematy znane z przeszłości – ta różnorodność 
ujawnia się śmielej niż kiedykolwiek wcześniej. I coraz bardziej domaga 
się nowych rozwiązań organizacyjnych i instytucjonalnych. Ignorowanie 
naszej różnorodności – jako obywateli, mieszkańców regionu czy miasta, 
współpracowników – byłoby rozmijaniem się z rzeczywistością i pozba-
wianiem możliwości samorealizacji jednostek, które tę różnorodność 
tworzą. Troska o jakość życia mieszkańców – bardzo istotne zadanie sa-
morządu – też jest ostatecznie dbaniem o różnorodność, czyli interes roz-
maitych grup, wyrażających odmienne potrzeby i zgłaszających własne 
pomysły. Tej różnorodności staramy się wyjść naprzeciw choćby poprzez 
Budżet Obywatelski, ale także poprzez miejskie programy i projekty słu-
żące konkretnym grupom: seniorom, osobom z niepełnosprawnościami, 
długotrwale bezrobotnym, młodym rodzicom czy uczniom u progu ka-
riery zawodowej. 
Będąc prezydentem miasta, jest się także pracodawcą. Zależy mi na tym, 
aby Urząd Miasta był miejscem przyjaznym nie tylko dla odwiedzających 
nas interesantów, ale także dla zatrudnionych tu osób. W Urzędzie pracują 
osoby o rozmaitych doświadczeniach zawodowych, kierunkowo różnym 
wykształceniu,  kompetencjach i zdolnościach, w różnym wieku. Świado-
mość różnorodności w samym Urzędzie pozwala nam – jak sądzę – sku-
teczniej, z większym zrozumieniem i empatią, załatwiać rozmaite sprawy,  
z którymi przychodzą do nas częstochowianie. 

W sierpniu w imieniu częstochowskiego samorządu podpisałem Kartę 
Różnorodności. Jesteśmy trzecim miastem w Polsce, które przystąpiło do 
tej inicjatywy. Podpisywana przez pracodawców z sektora publicznego, 
prywatnego i pozarządowego z całej Europy, jest ona zobowiązaniem do 
przeciwdziałania dyskryminacji w pracy i działań na rzecz tworzenia oraz 
promocji różnorodności w zatrudnianiu. Jest też deklaracją, że wartości 
i zasady promujące różnorodność będą upowszechniane w otoczeniu 
samorządu – jak choćby wśród lokalnych przedsiębiorców, których stara-
my się już zachęcać do gry ,,fair” wobec swoich pracowników np. poprzez 
projekt ,,Teraz lepsza praca.” 
Podpisanie Karty Różnorodności jest naturalną konsekwencją działań, 
jakie podejmujemy w Urzędzie już od dłuższego czasu – wprowadza-
jąc wewnętrzne regulacje antydyskryminacyjne i antymobbingowe, 
uwrażliwiając pracowników na te zjawiska podczas szkoleń, równoważąc 
wynagrodzenia między zatrudnionymi na tych samych stanowiskach ko-
bietami i mężczyznami. Z Kartą Różnorodności będziemy mogli jeszcze 
skuteczniej promować tego rodzaju rozwiązania wśród naszych partne-
rów w rozmaitych obszarach współpracy.   
Różnorodność można i należy wspierać. Nie stoi ona w najmniejszym 
stopniu w sprzeczności z faktem, że mamy wiele wspólnych spraw, 
wspólnych interesów – a na poziomie lokalnym ma to chyba najbardziej 
namacalny wymiar. Bez różnorodności dobro wspólne może łatwo stać 
się pustym hasłem. Im bardziej Częstochowa będzie więc przyjazna dla 
wszystkich – z ich odmiennościami – tym łatwiej przyjdzie nam troszczyć 
się o to, aby we wspólnej, miejskiej przestrzeni żyło nam się jak najlepiej.          

Krzysztof Matyjaszczyk
Prezydent Miasta Częstochowy

PYTAMY PREZYDENTA 

O RÓŻNORODNOŚĆ Prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjasz-
czyk, zdeterminowany brakiem realizacji 
zapowiedzi przywrócenia województwa czę-
stochowskiego, zwrócił się w tej sprawie do 
prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, jako 
gwaranta obietnic wyborczych.

To prezes Prawa i Sprawiedliwości jeszcze w 2014 
roku podczas wizyty w Częstochowie stwierdził, że 
przy tworzeniu obecnego podziału województw 
popełniono błędy i że nasze miasto powinno od-
zyskać swoją pozycję. O konieczności reaktywacji 
województwa częstochowskiego przedstawiciele 
PiS mówili zarówno przed wyborami samorządo-
wymi w 2014 roku, jak i parlamentarnymi w 2015, 
deklarując jednocześnie, że podejmą w tej spra-
wie stosowne działania.
Prezydent Krzysztof Matyjaszczyk już w listopa-
dzie 2015 roku wysłał list do premier Beaty Szydło, 
w którym przypominał o wyborczych obietnicach 
polityków rządzącej partii i prosił o podjęcie dzia-
łań, których celem byłaby deklarowana korekta 
administracyjna kraju. Krzysztof Matyjaszczyk 
zapowiedział również wsparcie tej idei jako prezy-
dent i częstochowianin oraz zaapelował do miesz-
kańców miasta i subregionu o podpisywanie się 
pod listem i przesyłanie go do Kancelarii Premier.
Poparcie dla reaktywacji województwa często-
chowskiego jasno wyraziła w swoim stanowisku 
Rada Miasta Częstochowy, oraz Młodzieżowa 
Rada Miasta. 
Prezydent Krzysztof Matyjaszczyk napisał także 
list do Prezydenta RP Andrzeja Dudy, w którym 
przypominał o wojewódzkich aspiracjach Czę-

stochowy, odwołując się do deklaracji z czasów 
kampanii wyborczej, kiedy obecny Prezydent RP 
zapowiadał stworzenie strategii rozwojowej dla 
byłych miast wojewódzkich. Andrzej Duda mówił 
o tym w Częstochowie, w Akademii im. Jana Dłu-
gosza 19 lutego 2015 roku.
Część korespondencji do dziś nie doczekała się 
odpowiedzi, nie są prowadzone żadne prace  
w sprawie reaktywacji województwa. Pojawia-
ją się za to informacje rozpowszechniane przez 
przedstawicieli rządzącej partii, że sprawa korek-
ty administracyjnej kraju zostanie przesunięta  
w czasie i będzie ewentualnie realizowana w ko-
lejnej kadencji parlamentu. Tymczasem Często-
chowa nie ma czasu, nie mają czasu mieszkańcy. 
Prace powinny być synchronizowane z kalen-
darzem programowania środków europejskich 
tak, aby nowe województwo mogło być brane 
pod uwagę przy rozdziale funduszy w nowej 
perspektywie unijnej po 2020 r. Ogromnym za-
grożeniem dla naszego regionu jest też fakt, że 
województwo śląskie może w najbliższym cza-
sie przekroczyć 75% średniego unijnego PKB na 
mieszkańca, co skutkowałoby - w nowym okresie 
programowania - pozbawieniem całego regionu 
środków m.in. z Programu Operacyjnego Infra-
struktura i Środowisko. To oznacza realne straty 
dla Częstochowy i regionu. Dlatego prezydent 
Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk postano-
wił zwrócić się bezpośrednio do prezesa PiS, 
jako gwaranta realizacji obietnic wyborczych, 
o interwencję w sprawie rozpoczęcia prac nad 
zmianami w obecnej, a nie przyszłej kadencji 
parlamentu. 

WALCZYMY 
O WOJEWÓDZTWO

W Częstochowie trwa realizacja programu 
Termomodernizacja Obiektów Użyteczno-
ści Publicznej. Szkoła Podstawowa nr 33 zy-
skała właśnie nową elewację i docieplone 
kolorowe ściany, ale także nową instalację 
c.o., elektryczną, energooszczędne lampy. 
Docieplono stropodach, wykonano izola-
cję fundamentów, zainstalowano system 
rynien. 

Trwają ostatnie prace kompleksowej termo-
modernizacji budynku, który jest jednym  
z 11 wytypowanych do programu. Jego efekt 

to z jednej strony ograniczenie kosztów eks-
ploatacji ponoszonych przez miasto, a z dru-
giej – ograniczenie niskiej emisji, co ma duże 
znaczenie dla naszego środowiska i tego, 
czym oddychamy.
W 2014 roku opracowano dokumentację pro-
jektowo-kosztorysową dla 11 obiektów, która 
przewidywała m.in. wymianę stolarki okiennej 
(tam, gdzie nie zrobiono tego wcześniej); do-
cieplenie ścian i stropodachów; kompleksową 
wymianę instalacji c.o. oraz ciepłej i zimnej 
wody we wszystkich obiektach; wymianę in-
stalacji oświetlenia na energooszczędne wraz 

z wymianą instalacji gniazd wtykowych oraz  
w SP nr 39 zmianę źródła ciepła z kotłowni wę-
glowej na ciepło sieciowe, a w SP nr 52 zamia-
nę kotłowni olejowej na gazową. W budynku 
Bursy Miejskiej dodatkowo zamontowana 
zostanie instalacja solarna na potrzeby c.w.u.
Placówki wytypowano do programu na pod-
stawie wcześniej zleconych audytów energe-
tycznych – wybrano te, które wymagały tego 
typu kompleksowego remontu w pierwszej 
kolejności, generowały najwyższe koszty 
utrzymania. Były to: Szkoła Podstawowa  
nr 33 przy ul. Goszczyńskiego 9/11, Zespół 

Szkół Samochodowo - Budowlanych przy  
ul. Św. Augustyna 3/7, Szkoła Podstawowa  
nr 53 przy ul. Orkana 95/109, Szkoła Podstawowa  
nr 50 przy ul. Starzyńskiego 10, Szkoła Podsta-
wowa nr 8 przy ul. Szczytowej 28/30, Szkoła 
Podstawowa nr 48 przy ul. Schillera 5, Szkoła 
Podstawowa nr 31 przy ul. PCK 18, Bursa Miejska 
przy ul. Legionów 19/21, Szkoła Podstawowa  
nr 39 przy ul. Kopernika 79/87, Szkoła Podsta-
wowa nr 49 przy ul. Jesiennej 42, Szkoła Podsta-
wowa nr 52 przy ul. Powstańców Warszawy 144 a.
W 2016 roku zakończono termomodernizację 
budynków Szkoły Podstawowej nr 39 i Zespo-

łu Szkół Samochodowo – Budowlanych. W tym 
roku będą zakończone prace przy SP nr 33 i 31. 
Rozpoczną się też prace termomodernizacyjne 
w 7 pozostałych budynkach szkół.
W wyniku zakończenia procedury przetar-
gowej zostały podpisane już umowy oraz 
przekazany plac budowy wykonawcy robót  
w budynkach SP nr 48, 50 oraz 53. Umowy dla 
4 pozostałych budynków szkolnych będą mo-
gły być podpisane po zmianach budżetowych. 
Zakończenie robót budowlanych we wszyst-
kich 7 budynkach planowane jest w listopa-
dzie 2018 roku.

TERMOMODERNIZACJA W CZĘSTOCHOWIE   - TO NIE TYLKO ELEWACJE.



„Czyste podwórko to czyste miasto” – to 
główne przesłanie kampanii edukacyjno-
-informacyjnej przygotowanej przez ZGM 
TBS z myślą o mieszkańcach zasobów ko-
munalnych w Częstochowie. Na początek 
do lokatorów trafią plakaty, ulotki, a także 
spoty radiowe i filmowe. Do udziału w akcji 
zaangażowano też samych mieszkańców, 
którzy w spocie promocyjnym będą zachę-
cać właścicieli psów do sprzątania nieczy-
stości po swoich pupilach. W ramach kam-
panii, na skwerach i placach, zostaną także 
zamontowane specjalne tabliczki. 

Inicjatywa ma uczulić mieszkańców miejskich za-
sobów na problem niesprzątania po swoich pupi-
lach i zanieczyszczania miasta, w tym piaskownic, 
placów zabaw, trawników i chodników.
Celem akcji jest zmiana negatywnych zacho-

wań i zachęcenie mieszkańców zasobów komu-
nalnych do utrzymania czystości na osiedlach 
- mówi Paweł Konieczny, prezes ZGM TBS  
w Częstochowie. 
Psie czy kocie nieczystości można znaleźć  
w wielu miejscach - na chodnikach, trawni-
kach, w piaskownicy, choć jest ich znacznie 
mniej niż jeszcze parę lat temu, co oznacza, że 
jednak coraz więcej osób sprząta po swoich 
psach. Warto stworzyć modę na takie zacho-
wanie. To ważne nie tylko dla estetyki miasta, 
ale też dla naszego zdrowia, odchody stanowią 
tutaj poważne zagrożenie.
Najlepszym sposobem na zmiany w naszym 
otoczeniu jest edukacja – powiedział prezydent 
Krzysztof Matyjaszczyk. - Dlatego już kilka lat 
temu organizowaliśmy akcję „Sprzątaj po psie”.
Kupiono wówczas 60 dozowników woreczków 
na psie nieczystości, które ustawiono na terenach 

zielonych miasta; większość przekazano spół-
dzielniom mieszkaniowym i ZGM „TBS”. Kolpor-
towano również ulotki o konieczności sprzątania 
po psach.
Tylko w 2016 roku częstochowska Straż Miej-
ska za niesprzątanie po czworonogach ukarała 
mandatami 137 mieszkańców, łącznie podjęła 
189 interwencji. Do lipca tego roku mandatów 
było już ponad 100.
Inną sprawą są pouczenia, w ubiegłym roku 
usłyszało je 47 osób, w tym już 40. Dodatkowo 
częstochowscy strażnicy miejscy edukują dzieci  
i młodzież podczas szkolnych prelekcji. Informa-
cje przekazywane są także na spotkaniach rad 
dzielnic czy na zebraniach z seniorami - wylicza 
Straż Miejska w Częstochowie. 
Za niesprzątanie odchodów po psie osoba, 
która w tym czasie sprawuje nad nim opiekę, 
może zapłacić mandat - od 20 zł do 500 zł. 
Pouczenia i mandaty to jednak ostateczność, 
najważniejsza powinna być społeczna świa-
domość. ZGM TBS liczy, że takie działania, jak 
akcja „Czyste podwórko”, będą ją podnosić.

{ SPORT }
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W ramach programu Google zapewni firmom 
wsparcie w postaci bezpłatnych konsultacji z do-
radcami Internetowych Rewolucji. Na terenie ca-
łej Polski działa 30 doradców, których zadaniem 
będzie wspieranie firm w analizie ich potrzeb  
i dotychczasowych działań w Internecie lub przy 
wykorzystaniu narzędzi internetowych, a także 
pomoc w zdefiniowaniu indywidualnego planu 
działania firmy w Internecie. Doradcy będą także 
dostępni dla firm w razie pytań lub wątpliwości 
na etapie wdrażania rozwiązań z planu działania. 
Dzięki pomocy doradców Internetowych Re-
wolucji przedsiębiorcy będą w stanie nie tylko 
wprowadzić rozwiązania internetowe w swo-

jej działalności, ale przede wszystkim zrobić to 
świadomie i w optymalny dla swoich potrzeb 
sposób. Dla niektórych firm może to oznaczać 
zbudowanie obecności w Internecie i wykorzy-
stywanie jej w kontakcie z obecnymi klientami, 
inne z kolei mogą zaprojektować stronę mobil-
ną, wdrożyć sprzedaż online czy zacząć wyko-
rzystywać Internet do promocji i sprzedaży za 
granicą.
Żeby wziąć udział w programie, wystarczy 
wypełnić krótki formularz zgłoszeniowy na 
stronie g.co/InternetoweRewolucjeDlaFirm.  
Z zarejestrowanymi przedsiębiorcami będą się 
kontaktować dedykowani doradcy z właściwe-

go regionu, aby umówić się na spotkanie w sie-
dzibie firmy, od którego rozpocznie się wsparcie  
w opracowywaniu i wdrażaniu rozwiązań i na-
rzędzi internetowych.
Internetowe Rewolucje to również cykl spo-
tkań organizowanych w Częstochowskim Par-
ku Przemysłowo-Technologicznym, przy ulicy 
Wały Dwernickiego 117/121. 7 września, o godz. 
8.30, w ramach „Śniadania z przedsiębiorcami”, 
będzie okazja poznać narzędzia zwiększające 
widoczność  biznesu w Internecie, natomiast  
19 września o godz. 18.30 szykowane jest szko-
lenie z zakresu rozwiązań internetowych sprzy-
jających rozwojowi biznesu.  

INTERNETOWE 
REWOLUCJE

Google, 
we współpracy 
ze Związkiem 
Przedsiębiorców 
i Pracodawców, uruchomiło 
kolejny projekt w ramach 
programu Internetowe 
Rewolucje, wspierający 
rozwój małych i średnich 
przedsiębiorstw. 

30 września 2017 r. w Hali Sportowej Często-
chowa odbędzie się „Work Life Balance Day 
powered by Ewa Chodakowska”. To wydarzenie 
łączące targi oraz cykl treningów, które popro-
wadzi najbardziej znana w Polsce trenerka fit-

ness - Ewa Chodakowska. Celem imprezy jest 
promowanie zasady Work Life Balance, która 
polega na znalezieniu równowagi pomiędzy 
życiem zawodowym a osobistym. Równowa-
ga ta przejawiać się powinna we wszystkich 

sferach funkcjonowania poprzez harmonij-
ne ich łączenie. Bilety dostępne na stronie:  
www.worklifebalanceday.evenea.pl. Na same 
targi wstęp będzie bezpłatny.

TRENING Z EWĄ CHODAKOWSKĄ 

8 września, już po raz 28., rozegrana zosta-
nie znana w całym kraju impreza lekkoatle-
tyczna, Złota Mila Częstochowy. 

Zawody ze startem i metą na Placu Biegańskie-
go to właściwie cykl biegów w częstochow-
skich Alejach. Oprócz ścigania na dystansach 
jednej mili kobiet i mężczyzn, zaplanowano 
rywalizację dla uczniów szkół podstawowych, 
gimnazjalnych oraz bieg rekreacyjno-integra-
cyjny. Ten ostatni będzie trochę dłuższy niż po-
zostałe, bo przemierzymy aż dwie mile. W sumie 
będziemy mieli aż siedem biegów, czyli napraw-

dę potężną dawkę rywalizacji prawie 1000 star-
tujących. Tylu po prostu możemy przyjąć – mówi 
prezes klubu Budowlani Częstochowa i jedno-
cześnie główny organizator zawodów, Czesław 
Lamch.
W biegach głównych startujący stoczą walkę 
nie tylko o okazałe puchary, ale także nagrody 
finansowe. Sięgną po nie ci, którzy zameldują się 
na mecie w czołowych ósemkach współzawod-
nictwa kobiet i mężczyzn – tłumaczy Lamch.
W biegu kobiet z pewnością sporo do udo-
wodnienia będzie miała reprezentantka Polski 
w kategoriach młodzieżowych - Sylwia Ślęzak 

z Budowlanych. Brązowa medalistka ostatnich 
mistrzostw kraju do lat 23 na dystansie 3000 m 
z przeszkodami, startuje niemal na wszystkich 
dystansach długich rozgrywanych podczas 
zawodów lekkoatletycznych. Oprócz medalu  
w rywalizacji na przeszkodach, Sylwia była czwar-
ta w mistrzostwach kraju na 10000 metrów. Jest 
więc bardzo wszechstronna i w naszej imprezie 
powinna być w czołówce – dodaje Lamch.
Dodajmy, że honorowy patronat nad Złotą 
Milą Częstochowy objął prezydent miasta Czę-
stochowy Krzysztof Matyjaszczyk.

Andrzej Zaguła

ZNÓW POBIEGNĄ
W ALEJACH

Powoli dobiegają końca obchody jubileuszy 
dwóch, jakże zasłużonych dla częstochowskiej 
piłki nożnej, klubów: Rakowa i  Skry. Przypo-
mnijmy, że Skra świętowała 90-lecie działalno-
ści, natomiast Raków 95-lecie. Zwieńczeniem 
„urodzin” będzie mecz towarzyski oldbojów 
obydwu zespołów. Spotkanie odbędzie się  
16 września 2017 r. o godz. 16.00 na stadionie 
piłkarskim przy ul. Loretańskiej 20 w Często-
chowie. Honorowy patronat nad tym wyda-
rzeniem objął prezydent miasta Częstochowy, 
Krzysztof Matyjaszczyk.
Oprócz konfrontacji futbolowych weteranów 
zaplanowano także turniej dla najmłodszych 

adeptów piłki nożnej (początek o godz. 13.00). 
Wezmą w nim udział dziesięcioletni zawodni-
cy częstochowskich drużyn -  Skry, Rakowa, 
Victorii, Stradomia, Jurajskich Wilków oraz Or-
lika Blachownia. Zmagania te – jak zapewniają 
organizatorzy -  będą łączyły historię i tradycję 
z teraźniejszością. 
Wśród zaproszonych na imprezę gości znaleźli 
się byli wielcy polscy piłkarze: Andrzej Szar-
mach, Zygmunt Anczok oraz Zbigniew Myga. 
Swój przyjazd zapowiedział również znany 
komentator sportowy, pochodzący z Często-
chowy, Andrzej Zydorowicz. Sędzią głównym 
potyczki oldbojów będzie, przez lata jeden  

z najlepszych polskich sędziów piłkarskich, Ro-
man Kostrzewski.
Wiadomo już, że w zespole Skry kibice oklaski-
wać będą: Andrzeja Tanerskiego, Leszka Zacha-
rę, Jerzego Miedzińskiego, Piotra Kasztelana, 
Jana Słowika, Tomasza Łuszcza, Mariusza Wie-
czorka, czy też Zdzisława Cieślińskiego. W bar-
wach Rakowa zobaczymy: Krzysztofa Kołaczyka, 
Roberta Razakowskiego, Roberta Załęskiego, 
Jacka Krzynówka oraz Janusza Bodziocha. Za-
proszenia do udziału w spotkaniu otrzymali też 
znani ligowi szkoleniowcy, w przeszłości gracze 
Rakowa – Jerzy Brzęczek i Jacek Magiera.

Andrzej Zaguła

SZARMACH, ANCZOK I KRZYNÓWEK 
NA JUBILEUSZU SKRY I RAKOWA

CZYSTE PODWÓRKO



{ ZAPOWIEDZI }
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NARODOWE CZYTANIE „WESELA” 

Miejscem realizacji czę-
stochowskiej odsłony Na-
rodowego Czytania „We-
sela” będzie tradycyjnie 
podjasnogórski Park im. 
Stanisława Staszica. Zloka-
lizowana pośrodku parku 
stylowa altana stanie się, 
dzięki specjalnej aranżacji 
plastyczno-florystycznej, 
izbą weselną i jednocze-
śnie „sceną”, na której poja-
wiają się lektorzy. Formuła 
czytania różnić się będzie 
od tej, w której realizo-
wano w naszym mieście 
wszystkie dotychczasowe 
edycje akcji, bowiem ar-
cydramat Wyspiańskiego 
usłyszymy w interpreta-
cji zespołu aktorskiego 
częstochowskiego Teatru 
im. Adama Mickiewicza. 
Udział aktorów w tego-
rocznym Narodowym Czy-
taniu stanowić ma atrak-

cyjny dla słuchaczy akcent 
na zakończenie obchodów 
jubileuszu 90-lecia istnie-
nia w Częstochowie Sta-
łego Zespołu Aktorskiego. 
W oprawę przedsięwzięcia 
zaangażuje się też Zespół 
Pieśni i Tańca „Częstocho-
wa”. Wszyscy uczestnicy 
akcji otrzymają specjalnie 
zaprojektowane, okolicz-
nościowe pocztówki. 

