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Zakup 40 Solarisów Urbino kosz-
tował ponad 45 mln zł, z czego 
ok. 85% to dofinansowanie ze 
środków UE. Autobusy są wypo-
sażone w silniki diesla, spełniające 
rygorystyczne normy emisji Euro 6. 
Oprócz nowoczesnego designu, 
każdy z pojazdów posiada udo-
godnienia poprawiające komfort 
i bezpieczeństwo pasażerów: 
klimatyzację, bezprzewodowy In-
ternet, ładowarki USB, biletomaty, 
nowoczesne kasowniki, rozbu-
dowany system monitoringu we-
wnętrznego i zewnętrznego oraz 
informacji dla pasażerów.
- Komunikacja publiczna w Czę-
stochowie staje się coraz bardziej 
przyjazna pasażerom. Wraz z tym 
zakupem, nasza miejska flota sta-
je się już na tyle nowoczesna, że jej 
najstarszy autobus będzie miał za-
ledwie dziesięć lat – mówił podczas 
kwietniowej prezentacji Solarisów 
prezydent Krzysztof Matyjaszczyk, 

który zapowiedział także dalsze 
inwestycje miejskie w transport 
niskoemisyjny – z pomocą środ-
ków unijnych.
Nowe Urbino 12 to kolejny naby-
tek miasta od firmy Solaris. Do tej 
pory po naszych ulicach jeździło 
19 autobusów tej marki. Ich mała 
awaryjność, nowoczesne rozwią-
zania i ekonomiczne silniki sprawi-
ły, że miejski przewoźnik zdecydo-
wał o kontynuacji współpracy.
- Te autobusy są przede wszystkim 
trwałe, komfortowe i tanie w eks-
ploatacji. Na dodatek mają silniki, 
które filtrują spaliny, dzięki czemu 
nie zatruwają środowiska – pod-
kreśla Wiesław Cieśla reprezentu-
jący spółkę Solaris Bus&Coach.
Zakup autobusów to kolejny krok 
w kierunku unowocześnienia 
infrastruktury i taboru komuni-
kacji miejskiej. W ostatnich latach 
w Częstochowie m.in. powstały 
nowe hale dla autobusów i tram-

wajów (tramwajowa - Jurajski 
Produkt Roku). Zakupiono też 
13 autobusów z silnikiem diesla 
oraz 40 prototypowych hybryd 
(100% dofinansowania z progra-
mu „Gazela”), dla których wybu-
dowano stację tankowania gazu 
CNG (dostępną także dla miesz-
kańców). Wcześniej powstała linia 
tramwajowa na Błeszno i Raków 
obsługiwana przez „twisty”. Przed 

miastem w planach – w ramach 
projektów europejskich - zakup 
nowych tramwajów, moderni-
zacja starszej części linii tramwa-
jowej, budowa centrów prze-
siadkowych oraz przygotowanie 
dokumentacji związanej z projek-
tem budowy nowej linii tramwa-
jowej na Parkitkę, czym ma zająć 
się m.in. zespół zadaniowy powo-
łany przez prezydenta miasta. 
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NOWE SOLARISY 
Częstochowski tabor MPK wzbogacił się 

o 40 nowoczesnych autobusów marki Solaris.
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isz ODWODNIENIE KIEDRZYNA
Częstochowa wywalczyła unijne dofinan-
sowanie na odwodnienie Kiedrzyna. War-
tość kosztorysowa tej inwestycji to prawie 
25,3  mln zł, z czego poziom dofinansowa-
nia ma wynieść 85% wartości kosztów kwa-
lifikowanych. 