Program:
godz. 11.45 – występ uczniów 
Szkoły Podstawowej nr 17  
im. S. Wyspiańskiego
godz. 12.00 – oficjalne rozpo-
częcie lektury „Wesela” przez 
Prezydenta Miasta Krzysztofa 
Matyjaszczyka
godz. 12.10 – 15.00 -  
„Wesele” w interpretacji  
Zespołu Aktorskiego Teatru  
im. Adama Mickiewicza

Agnieszka Lipińska

Tak jak w dwóch poprzednich edy-
cjach, festiwal rozpocznie się eduka-
cyjnym spotkaniem dla dorosłych 
(rodziców, studentów, nauczycieli 
i pedagogów) z udziałem gościa 
honorowego. W tym roku zaprosze-
nie biblioteki przyjęła prof. Joanna 
Papuzińska – poetka i prozaiczka, 
krytyczka literacka, autorka bajek  
i wierszy dla dzieci, a także wielu 
rozpraw dotyczących literatury 

dziecięcej. Pani Joanna opowie 
nam o roli fantastyki i baśniowo-
ści w książkach dla najmłodszych. 
Pierwszy dzień będzie także wyjąt-
kowy ze względu na wykład Wiesła-
wy Jędrzejczyk, redaktor naczelnej 
Wydawnictwa Literatura, dotyczący 
wartości w literaturze dziecięcej. To-
warzyszyć mu będzie prezentacja 
nowości wydawniczych oraz kier-
masz książek tego wydawnictwa. 

Tego dnia rozdane zostaną również 
nagrody laureatom aż trzech festi-
walowych konkursów: literackiego, 
plastycznego i fotograficznego. Pra-
ce na konkursy można nadsyłać do 
15 września (szczegóły na stronie: 
www.biblioteka.czest.pl)
Dwa kolejne dni pełne będą spo-
tkań dla dzieci i młodzieży z popu-
larnymi pisarzami i ilustratorami. 
O książkach porozmawiamy z Bar-

barą Gawryluk, Barbarą Kosmow-
ską, Katarzyną Ryrych, Agnieszką 
Urbańską i Marcinem Pałaszem,  
a warsztaty plastyczne poprowa-
dzą: Natalia Talarek, Katarzyna Ko-
łodziej i Małgorzata  Flis. Spotkania 
realizowane będą w filiach biblio-
tecznych. 
Finał czterodniowego festiwalu, 
jak zwykle odbędzie się w sobotę 
w Parku im. S. Staszica. Najmłodsi 

ŚWIĘTO BAJKI

Na sobotę, 2 września przypada kolejna 
odsłona Narodowego Czytania, zainicjowanego 
w 2012 r. przez Prezydenta RP Bronisława 
Komorowskiego. Od 2015 r. akcję obejmuje 
swym Honorowym Patronatem Para 
Prezydencka: Andrzej Duda i Agata Kornhauser-
-Duda. W Częstochowie, w ramach tegorocznej, 
szóstej edycji przedsięwzięcia, aktorzy 
Teatru im. Adama Mickiewicza zaprezentują 
„Wesele” Stanisława Wyspiańskiego.

W środę, 20 września rozpocznie się Festiwal Bajki w Częstochowie – impreza 
organizowana przez Bibliotekę Publiczną i skierowana do miłośników literatury 
dla dzieci i młodzieży. Festiwal ma ambicje przekonać najmłodszych, że czytanie 
jest wspaniałą zabawą i inspiracją do innych aktywności, a w częstochowskich 
bibliotekach jest mnóstwo książek, czekających na wypożyczenie.

będą mogli wysłuchać tam bajek 
Barbary Gawryluk, czytanych przez 
aktorów częstochowskiego Teatru 
im. Adama Mickiewicza, by wie-
dzieć, o co zapytać gościa, gdy już 
zjawi się w parku. Przed tym spotka-
niem stworzymy z Natalią Talarek 
papierowy pomnik wiernego psa 
Dżoka - bohatera książki pisarki, któ-
ry żył naprawdę i ma swój pomnik 

w Krakowie. Dodatkowo spędzimy 
ostatnie letnie popołudnie, grając 
w stare zabawy podwórkowe i bio-
rąc udział w licznych konkursach 
literackich i nie tylko. Nie zabraknie 
także malowania buzi, skręcania ba-
loników, zabaw z chustami itd. 

Irmina Młynarczyk
Projekt dofinansowano ze środków Minister-

stwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

KATARZYNA ZWOLSKA-PŁUSA WIERSZE
W sierpniu ukazał się debiutancki tom poetycki
Katarzyny Zwolskiej-Płusy „Cud i anomalia” (SŻP, Brzeg), 
którego wydanie dofinansowało Miasto Częstochowa. 
Poniżej prezentujemy kilka utworów z tego zbioru i zapraszamy 
na spotkanie autorskie z częstochowską poetką, które odbędzie się  15 września 

o godz. 18.00 w sali odczytowej Biblioteki Publicznej im. dr. W. Biegańskiego.

czarodziejska góra

jestem tu na armatniej górze,
matka smutna jak to uzdrowisko,
z językiem niby drewno, 
by nie powiedzieć - rozumiem cię 
Oktawio. słyszę jak kaszle twój syn.

od stu lat sprzątasz po mężu to, 
co z niego wydobyłaś. żono
i siłaczko, nie taki obłęd straszny,
jak go opisał.

spojrzałaś mi w oczy, gdy stałam
przy oknie. willa zapadała się
w słońce, drzewa osiągały stan
uśpienia. tak padłaś na moją
twarz i tak powstałyśmy.

 porzeczki

- mamo zobacz, z tej sarny
wypadają niby porzeczki, 
kropelka po kropelce 
jak z naszych nosów i ust.
mamo, dlaczego tatuś poluje 
na nas a twoje ciało jest 
zaczerwienione jak owoc?

- bo macie kopytka,
wy małe diablęta,
a ja chcę unosić się
do nieba jak cyraneczka.

unosić może się tylko
ojciec.

rozmowa z bogiem

Co robisz?
Czytam do poduszki Głowińskiego. 
Głowiński jest Żydem i gejem.
Nie dziwię się.
Nie dziwisz się, że jest Żydem i gejem?
Nie dziwię się, że go czytasz. 
Za oknem szumi topola chociaż to tuja. 
Mam wrażenie, że odkąd nauczyłem cię
czytać przekręcasz świat jak słowa. 
A wiesz, że Głowiński sformułował pojęcie grupy przyjacielskiej
a sam nie miał przyjaciół?
A wiesz, że topola w jego ogrodzie pochłaniała historię jak wodę
a twoja tuja spija ledwo wasze kroki z pracy, przedszkola, zakupów
A wiesz, że...
Zawsze.

Barbara Gawryluk
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DOTYK PEŁEN ABSURDU

Od 22 września do 1 października 
Teatr im. Adama Mickiewicza 

proponuje osiem przedstawień 
zaprawionych sporą dawką absurdu. 

Jedenasty Przegląd Przedstawień 
Istotnych „Przez dotyk” zapowiada 

się odlotowo i pozwoli spojrzeć 
na rzeczywistość ze zdrowym 

dystansem.

Przegląd otworzy przedstawienie 
Teatru Nowego z Bielska-Białej „Hu-
manka”, w reżyserii Agaty Puszcz. 
Akcja „Humanki” rozgrywa się  
w niedalekiej przyszłości. Główny 
bohater, Em, po kolejnym nieuda-
nym związku postanawia kupić 
humanoida - zaawansowanego 
technologicznie robota o ludzkim 
kształcie, spełniającego rolę part-
nerki życiowej. Dzięki rozwojowi 
techniki Humanka niczym nie różni 
się od żywej kobiety (poza drob-
nym znaczkiem na karku). Przynaj-
mniej tak mogłoby się wydawać... 
Dzień później, na scenie często-
chowskiego teatru obejrzymy 
„Ku Klux Klan. W krainie miłości”. 
Spektakl Teatru Nowego z Zabrza 
powstał na podstawie książki Ka-
tarzyny Surmiak-Domańskiej. Re-
porterka, od lat związana z „Gazetą 
Wyborczą”, miała okazję (będąc 
gościem zjazdu Partii Rycerzy KKK 
z Arkansas) przyjrzeć się Klanowi  
z bliska i przekonać się się, że 
150-letni Ku Klux Klan ma się cał-
kiem nieźle i działa dziś w pełni 
legalnie. Spektakl, pełen songów 
i muzyki, staje się dokumentem  
o swoistej ucieczce. 

Edwarda Linde-Lubaszenko zo-
baczymy 24 września w przed-
stawieniu „Samobójca”. Spektakl 
przywiezie ze sobą zespół Teatru 
Nowego Proxima z Krakowa. Jego 
bohaterem jest Siemion Siemiono-
wicz Podsiekalnikow, który zaczyna 
głośno rozmyślać o samobójstwie. 
Mimo początkowego strachu, jaki 
ta deklaracja budzi w jego najbliż-
szym otoczeniu, z czasem Sienia 
staje się bohaterem masowej wy-
obraźni. Coraz więcej osób w jego 
samobójczej śmierci widzi szansę 
własnego awansu społecznego  
i politycznego. 
W programie tegorocznego „Doty-
ku” znajdziecie również najnowszą 
sztukę Iwana Wyrypajewa „Sło-
neczna Linia” z Karoliną Gruszką  
i Borysem Szycem w rolach głów-
nych. Tym razem znany dramaturg 
i reżyser dotyka chyba najbardziej 
aktualnego tematu naszych cza-
sów: budowania komunikacji mię-
dzy ludźmi. Fabuła dramatu opiera 
się na konflikcie pary małżeńskiej, 
która na oczach widza próbuje 
rozwiązać skomplikowane psy-
chologiczne węzły, zastałe blokady  
i niewybaczone urazy - tak dobrze 

17 września czeka nas premiera 
spektaklu muzycznego „Wesołe 
miasteczko - Agnieszka Osiecka - 
piosenki ostatnie”. Reżyseruje go 
André Hübner-Ochodlo, przyja-
ciel poetki w ostatnich latach jej 
życia, zaś na scenie zobaczymy 
Marcina Januszkiewicza (lau-
reata Grand Prix tegorocznego 
PPA we Wrocławiu), Martę Hon-
zatko, Waldemara Cudzika oraz 
Adama Hutyrę. Usłyszymy w ich 
wykonaniu piosenki  ze spek-
takli „Do dna”, „Darcie pierza”, 

„Wilki”, „Apetyt na śmierć” i „Nie 
żałuję”. Dodatkowo premierze 
towarzyszyć będzie spotkanie 
z Agatą Passent, córką poetki, 
felietonistką i prezeską Fundacji 
Okularnicy. Odbędzie się wtedy 
również promocja czterotomo-
wych „Dzienników” Agnieszki 
Osieckiej, które będzie można 
nabyć w atrakcyjnej cenie. 
Jako preludium do tej premiery, 
połączone siły Teatru im. Adama 
Mickiewicza i Teatru From Po-
land, zapraszają 14 września na 

„Cyrk nocą”. To także spotkanie z 
twórczością Agnieszki Osieckiej, 
tym razem jednak na scenie TfP. 
Podczas tego niezwykłego wie-
czoru wiersze, między innymi  
z tomu „Nowa miłość”, przeczy-
tają Agnieszka Łopacka i Marek 
Ślosarski, przy akompaniamen-
cie częstochowskich muzyków. 
Zostanie także zaprezentowa-
ny film „Rozmowy o zmierzchu  
i świcie”, czyli wywiad-rze-
ka Magdy Umer z Agnieszką  
Osiecką. Specjalnym gościem 

wieczoru będzie André Hübner-
-Ochodlo. 
Spotkanie zakończy „Jam ses-
sion z Agnieszką Osiecką”. Or-
ganizatorzy przedsięwzięcia za-
praszają muzyków i wokalistów, 
którzy mają ochotę włączyć się 
w „Cyrk nocą” i zagrać utwór lub 
utwory Osieckiej. Konwencja 
dowolna! Szaleństwo po półno-
cy wskazane! Regulamin i karta 
zgłoszenia na www.teatr-mic-
kiewicza.pl   

Magda Fijołek

WRZESIEŃ 
WOKÓŁ 

OSIECKIEJ
20 lat temu zmarła 

Agnieszka Osiecka, poetka, autorka popular-
nych piosenek. Teatr im. Adama Mickiewicza 

postanowił na trzy sposoby przypomnieć  
we wrześniu jej twórczość.  

znane każdemu z nas. Tekst skrzy się 
od błyskotliwego humoru, świetnie 
skonstruowanych dialogów i ma 
porywający rytm. 
Na półmetku przeglądu, 27 wrze-
śnia, czeka nas spotkanie z pio-
senkami Wojciecha Młynarskiego. 
Recital „Mój ulubiony Młynarski” 
to hołd składany Mistrzowi przez 
Piotra Machalicę, który jego pio-
senki śpiewa od zawsze. 
Tym razem powstał kon-
cert, przeplatany osobi-
stą opowieścią aktora, 
składający się wyłącznie 
z utworów, które wyszły 
spod pióra Młynarskiego. 
Są to piosenki zarówno 
autorskie, jak i znakomi-
te przekłady, wszystkie 
będące się ważną częścią 
polskiej kultury. 
Częstochowskim śladem w tego-
rocznym „Dotyku” będzie jedno  
z najnowszych przedstawień Te-
atru im. A. Mickiewicza „Miasto 
szklanych słoni”. Przedstawienie 
jest adaptacją książki Mariusza Sie-
niewicza, a wyreżyserował je An-
drzej Bartnikowski. Miało ono swo-
ją premierę w czerwcu tego roku. 

Nie lada gratką tegorocznego prze-
glądu będzie z pewnością spektakl 
„Welcome Home Boys” Kinoteatru 
MUMIO. To wielowątkowa, pory-
wająca opowieść o braterstwie, 
miłości, przyjaźni, sile i słabości, 
z muzyką na żywo w wykonaniu 
związanego z Częstochową mul-
tiinstrumentalisty Tomka Drozdka. 
Na zakończenie „Dotyku” teatral-

ny crème de la crème: 
„Scenariusz dla trzech 
aktorów” z Andrzejem  
i Mikołajem Grabow-
skimi oraz Janem Pesz-
kiem. Mistrzowskie trio 
aktorskie, zdradzając 
nieco ze swej prywatno-
ści, przeniesie widzów 
w niepowtarzalną prze-
strzeń zwariowanej te-

atralnej próby. Szykuje się zabawa 
w „teatr w teatrze”, na pograniczu 
absurdu i rzeczywistości. Wido-
wisko to gwarantuje naprawdę 
przednią rozrywkę, prowokując do 
oczyszczającego śmiechu. Choć to 
niewiarygodne, to spektakl w tej 
obsadzie grany jest już od 30 lat.

Magda Fijołek

W programie tegorocznego 
„Dotyku” znajdziecie również 
najnowszą sztukę Iwana 
Wyrypajewa „Słoneczna Linia” 
z Karoliną Gruszką i Borysem 
Szycem w rolach głównych.
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{ FESTIWALE }

Kiedy kończą się wakacje, wielu 
częstochowian myśli już o kolejnej 

odsłonie wielkiego święta polskiego 
rolnictwa, które corocznie ma miejsce 
w naszym mieście. Kiedy zbliżają się 

Dożynki Jasnogórskie, rezydujący  
w Częstochowie Śląski Ośrodek 

Doradztwa Rolniczego przygotowuje 
Krajową Wystawę Rolniczą. Od 18 lat 

towarzyszą jej, organizowane przez 
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Ma-
ter”, Dni Europejskiej Kultury Ludowej. 
„Osiemnastka” to cyfra magiczna nie 

tylko w życiu człowieka. To wejście  
w dorosłość i czas zmian. Dlatego  

w tym roku DEKL przyjmą formę jesz-
cze nieformalnego, ale już międzyna-
rodowego festiwalu muzyki folkowej.

Od 1 do 3 września OPK zaprasza na 
Plac Biegańskiego gdzie, od godzin 
południowych w piątek po niedzielny 
wieczór, tradycyjnie rozłożą się straga-
ny. Będzie można tam znaleźć wyroby 
szeroko rozumianego rzemiosła lu-
dowego, ale też coś dla zaspokojenia 
głodu. Natomiast o smakołyki dla ucha  
i oka zadbają artyści występujący na 
plenerowej scenie.
Zespoły folklorystyczne, tradycyjnie 
prezentujące się w czasie Dni Europej-
skiej Kultury Ludowej, zatańczą dla nas 
w niedzielę, kiedy rzeczywiście miasto 
pełne jest rolników z całej Polski. Zoba-
czymy i usłyszymy dumę miasta, czyli 
Zespół Pieśni i Tańca „Częstochowa”, 
bez którego nie odbyła się dotąd żadna 
edycja DEKL. Częstochowianie wystąpią  
w łączonym programie z gośćmi  
z Czech – Zespołem Pieśni i Tańca „Błę-
dowice”. Goście prezentują folklor Śląska 
Cieszyńskiego oraz folklor górniczy. Gru-
pa ma już 35–letnią tradycję, choć działa 
we wciąż odmładzanych składach.
Natomiast w piątek i w sobotę na 
scenie królować będzie muzyka folk, 
która kulturę ludową bierze za inspi-
rację do nowoczesnych poszukiwań. 
Nie można tu przegapić występów 
profesor Marii Pomianowskiej i zespo-
łu DAGADANA. Profesor Pomianow-
ska i jej „Rebron - The voice of Suka” 
to połączenie myślenia klasycznego  
z żywiołowością muzyki ludowej. 
Głównym celem liderki i towarzyszą-
cych jej wiolinistek jest przywrócenie 
współczesności instrumentów stru-
nowych odchodzących w niepamięć. 
Maria Pomianowska to nadzwyczajna 
multiinstrumentalistka, kompozytor-
ka, wokalistka i pedagog. Jej pierwszą 
miłością była wiolonczela, ale Maria 
gra również na prawie wszystkich in-
strumentach smyczkowych wywodzą-
cych się z muzycznych tradycji świata. 
W poszukiwaniu unikalnych technik 
grania na azjatyckich instrumentach 
podróżowała do Indii, Chin, Korei, 
Mongolii, Japonii i na Bliski Wschód, 
a także przez wiele lat studiowała  
w Indiach i Japonii. Jest absolwentką 
Akademii Muzycznej im. F. Chopina 
w klasie wiolonczeli i pracuje jako 
wykładowca na stanowisku adiunkta 
w Akademii Muzycznej w Krakowie. 
Tworząc, łączy muzykę klasyczną z folk 
i world music. Do niezwykłych wyda-
rzeń w swoim życiu zalicza skompo-
nowanie utworów na wiolonczelę, 
sukę i fidel na prośbę samego Yo-Yo 
Ma i napawa ją dumą fakt, że mogła 
wspólnie koncertować z tym wielkim 

FOLKOWANIE 
Z GWIAZDAMI

artystą. Szczyci się również tym, że 
mogła występować z tak wspania-
łymi muzykami jak Jan Gillan, Boris 
Grebenshchykov, Gonzalo Rubalcaba. 
Ma na swoim koncie już ponad 20 
nagranych albumów, a jej płyta Maria 
Pomianowska & Przyjaciele „Chopin 
na 5 Kontynentach”, zawierająca zdu-
miewające aranżacje utworów Chopi-
na rozpisane na etniczne instrumenty 
z całego świata, zdobyła 5 miejsce na 
światowej liście przebojów dla world 
music i folk - World Music Charts Euro-
pe organizowana przez EBU.
DAGADANA również zdążyła już zbu-
dować swoją międzynarodową karie-
rę. Głośno było niedawno o chińskich 
wojażach zespołu. W ciągu ośmiu lat 
koncertowania, udało im się wystą-
pić w Austrii, Algierii, Brazylii, Bułgarii, 
Czechach, Indonezji, Francji, Korei 
Południowej, Malezji, Maroko, Mołda-
wii, Niemczech, Rumunii, Serbii, Sin-
gapurze, Słowacji, Szwecji, Ukrainie  
i Wielkiej Brytanii. Po płycie „Maleńka” 
zespół został nominowany do Fryde-
ryków 2011 w dwóch kategoriach: 
Album Roku Folk/Muzyka Świata 
oraz Fonograficzny Debiut Roku  
(w pierwszej kategorii udało się zdo-
być statuetkę). Rok później ich drugi 
album „Dlaczego nie” również był no-
minowany do Fryderyków w katego-
rii Album Roku Folk/Muzyka Świata. 
Kolejna płyta, „List do Ciebie”, spotkała 
się z uznaniem zarówno środowiska 
muzycznego jak i literackiego, ponie-
waż za teksty posłużyły tam zespołowi 
wiersze Janusza Różewicza. Natomiast 
najnowszy album, „Meridian 68” był 
najwyżej ocenioną (#48) polską płytą 
w ramach rocznego podsumowania 
World Music Charts Europe – czyli se-
lekcji najlepszych wydawnictw world 
music, typowanych przez dziennika-
rzy radiofonii publicznych w Europie. 
Muzykę właśnie z tego krążka usłyszy-
my w Częstochowie.
Brak tu miejsca na szczegółowe omó-
wienie wszystkich atrakcji tegorocznej 
edycji Dni Europejskiej Kultury Ludo-
wej. Trzeba jednak wspomnieć, że za-
grają również: zespół PONK z Czech, 
duży skład SANGO - Zmiana Wibracji 
Ziemi, rozbujana po bałkańsku FAN-
FARA AVANTURA oraz folk–jazzowy 
SEFARDIX tworzony przez braci Ole-
siów i Jorgosa Skoliasa. Każda z pro-
pozycji to prawdziwa perełka. Szcze-
gółowy program i więcej szczegółów: 
w naszym kalendarium i na stronie:  
www.gaudemater.pl 

Tadeusz Piersiak

PONK

ZPiT CZĘSTOCHOWA

SANGO

SEFARDIX

ZPiT BŁĘDOWICE

Festiwal Summer Chill Częstochowa to dwa dni 
wyśmienitej zabawy, której przyświeca idea 
integracji między uczniami wszystkich czę-
stochowskich szkół średnich. Pierwszy dzień 
obfitować będzie w przeróżne propozycje 
aktywnego spędzania czasu, między innymi  
w konkursy i zawody sportowe. Równolegle na 
scenie odbywać się będzie muzyczny przegląd 
lokalnych zespołów oraz konkurs młodych ta-
lentów. Natomiast gwiazdami wieczoru będą 
Cleo, artystka doskonale znana m.in. z wystę-
pu na Eurowizji w 2014 roku, oraz członkowie 
popularnej, hiphopowej ekipy SB Maffija - Zui, 
Solar i Białas.
Drugi dzień zapowiada się zupełnie chillouto-
wo, dlatego warto zabrać ze sobą piknikowy 
koc i dobry humor. O świetny muzyczny na-
strój zadbają natomiast DJ i lokalne zespoły. 
Na aktywnych sportowo będą czekać bieg 
oraz turniej piłki plażowej, a pozostałych  

z pewnością zainteresują pokazy taneczne czy 
samoobrony. Z kolei miłośnicy smacznego je-
dzenia przez dwa festiwalowe dni będą mogli 
wybierać i przebierać w ofercie ponad 20 food 
trucków. Na pewno warto będzie skorzystać  
z ich menu! 
Dodatkowo podczas trwania Summer Chill 
Częstochowa zostaną wybrani również Miss  
i Mister festiwalu oraz poznamy laureatów kon-
kursu na najlepszą fotografię zrobioną pod-
czas imprezy! Warto pojawić się  8 i 9 września 
w Parku Lisiniec, zabierając ze sobą pozytywne 
emocje.                                            Aktywna Częstochowa

Początek września i koniec wakacji, to dla uczniów tradycyjnie 
powrót do codziennych obowiązków związanych ze szkołą. 
W tym roku w Częstochowie muzyczne zakończenie lata 
przypadnie na drugi weekend września. Warto pojawić się 

8 i 9 września w Parku Lisiniec, by popróbować dobrej muzyki, 
konkursów sportowych i smacznego jedzenia.

FESTIWAL 
SUMMER CHILL 

CZĘSTOCHOWA

CLEO

SB MAFFIJA
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{ ROZMOWA }

PRZYPADEK?
NIE SĄDZĘ…

Magda Fijołek: Kiedy prześledzi się 
Twój życiorys, zaskakuje ilość miast 
i miejscowości, z którymi na dłużej  
lub krócej byłeś związany.

Przemysław Bluszcz: Zgadzam się z opinią, 
że aktorstwo to zawód wędrowny. Kieruję 
się zasadą, że jeśli coś w mojej pracy się koń-
czy, przestaje ona być inspirująca, to nie ma 
sensu siedzieć w tym samym miejscu. Mia-
łem to szczęście w życiu, że zmiany zdarzały 
się u mnie w sposób naturalny. 

Aktorem zostałeś świadomie?

Zostałem nim trochę przypadkiem, ale 
też trochę mnie ciągnęło do tego zajęcia.  
O świadomej decyzji można mówić od mo-
mentu, kiedy na czwartym roku studiów, 
wyszedłem na scenę teatru w Legnicy i na-
gle dotarło do mnie, że scena to jest to miej-
sce, na którym lubię być i co ważniejsze, lu-
bię być na niej w relacji z ludźmi. Budujemy 
na niej coś, co przenosi się na drugą stronę, 
a i z widowni płyną emocje w naszym kie-
runku. To jest ten rodzaj dialogu, który mnie 
porusza i wzrusza. Szczerze się przyznam, 
że najmniej lubię w teatrze oklaski, wydają 
mi się niepotrzebne. Przepływ emocji jest 
ważny.

Czyli przypadek przypadkiem nie jest? 

Jakby na to spojrzeć przez Kieślowskiego...  
Z każdym dniem myślę inaczej o życiu.

A Częstochowa to przypadek?

Nie, ja chciałem iść na filologię polską. 
Uwielbiałem literaturę, bardzo mnie inspi-
rowała. Na polonistykę najbliżej było tutaj, 
ale potem się okazało, że trzeba się uczyć 
łaciny i studiowanie się skończyło... Z tego 
czasu częstochowskiego jednak trochę 
we mnie zostało. Mieliśmy wykłady z prof. 
Andrzejem Bańkowskim, usłyszałem na 
jednym z nich coś, co mną wstrząsnęło. 
Była to informacja o tym, że słowo „dive” 
pochodzi ze starosłowiańskiego i oznacza 
bóstwo, boga - zatem słowo zdziwić się 
oznacza mniej więcej tyle, co zobaczyć 
boga. Pomyślałem sobie wtedy, że  ten 
stan zdziwienia, to jest coś, co mnie naj-
bardziej w życiu interesuje po prostu. My-
ślę też, że dzięki mojej pracy od czasu do 
czasu kogoś zadziwiam i to jest dla mnie 
bezcenne. 

Skoro Częstochowa była Twoim świado-
mym wyborem, czy to oznacza, że żału-
jesz, że byłeś na studiach polonistycz-
nych tutaj tak krótko?

To jest ciekawy wątek. Od kilku lat na re-
żyserię można zdawać zaraz po liceum 
- ja jestem przeciwnikiem tego podejścia. 
Uważam, że w zawodach artystycznych im 
więcej zdarzy Ci się po drodze, tym bar-
dziej masz z czego czerpać. Ja do szkoły 
teatralnej trafiłem pięć czy sześć lat po li-
ceum. Uważam, że ten czas pomiędzy był 
cudowny. Cieszę się, że tu w Częstochowie 
mieszkałem w 1989 roku. Bo mogłem zo-
baczyć w przejściu podziemnym napis: 
„Ludzie, k...a, Was wcale nie ma”. 

Był inspirujący?

Tak. Przyznaję, że spotkanie z prof. Bańkow-
skim oraz przeczytanie tego napisu coś we 
mnie zmieniło.

A teraz, kiedy przyjeżdżasz do Często-
chowy, to ogarnia Cię wzruszenie?

Tak, bo ja z Częstochowy mam tylko dobre 
wspomnienia. Wjeżdżam do tego miasta  
i rozglądam się wokół szukając znajomych 
osób na ulicach, z czułością patrzę na bu-
dynki. Ale też, kiedy słyszę o Częstochowie, 
będąc w Warszawie, robi mi się ciepło w ser-
cu. Ostatnio zrobiła na mnie wrażenie infor-
macja, że to miasto jako pierwsze wprowa-
dziło dofinansowanie do in vitro.

Nie wyszło na studiach w Częstochowie, 
co było dalej? 

Uciekałem przed wojskiem. Byłem w Kali-
szu przez dwa lata, potem na Uniwersyte-
cie Ludowym k. Opola, a potem pojecha-
łem z kolegami na egzamin na wydział 
lalkarski do Wrocławia. Nie planowałem 
tego w sposób świadomy, po prostu pły-
nąłem z nurtem. Później wszystko toczyło 
się samo. Na czwartym roku dostałem za-
proszenie do teatru w Legnicy, bo tam bu-
dował się nowy zespół. Jacek Głomb, który 
był tam dyrektorem, wymyślił sobie, że te-
atrem chce zmieniać świat i wokół tej idei 
tworzył zespół teatralny. Bardzo to było 
idealistyczne i bardzo trudne, ale jednak 
nam się to udało. Z kolei po 11 latach pra-
cy w tym zespole, pojawiła się Warszawa. 
Sukcesu w tym zawodzie niestety nie osią-

gnie się siedząc w Legnicy. Naturalnym 
centrum jest stolica: tu jest teatr, radio, 
film, telewizja, dubbing. Osobną sprawą 
jest to, że to jest bardzo ciężki rynek, her-
metyczny, poblokowany. Ja miałem dużo 
szczęścia, bo Iza Cywińska zaprosiła mnie 
do zespołu, kiedy obejmowała dyrekturę 
Teatru Ateneum. I tu, w Ateneum, mam 
fantastycznych kolegów: Agatę Kuleszę, 
Tomka Schuchardta, Marcina Dorocińskie-
go, Artura Barcisia.

Który również trochę z Częstochową jest 
związany...

Właśnie. Kiedyś wracałem z Częstochowy 
stopem, stałem przy gierkówce, byłem wte-
dy po „Dekalogu” Kieślowskiego. Zatrzymu-
je się auto, w samochodzie Barciś, podrzucił 
mnie do krzyżówki na Kamieńsk. To było 
metafizyczne, szczególnie poprzez jego rolę 
w „Dekalogu”... Przypadek? Nie sądzę...

Czyli do Warszawy popchnęła Cię chęć 
rozwoju?

Tak. Po „Balladzie o Zakaczawiu” zacząłem 
dostawać różne propozycje ról, najczęściej 
bandytów, więźniów, gestapowców. Widać 
jakoś tak się kojarzę. 

Dobrze się w nich czujesz?

Przyznaję, że lubię grać złych, stanowią wy-
zwanie. W związku z tymi rolami zdarzają 
mi się też zabawne sytuacje. Kiedy grałem 
w serialu „M jak miłość” wszedłem do ja-
kiegoś banku, a Pani, która w nim obsługi-
wała aż krzyknęła na mój widok. Po chwili 
zaczęła tłumaczyć: „Ja przepraszam, ale 
widziałam wczoraj ten odcinek, kiedy pan 
porwał Annę...”. To jest niesamowite, jak role 
oddziałują na publiczność. Kiedy grałem  
w „Czasie honoru”, wsiadłem do taksów-
ki, kierowca zerka kilka razy we wsteczne 
lusterko, po czym cedzi przez zęby: „Jak ja 
pana nienawidzę! Ja bym pana zatłukł”. „Bar-
dzo mi miło” – odpowiedziałem. Takie kon-
takty są przezabawne.

A co jest dla Ciebie najważniejsze w ży-
ciu?

Najważniejsze w życiu jest być dla drugie-
go człowieka, być z nim w relacji, otworzyć 
się na niego. Dać mu coś czego potrzebuje,  
w prawdzie i szacunku.

Twierdzi, że w życiu 
nie ma przypadków. 
Szuka wartości we wszystkim, 
co robi, nawet w rolach 
negatywnych bohaterów 
czy słabych filmach. 
Na mapie jego życia, obok 
Piotrkowa Trybunalskiego, 
Bełchatowa, Dobryszyc, Wrocławia, 
Legnicy i Warszawy, jest też 
Częstochowa. Tutaj studiował. 
Przemysław Bluszcz, aktor znany 
z wielu ról filmowych i teatralnych, 
bo o nim mowa, był gościem 
tegorocznej edycji 
„Aleje-tu się dzieje”.
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{ FESTIWAL } { KULTURA }

16 WRZESIEŃ 2017 www.cgk.czestochowa.pl 17WRZESIEŃ 2017www.cgk.czestochowa.pl

NOCNE ŻYCIE

Noc Kulturalna to tradycyjnie doskonała okazja, 
by posłuchać dobrej muzyki. W tym roku czeka 
nas ponad trzydzieści koncertów, w różnych 
stylistykach i z różną sceniczną energią. W tym 
bogactwie propozycji z pewnością warto zwró-
cić uwagę na zespół Kroki, który gra mieszankę 
jazzu, soulu, indie rocka i eksperymentalnej 
elektroniki oraz zdobywa coraz większą popu-
larność, chociażby błyszcząc na tegorocznym 
Festiwalu Spring Break w Poznaniu. Do tej sa-
mej kategorii „młodzi, zdolni, lubiący ekspery-
menty” z pewnością można zaliczyć też kolejne 
gwiazdy tegorocznej Nocy Kulturalnej:  elektro-
-popowy kolektyw Romantic Fellas, hipnotycz-
ne Gypsy and the Acid Queen, taneczne Bass 
Astral x Igo, psychodeliczne Wild Books, folko-
we dziewczyny z zespołu LOR oraz częstochow-
ski projekt Jaźń. Eksperymentować nie boją się 
również muzycy, którzy mają znacznie większy 
staż na polskiej scenie, o czym będzie się moż-
na przekonać podczas wspólnego występu 
Włodka Kiniora Kiniorskiego i Piotra Jacksona 
Wolskiego. Z kolei bardziej klasyczne, rockowe 
granie reprezentować będzie zespół Cochise, 
któremu lideruje Paweł Małaszyński. W progra-
mie znajdą coś dla siebie również fani dobrego 
hip hopu, dla których zagrają TRIP oraz Hurra-
gun. Na koniec oczywiście nie może zabraknąć 
też jazzu - na koncert zespołu Niechęć w Czę-
stochowie fani gatunku czekali kilka lat, słucha-
jąc w kółko ich dwóch rewelacyjnych i doce-
nionych albumów. Zespół wreszcie zagra u nas  
w mieście i zapowiada się koncert niezwykły,  
który rozpocznie się dobrze po północy.      

Podczas tej edycji Nocy Kulturalnej sporo bę-
dzie miejsc, by potańczyć. Oprócz tradycyjnych 

16 września czeka nas kolejna, 
czternasta już, Noc Kulturalna.  

Jak co roku trzeba się do niej 
dobrze przygotować. Takie zagęsz-
czenie w jednym terminie i miejscu 

różnych koncertów, przedstawień, 
wystaw, warsztatów, spotkań 

artystycznych, to prawdziwe wy-
zwanie. Labirynt, po którym trzeba 
podróżować z namysłem i planem, 
by dobrać jak najbardziej optymal-

ną trasę zwiedzania. A opcji jest 
bardzo wiele i każdy powinien tu 

znaleźć coś dla siebie. Warto więc 
przed imprezą przeanalizować 

program i opracować indywidu-
alny plan, by jak najlepiej spędzić 
czas od godziny 18:00 do białego 

rana. No ale chyba już wszyscy 
przyzwyczaili się, że tej wyjątkowej 
nocy, kultura w mieście wyjątkowo 
pręży muskuły i stara się pokazać 

od jak najlepszej strony. 

dj-skich setów w klubach i podwórkach, warto 
zwrócić uwagę na folkową potańcówkę z Ka-
pelą Ludową Rybnianie w Konduktorowni oraz 
Silent Disco w namiocie na Placu Biegańskiego.       

Oczywiście specjalne atrakcje szykują także 
miejskie instytucje. Teatr im. Adama Mickiewi-
cza przedpremierowo pokaże swój spektakl 
muzyczny „Wesołe miasteczko”, bazujący na 
tekstach Agnieszki Osieckiej i wyreżyserowany 
przez André Hübnera-Ochodlo. Miejska Galeria 
Sztuki zaprezentuje między innymi wystawę  
w wirtualnej rzeczywistości i spektakl teatru 
marionetek „Cyrk Hrynek”, a w Muzeum Czę-
stochowskim odbędzie się koncert muzyki 
żydowskiej „Szalom”. OKF „Iluzja” przygotowuje 
maraton filmowy z Davidem Lynchem, podczas 
gdy Biblioteka Publiczna zaprosi na spotkanie ze 
szwedzką autorką książek dla dzieci Jujją Wie-
slander i zabawę, która pozwoli przekonać się, 
czy budynek biblioteki jest nawiedzony. Nato-
miast Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, 
który jest głównym organizatorem Nocy Kul-
turalnej, w swojej siedzibie, oprócz koncertów, 
zaproponuje Boylesque&Burlesque Show oraz  
taperkę do „Nosferatu – symfonia grozy” w wy-
konaniu Cypriana Baszyńskiego i Bartłomieja 
Prucnala (ten ostatni punkt przygotowany bę-
dzie we współpracy z Miejskim Domem Kultury). 

Jednym słowem, nie sposób będzie zobaczyć 
wszystkiego i uczestnicy tegorocznej nieraz sta-
ną przed trudnymi wyborami. A tu czekać będą 
na nich jeszcze: kryminalna gra miejska, pokazy 
astronomiczne, memogra z Martą Frej, przed-
stawienia teatrów szkolnych i terapeutycznych, 
konkurs wiedzy o Częstochowie, nocny pokaz 
filmu „Przypadek” Krzysztofa Kieślowskiego, lite-
rackie spotkanie z Wojciechem Miłoszewskim, 
gry planszowe, naprawdę sporo różnorodnych 
propozycji dla najmłodszych, a rano Śniadanie 
na Bieganie. Oczywiście nie sposób wymienić tu 
wszystkich atrakcji tegorocznej edycji. Wszystkie 
szczegóły można jednak znaleźć w naszym ka-
lendarium i na stronie: noc.czestochowa.pl.

Wstęp na wszystkie wydarzenia Nocy Kulturalnej 
możliwy będzie za okazaniem karnetu-cegiełki 
w cenie 15 złotych. Warto tu podkreślić, że całko-
wity dochód ze sprzedaży wejściówek zostanie 
przeznaczony na dofinansowanie przyszłorocz-
nej edycji imprezy. Zatem, im więcej karnetów 
uda się sprzedać, tym bogatsza i ciekawsza bę-
dzie kolejna Noc Kulturalna.                                     af

Bass Astral x Igo

Cochise

Kroki

Romantic Fellas

Niechęć

 Na początku września Festiwal Sztuki Współczesnej w Przestrzeni Publicznej Arteria, 
już po raz siódmy, zabierze częstochowian w wyjątkową podróż przez miasto. 

 Organizatorzy imprezy co rok zapraszają czołowych polskich artystów i artystki wizualne, 
by wspólnie przyjrzeć się rzeczom ważnym i zderzyć je z przeróżnymi, twórczymi środkami wyrazu. 

 W tym roku motywem przewodnim festiwalu będzie „Miastożsamość”, czyli tożsamość miasta. 
Zaproszeni goście spróbują zmierzyć się z tematami lokalności, identyfikacji, samoświadomości 

 oraz zaproszą mieszkańców do wspólnej debaty na temat przyszłości miasta. 
Należy przy tym zauważyć, że tym razem Arteria przesuwa swoje działania 

 z Alei Najświętszej Marii Panny na Stare Miasto i jego bezpośrednie sąsiedztwo. 
To właśnie tam należy, od 6 do 10 września, wypatrywać działań artystów i artystek.

I tak w ramach Festiwalu, przy ulicy Ogrodowej, 
będzie funkcjonował „Latający dom dobrej 
śmierci”. Poprowadzi go Urszula Kluz-Kno-
pek - artystka, graficzka, inżynierka informa-
tyki, redaktor naczelna autorskiego magazynu 
artystyczno-naukowego „Woof Woof Arf Arf” 
oraz właścicielka graficznego Studia Bakłażan. 
Jest ona jedną z tych młodych artystek, które 
w sposób odważny podejmują na nowo tema-
tykę ciała. Towarzyszy temu namysł nad soma-
tycznymi odczuciami i doświadczeniami, pa-
mięcią ciała, ale też nad związkami pomiędzy 
cielesnością a całym światem natury. Podczas 
tegorocznej Arterii, będzie ona mierzyć się ze 
zmierzchem ludzkiego ciała. 

Kle Mens zaprosi z kolei na plenerową projek-
cje video „Czarna madonna płacząca na bia-
ło-czerwono” (wiadukt w II Alei Najświętszej 
Maryi Panny). W swojej twórczości artystka re-
gularnie eksploruje obszar ikonografii i przesła-
nia malarstwa religijnego. Podejmując tematy 
związane z duchowością, seksualnością, religią, 
feminizmem i kulturą współczesną, nadając im 
osobisty wymiar. Praca pokazywana w Często-
chowie również będzie wypływać z tych  arty-
stycznych poszukiwań.  

Na Starym Rynku działać będą Joanna Rzep-
ka-Dziedzic i Łukasz Dziedzic, którzy od 
lat wspólnie prowadzą Galerię Szarą (kiedyś  

w Cieszynie, dziś w Katowicach). Ten duet arty-
stów sprawnie porusza się pomiędzy różnymi 
artystycznymi mediami: instalacją, fotografią, 
wideo i muzyką. Przy czym ich praca twórcza 
naturalnie przenika się z działaniami kurator-
skimi, animacyjnymi oraz z inicjowaniem kre-
atywnych przestrzeni opartych na współdzia-
łaniu. W 2013 roku razem zostali nominowani, 
przez dziennikarzy radiowej Trójki, do tytułu 
Kulturysta Roku. Podczas tegorocznej edycji 
Festiwalu Arteria, wyślą publiczności prosty ko-
munikat: „Posłódź mi”. 

W podwórku przy Teatrze From Poland po-
jawi się z kolei Honorata Martin - artystka 
znana z radykalnych działań, polegających na 
doświadczaniu siebie i innych w sytuacjach 
skrajnych. W głośnym projekcie „Przyjdź i weź 
co chcesz” rozdała swój dobytek obcym oso-
bom, które zaprosiła do swojego domu, nato-
miast w „Wyjściu w Polskę” korzystała z zaufania  
i gościnności ludzi, napotkanych podczas mar-
szu przez kraj. W Częstochowie stworzy Mu-
ral 1943, nawiązujący do aktualnego tematu 
uchodźców i emigracji, ale w szerszym kontek-
ście historycznym. 

Łukasz Piskorek, częstochowianin, który na 
co dzień pracuje w łódzkim studiu „Fajne Chło-
paki” i prawie od samego początku jest odpo-
wiedzialny za identyfikację wizualną Arterii, da 

się tym razem  poznać jako projektant neonów. 
Jego pracę będzie można podziwiać przy ulicy 
Krakowskiej. Oczywiście na festiwalu nie może 
też zabraknąć sprawców tego całego zamie-
szania, czyli grupy  FRiKO (Marty Frej i Tomka 
Kosińskiego). W tym roku powrócą oni do zna-
nej już akcji „Ciepłe słowa” oraz będą chcieli 
przekonać częstochowian, że warto pamiętać 
o Warcie w działaniu „Zrób sobie rzekę”.  

W tegoroczny festiwal mocno włączą się rów-
nież przedstawiciele lokalnego Trzeciego 
Sektora.   Fundacja Chrześcijańska Adullam 
będzie opiekować się wędrującą czytelnią pu-
bliczną,  natomiast Fundacja Oczami Brata 
i Stowarzyszenie Yava szykują miejskie gry 
plenerowe. Nie zabraknie też festiwalowe-
go panelu dyskusyjnego, na którym Joanna 
Wowrzeczka, Izabela Desperak, Mikołaj 
Iwański oraz częstochowscy architekci Olga 
Kitala i Hubert Wąsek, będą debatować  
o miejskiej tożsamości Częstochowy. 

Warto również zwrócić szczególną uwagę na 
tegoroczne akcenty muzyczne Arterii. Zagra 
absolutnie niezwykły pod każdym względem 
duet SIKSA, który swoimi punkowymi, nieco 
teatralnymi, muzycznymi happeningami, po-
rusza niezwykle ważne i aktualne problemy 
społeczne oraz John Lake ze swoją hałaśliwą  
i improwizowaną techno-elektroniką.  af

MIASTOŻSAMOŚĆ



CZAS NA NOWY 
   MUZYCZNY SEZON

{ FILHARMONIA }

Filharmonia Częstochowska im. Bro-
nisława Hubermana przyzwyczaiła 
już swoich gości do wysokiego po-
ziomu repertuaru. Nie inaczej bę-
dzie w rozpoczynającym się wkrótce  
73. sezonie artystycznym. Nie zabrak-
nie dobrze znanych cykli wydarzeń, 
festiwali oraz koncertów, których nie 
można przegapić.

Podczas uroczystej inauguracji sezo-
nu 2017/2018, poza Orkiestrą Symfo-
niczną Filharmonii Częstochowskiej 
pod batutą Adama Klocka, będzie 
można usłyszeć młodą, a przy tym 
niezwykle utalentowaną i już wie-
lokrotnie nagradzaną skrzypaczkę 
Bomsori Kim. Ta południowokoreań-
ska wirtuozka jest laureatką między 
innymi drugiej nagrody 15. Mię-
dzynarodowego Konkursu Skrzyp-
cowego im. Henryka Wieniawskie-
go. Podczas piątkowego wieczoru  
29 września melomani usłyszą w jej 
wykonaniu „Koncert skrzypcowy  
D-dur op. 35” Piotra Czajkowskiego,  

a także popularny utwór Modesta 
Musorgskiego, zatytułowany „Obraz-
ki z wystawy”.