Miasto otrzymało potwierdzenie otrzymania 
dofinansowania na to zadanie z Funduszu 
Spójności – Programu Operacyjnego „Infra-
struktura i Środowisko”. Zgodnie z informacją 
z Narodowego Funduszu Ochrony Środowi-

ska i Gospodarki Wodnej, dotyczącą pozytyw-
nego wyniku weryfikacji formalnej i meryto-
rycznej, złożony przez Częstochowę projekt 
otrzymał aż 80% możliwych do uzyskania 
punktów.
Inwestycja umożliwi odprowadzenie wód 
opadowych i roztopowych, które będą pod-
czyszczane przed wprowadzeniem do zbior-
nika retencyjnego - chłonno-odparowujące-
go. Jej zakres obejmie budowę odwodnienia 
od ul. Ludowej do zbiornika przy ul. Zako-
piańskiej. W ramach zadania wybudowana 

zostanie kanalizacja deszczowa (rurowy ko-
lektor deszczowy, otwarty kolektor deszczowy 
– rów, zbiornik retencyjny), przebudowana bę-
dzie kanalizacja sanitarna wraz z siecią wodocią-
gową oraz sieć elektroenergetyczna; nasadzona 
zostanie zieleń. Dla ułatwienia dostępu do rowu 
i zbiornika planuje się także budowę dróg tech-
nologicznych o łącznej długości ponad 1025 m  
i szerokości 3 m.
Przetarg na roboty budowlane zostanie ogło-
szony jeszcze w tym roku, a prace będą wyko-
nane w latach 2018-2019.



Sprawy związane z przyjmowaniem 
deklaracji i wydawaniem decyzji okre-
ślających wysokość opłaty za gospo-
darowanie odpadami są obecnie zała-
twiane w Wydziale Podatków i Opłat 
w Willi Generała przy Alei Wolności 30, 
a uwagi i reklamacje dotyczące usług 
odbioru odpadów można zgłaszać  
w Wydziale Ochrony Środowiska przy 
ul. Śląskiej 11/13.

Od kwietnia Punkty Nieodpłatnej Po-
mocy Prawnej w Częstochowie funk-
cjonować będą także w wybrane so-
boty 2017 roku. Nieodpłatna pomoc 
prawna jest udzielana przez 5 dni  
w tygodniu, przez co najmniej 4 go-
dziny dziennie. 
Więcej na www.czestochowa.pl

Ruszył punkt przyjmowania wniosków/
ankiet do projektu dotyczącego budo-
wy infrastruktury służącej do produkcji 
energii ze źródeł odnawialnych. Można 
je składać do 13 maja w Częstochow-
skim Parku Przemysłowo-Technolo-
gicznym przy ul. Wały Dwernickiego.

Częstochowa zajęła I miejsce w kon-
kursie Gmina przyjazna ekonomii 
społecznej 2016. Zyskała uznanie za 
zaangażowane w rozwój tego sektora  
w województwie śląskim oraz za 
wsparcie i współpracę z podmiotami 
ekonomii społecznej.

20 kwietnia po raz pierwszy w tej ka-
dencji obradowała Młodzieżowa Rada 
Miasta. Wybrała swojego przewodni-
czącego, jego zastępców i rzecznika 
prasowego.
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W liście wyjaśniam, że nasze miasto, jako 
ważny punkt dla układu komunikacyjne-
go południa Polski, zasługuje na dostęp 
do nowoczesnej infrastruktury drogowej, 
ale nie może zostać skrzywdzone przez 
wprowadzenie płatnej obwodnicy. Takie 
rozwiązanie grozi korkowaniem się cen-
trum miasta i znacznym utrudnieniem 
życia mieszkańcom terenów podmiej-

skich, którzy korzystają z dróg krajowych  
w dojeździe do Częstochowy. Dlatego liczę  
(a właściwie liczymy) na wprowadzenie 
bezpłatnego przejazdu obwodnicą.

Ten list to kolejna inicjatywa w walce  
o bezpłatną obwodnicę, bo częstochowia-
nie zabiegają o to już od 2011 roku, kiedy 
pojawiły się pierwsze przymiarki do budo-
wy nowej trasy. 