Tak wykwintne otwarcie sezonu ma 
nam zaostrzyć muzyczne apetyty  
i przygotować na to, że w ciągu naj-
bliższych miesięcy możemy liczyć na 
wiele interesujących koncertów oko-
licznościowych. W ramach Koncertu 
Noworocznego, Filharmonia zabierze 
nas do „Świata walca” z sopranistką, 
Katarzyną Dondalską, występującą 
na licznych scenach w Europie i na 
świecie. Karnawał z kolei spędzimy 
z Anną Jurksztowicz i Krzesimirem 
Dębskim, a marcowy „Koncert nie tyl-
ko dla Pań” uświetni występ Anny Ma-
rii Jopek i zespołu Kroke. Natomiast 
koncert pamięci Miry Kubasińskiej 
i Tadeusza Nalepy, który odbędzie 
się w ramach trasy „Piotr Nalepa Bre-
akout Tour Symfonicznie”, to pozycja 
obowiązkowa nie tylko dla fanów 
„ojca chrzestnego polskiego bluesa”. 
Powyższym wykonawcom towarzy-

Późne lato to dobry okres dla kultury w Częstochowie. Kończy się 
co prawda hossa na imprezy plenerowe, ale pełną parą rusza po 
wakacyjnej przerwie oferta miejskich instytucji. Między innymi 
rozpoczyna się nowy sezon artystyczny w Filharmonii. 

BACH PO RAZ SZÓSTY
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Zanim na dobre ruszy sezon 
artystyczny w Filharmonii 

Częstochowskiej,  
warto zrobić sobie rozgrzew-

kę i iść na Festiwal Muzyki 
Rodziny Bachów,  

który po przerwie wraca  
do Częstochowy.

Rodzina Bachów przez prawie dwieście lat miała 
olbrzymi wpływ na kształtowanie historii muzy-
ki. Pochodziło z niej ponad pięćdziesięciu zna-
nych muzyków i kilku ważnych kompozytorów. 
Dlatego ideą Festiwalu Muzyki Rodziny Bachów 
jest przybliżenie bogatej działalności artystycz-
nej tego, liczącego niemal trzysta lat, rodu, z jej 
najwybitniejszym kompozytorem – Janem Se-
bastianem na czele. Festiwalowe koncerty mają 
stanowić intrygującą, muzyczną podróż - od 

czasów baroku aż po XXI wiek - wykorzystującą 
współczesne przekaźniki kultury. Wydarzenie 
bowiem łączy tradycję z nowoczesnością, kul-
turę wysoką z rozrywką, klasykę z innowacyj-
nością. Z kolei nadrzędnym celem festiwalu jest 
– jak zdradzają organizatorzy – dzielenie się pa-
sją do muzyki i ukazywanie piękna muzyki kla-
sycznej. Piękna ponadczasowego, które potrafi 
dostosować się do realiów i zasad rządzących 
dzisiejszym światem.
W tym roku wypada już 7. edycja Festiwalu Mu-
zyki Rodziny Bachów i złożą się na nią warsztaty, 
koncerty oraz widowisko plenerowe. Dzięki nim 
na nowo, w niekonwencjonalny sposób, odkryje-
my muzykę Bachów. Na początek, 13 i 14 wrześ- 
nia, rozbrzmi „Głos baroku”, będą to warsztaty 
śpiewu barokowego, które poprowadzi utalen-

towana artystka ze Śląska, sopranistka Karolina 
Brachman. Jej projekty koncertowe i nagrania 
płytowe z muzyką średniowieczną oraz baroko-
wą zdobywały w ostatnich latach uznanie mię-
dzynarodowej krytyki oraz liczne nagrody fono-
graficzne. 

W piątek, 15 września, w sali kameralnej Filharmo-
nii Częstochowskiej, Jazz zmierzy się z Bachem. 
Na scenie pojawi się Jarek Kostka Quartet w skła-
dzie: Jarek Kostka (fortepian), Jan Adamczewski 
(saksofon), Piotr „Max” Wiśniewski (kontrabas), 
Waldemar Franczyk (perkusja). Muzycy postara-
ją się przekonać nas, że „Bach jest jazzem, a jego 
muzyka swinguje” - jak określił to lider zespołu.
Tradycyjną atrakcją festiwalu jest multimedialne 
widowisko plenerowe, które w tym roku  będzie-

my mieli szansę zobaczyć na Placu Biegańskiego 
podczas Nocy Kulturalnej, w sobotę, 16 września, 
o godzinie 21.00. Natomiast na zakończenie 
barokowe emocje zapewni koncert finałowy  
w Kościele Ewangelicko-Augsburskim. W niedzie-
lę, 17 września, o godzinie 17.00 wystąpią: Chór 
Filharmonii Częstochowskiej „Collegium Canto-
rum”, Piotr Młynarczyk (viola da gamba), Urszula 
Jasiecka-Bury (klawesyn), Mariusz Bury (teorba), 
Janusz Siadlak (dyrygent).

Organizatorami Festiwalu Muzyki Rodziny 
Bachów są: Filharmonia Częstochowska oraz 
częstochowski Instytut Rozwoju Sztuki. Szcze-
góły dotyczące imprezy dostępne są na stronie:  
www.filharmonia.com.pl

Michał Wilk

szyć będzie, rzecz jasna, Orkiestra Fil-
harmonii Częstochowskiej.

W nowym sezonie nie zabraknie rów-
nież dobrze znanych wydarzeń cy-
klicznych: koncertów przy świecach, 
odbywających się w częstochow-
skich świątyniach oraz akademickich 
koncertów kameralnych, organizo-
wanych przy współpracy z Akade-
mią im. Jana Długosza. Filharmonia 
zaprasza też na tradycyjne czwart-
kowe wieczory z Chórem „Collegium 
Cantorum”, podczas których zespół 
wokalistów, pod kierownictwem Ja-
nusza Siadlaka, sięgnie do bogatego  
i różnorodnego repertuaru światowej 
chóralistyki, prezentując się zarówno 
a capella, jak i z towarzyszeniem forte-
pianu, czy zespołu instrumentalnego. 
Natomiast wyśmienity jazz tradycyjny 
rozbrzmiewał będzie podczas 14. edy-
cji festiwalu Hot Jazz Spring.

Wśród dużych form oratoryjnych, 
które będzie można już wkrótce 

usłyszeć, należy wymienić chociażby 
„Niemieckie requiem op. 45” Johan-
nesa Brahmsa, które wykona Orkie-
stra i Chór Filharmonii Częstochow-
skiej oraz Chór Filharmonii Łódzkiej, 
z udziałem solowych głosów Ewy 
Biegas i Adama Szerszenia. Całość 
zza pulpitu dyrygenta poprowadzi 
dyrektor artystyczny, Adam Klocek.

Ważnym elementem oferty Filhar-
monii są również projekty edukacyj-
ne: spotkania z cyklu „Filharmonia 
Dzieciom” w sali kameralnej i w tere-
nie, „Feel Harmony – Poczuj klimat!” 
dla młodzieży oraz „Filharmonia Ma-
lucha” dla najmłodszych i ich rodzin. 
Zatem 73. sezon artystyczny to do-
skonała okazja do kontaktu z muzyką 
w każdym stylu i dla osób w każdym 
wieku.

Dokładne kalendarium i szczegóły 
na stronie internetowej: 
www.filharmonia.com.pl

Michał Wilk
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{ PRACOWNIE } { SZTUKA }

PRZESTRZENIE SCENOGRAFICZNE
W MALARSTWIE 
MIKOŁAJA SĘTOWSKIEGO

Mikołaj Sętowski 
ma swoją pracownię na 

parterze budynku 
Muzeum Wyobraźni, 
przy ulicy Oławskiej 

w Częstochowie. Dzieli 
ją z innymi młodymi 
artystami (w ramach 

tego sąsiedztwa 
wspierają się nawzajem 
i inspirują). Jego malar-
stwo jest bliskie sztuce 

metaforycznej, choć 
surrealistyczny magicz-

ny realizm też nie 
jest mu obcy. 

Wiele jego wielkoformatowych kompozycji obrazuje 
imaginacyjne wnętrza, które przeistaczają się w pej-
zaż. Następuje tu proces transformacji znaczeniowej 
form. Na przykład architektoniczna ściana w wielu 
fragmentach przekształca się w krajobraz, a zbrojny, 
opancerzony, konny rycerz eksploduje geometrycz-
nymi bryłami. Gdzie indziej okręt przypominający 
Santa Marię Krzysztofa Kolumba „zaparkował” na te-
atralnej scenie. W ten sposób sam staje się miejscem 
do możliwej inscenizacji szekspirowskiej „Burzy”, czy 
rekonstrukcji buntu załogi na HMS Bounty. To zaska-
kujące „instalowanie” w przestrzeni płótna pomni-
ków, podestów, elementów architektury, czy jedno-
stek pływających, nadaje wielu jego wyobrażeniom 
malarskim charakter teatralnych dekoracji. Widz pod-
świadomie oczekuje na aktorów, którzy zaraz wyjdą 
na tak przygotowaną scenę i rozpoczną spektakl, wy-
jaśniający sens oraz architektoniczną funkcjonalność 
dzieła. Myślę, że w tym kontekście niebawem polski 
teatr upomni się o scenograficzny talent Mikołaja. 
Młody artysta prowadzi ciekawą grę z perspektywą 
zbieżną. Potrafi tak nią operować, by nadać przedsta-
wieniu malarskiemu strukturalny dynamizm, oparty 
o rytm krawędzi figur geometrycznych oraz nasyco-
ny kolor. Wiele jego prac ma w sobie naturalny mrok 
gasnącego światła. Koloryt wyobrażenia pogłębia się, 
ale też daje początek procesowi przeistaczania form 

- następuje ich częściowa transmutacja, zanikanie 
ciągłości oraz pojawianie się nowych jakości i treści. 
Mikołaj nie tworzy cyklami, realizuje pojedyncze dzie-
ła. Ma jednak ulubione elementy architektoniczne, 
którymi obudowuje swoje malarskie światy: obeliski, 
arkady, kolumny, szachownice posadzek, ażurowe 
schody, szufladki, piramidki, konstrukcje przestrzen-
nych ogrodzeń. Lubi również malować mechaniczne 
stwory, zbudowane z metalicznych części konie, ryce-
rzy, pojazdy. Ma przy tym na koncie szereg płócien, 
na których pojawiają się abstrakcyjne formy, przypo-
minające nasuwające się na siebie kry, blachy, rucho-
me płaszczyzny podłóg. Komponuje je w misterny 
sposób, wzbudzający niepokój i zaciekawienie. 
Mikołaj Sętowski należy do artystów poszukujących 
wciąż nowych rozwiązań kompozycyjnych i tematycz-
nych. Jest twórczy - zestawiając ze sobą różnorodne 
bryły, pokazuje zaskakujące możliwości operowania 
nimi i płynące z takiego działania niecodzienne treści. 
Ma już za sobą kilka indywidualnych realizacji murali 
w naszym kraju, uczestniczył również w zbiorowych 
projektach graffiti, pokazujących kulturotwórczą siłę 
malarstwa wpisującego się w miejski pejzaż. Ja ze 
sporym zaciekawieniem oglądam rozwój jego malar-
skiego talentu oraz scenograficznego ducha poczę-
tych obrazów.

Marian Panek

JEDNYM OKIEM DARIUSZ DĄBROWSKI

„GDZIE JA JESTEM?”
WYSTAWA JAROSŁAWA MODZELEWSKIEGO
Jarosław Modzelewski nieustanne przygląda się otaczającemu światu, 
a jego malarstwo całkowicie karmi się obserwacjami. Zapytany, skąd 
się obraz pojawia, odpowiada: „Zazwyczaj czekam na to, co uda się wy-
patrzeć”.  Autor wciąż znajduje wokół siebie „mnóstwo powodów do 
malowania”  i dąży do stworzenia sytuacji metaforycznej, symbolicznej.  
W obrazach Modzelewskiego obecne jest wyciszenie i uporządkowanie, 
pod warstwą których kryje się silny ładunek emocji. 

Artysta studiował na Wydziale Malarstwa ASP w Warszawie w pracowni 
prof. Stefana Gierowskiego. Rozpoczynał od malarstwa abstrakcyjnego, 
często posługiwał się systemem ideogramów i znaków, następnie zaś 
motywami szablonowymi. W latach 80-tych zainteresował się malar-
stwem figuratywnym i wypracował styl, który z pewnymi modyfikacjami, 
kontynuuje do dziś. Od kompozycji figuralnych dochodzi do konwencji 
realistycznej, opartej jednak na pewnej surrealistycznej niezwykłości. Do 
dziś związany ze swoją macierzystą uczelnią, należy do grona najbar-
dziej wpływowych pedagogów, kształcących nowe pokolenia artystów 
malarzy. Był współzałożycielem znanej w latach 80-tych „Gruppy”, którą 
tworzył ze swoimi przyjaciółmi malarzami m.in. Markiem Sobczykiem, 
Ryszardem Grzybem, Włodzimierzem Pawlakiem. W swoim dorobku ma 
wiele wystaw „Gruppy” oraz indywidualnych.

Wernisaż wystawy, Miejska Galeria Sztuki w Częstochowie
15 września, godz. 18.00
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{ SPACER Z JULKIEM }

FOTOGRAF Z „SIENKIEWICZA”
Jan Kazimierz Winnicki, bo o nim mowa, 
urodził się 8 II 1908 r. w Żmigrodzie. Był sy-
nem Włodzimierza, sędziego, a od 1922 r. 
adwokata w Częstochowie, oraz Kazimie-
ry z Godlewskich. Od roku 1920 uczył się  
w „Sienkiewiczu” na kierunku matematycz-
no-przyrodniczym. W opinii wielu nauczy-
cieli był wyjątkowo zdolnym uczniem, brał 
udział w szkolnych kołach zainteresowań: 
przyrodniczym, matematycznym i fotogra-
ficznym. Interesował się też filozofią i litera-
turą. Posiadał talent muzyczny - uczęszczał 
do szkoły muzycznej Ludwika Wawrzynowi-
cza oraz otrzymał wyróżnienie na jednym  
z konkursów fortepianowych. 
W 1926 r. Winnicki wykonał kilkanaście 

W lutym 1925 r. uczeń 
I Państwowego Gimnazjum 
im. Henryka Sienkiewicza 
w Częstochowie otrzymał na 
urodziny aparat 
fotograficzny Leica. 
Dzięki temu obecnie możemy 
zobaczyć, jak wyglądały 
budynki szkolne 
w Częstochowie. 

1.  Gimnazjum Żeńskie Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu, ul. Dąbrowskiego 13
2.  Gimnazjum Związku Zawodowego Nauczycielstwa Polskich Szkół Średnich, 
 ul. Miedziana (obecnie BOŚ przy Alei Jana Pawła II)
3.  Państwowe Seminarium Nauczycielskie Męskie im. T. Kościuszki, ul. Jasnogórska
4.  Gimnzajum Żeńskie Stowarzyszenia Nauka i Praca, ul. Jasnogórska
5.  Przemysłowo-Handlowa Szkoła Żeńska Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego ,  
 III Aleja Najświętszej Maryi Panny 60
6.  II Państwowe Gimnazjum Męskie im. Traugutta, Aleja Kościuszki 19 
 (obecnie Aleja Wolności)
7.  Miejskie Seminarium Nauczycielskie Żeńskie, ul. 7 Kamienic 11 
 (dawna, ul. Kordeckiego 11)
8.  Szkoła Handlowa Stowarzyszenia Kupców Polskich, ul. Dzika 
 (obecnie róg ulic Korczaka i Słowackiego)
9.  Państwowe Gimnazjum Żeńskie im. J. Słowackiego, Aleja Kościuszki

fotografii budynków szkół średnich w Czę-
stochowie, m.in.: Miejskiego Seminarium 
Nauczycielskiego Żeńskiego przy ul. Kor-
deckiego 11, I Państwowego Gimnazjum 
Męskiego im. H. Sienkiewicza przy III Alei 56, 
II Państwowego Gimnazjum Męskiego im. 
Romualda Traugutta przy ul. Kościuszki 19 
(obecnie Al. Wolności), Państwowego Gim-
nazjum Żeńskiego im. Juliusza Słowackiego 
przy ul. Kościuszki (ówcześnie nr 9), Szkoły 
Handlowej Stowarzyszenia Kupców Polskich 
przy ul. Dzikiej (obecnie róg ul. Korczaka i Sło-
wackiego), Przemysłowo-Handlowej Szkoły 
Żeńskiej Sióstr Zmartwychwstania Pańskie-
go przy III Alei 60, Gimnazjum Żeńskiego 
Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu przy 

ul. Dąbrowskiego 13, Gimnazjum Żeńskie-
go Stowarzyszenia „Nauka i Praca” przy ul. 
Jasnogórskiej (ówcześnie nr 24, obecnie 
znajduje się tu Szkoła Muzyczna), Gimna-
zjum Związku Zawodowego Nauczycielstwa 
Polskich Szkół Średnich przy ul. Miedzianej 
27 (obecnie budynek Banku Ochrony Środo-
wiska przy Al. Jana Pawła II), Państwowego 
Seminarium Nauczycielskiego Męskiego im. 
Tadeusza Kościuszki przy ul. Jasnogórskiej  
34 a (obecnie nr 64).
Winnicki wykonywał fotografie także pod-
czas wyjazdów z rodziną do Muszyny, do-
kumentował życie codzienne mieszkańców 
tej miejscowości i okolic. Po uzyskaniu ma-
tury w „Sienkiewiczu”, w latach 1928–1932 

studiował na wydziale mechanicznym (spe-
cjalność budowa samolotów) Politechniki 
Warszawskiej. Jesienią 1932 r. miał zdawać 
egzamin dyplomowy inżynierski. W sierpniu 
tegoż roku, po odbyciu dyplomowej praktyki 
wakacyjnej wypoczywał w Jaremczu na Kre-
sach. Tam 17 sierpnia, wskutek nieszczęśli-
wego wypadku utonął w Prucie. Jan Winnic-
ki pochowany został w grobowcu rodzinnym 
na cmentarzu św. Rocha w Częstochowie 
(sektor 22, rząd A, grób nr 14).

 Juliusz Sętowski 

fotografie ze zbioru  
Alicji Winnickiej-Smolarek z Częstochowy

1. 2. 3.

4. 5. 6.

7. 8. 9.
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{ ZAPOWIEDZI }

EUROPEJSKI 
DZIEŃ JĘZYKÓW

26 września to europejskie święto wielojęzyczności, które, z jednej strony, 
pokazuje jakim bogactwem na naszym kontynencie jest różnorodność 
językowa i wielokulturowe społeczeństwo, a z drugiej strony jest okazją, by 
zachęcić do nauki języków obcych. 

26 września to europejskie święto wieloję-
zyczności, które, z jednej strony, pokazuje ja-
kim bogactwem na naszym kontynencie jest 
różnorodność językowa i wielokulturowe 
społeczeństwo, a z drugiej strony jest okazją, 
by zachęcić do nauki języków obcych.

W tym roku świętujemy również w Często-
chowie. Po raz pierwszy obchody Europej-
skiego Dnia Języków organizują Urząd Miasta 
Częstochowy oraz Komisja Europejska Przed-
stawicielstwo w Polsce i Biuro Informacyjne 
Parlamentu Europejskiego, we współpracy  
z Miejskim Domem Kultury w Częstochowie, 
Ośrodkiem Promocji Kultury „Gaude Mater” 
oraz Samorządowym Ośrodkiem Doskonale-

nia w Częstochowie. 
26 września, o godz. 11.00, w sali sesyjnej 
Urzędu Miasta Częstochowy (ul. Śląska 11/13) 
zostanie zorganizowana debata z udziałem 
uczniów szkół średnich oraz profesjonalnych 
tłumaczy, m. in. języków angielskiego, francu-
skiego, niemieckiego, włoskiego, którzy spe-
cjalizują się w tłumaczeniach literackich, tech-
nicznych, przysięgłych oraz konferencyjnych. 
Tematem debaty będzie hasło tegorocznego 
święta języków: „Znajomy język obcy”.

Z okazji Europejskiego Dnia Języków zapra-
szamy również do udziału w konkursach pro-
mujących naukę języków obcych. Uczniowie 
szkół podstawowych będą mogli wystartować  
w konkursie plastycznym pod hasłem „Namaluj 
wielojęzyczność”, a uczniowie oddziałów gim-
nazjalnych w  konkursie piosenki europejskiej. 
Natomiast z myślą o dzieciach w wieku przed-
szkolnym zorganizowano konkurs na wykona-
nie tańca europejskiego. Regulaminy konkur-
sów znajdują się na stronie www.sod.ids.czest.pl
Uroczyste rozstrzygnięcie konkursów i wrę-
czenie nagród przez Prezydenta Częstochowy 
Krzysztofa Matyjaszczyka, nastąpi 30 wrze-
śnia o godz. 17.00 w Miejskim Domu Kultury  
w Częstochowie. Publiczność zgromadzona 
tego dnia w MDK będzie miała również okazję 
wysłuchać wyjątkowego koncertu Bévindy. Ta 
francuska piosenkarka z portugalskimi korze-
niami, wykona piosenki inspirowane portugal-
skim fado, muzyką francuską, argentyńską oraz 
Wysp Zielonego Przylądka. Artystce na scenie 
akompaniować będą: Pierre-Michel Sivadier 
(pianino) oraz Mimi Sunnerstam (wiolonczela). 
Udział we wszystkich wydarzeniach jest bez-
płatny. Wejściówki na koncert można odbierać 
od 20 września w Urzędzie Miasta (ul. Śląska 
11/13, p. 114), OPK „Gaude Mater” oraz Miej-
skim Domu Kultury (ul. Łukasińskiego 50/68). 
Dodatkowe informacje: cgk.czestochowa.pl. 
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oraz Zespół Pieśni i Tańca „Częstochowa”
Plac Biegańskiego
Więcej s. 12-13

Seans filmowy:
„Kedi, sekretne życie kotów” - godz. 15.00
„Obdarowani” - godz. 16.30
„Tanna” - godz. 18.30
„Podwójny kochanek” - godz. 20.30
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, 
Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

Spektakl „Andropauza 2, czyli męska rzecz być kobietą” 
godz. 17.00
W obsadzie m.in.: Maciej Damięcki, Marek Siudym, 
Jacek Kawalec
Filharmonia Częstochowska, ul. Wilsona 16
Organizator: Życie Częstochowy i Powiatu 
Cena biletów: od 40 zł do 100 zł (w zależności od miejsca)

Willa Kreatywnych Działań - Koncert Finałowy 
godz. 18.00
Wystąpią: Sensi oraz Wszystko Jasne
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1
Projekt realizowany we współpracy Muzeum Częstochowskiego i 
OPK „Gaude Mater”

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

04/09   poniedziałek
Seans filmowy:
„Kedi, sekretne życie kotów” - godz. 15.00
„Obdarowani” - godz. 16.30
„Tanna” - godz. 18.30
„Podwójny kochanek” - godz. 20.30
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, 
Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

Akademia Rodziny - Bliżej Siebie – godz. 17.00
Bezpłatne zajęcia aktywizacyjne ruchowo dla rodziców 
dzieci w wieku przedszkolnym 
Rakowski Klub Mieszkańca, Aleja Pokoju 13; szczegółowe 
informacje pod nr tel. 733 839 696 

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

Aleje - tu się dzieje!
Nasz Historia: spektakl uliczny „Niewinne ofiary wojny” 
godz. 20.00 
Plac Biegańskiego  
Wstęp Wolny  

05/09   wtorek
„Biblioteka Malucha” - godz. 11.00 – 12.00
Zajęcia dla dzieci w wieku 2 – 4 lata (które nie uczęszczają 
do przedszkoli) i ich opiekunów
Biblioteka Publiczna, Oddział dla Dzieci i Młodzieży, 
Aleja Kościuszki 4, tel. 34 360 61 09

Seans filmowy:
„Kedi, sekretne życie kotów” - godz. 15.00
„Obdarowani” - godz. 16.30
„Tanna” - godz. 18.30
„Podwójny kochanek” - godz. 20.30
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, 
Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

„Zagraj w moją grę” - godz. 17.00 – 19.00
Spotkanie z częstochowskimi twórcami gier wideo 
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1
 

Wernisaż malarstwa Towarzystwa Przyjaciół Sztuk 
Pięknych im W. Wereszczyńskiej w Częstochowie 
godz. 17.00
Wystawa podsumowująca 65-lecie działalności 
Towarzystwa.
Urząd Stanu Cywilnego, ul. Focha 19/21

Toastmasters Klub Publicznego Przemawiania  
i Przywództwa, spotkanie pt. „Przemawiać, bawić, 
inspirować” - godz. 17.45
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, 
ul. Dąbrowskiego 1

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

Pokaz filmu dokumentalnego „FC.ROMA” w ramach 
KineDok – godz. 19.30
Pub Szuflada, Aleja Kościuszki 18
Wstęp wolny

06/09   środa
6-10 września 
Festiwal Sztuki Współczesnej w Przestrzeni Publicznej 
Arteria 7
Więcej s. 16 i 40 

Seans filmowy:
MFF Integracja Ty i Ja: Louis / Nie ukryjesz się przed 
prawdą / Oko Minotaura / Zabrudzone róże / Na szczę-
ście – godz. 14.15 /wstęp wolny/
„Tanna” - godz. 16.30
„Obdarowani” - godz. 18.30
„Podwójny kochanek” - godz. 20.30
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, 
Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

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

„Stolik pełen bajek” – godz. 16.00
Spotkanie literacko-plastyczne dla dzieci 

Biblioteka Publiczna, Filia nr 10, ul. Michałowskiego 20, 
tel. 34 322 31 04

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

Akademia Rodziny - Bliżej Dziecka – godz. 17.00
Bezpłatne zajęcia aktywizacyjne ruchowo dla rodziców 
dzieci w wieku przedszkolnym
Rakowski Klub Mieszkańca, Aleja Pokoju 13;
szczegółowe informacje pod nr. tel. 733 839 696 

07/09   czwartek
„Sakralność i ludowość w przestrzeni miejskiej 
Częstochowy - spacer poznawczy dla uczniów” 
godz. 9.00 – 13.00 
Prowadzące: Marzena Łopacińska, Elżbieta Gumuła 
Organizator: Oddział Miejski PTTK w Częstochowie
Dziedziniec SP nr 33 im. Marii Kownackiej, 
ul. Goszczyńskiego 

Seans filmowy:
MFF Integracja Ty i Ja: Dwa światy / Zapomniane / 
Niebo jest wszędzie niebieskie – godz. 14.15 /wstęp 
wolny/
„Tanna” - godz. 16.30
„Obdarowani” - godz. 18.30
„Podwójny kochanek” - godz. 20.30
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

„Pejzaże igłą malowane” - godz. 16.00 – 18.00
Spotkanie dla młodzieży i dorosłych, podczas których 
instruktor nauczy jak stworzyć ciekawy pejzaż za pomocą 
haftu krzyżykowego. 
Biblioteka Publiczna, Filia nr 8, 
ul. Księżycowa 2, 
tel. 34 361 43 27

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

Wernisaż wystawy „Dźwięk – Impresje w sztuce” 
godz. 18.00 
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01/09   piątek
1 i 4 września
Album z wakacji – zajęcia plastyczne dla dzieci 
od 6 lat – godz. 12.00
Biblioteka Publiczna, Filia nr 21, ul. Orzechowa 14, tel. 34 360 71 95

Willa Kreatywnych Działań - Warsztaty projektowania 
plakatów – godz. 13.00 – 17.00
Prowadzący: Maciej Salamon
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1
Projekt realizowany we współpracy Muzeum Częstochowskiego  
i OPK „Gaude Mater”
Formularz zgłoszeniowy na stronie: 
gaudemater.pl/imprezy-cykliczne/willa-kreatywnych-dzialan/ 

Wielki Festyn Frajdziaków – godz. 14.00 – 18.00 
W programie m.in. malowanie buziek, modelowanie  
zwierzątek z balonów, puszczanie ogromnych baniek,  
wspólna zumba, i występ Zespołu Tańców Dawnych  
„Secoli di Danza”.
Szkoła Podstawowa nr 35, ul. Ogrodowa 50/64
Wstęp wolny 

Seans filmowy:
„Kedi, sekretne życie kotów” - godz. 15.00
„Obdarowani” - godz. 16.30
„Tanna” - godz. 18.30
„Podwójny kochanek” - godz. 20.30
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, 
Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

XVIII Dni Europejskiej Kultury Ludowej – 
Festiwal Folkowy 2017
Koncert zespołu Ponk (Czechy) - godz. 16.00
Koncert zespołu Sango Zmiana Wibracji Ziemi 
godz. 18.00 
Koncert Marii Pomianowskiej z zespołem Reborn 
godz. 20.00
Plac Biegańskiego 
Więcej s.12-13

Finisaż wystawy „Ś.P. Ja” – Janina Plucińska-Zembrzu-
ska o sobie” - godz. 18.00
Spotkanie w ramach XXVI Krajowej Wystawy Rolniczej – 
Ogólnopolskich Dożynek Jasnogórskich w Częstochowie, 
XVIII Dni Europejskiej Kultury Ludowej
Muzeum Częstochowskie, Galeria Dobrej Sztuki, 
Aleja Najświętszej Maryi Panny 47

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

XVIII Dni Europejskiej Kultury Ludowej 
Otwarcie wystawy „Malarstwo Marty 
Kunikowskiej-Mikulskiej” – godz. 18.00
Wernisażowi towarzyszyć będzie koncert Zuzanny. 
Galeria ART-FOTO Regionalnego Ośrodka Kultury, 
ul. Ogińskiego 13 A
Wystawa będzie udostępniona do 8 września. 

Pierwszy Piątek Miesiąca - Karaoke w Lucky Saloon 
godz. 20.00
Prowadzi DJ Porsche 
Rezerwacje: tel. 505 029 432 
lub fb.com/luckysaloon
Pub Lucky Saloon, Biznes Centrum - Wały Dwernickiego 11

02/09   sobota
2 - 3 września
Ogólnopolskie Dożynki Jasnogórskie w Częstochowie 
godz. 10.00 – 18.00
Stoiska instytucji rządowych, rolniczych i okołorolni-
czych. Wystawa maszyn i marzędzi rolniczych. Kiermasze 
drzew i krzewów ozdobnych. Targi odnawialnych źródeł 
energii. Festiwal produktów tradycyjnych i lokalnych. 
Zagrody edukacyjne. Targi pszczelarskie. Wystawa 
drobnego inwentarza. Wystawa zabytkowych maszyn 
rolniczych. 
Plac Biegańskiego oraz II i III Aleja Najświętszej 
Maryi Panny

2 - 3 września
Muzeum Częstochowskie wychodzi w teren! Piknik 
archeologiczno-rycerski „Słowiański Gąszczyk – 
Waleczni przodkowie” – od godz. 10.00
Grodzisko Gąszczyk, Przeprośna Górka w Siedlcu, 
gm. Mstów 
Organizatorzy: Gmina Mstów, Grupa Rekonstrukcyjna Żelazny Wilk 
przy współpracy z Muzeum Częstochowskim i Bractwem Milites 
Christi

Wycieczka turystyki kwalifikowanej 
godz. 7.30 – 20.00
Trasa: Przełęcz Kocierska – Potrójna – Łamana Skała – 
Leskowiec – Groń Jana Pawła II – Rzyki Jagódki
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 
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 projektowania 
plakatów – godz. 10.00 – 14.00
Prowadzący: Maciej Salamon
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1
Projekt realizowany we współpracy Muzeum Częstochowskiego  
i OPK „Gaude Mater”
Formularz zgłoszeniowy na stronie: gaudemater.pl/imprezy-cy-
kliczne/willa-kreatywnych-dzialan/ 

Narodowe Czytanie 2017 – S. Wyspiański „Wesele” 
godz. 11.45
Altana w Parku im. S. Staszica
Więcej s. 8

„Czytamy Bajki Oczami Brata” – godz. 15.00 – 18.00 
Zajęcia plastyczne i warsztaty dla dzieci 
Zgłoszenia na adres: b.karczewski@oczamibrata.pl
Klubokawiarnia Alternatywa 21, ul. Mielczarskiego 20 

Seans filmowy:
„Kedi, sekretne życie kotów” - godz. 15.00
„Obdarowani” - godz. 16.30
„Tanna” - godz. 18.30
„Podwójny kochanek” - godz. 20.30
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, 
Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

XVIII Dni Europejskiej Kultury Ludowej – Festiwal 
Folkowy 2017
Koncert zespołu Fanfara Avantura - godz. 16.00 
Koncert zespołu Sefardix (Bracia Oleś i Jorgos Skolias) 
godz. 18.00 
Koncert zespołu Dagadana - godz. 20.00 
Plac Biegańskiego 
Więcej s. 12-13

Koncert w ramach Jasnogórskich Dożynek 2017 
godz. 16.30
Wystąpią: Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Częstochow-
skiej, Chór Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”, Natsha Day – 
sopran, Mykhailo Malafii – tenor, Adam Kutny – bas, Adam 
Klocek – dyrygent; laureaci nagród IV Konkursu Wokalnego 
im. J. E. J. Reszków 
Bazylika Jasnogórska
Wstęp na zaproszenia

Spektakl teatralny: „Proca” - godz. 19.00
Teatr im. A. Mickiewicza, ul. Kilińskiego 15
Bilety: 25 – 30 zł

03/09   niedziela
Mistrzostwa Częstochowy w Siatkówce Plażowej 
40-latków – godz. 9.00
Pływalnia Letnia, ul. Dekabrystów 45
Organizator: MOSiR, tel. 34 372 07 83

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

XVIII Dni Europejskiej Kultury Ludowej – Festiwal 
Folkowy 2017- godz. 14.00 – 16.00
Wystąpią: Zespól Regionalny „Błędowice” (Czechy) 

JASNE, ZE WYDARZENIA WRZEŚNIA

„Tanna”
1-5 września, godz. 18.30
6-7 września, godz. 16.30
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, 
Aleja Najświętszej Maryi Panny 64
 
Nominowana do Oscara opowieść, oparta 
na prawdziwych wydarzeniach, nakręcona  
z udziałem rdzennej ludności Yakel. Tanna to 
wyspa położona na Południowym Pacyfiku, 
zamieszkana przez  ostatnie  tradycyjne ple-
miona żyjące według tzw. Kastom, lokalnego 
prawa przodków. Młoda Wawa zakochuje się 
we wnuku wodza, Dainie.  Jednak starszyzna 
decyduje, aby zamążpójściem dziewczyny 
przypieczętować rozejm ze zwaśnionym ple-
mieniem Imedinów. Mimo, iż małżeństwa  
z miłości nie leżą w tutejszej tradycji, młodzi 
zostają kochankami, za co Dain zostaje wy-
gnany z wioski. Wawa ucieka śladem ukocha-
nego, a znieważeni Imeduni żądają zemsty, 
grożąc wojną.

Połączenie dziewiczej przyrody wyspy, boga-
tej kultury plemiennej z opowieścią o miłości, 
która nie uznaje żadnych zakazów, sprawia, że 
film „Tanna” przenosi nas w niezwykły świat  
i dostarcza niesamowitych doznań emocjo-
nalnych i estetycznych. Filmowi towarzyszy 
nastrojowa muzyka Lisy Gerrard. Historia tych 
dwojga zakochanych w sobie ludzi zmieniła 
na zawsze panujące na wyspie zasady.

„FC Roma”   
 w ramach KineDok
5 września, godz. 19.30 
Pub Szuflada, Aleja Kościuszki 18 

W 2015 roku do rozgrywek najniższej czeskiej ligi 
piłkarskiej dopuszczony został wyjątkowy klub: 
FC Roma, który składa się wyłącznie z graczy na-
rodowości romskiej. Mimo, że każdy miłośnik piłki 
nożnej zna kampanię UEFA „Powiedz NIE rasizmo-
wi”, wciąż są miejsca, gdzie nie wszyscy piłkarze są 
równo traktowani na boisku. Mniejszość romska nie 

cieszy się dużym poparciem w Czechach, dlatego 
inne kluby nieustannie odmawiają gry z drużyną 
romską. FC Roma większość meczy wygrywa więc… 
walkowerem. Film pokazuje niesamowitą siłę,  
z jaką trener drużyny i jeden z graczy starają się 
przekonać inne kluby do stoczenia prawdziwej wal-
ki na boisku. Równocześnie spotykają się również 
z władzami lokalnymi, które mogłyby pomóc w 
przekonaniu innych drużyn do czystej walki. Film, 
który pokazuje jak ważny w przełamywaniu barier 
mógłby być sport, gdyby wszyscy chcieli przestrze-
gać reguł fair play.



/Sala Śląska/
Wystawa będzie udostępniona do 12 listopada.

Konferencja prasowa przed premierą spektaklu 
„Wesołe miasteczko” - godz. 10.30
Teatr im. A. Mickiewicza, ul. Kilińskiego 15

15/09   piątek
od 15 września
Otwarte Mistrzostwa Częstochowy w Tenisie
Turniej kategorii młodzieżowych oraz seniorskich
Miejskie Korty Tenisowe, ul. 3 Maja 1 
Dokładne terminy i harmonogram Mistrzostw zostaną ustalone po 
zakończeniu zapisów. Harmonogram dostępny będzie na www.mosir.pl

do 15 września
Termin przyjmowania zgłoszeń do Spotkań Folklory-
stycznych Etnostrada 2017
Organizatorzy: Stowarzyszenie kultura.pl oraz Regionalny Ośrodek 
Kultury, ul. Ogińskiego 13 A
Szczegóły na stronie: www.rok. czestochowa.pl

Seans filmowy:          
„Habit i zbroja” - godz. 12.00
„Tulipanowa gorączka” - godz. 14.15
„Habit i zbroja” - godz. 16.15
„The Square” - godz. 18.00
„Tulipanowa gorączka” - godz. 20.45
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”,  Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

Wernisaż indywidualnej wystawy malarstwa Cezarego 
Trzepizura – godz. 17.00 
Galeria ART-FOTO Regionalnego Ośrodka Kultury, 
ul. Ogińskiego 13 A

„Wszystko płynie” koncert zespołu Koniec Kryzysu 
godz. 18:00  
Klubokawiarnia Alternatywa 21, ul. Mielczarskiego 20 
Wstęp wolny 

Wernisaż wystawy malarstwa Jarosława Modzelewskie-
go „Gdzie ja jestem?”  - godz. 18.00
Miejska Galeria Sztuki, Aleja Najświętszej Maryi Panny 64 
/Sala Poplenerowa, Gobelinowa/
Wystawa będzie udostępniona do 12 listopada.

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

Spotkanie autorskie z Katarzyną Zwolską – Płusą 
godz. 18.00 
Biblioteka Publiczna, Aleja Najświętszej Maryi Panny 22 /sala odczytowa/

VII Festiwal Muzyczny Rodziny Bachów
Jazz kontra Bach - godz. 19.00
Wystąpią: Jarek Kostka Quartet 
Filharmonia Częstochowska, ul. Wilsona 16
Organizatorzy: Filharmonia Częstochowska, Instytut Rozwoju Sztuki
Cena biletów: 35 zł (normalny), 30 zł (ulgowy), 18 zł (UTW)

Spektakl teatralny: „Wesołe miasteczko” - godz. 19.00
Premiera nauczycielska
Teatr im. A. Mickiewicza, ul. Kilińskiego 15
Bilety: 25 zł

16/09   sobota
Jurajski Jarmark Staroci - godz. 6.00 - 16.00
Rynek Wieluński
Organizator: FUK „Jarmark”, Eugeniusz Chrzan, tel. 600 071 518

XVII Międzyszkolne Marsze na Orientację „Inomania 
2017” - godz. 13.30 – 18.00
Organizator: Regionalny Oddział PTTK,
 Aleja Najświętszej Maryi Panny 39/41, tel. 34 324 21 20 

12/09   wtorek
Seans filmowy:
Kino Seniora: „Zawsze jest czas na miłość” 
godz. 12.00
„Tulipanowa gorączka” - godz. 15.00
„Bracia Lumiere” - godz. 17.00
„Konstytucja” - godz. 18.45
„Tulipanowa gorączka” - godz. 20.30
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, 
Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

Turystyka dostępna, czyli jak zorganizować wycieczkę 
dla osób z niepełnosprawnością – godz. 17.00-20.00
Warsztaty dla rodziców, opiekunów i osób z otoczenia osób 
z niepełnosprawnością. Prowadzenie: Daniel Zalejski
Klubokawiarnia Alternatywa 21, ul. Mielczarskiego 20 

Spotkanie z autorką powieści obyczajowych 
z Hanną Cygler – godz. 17.00
Biblioteka Publiczna, Filia nr 10, ul. Michałowskiego 20, 
tel. 34 322 31 04

Toastmasters Klub Publicznego Przemawiania i Przy-
wództwa, spotkanie pt. „Nowe technologie -  udręka 
czy ekstaza?” - godz. 17.45
„Balansująca 70-ka” - spotkanie jubileuszowe z Jerzym 
Kędziorą – godz. 18.00
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1
Wstęp wolny

13/09   środa
Seans filmowy:
„Bracia Lumiere” - godz. 14.30
„Konstytucja” - godz. 16.15
„Tulipanowa gorączka” - godz. 18.00
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, 
Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

13 - 14 września
VII Festiwal Muzyczny Rodziny Bachów
„Głos baroku” - warsztaty śpiewu barokowego 
godz. 15.00
Prowadzenie: Karolina Brachman 
Filharmonia Częstochowska, ul. Wilsona 16
Organizatorzy: Filharmonia Częstochowska, 
Instytut Rozwoju Sztuki

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

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

Spotkanie Klubu Literackiego Złota Jesień 
godz. 16.00
Finisaż wystawy malarstwa Cezarego Trzepizura 
godz. 19.00
Warsztaty tańca dawnego – godz. 20.00
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1

Spotkanie Towarzystwa Genealogicznego Ziemi Często-
chowskiej - godz. 17.00
Wykład Piotra Gerascha i Andrzeja Kuśnierczyka 
„Niespodzianki genealogiczne”, w ramach projektu 
„Huta Stara A - Kamienica Polska”.
Urząd Stanu Cywilnego, ul. Focha 19/21

Spotkanie z autorką powieści obyczajowych  
z Hanną Cygler – godz. 17.00
Biblioteka Publiczna, Filia nr 15, ul. Okulickiego 63,  
tel. 34 322 76 19

Wystawa Aleksandry Kowalskiej i Barbary Anny Wierz-
bickiej, na temat odzwierciedlenia muzyki za pomocą 
tworzywa plastycznego. Wernisaż wzbogacony będzie  
o występy muzyczne artystek.
Filharmonia Częstochowska, 
ul. Wilsona 16 
Wstęp wolny

08/09   piątek
8-9 września 
Festiwal Summer Chill Częstochowa 
Park Lisiniec 
Więcej s. 13

Seans filmowy:
Super Spark: Gwiezdna Misja – godz. 11.00
„Konstytucja” - godz. 14.00
„Bracia Lumiere” - godz. 19.00
„Tulipanowa gorączka” - godz. 20.30
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, 
Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

„Kreatywna biblioteka – pudełko na skarby” 
godz. 16.00 – 18.00 
Warsztaty plastyczne dla dzieci w wieku 4-10 lat 
Biblioteka Publiczna, Filia nr 14, ul. Norwida 17/21, 
tel. 34 364 34 12

Spektakl teatralny: „Gałganiarz i Patyczek” 
godz. 18.00
Teatr im. A. Mickiewicza, ul. Kilińskiego 15
Bilety: 25 zł

Warsztaty tańca irlandzkiego – godz. 18.00
„Autorytety XXI wieku” - godz. 19.00
Spotkanie z Beatą Dysiewicz
Organizator: Fundacja Niech Się… Dzieje
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1

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

09/09   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

„Wycieczka na cmentarz żydowski” – wycieczka pod 
przewodnictwem Wiesława Paszkowskiego 
Spotkanie o godz. 10.00 przed bramą cmentarza lub na 
przystanku Łanowa.  
Zaprasza Biblioteka Publiczna, Filia nr 9, ul. Nowowiejskiego 15, 
tel. 34 360 61 14

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

Seans filmowy:
Super Spark: Gwiezdna Misja – godz. 11.00
„Tulipanowa gorączka” - godz. 15.00
„Bracia Lumiere” - godz. 17.00
„Konstytucja” - godz. 18.45
„Tulipanowa gorączka” - godz. 20.30
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, 
Aleja Najświętszej Maryi Panny 64
 
RKS Raków – Stal Mielec – godz. 16.00
Miejski Stadion Piłkarski „Raków”, ul. Limanowskiego 82

Wernisaż wystawy malarstwa Małgorzaty Kasprzak 
godz. 17.00
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1

Hity wszechczasów - 30 lat Collegium Cantorum 
godz. 18.00
Wystąpią: Orkiestra Filharmonii Częstochowskiej, Chór 
Filharmonii Częstochowskiej „Collegium Cantorum”  
i Przyjaciele, Janusz Siadlak – dyrygent.
Filharmonia Częstochowska, ul. Wilsona 16
Cena biletów: 35 zł (normalny), 30 zł (ulgowy), 18 zł (UTW)
Więcej: www.jubileusz30.pl

Projekcja filmu o weganizmie „ Widelce ponad noże” 
godz. 18.00
Przestrzeń Serca, ul. Jana Kilińskiego 9 lok. 8

Wernisaż wystawy Derudej z lasu „Zmyślenia” 
godz. 19.00
Koncert zespołu „Tuwim basem” – godz. 20.00
Klubokawiarnia Pestka, 
Aleja Najświętszej Maryi Panny 37 lok. 17
Wstęp wolny 

10/09   niedziela
Dendrologiczne dzieje drzew – godz. 10.00 – 12.00
Wycieczka w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa, prowa-
dzenie dr Juliusz Sętowski. 
Zbiórka: Plac Biegańskiego, obok Ratusza 

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

Seans filmowy:
Super Spark: Gwiezdna Misja – godz. 11.00
„Konstytucja” - godz. 13.00
„Bracia Lumiere” - godz. 15.00
Comedie Francaise: „Cyrano de Bergerac” 
godz. 17.00
„Tulipanowa gorączka” - godz. 20.30
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, 
Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