Do włączenia się w akcję zachęcam wszyst-
kich, którzy również chcieliby, by przejazd 
częstochowskim odcinkiem A1 był bez-
płatny. Każdy z nas może wysłać list do 
Ministerstwa – i wcale nie trzeba go pisać 
od nowa, choć oczywiście można, jeżeli 
ktoś ma taką ochotę. Można podpisać się 
pod tym, który został już wysłany. List do-
stępny jest na stronie www.lepszakomuni-
kacja.czestochowa.pl, tworzonej z myślą 
o prezentacji działań i inicjatyw służących 
lepszej komunikacji drogowej, publicznej 
i rowerowej w mieście. Podpisany list wy-
syłamy na adres: skargi.wnioski@mib.gov.
pl i… oczywiście czekamy na pozytywne 
załatwienie sprawy. Przypomnę, że wspól-
ne listy wysyłaliśmy już wcześniej, m.in. 
gdy w trosce o miejsca pracy wniosko-
waliśmy o poszerzenie specjalnych stref 
ekonomicznych o częstochowskie tereny. 
Poskutkowało? Poskutkowało! Na zachętę 
dodam jeszcze, że obwodnice wszystkich 
dużych miast są bezpłatne, a my jeste-
śmy trzynastym co do wielkości miastem  
w Polsce. Jak by nie patrzeć: należy nam się!

Krzysztof Matyjaszczyk
Prezydent Miasta Częstochowy

PYTAMY PREZYDENTA 

O BEZPŁATNĄ 
OBWODNICĘ 
CZĘSTOCHOWY

Obwodnice wszystkich dużych miast 
są bezpłatne, a my jesteśmy trzynastym 
co do wielkości miastem w Polsce. 

Rośnie zainteresowanie  
Częstochowską Kartą Mieszkańca. 
Program systematycznie  
się rozwija, zdobywa nowych 
partnerów i tworzy rozległą siatkę 
miejsc, które warto odwiedzić.  

Częstochowska Karta Mieszkańca to pro-
gram lojalnościowy, pozwalający zbierać 
punkty za korzystanie z usług partnerów 
projektu. Dziś jest to już ponad sto lo-
kalizacji na terenie całego miasta. Są to 
zarówno restauracja, sklepy, punkty usłu-
gowe, jak i galerie sztuki, kluby sportowe, 
czy kino. Po zebraniu odpowiedniej ilości 
punktów właściciel Karty może dokonać 
ich wymiany na bon rabatowy, przy zaku-
pach u dowolnego partnera programu. 
System jest prosty i bardzo wygodny. 

Wciąż poszerzającą się listę partnerów 
programu można śledzić na stronie in-
ternetowej (karta.czestochowa.pl) oraz 
na profilu FB (facebook.com/Czesto-
chowska.Karta.Mieszkanca) 

Wniosek o wydanie karty można złożyć w:
•  Biurze Obsługi Interesanta 
 Urzędu Miasta oraz Wydziale Polityki 
 Społecznej – ul. Śląska 11/13  
•  Centrum Informacji Turystycznej 
 – Aleja Najświętszej Maryi Panny 65  
•  Wydziale Funduszy Europejskich 
 i Rozwoju – ul. Waszyngtona 5  
•  Miejskim Domu Kultury 
 – ul. Łukasińskiego 50/68

Aktywną, gotową do użycia kartę otrzy-
muje się bezpośrednio po złożeniu 
wniosku. 
 

W MIASTO 
Z KARTĄ 

Częstochowa kolejny raz udowadnia,  
że jest miastem ludzi o otwartych umy-
słach i chętnie podejmuje oryginalne wy-
zwania. Pod koniec maja będzie promować 
przez sztukę Specjalne Strefy Ekonomicz-
ne. Wszystko za sprawą II edycji projektu 
artystycznego Iron Oxide Festival.

Specjalne Strefy Ekonomiczne to wydzielone ob-
szary, na których inwestorzy, po uzyskaniu pozwo-
lenia, mogą prowadzić działalność gospodarczą, 
uzyskując pomoc w postaci zwolnienia z podatku 
dochodowego. Ustanowione rozporządzeniem 
Rady Ministrów, mają zachęcać do nowych in-
westycji, wpływać na rozwój eksportu i przeciw-
działać wzrostowi bezrobocia. W Częstochowie 
po 2014 roku objęto statusem SSE ponad 70 ha 
terenów. Na obszarze gminy znajdują się trzy lo-
kalizacje, objęte statusem SSE EURO-PARK MIELEC  
i Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. 