Zdrowy kręgosłup - godz. 16.00   
Bezpłatny trening i zapisy do nowej grupy gimnastyki 
„Zdrowy kręgosłup“
TAI CHI dla zdrowia - godz. 17.30   
Bezpłatny trening i zapisy do nowej grupy gimnastyki 
relaksacyjno-zdrowotnej Tai Chi
PILATES rehabilitacyjny - godz. 19.00   
Bezpłatny trening i zapisy do nowej grupy gimnastyki 
Pilates rehabilitacyjny
Akademia Zdrowia „Natura”, ul. Czecha 21, tel. 662 435 004

Spektakl teatralny: „Ojej, kobieta!” (Teatr Lubuski, 
Zielona Góra) - godz. 19.00
Teatr im. A. Mickiewicza, ul. Kilińskiego 15
Bilety: 20 – 30 zł

11/09   poniedziałek
Seans filmowy:
„Tulipanowa gorączka” - godz. 15.00
„Bracia Lumiere” - godz. 17.00
„Konstytucja” - godz. 18.45
„Tulipanowa gorączka” - godz. 20.30
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, 
Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

Akademia Rodziny - Bliżej Siebie – godz. 17.00
Bezpłatne zajęcia aktywizacyjne ruchowo dla rodziców 
dzieci w wieku przedszkolnym 
Rakowski Klub Mieszkańca, Aleja Pokoju 13; szczegółowe 
informacje pod nr tel. 733 839 696 

„Aleje, aleje czyli historia Częstochowy lalkami przed-
stawiona” - przedstawienie teatrzyku lalkowego 
wg scenariusza Zbisława Janikowskiego – godz. 18.00
Spotkanie Chóru Coralmente – godz. 19.00
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1
Wstęp wolny

„Joga dla kobiet” – godz. 18.00
Instruktorka: Beata Jarosz. Na spotkania obowiązują zapisy.  
Biblioteka Publiczna, Filia nr 9, ul. Nowowiejskiego 15, 
tel. 34 360 61 14

28 WRZESIEŃ 2017 www.cgk.czestochowa.pl 29WRZESIEŃ 2017www.cgk.czestochowa.pl

JASNE, ZE WYDARZENIA WRZEŚNIA

Akademia Rodziny - Bliżej Dziecka – godz. 17.00
Bezpłatne zajęcia aktywizacyjne ruchowo dla rodziców 
dzieci w wieku przedszkolnym
Rakowski Klub Mieszkańca, Aleja Pokoju 13; 
szczegółowe informacje pod nr. tel. 733 839 696 

14/09   czwartek
„Dziedzictwo kolejowe w Częstochowie - spacer 
poznawczy” - godz. 9.00 – 13.00 
Prowadzące: Marzena Łopacińska, Elżbieta Gumuła
Zbiórka: dziedziniec SP nr 33 im. Marii Kownackiej, ul. Goszczyńskiego 
Organizator: Oddział Miejski PTTK w Częstochowie

Konferencja prasowa przed premierą spektaklu 
„Wesołe miasteczko” - godz. 14.00
Teatr im. A. Mickiewicza, ul. Kilińskiego 15

Seans filmowy:
„Tulipanowa gorączka” - godz. 15.00
„Bracia Lumiere” - godz. 17.00
„Konstytucja” - godz. 18.45
„Tulipanowa gorączka” - godz. 20.30
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

„Pejzaże igłą malowane” - godz. 16.00 – 18.00
Spotkanie dla młodzieży i dorosłych, podczas których 
instruktor nauczy jak stworzyć ciekawy pejzaż za pomocą 
haftu krzyżykowego. 
Biblioteka Publiczna, Filia nr 8, ul. Księżycowa 2, tel. 34 361 43 27

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

Wernisaż wystawy malarstwa, grafiki i rysunki Walde-
mara J. Marszałka „Bez opadów” – godz. 18.00
Miejska Galeria Sztuki, Aleja Najświętszej Maryi Panny 64 

Koncert zespołu „Tuwim basem” 
19 września, godz. 20.00
Klubokawiarnia Pestka, 
Aleja Najświętszej Maryi Panny 37 lok. 17

Inspiracją przy tworzeniu tego programu była chęć 
zaprezentowania znanych i nieznanych utworów 
Tuwima w sposób niekoniecznie związany z „krainą 
łagodności”. Julian Tuwim to postać kojarzona 

przede wszystkim z wierszami dla dzieci i słynnym 
„całujcie mnie wszyscy w d…”, ale nie wszyscy 
wiedzą, że był on również autorem chociażby tekstu 
do piosenki „Miłość Ci wszystko wybaczy”. Piotr  
Szelest (głos,gitara basowa, instrumenty perkusyj-
ne) i Paweł Wądołowski (perkusja) zabiorą zgroma-
dzoną publiczność w podróż, która pozwoli odkryć 
słynnego poetę na nowo. Wszystko w stylistyce 
rocka, bluesa, a także klasycznej poezji śpiewanej. 

Wernisaż wystawy malarstwa, grafiki i rysunki 
Waldemara J. Marszałka „Bez opadów” 
14 września, godz. 18.00
Miejska Galeria Sztuki, Aleja Najświętszej Maryi 
Panny 64 /Sala Śląska/

Waldemar J. Marszałek uprawia ten gatunek 
malarstwa, który przenosi widza w obszar nie-
-rzeczywistości. Wiele tu nawiązań do symbo-
li z antycznej mitologii, kultury flamandzkiej 
i włoskiego renesansu. Sam artysta zresztą 
przyznaje się do nieustannej fascynacji daw-
nymi mistrzami. W całym tym idylliczno-oni-
rycznym klimacie tkwi jakaś nuta niepokoju. 
Wielobarwne wstęgi nie są tu tylko elemen-
tem beztroskiej zabawy, są jak pęta, więzy, 
kojarzą się ze zniewoleniem. Jeszcze mocniej 
oddziaływają metalowe szpile przeszywające 
postaci. Niektóre z nich stoją na drewnianych 
platformach z kółkami, inne są przywiązane 
do rusztowań, a jeszcze inne mają stopy zato-
pione w blaszanych misach. 
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NOC KULTURALNA 
16-17 września 

MUZYKA

Uroczyste rozpoczęcie 14. Nocy Kulturalnej, występ Orkie-
stry Dętej OSP Ostrowy nad Okszą wraz z grupą mażoretek 
Viva ze Strzelec Opolskich - godz. 17.46-19.00
Plac Biegańskiego

Koncert Dominiki Bąblewskiej – godz. 18.00-19.00 
Restauracja Pecorino, Stary Rynek 22

Koncert zespołu Magdalena Michalak Trio 
godz. 18.15-19.00 
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1

Koncert Roksany Będkowskiej – godz. 19.30-20.30
Restauracja Pecorino, Stary Rynek 22

Koncert zespołu SKL BLUES – godz. 19.30-20.30 
Jazz Club Five O`Clock, ul. Wilsona 16

Koncert zespołu Sąsiedzi – godz. 20.00-20.45
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1

Koncert zespołu LOR – godz. 20.00-21.00 
Regionalny Ośrodek Kultury, ul. Ogińskiego 13a

Koncert zespołu Romet Ogar 200 – godz. 20.00-21.00 
Pub Szuflada, Aleja Kościuszki 18

Koncert zespołu Kroki – godz. 20.00-21.00 
Namiot na Placu Biegańskiego

Koncert zespołu Nihil Novi – godz. 20.00-21.00 
Pewex Bistro, ul. Kilińskiego 11

Koncert zespołu Mad Mookie – godz. 20.30-21.30 
Dwa Koty Cafe, Aleja Najświętszej Maryi Panny 43

„Rockowy Wieczór z U2 i Stingiem” - koncert Black 
Pearls – godz. 20.30-21.30 
Piwiarnia, ul. Kopernika 16//18

Koncert muzyki żydowskiej „Szalom” 
godz. 20.30-21.30
Występują: Iwona Karcz (śpiew) i Jakub Palacz (akompaniament)  
Kamienica Mieszczańska. Muzeum Żydów Częstochowian, 
ul. Katedralna 8

Koncert Roberta Mateuszuka – godz. 20.30-21.30 
Klubokawiarnia Alternatywa 21, ul. Mielczarskiego 20

Koncert zespołu Elipsa – godz. 21.00-22.00 
Pub Lucky Saloon, ul. Wały Dwernickiego 11/40 lok. 43

Koncert Marii Maślanki – godz. 21.00-22.00 
Restauracja Pecorino, Stary Rynek 22

Koncert Gypsy and the Acid Queen – godz. 21.00-22.00 
Lomobar, Aleja Wolności 2/4

Koncert zespołu The Beers – godz. 21.00-22.00 
Pewex Bistro, ul. Kilińskiego 11

Haberko Jack – godz. 21.00-23.00 
Klub Rura, Aleja Najświętszej Maryi Panny 38

Koncert zespołu Wild Books – godz. 21.30-22.30 
Klub Muzyczna Meta, ul. Jasnogórska 13

Koncert ALAHIT -  godz. 21.30–22.30 
Uczniowie „ALA” Autorskiego Liceum Artystycznego  
i Akademickiego w ponadczasowych hitach, reżyseria: 
Waldemar Ossowski.
Cafe 29, Aleja Najświętszej Maryi Panny 29

Hop Hip Alternatywnie – koncert zespołu TRIP 
godz. 22.00-23.00 
Słodko Gorzki Dom Kawiarniano-Barowy, 
Aleja Najświętszej Maryi Panny 64/78

Koncert Jaźń – godz. 22.00-23.00
Sala konferencyjna Fundacji EuroHelp, ul. Przemysłowa 9

Koncert zespołu Romantic Fellas – godz. 22.00-23.00 
Scena TFP, Aleja Najświętszej Maryi Panny 2

Koncert zespołu Lewe Łokcie – godz.22.00-23.00 
Pub Szuflada, Aleja Kościuszki 18

Koncert zespołu Snowblind – godz. 22.30-23.30
Pub Lucky Saloon, ul. Wały Dwernickiego 11/40 lok. 43

Koncert zespołu Maciej “Święty” Jankowski 
i przyjaciele – godz. 22.30-23.30  
Piwiarnia, ul. Kopernika 16/18

Koncert We draw A  - godz. 23.00-0.00 
Klub Rura, Aleja Najświętszej Maryi Panny 38

Koncert Marty Bijan -  godz. 23.00-0.00 
Dwa Koty Cafe, Aleja Najświętszej Maryi Panny 43

Koncert duetu Kinior & Jackson – godz. 23.30-0.30 
Klub Muzyczna Meta, ul. Jasnogórska 13

Koncert duetu Hania Stefaniak & Piotr Wit 
godz. 0.00-1.00 
Cafe Skrzynka, ul. Dąbrowskiego 1

Koncert Bass Astral x Igo – godz. 0.00-1.00  
Klub Rura, Aleja Najświętszej Maryi Panny 38

Koncert zespołu Karma Trio - godz. 0.00-1.00  
Cafe Belg, Aleja Najświętszej Maryi Panny 32

Koncert zespołu Doom Wings - godz. 0.00-1.00   
Pub Lucky Saloon, ul. Wały Dwernickiego 11/40 lok. 43

Koncert zespołu Cochise – godz. 0.30-1.30 
Pub Sportowy Stacherczak, Aleja Kościuszki 1

Koncert zespołu Niechęć – godz. 1.00-2.00 
Jazz Club Five O`Clock, ul. Wilsona 16

Biernaski – godz. 1.00-3.00  
Klub Rura, Aleja Najświętszej Maryi Panny 38

Koncert zespołu Hurragun – godz. 1.30-2.30 
Scena TFP, Aleja Najświętszej Maryi Panny 2

Alhemix – godz. 03.00-04.00 
Klub Rura, Aleja Najświętszej Maryi Panny 38

Jakob Salander – godz. 4.00-5.00 
Klub Rura, Aleja Najświętszej Maryi Panny 38

LITERATURA I TEATR

Spektakl Teatru „Oczami Brata” - godz. 18.00-18.30 
Sala konferencyjna Fundacji EuroHelp, ul. Przemysłowa 9

Spektakl grupy teatralnej przy I LO 
„Iwona, księżniczka Burgunda” - godz. 18.00-19.00 

reżyseria: Marek Ślosarski 
I LO im. Juliusza Słowackiego, Aleja Kościuszki 8

Spektakl „Ranczo” Teatru Najwyższej Próby Polskiego 
Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością 
Intelektualną Koło w Częstochowie – godz.18.30-19.30 
reżyseria: Aleksandra Florczyk
IV LO im. H. Sienkiewicza, Aleja Najświętszej Maryi Panny 56

Literackie spotkanie z Wojciechem Miłoszewskim 
godz. 19.00-20.00 
Odwach, Aleja Najświętszej Maryi Panny 45 a

„Wykreowane” – mała forma teatralna, 
godz. 19.30-20.15 
reżyseria: Katarzyna Skolik-Miedzak, 
scenariusz: Karolina Czernielewska  
I LO im. J. Słowackiego, Aleja Kościuszki 8

„Odsłony różne” spektakl Grupy pod Wiszącym Kotem 
(VII LO) – godz. 20.00-21.00 
reżyseria: Beata Gendek-Barhoumi  
Sala konferencyjna Fundacji EuroHelp, ul. Przemysłowa 9

Krótkie formy komediowe w wykonaniu Teatru Impro-
wizacji „To Mało Powiedziane” -  godz. 20.00-21.00 
IV LO im. H. Sienkiewicza, Aleja Najświętszej Maryi Panny 56

„Postępujący zanik mięśni” - spektakl teatralny 
w wykonaniu uczennic i uczniów „ALA” Autorskiego 
Liceum Artystycznego i Akademickiego w Częstochowie 
godz. 20.00-21.15
reżyseria: Antoni Rot, scenariusz: Andrzej Bartnikowski 
Cafe 29, Aleja Najświętszej Maryi Panny 29

Przedpremierowy pokaz spektaklu muzycznego „Weso-
łe miasteczko” Agnieszki Osieckiej – godz. 20.00-21.15 
reżyseria: André Hübner-Ochodlo 
Teatr im. Adama Mickiewicza, ul. Kilińskiego 15

„Wykreowane” – mała forma teatralna 
godz. 21.00-21.45
reżyseria: Katarzyna Skolik-Miedzak, scenariusz: Karolina 
Czernielewska  
I LO im. J. Słowackiego, Aleja Kościuszki 8

Teatr NEMNO „Cyrk Hrynek”- spektakl teatru marione-
tek – godz. 21.00-22.00 
reżyseria: Henryk Hryniewiecki
Miejska Galeria Sztuki, Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

FILM

Maraton filmowy z Davidem Lynchem
4 x krótki metraż: (“Sześciu mężczyzn, którym robi się 
niedobrze”, “Alfabet”, “Kaleka” , “Lumiere”) i “Głowa 
do wycierania” - godz. 20.30-22.30 
„Twin Peaks: Ogniu krocz za mną” - godz. 22:30-1:00 
„Zagubiona autostrada” - godz. 1.00-3.15 
Kino OKF „Iluzja”, Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

Klasyka polskiego kina: projekcja filmu „Przypadek” 
godz. 0.30-2.30 
Klubokawiarnia Alternatywa 21, Mielczarskiego 20

Taperka do filmu „Nosferatu – symfonia grozy”  
w wykonaniu Cypriana Baszyńskiego i Bartłomieja 
Prucnala – godz. 01.30-3.00 
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1

SZTUKI WIZUALNE

Wernisaż wystawy Janusza Rafała Głowackiego „Bez-
senność przestrzeni” - godz. 18.30-19.30 
Muzeum Częstochowie, Galeria Dobrej Sztuki, 
Aleja Najświętszej Maryi Panny 47

„Naszymi obrazami – Plastyk prezentuje” 
godz. 18.00-20.00  

Zespół Szkół Plastycznych im. Jacka Malczewskiego, 
ul. Pułaskiego 15

Graffiti Live – Michał Błach – godz.18.00-0.00 
Ściana kamienicy przy Alei Kościuszki 25

Udostępnienie wystawy fotografii “Tribute to Tamara” 
godz. 18.00-0.00 
Restauracja Pecorino, Stary Rynek 22

„Energia Jednostki” - Wystawa malarstwa i grafiki 
Anny Tarnowskiej – godz. 18.00-2.00 
Cafe Belg, Aleja Najświętszej Maryi Panny 32

Wernisaż wystawy fotografii Jarosława Dumańskiego 
i grafiki/karykatury Wojciecha Króla 
godz. 19.00-20.00 
Dwa Koty Cafe, Aleja Najświętszej Maryi Panny 43

VR - ART– sztuka w wirtualnej rzeczywistości /Galeria 
Antresola/ – godz.19.00-1.00   
Wernisaż wystawy fotografii Mateusza Zakłady 
„Niedostrzegalne mikroświaty” /Galeria Zwiastun/ 
godz.  20.00-21.00 
Miejska Galeria Sztuki, Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

Wernisaż wystawy fotografii Emilii Krakowskiej 
„...aż po mrok” – godz. 21.00 – 22.00 
microKLIMAT, Aleja Najświętszej Maryi Panny  29

Pracownia Sztuk Wszelakich  „Wszystko rysujemy 
nocą!” - godz. 22.00-1.00 
Klubokawiarnia Pestka, Aleja Najświętszej Maryi Panny 37, lok. 17

„Kuba... podróż w nieznane.” wystawa w ramach cyklu 
Pasje Częstochowian – godz. 22.00-23.00 
Spotkanie z autorem fotografii Januszem Jadczykiem
Ratusz, Aleja Najświętszej Maryi Panny 45

„Marta Frej w ukryciu” - Memogra 
godz. 02.00-03.00 
Informacje w Ośrodku Promocji Kultury „Gaude Mater”, 
ul. Dąbrowskiego 1

TANIEC

Street Jam w wykonaniu uczniów CNT Snake Dance 
godz. 19.00-20.00 
Aleja Najświętszej Maryi Panny 37

Częstochowa tańczy z kapelą Rybnianie 
godz. 19.30-23.30 
Konduktorownia, ul. Piłsudskiego 34/36 

Set Dj’ski - DJ Slim – godz. 20.00-22.00
Aleja Najświętszej Maryi Panny 37

Silent Disco by Night vol. 2 – godz. 22.00-2.00 
Namiot na Placu Biegańskiego

Set Dj’ski - DJ Czill – godz.  23.30-1.30 
TFP, Aleja Najświętszej Maryi Panny 2

DLA DZIECI

„I Ty możesz zostać pizzermanem! – kulinarna zabawa 
dla dzieci” - godz 18.00-19.00 
liczba miejsc ograniczona 
Pub Szuflada, Aleja Kościuszki 18

Magiczne Rodzinne Show Krystiana Bączyńskiego 
godz. 18.00-19.00 
Dwa Koty Cafe, Aleja Najświętszej Maryi Panny 43

„Mama Mu czyta” spotkanie z Jujją Wieslander, 
szwedzką autorką książek dla dzieci 
godz. 18.00-20.30  
Biblioteka Publiczna, Aleja Najświętszej Maryi Panny 22

ARCHI tekturki Pracowni ZetPeTe – godz. 18.15-21.15
tarasy Miejskiej Galerii Sztuki, Aleja Najświętszej Maryi Panny 64 
(w przypadku deszczu – Sala Gobelinowa MGS)

„Na tropie zapomnianych bajek” – warsztaty dla dzieci 
godz. 18.30-20.30 
Księgarnia Między Kartkami, Aleja Najświętszej Maryi Panny 28 
lok. 2

RÓŻNOŚCI

Wykład prof. Marcelego Antoniewicza „Geneza i dzieje 
polskich symboli narodowych” - godz. 18.00-19.00  
Sala Reprezentacyjna Muzeum Częstochowskiego, Ratusz, 
Aleja Najświętszej Maryi Panny 45

Pokaz astronomiczny - „Dwa szkiełka” 
godz. 18.00-19.00 
Planetarium Zakładu Dydaktyki Fizyki i Astronomii Instytutu Fizyki 
AJD, ul. Armii Krajowej 13/15 (PTMA O/Cz-wa)

Toastmasters Częstochowa zaprasza na spotkanie 
pt. “Czas na anegdotę” - godz. 18.00-19.30 
Restauracja Benedykt , ul. Karola Szymanowskiego 1 

Szafa pełna kultury godz. 18.00 – 7.00 
Plac Biegańskiego (Ogród Publiczny)

Senior Tour zaprasza na warsztaty fotograficzne 
godz.19.00-19.45 
Urząd Stanu Cywilnego, Sala Błękitna, ul. Focha 19/21

Pokaz astronomiczny „Cuda Wszechświata” 
godz. 19.00-20.00 
Planetarium Zakładu Dydaktyki Fizyki i Astronomii Instytutu Fizyki 
AJD, ul. Armii Krajowej 13/15 (PTMA O/Cz-wa)

Capoeira Show- godz. 18.30-19.00  
Plac przed Miejską Galerią Sztuki, 
Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

„Italia in Festa 2.0” Stowarzyszenie 
Polsko-Włoskie Due Terre – godz. 19.00-21.30 
Kamieniczka.eu, ul. Targowa 1

„I Ty możesz zostać piwowarem” 
godz. 19.00-20.00  
Pub Szuflada, Aleja Kościuszki 18

Gra miejska „Kryminalna Noc Kulturalna” 
godz. 19.30-22.00 
start przed Odwachem, Plac Biegańskiego

„Oskarżam o to, że…” – inscenizacje rozpraw 
sądowych prowadzone przez pracowników Archiwum 
Państwowego – godz. 20.00-21.00 
Sala Reprezentacyjna Muzeum Częstochowskiego, Ratusz, 
Aleja Najświętszej Maryi Panny 45

Darcie pierza – godz. 20.00-21.00  
liczba miejsc ograniczona
Parking przy Konduktorowni, ul. Piłsudskiego 34/36, 

„Małpie opowieści” wystawa grafik i pasteli połączona 
z opowiadaniem bajek o zwierzętach 
godz. 20.30-21.00  
Green Monkey Cafe, Aleja Najświętszej Maryi Panny 57

Wydarzenie towarzyszące Nocy Kulturalnej - 
LASER SHOW! Plenerowe widowisko multimedialne - 
VII Festiwal Muzyczne Rodziny Bachów 
godz. 21.00-22.00 
Plac Biegańskiego

Turniej Wiedzy o Częstochowie – godz. 21.00-23.00  
Prowadzenie dr Juliusz Sętowski 
Cukiernia A.Blikle, Aleja Najświętszej Maryi Panny 47

I tura gry „Tajemnicze Domostwo” – godz. 21.00-22.30 
liczba uczestników ograniczona
Księgarnia Między Kartkami, Aleja Najświętszej Maryi Panny 28 
lok. 2

Teatr NEMNO - warsztaty animacji lalek 
godz. 22.00-0.00  
Prowadzenie: Henryk Hryniewiecki 
Miejska Galeria Sztuki, Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

Gildia „Opowieści 1000 i 1 nocy” – godz. 22.00-23.30 
Piwiarnia, Aleja Najświętszej Maryi Panny 31

Boylesque&Burlesque Show – godz. 22.00- 23.30  
tylko dla widzów pełnoletnich
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1

Nawiedzona Biblioteka - nocne poszukiwanie duchów  
z Marcinem Pałaszem – godz. 22.00-0.00 
Biblioteka Publiczna,  Aleja Najświętszej Maryi Panny 22

Komiks “42-200” – co by było gdyby...? 
godz. 22.00-0.00  
Pub Dekadencja, ul. Nowowiejskiego 10

II tura gry „Tajemnicze Domostwo” 
godz. 22.30-0.00 
liczba uczestników ograniczona
Księgarnia Między Kartkami, 
Aleja Najświętszej Maryi Panny 28 lok. 2

„Gwiazdy na niebie” wspólne oglądanie nieba przez 
lunety (PTMA O/Cz-wa) – godz. 23.00-1.00   
Tylko w przypadku bezchmurnego nieba
Plac Biegańskiego 

II tura gry „Tajemnicze Domostwo” – godz. 0.00-1.30 
liczba uczestników ograniczona
Księgarnia Między Kartkami, 
Aleja Najświętszej Maryi Panny 28 lok. 2

Noc gier – godz. 3.00-6.00 
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1

Śniadanie na Bieganie – godz. 6.00-7.00 
Plac Biegańskiego
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LETNIE RETRANSMISJE z MET OPERA: 
„Carmen” 
23 września, godz. 18.00
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, 
Aleja Najświętszej Maryi Panny 64
Carmen Georges’a Bizeta to jedna z najbar-
dziej znanych oper w historii muzyki. Nale-
ży do podstawowego repertuaru wszystkich 

ważniejszych scen świata. Jej akcja rozgrywa 
się w Sewilli. Carmen to cyganka i femme fa-
tale, w której kochają się wszyscy mężczyźni. 
Gdy w jej życiu na przeciw siebie stają słynny 
torreador Escamillio i romantyczny Don Jose – 
dochodzi do tragedii. W roli tytułowej wystą-
piła słynna łotewska mezzosopranistka Elina 
Garancza.. 

Kościół Ewangelicko-Augsburski, ul. Śląska 20
Organizatorzy: Filharmonia Częstochowska, Instytut Rozwoju 
Sztuki
Cena biletów: 35 zł (normalny), 30 zł (ulgowy), 18 zł (UTW)

Premiera spektaklu „Wesołe miasteczko” - godz. 19.00
Teatr im. A. Mickiewicza, ul. Kilińskiego 15
Bilety: 40 – 50 zł

18/09   poniedziałek
18 – 22 września
„Muza Meduza w krainie dźwięków” Audycje umuzy-
kalniające z cyklu Filharmonia Dzieciom – godz. 8.30, 
9.30, 10.30, 11.30
Prowadząca: Małgorzata Starczewska-Owczarek 
Filharmonia Częstochowska, ul. Wilsona 16
Bilety: w zależności od liczebności grupy od 2,50 – 5 zł od osoby 

Seans filmowy:        
„Tulipanowa gorączka” - godz. 14.15
„Habit i zbroja” - godz. 16.15
„The Square” - godz. 18.00
„Tulipanowa gorączka” - godz. 20.45
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, Aleja Najświętszej Maryi Panny 64 

Akademia Rodziny - Bliżej Siebie – godz. 17.00
Bezpłatne zajęcia aktywizacyjne ruchowo dla rodziców 

dzieci w wieku przedszkolnym 
Rakowski Klub Mieszkańca, Aleja Pokoju 13; 
szczegółowe informacje pod nr tel. 733 839 696 

67. spotkanie z cyklu „Z Janem Pawłem II ku przyszło-
ści” - godz. 18.00
Gościem będzie Halina Kwiatkowska – koleżanka z lat szkol-
nych i studenckich Karola Wojtyły. W części koncertowej wie-
czoru wystąpią młodzież oraz dorośli z Doliny Miłosierdzia.
Muzeum Monet i Medali Jana Pawła II, ul. Jagiellońska 67/71,  
tel. 34 365 19 82
Wstęp wolny

„Joga dla kobiet” – godz. 18.00
Instruktorka: Beata Jarosz. Na spotkania obowiązują 
wcześniejsze zapisy.  
Biblioteka Publiczna, Filia nr 9, ul. Nowowiejskiego 15, 
tel. 34 360 61 14

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

19/09   wtorek
„Biblioteka Malucha” – godz. 11.00 – 12.00
Zajęcia dla dzieci w wieku 2 – 4 lata (które nie uczęszczają 
do przedszkoli) i ich opiekunów
Biblioteka Publiczna, Oddział dla Dzieci i Młodzieży, 
Aleja Kościuszki 4, tel. 34 360 61 09

Seans filmowy:        
„Tulipanowa gorączka” - godz. 14.15
„Habit i zbroja” - godz. 16.15
„The Square” - godz. 18.00
„Tulipanowa gorączka” - godz. 20.45
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, Aleja Najświętszej Maryi Panny 64 

19 - 22 września
„Dzień spadającego liścia” – godz. 15.00 – 17.00
Warsztaty literacko-plastyczne dla przedszkolaków  
i uczniów szkół podstawowych w ramach akcji „Popołudnia 
w bibliotece”
Biblioteka Publiczna, Filia nr 2, ul. Orlik-Rückemanna 35/37, 
tel. 34 360 14 54

Toastmasters Klub Publicznego Przemawiania i Przy-
wództwa, spotkanie pt. „Konkurs mów humorystycz-
nych” - godz. 17.45
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1

Pokaz zdjęć pod tytułem „Gruzińskie wariacje” 
godz. 18.00
Prelegentka: Anna Bochenek 
Urząd Stanu Cywilnego, ul. Focha 19/21
Organizator: Klub Górski PTTK

20/09   środa
Seans filmowy:        
„Tulipanowa gorączka” - godz. 14.15
„Habit i zbroja” - godz. 16.15
„The Square” - godz. 18.00
„Tulipanowa gorączka” - godz. 20.45
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

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

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

„Klub Rękodzieła” – popołudniowe spotkania 
dla dorosłych – godz. 16.30 – 17.30
Biblioteka Publiczna, Filia nr 9, ul. Nowowiejskiego15, 
tel. 34 360 61 14

Akademia Rodziny - Bliżej Dziecka – godz. 17.00
Bezpłatne zajęcia aktywizacyjne ruchowo dla rodziców 
dzieci w wieku przedszkolnym
Rakowski Klub Mieszkańca, Aleja Pokoju 13; szczegółowe informa-
cje pod nr tel. 733 839 696 

Spektakl teatralny: „Sprzedawcy gumek” - godz. 18.00
Inauguracja Śród Studenckich w Teatrze
Teatr im. A. Mickiewicza, ul. Kilińskiego 15
Bilety: 20 zł

21/09   czwartek
Spotkanie autorskie z Marcinem Pałaszem – pisarzem 
dziecięcym i młodzieżowym, autorem słuchowisk – 
godz. 10.00, 12.00 
Biblioteka Publiczna, Filia nr 14, ul. Norwida 17/21, 
tel. 34 364 34 12

Seans filmowy:        
„Tulipanowa gorączka” - godz. 14.15
„Habit i zbroja” - godz. 16.15
„The Square” - godz. 18.00
„Tulipanowa gorączka” - godz. 20.45
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, 
Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

„Pejzaże igłą malowane” - godz. 16.00 – 18.00
Spotkanie dla młodzieży i dorosłych, podczas których 
instruktor nauczy jak stworzyć ciekawy pejzaż za pomocą 
haftu krzyżykowego. 
Biblioteka Publiczna, Filia nr 8, ul. Księżycowa 2, tel. 34 361 43 27

„Muzyka, którą lubię: Nie zapomniałam – Urszula Sipiń-
ska” - audycja słowno-muzyczna – godz. 17.00 
Biblioteka Publiczna, Filia Muzyczna, Aleja Niepodległości 41, 
tel. 34 363 39 37

Promocja 42. numeru Galerii Literackiej dedykowanego 
Jubileuszowi Ośrodka Promocji Kultury „Gaude Mater” 
- godz. 18.00
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1

Wernisaż wystawy malarstwa Piotr Siudeja „Do odcię-
cia. Cięcia, beton, czerń” - godz. 18.00
Miejska Galeria Sztuki, Aleja Najświętszej Maryi Panny 64 /Galeria 
Promocji Młodych Antresola/
Wystawa będzie udostępniona do 12 listopada.

Pokaz zdjęć Teresy Radziewicz i Izy Adamickiej „Zamki 
i pałace Czech i Bawarii” - godz. 18.30 
Urząd Stanu Cywilnego, ul. Focha 19/21 /sala błękitna/
Organizator: SENIOR TUR; /spotkania członków SENIOR TUR 
w każdy czwartek w USC o godz. 18.30/

22/09   piątek
 
Spotkanie autorskie z Marcinem Pałaszem – pisarzem 
dziecięcym i młodzieżowym, autorem słuchowisk 
godz. 12.30
Biblioteka Publiczna, Filia nr 22, ul. Rydla 4

Seans filmowy:        
„Ptaki śpiewają w Kigali” - godz. 14.00
„Pokolenia” - godz. 16.00
„Ptaki śpiewają w Kigali” - godz. 18.00
„The Square” - godz. 20.15
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, 
Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

„Kreatywna biblioteka – instrumenty muzyczne” 
godz. 16.00 – 18.00

„Dziedzictwo krajobrazu - spacer poznawczy: 
Częstochowa – Wrzosowa” – godz. 9.00  
Prowadząca: Elżbieta Gumuła
Zbiórka: Konduktorownia, ul. Piłsudskiego (autobus nr 63, 
bilety we własnym zakresie) 
Organizator: Oddział Miejski PTTK w Częstochowie

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

„Czytamy Bajki Oczami Brata” – godz. 14.00 – 17.00 
Zajęcia plastyczne i warsztaty dla dzieci
Zgłoszenia na adres: b.karczewski@oczamibrata.pl
Klubokawiarnia Alternatywa 21, ul. Mielczarskiego 20 

Seans filmowy:
„Habit i zbroja” - godz. 12.00
„Tulipanowa gorączka” - godz. 14.00
„Habit i zbroja” - godz. 16.00
„The Square” - godz. 17.45
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

Miejski Bieg Przeszkodowy 
„City Cross Częstochowa 2017” - godz. 16.00
Hala Sportowa Częstochowa ul. Żużlowa oraz Stadion żużlowy, 
ul. Olsztyńska   Organizator: Klub Sportowy City Cross

16 – 17 września 
XXI Międzynarodowy Turniej Bokserski im. Wincentego 
Szyińskiego i Mariana Chudego
Uroczyste otwarcie turnieju 16 września o godz. 16.30, 
walki finałowe odbędą się 17 września od godz. 10.00.
Hala Polonia, ul. Dekabrystów 43
Organizator: Klub Sportowy „Start” w Częstochowie 
Wstęp bezpłatny 

Koncert Ivana Komarenki – godz. 18.00 
Akademickie Centrum Kultury, Aleja Armii Krajowej 23/25
Bilety w Akademickim Centrum Kultury oraz na www.kupbilecik.pl

17/09   niedziela
Kiermasz „Czytanie na Bieganie” - godz. 10.00
Plac Biegańskiego

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

Seans filmowy:          
„Habit i zbroja” - godz. 12.00 i 14.00
„The Square” - godz. 15.45
National Theatre Live: „Opętanie”  
godz. 18.30
„Tulipanowa gorączka” - godz. 21.00
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, 
Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

Spektakl „Zdobyć, utrzymać, porzucić 2. 
Rozstania i powroty” - godz. 16.00
W obsadzie: Katarzyna Zielińska/Monika Dryl, Katarzyna 
Żak, Olga Bończyk, Władysław Grzywna
Filharmonia Częstochowska, ul. Wilsona 16
Organizator: Agencja NOVAKKA
Bilety: od 40 zł do 110 zł (w zależności od miejsca)

VII Festiwal Muzyczny Rodziny Bachów
Barokowe emocje Koncert finałowy - godz. 17.00
Wystąpią: Chór Filharmonii Częstochowskiej Collegium 
Cantorum, Piotr Młynarczyk - viola da gamba, Urszula 
Jasiecka-Bury – klawesyn, Mariusz Bury – teorba, Janusz 
Siadlak – dyrygent

Warsztaty plastyczne dla dzieci w wieku 4-10 lat
Biblioteka Publiczna, Filia nr 14, ul. Norwida 17/21, 
tel. 34 364 34 12

Forum Komunikacji i Mediacji: spotkanie z Joanną 
Ławicką autorką książki „Nie jestem kosmitą. 
Mam zespół Aspergera”  – godz. 16:00
Klubokawiarnia Alternatywa 21, ul. Mielczarskiego 20 

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

XI Przeglądu Przedstawień Istotnych „Przez Dotyk”
Spektakl teatralny: „Humanka” (Teatr Polski, Bielsko 
Biała) - godz. 19.00
Teatr im. A. Mickiewicza, ul. Kilińskiego 15
Bilety: 25 - 35 zł
Więcej s. 10-11

23/09   sobota
Wycieczka turystyki kwalifikowanej
Trasa I: Żabnica Skałka – Słowianka – Węgierska Górka 
– godz. 7.30 – 19.00
Trasa II: Żabnica Skałka – Słowianka – Romanka – Hala 
Rysianka – Żabnica  Skałka – godz. 7.30 – 20.30
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

„Śladami Holocaustu – historia pewnej piwnicy” 
godz. 10.00, 10.45
Zwiedzanie piwnicy przy Starym Rynku 24, miejsca związa-
nego z Holocaustem w Częstochowie. Wycieczkę oprowadzi 
Janusz Moskalik – opiekun piwnicy. 
Ilości miejsc ograniczona, obowiązują zapisy.  
Zaprasza Biblioteka Publiczna, Filia nr 9, ul. Nowowiejskiego15, 
tel. 34 360 61 14

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

Seans filmowy:    
Kino dzieci: „Solan i Ludwik. Wielki wyścig z serem” 

godz. 11.00    
„Storm” - godz. 12.30
„Ptaki śpiewają w Kigali” - godz. 15.30
Met Opera: „Carmen” - godz. 18.00
„The Square” - godz. 20.30
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, 
Aleja Najświętszej Maryi Panny  64

„Piknik Malucha” – godz. 12.00
Gry i zabawy ruchowe oraz plastyczne dla dzieci w wieku 
1,5 - 4 lata i ich opiekunów   
Organizator: Biblioteka Publiczna, Oddział dla Dzieci i Młodzieży, 
Al. Kościuszki 4, tel. 34 360 61 09
Parku im. S. Staszica

RKS Raków – Bytovia Bytów – godz. 16.00
Miejski Stadion Piłkarski „Raków”, ul. Limanowskiego 82

XI Przegląd Przedstawień Istotnych „Przez Dotyk”
Spektakl teatralny: „Ku Klux Klan. W krainie miłości” 
(Teatr Nowy, Zabrze)- godz. 19.00
Teatr im. A. Mickiewicza, ul. Kilińskiego 15
Bilety: 30 zł
Więcej s. 10-11

24/09   niedziela
Kiermasz „Czytanie na Bieganie” - godz. 10.00
Plac Biegańskiego

Giełda ryb, roślin i ptaków egzotycznych oraz pokaz 
Ogólnopolskiego Niezależnego Stowarzyszenia 
Miłośników i Hodowców Psów i Kotów Rasowych 
godz. 10.00 – 13.30
VI LO im. J. Dąbrowskiego, ul. Łukasińskiego 40
Organizatorzy: Liga Ochrony Przyrody i Klub Akwarystów; 
Wstęp wolny

Koncert jesienny FILHARMONII Malucha - godz. 11.00
Koncert muzyki klasycznej dla maluchów, niemowlaków 
i dzieci w brzuszkach połączony z interaktywną zabawą. 
Wystąpi kwartet dęty drewniany „a quattro+”  
Filharmonia Częstochowska, ul. Wilsona 16
Organizator: Centrum Edukacji SONARE, współorganizator: 
Filharmonia Częstochowska 
Bilety do nabycia w kasie Filharmonii oraz na stronie: www.
filharmoniamalucha.pl

Seans filmowy:    
Kino dzieci: „Blanka” – godz. 11.00    

„Zdobyć, utrzymać, porzucić 2”
17 września, godz.16.00
Filharmonia Częstochowska, ul. Wilsona 16

Komedia „Zdobyć, utrzymać, porzucić 2” po-
wraca na scenę Filharmonii Częstochowskiej. 
To kontynuacja popularnego spektaklu kaba-
retowo-muzycznego. W obsadzie: Katarzyna 
Zielińska, Katarzyna Żak, Olga Bończyk oraz 
Władysław Grzywna, scenariusz i reżyseria 
Krzysztof Jaślar. Utwory do spektaklu skom-
ponowali m.in. Zbigniew Górny, Jerzy Ma-
tuszkiewicz, Jerzy Petersburski, Stanisław 
Staszewski czy Henryk Wars. Teksty piose-
nek są autorstwa Artura Andrusa, Wojciecha 
Młynarskiego i Konrada Toma. „Zdobyć, 
utrzymać, porzucić” to przede wszystkim 
muzyczno-kabaretowa opowieść o relacjach 
damsko-męskich. Część druga to temat niby 
poważny: „Rozstania i powroty”, ale bez sta-
wiania trudnych pytań.
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„Przygody Nelly” - godz. 12.30
„Pokolenia” - godz. 16.00
„Ptaki śpiewają w Kigali” - godz. 18.00
„The Square” - godz. 20.15
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

Bieg Godzinny – godz. 16.00
Miejski Stadion Lekkoatletyczny, ul. Dąbrowskiego 58/64
Organizator: MOSiR, tel. 34 372 07 83  oraz Klub Ludzi Aktywnych 
Zabiegani

Koncert Jeisél Torres z zespołem – godz. 17.00
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1
Bilety: 20 zł

„Polska w 1920 roku ocaliła chrześcijańską cywilizację 
Europy” - godz. 18.00
Msza Święta w 97. rocznicę Polskiego Zwycięstwa nad 
Sowietami w Bitwie nad Niemnem. Po mszy zaplanowano 
wieczór śpiewania ocalonych piosenek o polskim zwycię-
stwie nad Sowietami. 
Organizator: artysta malarz Aleksander Markowski, tel. 34 322 05 29
Wstęp wolny; śpiewniki w cenie 25 zł
Archikatedra pw. Św. Rodziny, ul. Krakowska 15/17 

XI Przegląd Przedstawień Istotnych „Przez Dotyk”
Spektakl teatralny: „Samobójca” (Teatr Nowy Proxima, 
Kraków)- godz. 19.00
Teatr im. A. Mickiewicza, ul. Kilińskiego 15
Bilety: 30 - 50 zł
Więcej s. 10-11

25/09   poniedziałek
25 września – 6 października
Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka 
Multicentrum „Zodiak” w Parku im. S. Staszica
Szczegółowe informacje na stronie Multicentrum „Zodiak”: 
www.multicentrum.muzeumczestochowa.pl; 
zapisy pod nr tel. 504 757 598.

Seans filmowy:        
„Ptaki śpiewają w Kigali” - godz. 14.00
„Pokolenia” - godz. 16.00
„Ptaki śpiewają w Kigali” - godz. 18.00
„The Square” - godz. 20.15
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, 
Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

Akademia Rodziny - Bliżej Siebie – godz. 17.00
Bezpłatne zajęcia aktywizacyjne ruchowo dla rodziców 
dzieci w wieku przedszkolnym 
Rakowski Klub Mieszkańca, Aleja Pokoju 13; szczegółowe 
informacje pod nr. tel. 733 839 696 

„Joga dla kobiet” – godz. 18.00
Instruktorka: Beata Jarosz. Na spotkania obowiązują 
wcześniejsze zapisy.   
Biblioteka Publiczna, Filia nr 9, ul. Nowowiejskiego 15, 
tel. 34 360 61 14

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

XI Przegląd Przedstawień Istotnych „Przez Dotyk”
Spektakl teatralny: „Słoneczna linia” - godz. 19.00
Obsada: Karolina Gruszka i Borys Szyc
Teatr im. A. Mickiewicza, ul. Kilińskiego 15
Bilety: 100 - 120 zł
Więcej s. 10-11

26/09   wtorek
Europejski Dzień Języków: debata „Znajomy język 
obcy” - godz. 11.00
Urząd Miasta Częstochowy (ul. Śląska 11/13) /sala sesyjna/  
Więcej s.24

Seans filmowy:        
„Ptaki śpiewają w Kigali” - godz. 14.00
„Pokolenia” - godz. 16.00
„Ptaki śpiewają w Kigali” - godz. 18.00
„The Square” - godz. 20.15

Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, 
Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

Toastmasters Klub Publicznego Przemawiania 
i Przywództwa, spotkanie pt. „Co dajemy, 
co otrzymujemy?” - godz. 17.45
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1

Pokaz filmu dokumentalnego „Zwyczajny film 
autystyczny” w ramach KineDok– godz. 19.30
Pub Szuflada, Aleja Kościuszki 18
Wstęp wolny

Bitwa Umysłów – interaktywny quiz – godz. 19:30 
Carpe Diem Klub, Aleja Najświętszej Maryi Panny 29

27/09   środa
Spektakl teatralny:
„Roszpunka” - godz. 10.00
Teatr im. A. Mickiewicza, ul. Kilińskiego 15
Bilety: 20 zł

Seans filmowy:        
„Ptaki śpiewają w Kigali” - godz. 14.00
„Pokolenia” - godz. 16.00
„Ptaki śpiewają w Kigali” - godz. 18.00
„The Square” - godz. 20.15
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, 
Aleja Najświętszej Maryi Panny  64

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

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

Spotkanie Klubu Literackiego Złota Jesień 
godz. 16.00
Promocja książki Joanny Szymańskiej „Wiersze dla 
dużych i małych dzieci” - godz. 18.00
Warsztaty tańca dawnego – godz. 20.00
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1

„Klub Rękodzieła” – popołudniowe spotkania dla 
dorosłych – godz. 16.30 – 17.30
Biblioteka Publiczna, Filia nr 9, ul. Nowowiejskiego 15, 
tel. 34 360 61 14

Akademia Rodziny - Bliżej Dziecka – godz. 17.00
Bezpłatne zajęcia aktywizacyjne ruchowo dla rodziców 
dzieci w wieku przedszkolnym
Rakowski Klub Mieszkańca, Aleja Pokoju 13; szczegółowe informa-
cje pod nr. tel. 733 839 696 

XI Przegląd Przedstawień Istotnych „Przez Dotyk”
„Mój ulubiony Młynarski” - koncert Piotra Machalicy 
godz. 19.00
Teatr im. A. Mickiewicza, ul. Kilińskiego 15
Bilety: 30– 40 zł
Więcej s. 10-11

28/09   czwartek
Udostępnienie wystawy fotografii Macieja Skowronka 
godz. 12.00
Galeria Wejściówka, ul. Racławicka 6 a 
/redakcja Gazety Wyborczej/

Seans filmowy:        
„Ptaki śpiewają w Kigali” - godz. 14.00
„Pokolenia” - godz. 16.00
„Ptaki śpiewają w Kigali” - godz. 18.00
„The Square” - godz. 20.15
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, 
Aleja Najświętszej Maryi Panny  64

„Pejzaże igłą malowane” - godz. 16.00 – 18.00
Spotkanie dla młodzieży i dorosłych, podczas których 
instruktor nauczy jak stworzyć ciekawy pejzaż za pomocą 
haftu krzyżykowego. 
Biblioteka Publiczna, Filia nr 8, ul. Księżycowa 2, tel. 34 361 43 27

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

Warsztaty „Co niesie ze sobą pełnienie roli rodzica 
dziecka z niepełnosprawnością” – godz. 17.00
Zajęcia dla rodziców, opiekunów i osób z otoczenia osób 
z niepełnosprawnością. Prowadzenie: terapeutka Karina 
Kozioł
Klubokawiarnia Alternatywa 21, ul. Mielczarskiego 20 

Wernisaż wystawy „Piano Bar” Małgorzaty Stępniak 
godz. 18.00
Filharmonia Częstochowska, ul. Wilsona 16
Wystawa będzie udostępniona do 5 listopada.

29/09   piątek
Seans filmowy:        
„Ptaki śpiewają w Kigali” - godz. 14.30
„Tarapaty” - godz. 16.30
„Botoks” - godz. 18.15 i 20.45
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, 
Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

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

Częstochowska Masa Krytyczna – godz. 18.00
Start: Plac Biegańskiego

Inauguracja 73. Sezonu artystycznego 2017/2018 
godz. 19.00
Wystąpią: Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Częstochow-
skiej, Adam Klocek – dyrygent, Bomsori Kim – skrzypce 
Filharmonia Częstochowska, ul. Wilsona 16
Cena biletów: 35 zł (normalny), 30 zł (ulgowy), 18 zł (UTW)

XI Przegląd Przedstawień Istotnych „Przez Dotyk”
Spektakl teatralny: „Miasto szklanych Słoni” 
godz. 19.00
Teatr im. A. Mickiewicza, ul. Kilińskiego 15
Bilety: 30 - 40 zł
Więcej s. 10-11

JAZZtochowa – Tribute to Miles Orchestra – godz. 19.00
Pub Sportowy Stacherczak, Aleja Kościuszki 1
Bilety: 50 i 35 zł 

VIII Free Art Fest From Poland. Festiwal Sztuki 
Niezależnej 2017 – godz. 19.00
Biały Szum, Where is the Hatchet i goście.
 Impreza towarzysząca: „Punkt widzenia” – wystawa 
zbiorowa
Scena Teatr From Poland, Aleja Najświętszej Maryi Panny 2
Wstęp wolny

30/09   sobota
Wycieczka turystyki kwalifikowanej
Trasa I: Bielsko Biała (kol. linowa) - Szyndzielnia – 
Klimczok – Szyndzielnia – Jez. Wielka Łąka – Wapienica 
Pętla autobusowa – godz. 7.30 – 21.00
Trasa II: Bielsko Biała (kol. linowa) - Szyndzielnia – 
Błotny – Przykra – Jez. Wielka Łąka – Wapienica Pętla 
autobusowa
Organizator: Regionalny Oddział PTTK, Aleja Aleja Najświętszej 
Maryi Panny 39/41, tel. 34 324 21 20 w godz. 13.30 – 18.00

do 30 września
Termin przyjmowania zgłoszeń do XIII Jurajskiego 
Przeglądu Zespołów Ludowych „Obrzędy, zwyczaje, 
tradycje”
Organizator: Regionalny Ośrodek Kultury, ul. Ogińskiego 13 a
Szczegóły na stronie: www.rok.czestochowa.pl

Work Life Balance Day – Trening z Ewą Chodakowską 
Hala Sportowa Częstochowa, ul. Żużlowa 4
Bilety dostępne na stronie: www.worklifebalance-day.pl 

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

VIII Forum Kobiet Ziemi Częstochowskiej: 
„Kobieta w teatrze życia” - godz. 11.00  
Aula Akademii im. Jana Długosza, ul Waszyngtona 4/8  
Więcej: www.kobiety.czest.pl

Seans filmowy:        
Kino dzieci: „Next door spy” – godz. 11.00    
„Zimowe przygody Jill i Joy” - godz. 12.30
„Ptaki śpiewają w Kigali” - godz. 14.30
„Tarapaty” - godz. 16.30
„Botoks” - godz. 18.15 i 20.45
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, 
Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

„Czytamy Bajki Oczami Brata” – godz. 15.00 – 18.00 
Zajęcia plastyczne i warsztaty dla dzieci. 
Zgłoszenia na adres: b.karczewski@oczamibrata.pl
Klubokawiarnia Alternatywa 21, ul. Mielczarskiego 20 

Wernisaż „realizmu magicznego” Arka Dzielawskiego 
godz. 17.00
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1

Europejski Dzień Języków: Uroczyste rozstrzygnięcie 
konkursów i koncert  Bévindy. 
Miejski Dom Kultury, ul. Łukasińskiego 50/68
Więcej s.24 

„FREE ROCK” na VIII Free Art Fest from Poland’17 – 
godz. 18.00
Wystąpią: The Bells (Częstochowa, Olsztyn, Aleksandria), 
Sza! (Poznań),  Odwilż (Praszka, Gorzów Sląski, Tomaszów 
Mazowiecki), Snowblind (Katowice, Częstochowa), Hit 
the Crow (Łazy) dawniej Kac Escape, Dyabeu (Grabin, 
Michałówek, Opole)
Scena Teatr From Poland, 
Aleja Najświętszej Maryi Panny 2
Wstęp wolny

XI Przegląd Przedstawień Istotnych „Przez Dotyk”
Spektakl teatralny: „Welcome Home Boys” (Kinoteatr 
MUMIO) - godz. 19.00
Teatr im. A. Mickiewicza, ul. Kilińskiego 15
Bilety: 60 - 80 zł
Więcej s. 10-11

„Zwyczajny film autystyczny” 
w ramach KineDok 
26 września, godz. 19.30
Pub Szuflada, Aleja Kościuszki 18
Termin „autyzm” może być interpretowany jako 
inny sposób postrzegania świata i myślenia, który 
powinien być rozpoznany i traktowany jako katego-

ria społeczna. W związku z tym nasuwają się dwa 
pytania: co jest innego w osobach autystycznych? 
Co jest z nimi nie tak? Film Míra Janka nie traktuje 
autyzmu jako diagnozy, lecz jako tajemniczy sposób 
myślenia, który może nieść konkretny przekaz dla 
społeczeństwa lub może zwrócić uwagę na to, co 
nazywamy „normalnymi warunkami życia”.

„Ptaki śpiewają w Kigali” 
22 i 25-28 września, godz. 14.00 i 18.00
23 września, godz. 15.30
24 września, godz. 18.00
29-30 września, godz. 14.30    
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, Aleja Naj-
świętszej Maryi Panny 64
Poruszająca podróż przez traumę i żałobę, 
temat rwandyjskiego ludobójstwa ujęty  
w dwóch intymnych kobiecych portretach. 
Rwanda, rok 1994, trwają rozruchy między 
plemionami Tutsi i Hutu. W ciągu trwających 
100 dni czystek ginie około miliona ludzi. 
Świadkiem tych wydarzeń jest Anna – pol-
ska ornitolog, badająca w Afryce populację 
sępów. Polka ratuje przed śmiercią młodą 
dziewczynę z plemienia Tutsi i umożliwia jej 
ucieczkę. Po przylocie do Polski kobiety nie 
są w stanie wpisać się w rutynę codzienne-
go życia. Po kilku latach, Klarysa decyduje 
się na powrót do ojczyzny. Anna postanawia 
wyruszyć wraz z przyjaciółką w tę niezwykle 
emocjonalną podróż do samego serca Afryki.

29 września, godz. 19.00
Pub Sportowy Stacherczak, Aleja Kościuszki 1
W 2017 roku minie 26 lat od śmierci Milesa Davisa, 
34 od jego słynnego, pierwszego koncertu w Polsce, 
a także 20 lat od powstania Tribute To Miles Orche-
stra. 28 września 1997 roku koncertem w rocznicę 
śmierci wielkiego wizjonera jazzu rozpoczęła dzia-
łalność polska supergrupa Tribute To Miles Orche-
stra. Zespół, znakomicie przyjęty przez publiczność 
i krytykę, nagrał jako pierwszy w historii polskiego 
jazzu płytę dla koncernu Warner Bros  
i w ciągu wieloletniej działalności, dobrze zapisał 
się w pamięci fanów.
Tradycja koncertów w rocznicę odejścia wielkiego 
trębacza jest wciąż podtrzymywana. Od chwili 
powstania zespół występuje co roku we wrześniu  

w różnych salach koncertowych, gromadząc licz-
nych zwolenników muzyki i zbierając entuzjastycz-
ne recenzje. W Częstochowie ich występ będziemy 
mogli zobaczyć w ramach Festiwalu JAZZtochowa . 

Jubileuszowa Tribute To Miles Orchestra  
występuje w następującym składzie:
Antoni „Ziut“ Gralak/Cyprian Baszyński – trąbka 
Mariusz Fazi Mielczarek/Janusz Smyk – saksofony, flet
Wojciech Konikiewicz - syntezator, piano, gitara 
(leader)
Janusz Yanina Iwański/Piotr Rubik - gitara
Marcin Pospieszalski/Maciej Matysiak/Dr.Das - bas
Radosław Maciński/Marek Surzyn - perkusja
Piotr Jackson Wolski/Piotr Iwicki– instrumenty 
perkusyjne



MUZEUM 
CZĘSTOCHOWSKIE
RATUSZ
Aleja Najświętszej Maryi Panny 45 

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

Wystawy czasowe:
Ratusz
„Gabinet Wybitnych Częstochowian. Ewangelicy  
w Częstochowie” 
„Malarstwo ze zbiorów Muzeum Częstochowskiego”
„Podniebny punkt widzenia. Grenlandia i Islandia okiem 
paralotniarza” – wystawa fotografii
Tomasza Chrapka w cyklu Pasje Częstochowian… 
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1
„Kuba… podróż w nieznane” – wystawa fotografii Janusza 
Jadczyka; w ramach projektu 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”  – wystawa przedstawia-
jąca historię eksploatacji kruszców, rud metali, surowców 
skalnych na terenie polskich Tatr, będąca rezultatem 
kilkuletnich prac dokumentacyjnych i 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  
o charakterze edukacyjnym ze zbiorów własnych.  
Na wystawie zaprezentowano poszczególne etapy  
wykonywania tkanin samodziałowych oraz narzędzia  
do obróbki wici i włókna.

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

KAMIENICA MIESZCZAŃSKA
ul. Katedralna 8
Muzeum Żydów Częstochowian
Ośrodek Dokumentacji Dziejów Częstochowy

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

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

„Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka” – zajęcia literacko-
-plastyczne dla przedszkolaków; „Wierszykarnia” – zajęcia 
literackie dla przedszkolaków i uczniów klas I-III szkół 
podstawowych
Filia nr 2, ul. Orlik-Rückemanna 35/37, tel. 34 360 14 54

„Poznajemy bibliotekę” - lekcje biblioteczne dla przed-
szkolaków oraz uczniów klas I-III szkół podstawowych. 
Możliwość dostosowania tematyki lekcji do potrzeb grupy 
odwiedzającej. 
„Poranki z bajką w przedszkolu” - głośne czytanie 
przedszkolakom wybranych książek lub przedstawienie 
Kamishibai
Filia nr 3, ul. Ułańska 1, tel. 34 369 70 72

„Czytanie dla dzieci z przedszkola” - spotkania z przed-
szkolakami, podczas których bibliotekarz będzie czytał 
fragmenty literatury dziecięcej.
Filia nr 6, ul. Orkana 56 A, tel. 34 363 93 32  

„Lekcje biblioteczne” - lekcje dla przedszkolaków oraz 
uczniów klas I-III szkół podstawowych, podczas których 
uczestnicy zapoznawani są z prawami i obowiązkami czy-
telnika, sposobem wyszukiwania książek, czy korzystania 
z katalogu.
„Teatrzyk Kamishibai” - zajęcia literackie dla dzieci, pod-
czas których z pomocą Teatrzyku Kamishibai uczestnikom 
zostaną przedstawione różne bajki.
Filia nr 8, ul. Księżycowa 2, tel. 34 361 43 27

„W królestwie książek” – wycieczki dla zorganizowanych 
grup dzieci przedszkolnych
Filia nr 10, ul. Michałowskiego 20, tel. 34 322 31 04

„Spotkanie z biblioteką”, „Poznajemy katalogi bibliotecz-
ne” – lekcje biblioteczne dla uczniów szkół podstawo-
wych; 
„Czytajmy razem – Przedszkolaki w Bibliotece” – zajęcia 
literackie dla przedszkolaków, podczas których uczestnicy 
będą poznawać literaturę dziecięcą, poruszającą różną 
problematykę.
Filia nr 13, ul. Mireckiego 28, tel. 34 323 29 44

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

„Lekcja na zamówienie” - lekcje przeprowadzane w po-
niedziałek w godz. 9.00 - 12.00,  temat lekcji nauczyciel 
uzgadnia telefonicznie z bibliotekarzem, co najmniej dwa 
tygodnie przed planowanym spotkaniem; 
„Wycieczka do biblioteki” - propozycja dla przedszkola-
ków i uczniów szkól podstawowych; 
„Bajka na telefon” – możliwość zaproszenia bibliotekarza  
do przedszkola w celu przeczytania bajki oraz przepro-
wadzenia zajęć literacko- plastycznych lub literacko-
-ruchowych.
Oddział dla Dzieci i Młodzieży, Aleja Kościuszki 4, tel. 34 360 61 09

EDUKACJA GLOBALNA W BIBLIOTECE

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

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

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

BIBLIOTEKA DLA SENIORÓW

„Podstawy obsługi komputera dla seniorów” - zajęcia  
dla seniorów z podstaw obsługi komputera i korzystania 
z Internetu
Biblioteka Publiczna, Filia nr 3, ul. Ułańska 1, tel. 34 369 70 72
„Internet? Prosta sprawa!” - indywidualne zajęcia  
z zakresu obsługi komputera i internetu 
Biblioteka Publiczna, Filia nr 7, Al. Pokoju 15/17, tel. 34 323 66 39
„Latarnik w bibliotece” - zajęcia komputerowe dla senio-
rów od wtorku do piątku w godz. 12.00 - 14.00
Biblioteka Publiczna, Filia nr 13, ul. Mireckiego 28, 
tel. 34 323 29 44
„Komputeromania” - warsztaty komputerowe dla osób  
w wieku 50+ (patronat „Latarników Polski Cyfrowej”) 
Biblioteka Publiczna, Filia Muzyczna,  
Aleja Niepodległości 41, tel. 34 363 39 37

WYSTAWY

Wystawa obrazów Romualda Zjawińskiego 
Filia nr 1, Aleja Niepodległości 11
Wystawa przypominająca postać W. Biegańskiego  z okazji 
obchodów 100-lecia istnienia Biblioteki Publicznej – ma-
teriały pochodzące z prywatnej kolekcji pp. Małek 
Filia nr 6, ul. Orkana 56 a

MIEJSKI DOM KULTURY 
EDUKACJA KULTURALNA

Dzieci i młodzież:
- edukacja muzyczna
* zajęcia wokalne 
* nauka gry na gitarze
* nauka gry na pianinie
* nauka gry na keyboardzie
* nauka gry na akordeonie
* zajęcia muzyczne
- edukacja plastyczna
* zajęcia plastyczne
- edukacja teatralna
* zajęcia teatralne 
- edukacja taneczna
* zajęcia choreograficzne 
- inne:
* zajęcia modelarskie 
* zajęcia ceramiczne 
* zajęcia fotograficzne
Dorośli:
* zajęcia kroju i szycia 
* zajęcia ceramiczne 
* gimnastyka relaksacyjna - joga 

* zajęcia fotograficzne
* zajęcia modelarskie
* zajęcia teatralne
Działalność rekreacyjna
* aqua – aerobik dla dorosłych
* gimnastyka korekcyjna dla dzieci 
* kursy pływania 

MIEJSKI OŚRODEK 
SPORTU I REKREACJI
Oferta odpłatnych zajęć dla Seniorów 60+:
Zajęcia „Gimnastyka w wodzie”
poniedziałki w godz. 13.30 – 14.15
wtorki w godz. 12.00 – 12.45
czwartki w godz. 12.00 – 12.45
Zajęcia „Zdrowy kręgosłup”
środy w godz. 10.30 – 11.30
Zajęcia „Callanetics”(sala):
poniedziałki w godz. 19.00 – 20.00 oraz 20.00 – 21.00
czwartki w godz. 19.00 – 20.00 oraz 20.00 – 21.00
Aerobic (sala):
poniedziałki w godz. 18.00 – 19.00
czwartki w godz. 18.00 – 19.00
Salsa (sala):
poniedziałki w godz. 17.00 – 18.00
środy w godz. 12.30 – 13.30
Miejsce: Pływalnia Kryta, Aleja Niepodległości 20/22
Zajęcia „Gimnastyka w wodzie”
wtorki o godz. 14.00
piątki o godz. 13.00
Miejsce: Pływalnia Kryta Sienkiewicz, Aleja Najświętszej 
Maryi Panny 56 (wejście od ul. Racławickiej)
Zajęcia odbywają się pod okiem instruktorów. Odpłatność za 
zajęcia zgodnie z cennikiem usług obowiązującym na Pływalni 
Krytej. Odpłatność za zajęcia dla seniorów posiadających Kartę 
„Częstochowski Senior” w preferencyjne cenie. Zajęcia nie 
odbywają się w dni wolne od pracy.

Oferta bezpłatnych zajęć dla Seniorów 60+:
każdy wtorek
Treningi ruchowe dla seniorów – godz. 12.00
Zajęcia ruchowe na bieżni i w siłowni
Miejsce: Miejski Stadion Lekkoatletyczny, ul. Dąbrowskiego 58/64
każdy czwartek
Treningi ruchowe dla seniorów – godz. 9.30 i 10.30
Ćwiczenia ogólnorozwojowe pod okiem instruktorów
Miejsce: Hala „Polonia”, ul. Dekabrystów 43
Zajęcia nie odbywają się w dni wolne od pracy.

od poniedziałku do piątku
Amatorska Liga Piłki Nożnej sezon 2017/2018 
godz. 20.00 – 22.45
We wrześniu rozpoczną się rozgrywki Amatorskiej Ligi 
Piłki Nożnej. Dokładny terminarz znany będzie po zakoń-
czeniu zapisów. Wszystko na temat rozgrywek można 
znaleźć na stronie www.mosir.pl
Miejski Stadion Piłkarski „Raków”, ul. Limanowskiego 83 

środa - piątek
Amatorska Liga Siatkówki sezon 2017/2018
We wrześniu rozpoczną się rozgrywki Amatorskiej Ligi 
Siatkówki. Dokładny terminarz znany będzie po zakończe-
niu zapisów. Wszystko na temat rozgrywek można znaleźć 
na stronie www.amatorska.info
Hala Sportowa „Częstochowa”, ul. Żużlowa 4 /środy o 
godz. 18.00 – 22.00, czwartki o godz. 19.00 – 22.00/ 
Sala Sportowa „Częstochowianka”, ul. Rejtana 7c /piątki  
o godz. 18.00 – 22.00/

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. 34 324 12 10  
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 TELEADRESOWEDOM 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
Kamienica Mieszczańska, Muzeum Żydów Częstochowian, 
ul. Katedralna 8
wtorek, czwartek: 11.00 – 17.00, środa, piątek: 11.00-17.30
sobota, niedziela: 11.00-18.00 – wystawy czynne tylko w każdą 
pierwszą sobotę i niedzielę miesiąca, poniedziałek: nieczynne
Dom Poezji – Muzeum Haliny Poświatowskiej, ul. Jasnogórska 23
wtorek, czwartek: 11.00-17.00, środa, piątek: 11.00-17.30
sobota, niedziela: 11.00-18.00 – 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: 11.00-18.00 – 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.
„Narodowy zryw Solidarności w wotach pielgrzymów 
jasnogórskich” - ekspozycja przygotowywana z okazji 
jubileuszu 25-lecia powstania NSZZ „Solidarność”.
„Ojczyzno ma - Polskie drogi do wolności” - to mundury, 
militaria, ordery, odznaczenia, dokumenty, pamiątki 
żołnierzy polskich walczących na wszystkich frontach  
II wojny światowej.
  SALA O. KORDECKIEGO
Obraz „Polonia” Antoniego Tańskiego - przedstawia około 
200 wybitnych Polaków, reprezentujących polską kulturę, 
naukę, wojsko i politykę. Dzieło 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  
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ADAM BEDNARSKI, FILMOWIEC

{ Z INNEJ PÓŁKI }

Sebastian Adamus
Jestem nauczycielem w szkole specjalnej,  
ale od ponad dekady pracuję także jako 

fotoreporter. Już od najmłodszych lat, wszędzie 
gdzie szedłem, zawsze zabierałem ze sobą 

dwie rzeczy: aparat fotograficzny i gitarę. Może 
dlatego największą przyjemność sprawia mi 
robienie zdjęć właśnie na koncertach. Każdy 
koncert, niezależnie od gatunku muzycznego, 
niesie ze sobą niepowtarzalną dawkę energii, 
którą staram się uwiecznić swoim aparatem. 

Nie jest to łatwe zadanie, ale pomaga mi w tym 
moja rockandrollowa dusza i przede wszystkim 

doświadczenie wielu lat fotografowania.
Zdjęcie przedstawia koncert zespołu Need for 
Strings, który odbył się w HSC na Zawodziu. 
Artystki, które można na nim zobaczyć, po-

kazują pazur i wykorzystując stworzone przez 
siebie aranżacje odsłaniają słuchaczom inne, 
nowe oblicze heavy metalu. Aż trudno sobie 

wyobrazić, że te „niegrzeczne dziewczyny” mo-
gły kiedyś grać tylko menuety i partity.

  KSIĄŻKA  

Stephen King
„Wielki Marsz”
Książka, którą 
„pożarłem’’ na 
raz. Podczas 

lektury czułem się, jakbym masze-
rował razem z tymi chłopakami. 
Mroczna, brutalna i ciężka proza, 
napisana jednak w takim stylu, że 
nie sposób się od niej oderwać. Jeśli 
ktoś lubi zgłębiać ludzką psychikę, to 
zdecydowanie polecam. Najlepsza 
książka Stephena Kinga, jaką miałem 
przyjemność przeczytać. 

  FILM  

Guy Ritchie
„Revolver”
W tym filmie 
jest wszystko, 
co kocham 

w kinie. Świetna gra aktorska, piękne 
zdjęcia, intryga, zwroty akcji, mistrzowski 
montaż i niesamowita, psychologiczna 
rozgrywka między bohaterami. Akcja 
filmu rozgrywa się w gangsterskim  
półświatku, gdzie każdy z bohaterów 
musi stawić czoło nie tylko wrogom,  
ale również swoim słabościom. No i Guy 
Ritchie na stołku reżysera - marka sama 
w sobie. 

  PŁYTA  
 
Hocus Pocus
„Place 54”
Zespół odkryłem na Hip-
-Hop Kemp w 2006 roku. 
To, co zrobili na scenie 

było „magiczne’’. Jeden z najlepszych koncertów, na 
jakich byłem w życiu. Album „Place 54” to piękna 
muzyczna podróż z bogatym instrumentarium, jaz-
zowymi smaczkami, śpiewami, mistrzowskimi skre-
czami, głębokimi bębnami i świetnym rapem. Za-
równo za teksty, jak i warstwę muzyczną, odpowiada 
20syla. Jest on multiinstrumentalistą, producentem, 
dj’em oraz raperem. I robi to wszystko na najwyższym 
poziomie. Polecam zapoznać się z jego twórczością 
oraz innymi płytami zespołu Hocus Pocus. 

HISTORIA JEDNEJ FOTOGRAFII
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