W 2014 roku gmina zintegrowała działania 
promujące tereny należące do SSE pod hasłem 
„Invest in Częstochowa”. Do najbardziej niesza-
blonowych wydarzeń w ramach tej kampanii 
należy Iron Oxide Festival, łączący przemysł  
i sztukę. Zgodnie z założeniami festiwalu, prze-
strzeń na terenach pohutniczych jest udostęp-
niana artystom uprawiających street art. 
W pierwszej edycji festiwalu uczestniczyli: rzeź-
biarz Tomasz Górnicki, Simpson oraz często-
chowski Monstfur. Na terenach przemysłowych 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Euro-Park” Mie-
lec stworzyli trzy instalacje artystyczne nawiązu-
jące do przemysłowo-biznesowego otoczenia. 
Podczas tegorocznej, drugiej edycji Iron Oxide 
Festival w Częstochowie pojawią się znani eu-
ropejscy twórcy: Czarnobyl i Seikon. Festiwal 
odbędzie się pod koniec maja. To wtedy nastąpi 
podsumowanie europejskiej trasy Monstfura, 
która objęła m.in. Paryż, Amsterdam i Berlin.

Od kwietnia funkcjonuje Częstochowskie 
Centrum Świadczeń. Przejęło część zadań 
związanych ze świadczeniami finanso-
wymi, realizowanych dotąd przez Miejski 
Ośrodek Pomocy Społecznej. 

Centrum to odpowiedź na stały wzrost liczby 
różnych form pomocy dla mieszkańców, wy-
muszający potrzebę usprawnień w świadcze-
niu usług socjalnych i świadczeń społecznych. 
W pierwszym etapie wdrażania Centrum bę-
dzie działało w dwóch lokalizacjach, przy Alei 
Niepodległości 20/22 i ul. Nowowiejskiego 26. 
Docelowo w jego ramach stworzone zostaną 
dwa dodatkowe punkty obsługi mieszkańców.
W CCŚ załatwimy m.in. sprawy dotyczące róż-
norodnych świadczeń (wychowawczych „500+”,  

z funduszu alimentacyjnego, rodzicielskich, 
pielęgnacyjnych, jednorazowych świadczeń 
„Za życiem”, zasiłków: dla opiekuna, specjalnych 
opiekuńczych, pielęgnacyjnych, rodzinnych, 
zapomogi jednorazowej z tytułu urodzenia 
się dziecka, dodatków do zasiłku rodzinnego, 
dodatków mieszkaniowych, energetycznych, 
Karty Dużej Rodziny) oraz postępowań wobec 
dłużników alimentacyjnych prowadzonych 
przez Zespół ds. Windykacji i Obsługi Dłużni-
ków.
 
Częstochowskie Centrum Świadczeń, Aleja Niepodległości 20/22 
tel. (34) 363-02-07, sekretariat@ccs.czestochowa.pl

Godziny przyjmowania interesantów:
poniedziałek, środa i czwartek 7.30 – 15.30 
wtorek 7.30 - 16.00; piątek 7.30 – 15.00

IRON 
OXIDE 
FESTIVAL

CZĘSTOCHOWSKIE CENTRUM ŚWIADCZEŃ

Budowa w naszym rejonie autostrady A1 
to niewątpliwy powód do radości. Wierzymy, 
że przyniesie ona wielkie korzyści zarówno 

kierowcom przejeżdżającym przez Częstochowę, 
jak i nam, mieszkańcom. Nasz niepokój budzi jednak fakt, 

że do tej pory nie wiemy, czy częstochowski odcinek 
autostrady będzie bezpłatny. Dlatego, nie czekając na odgórną 

decyzję w sprawie opłat za przejazd przyszłą obwodnicą 
Częstochowy, napisałem list do Ministra Infrastruktury 

i Budownictwa, a wszystkich tych, którym zależy 
na zmniejszeniu korków w naszym mieście 

zachęcam do tego samego.

mailto:sekretariat@ccs.czestochowa.pl
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Takiej imprezy pięściarskiej w Częstocho-
wie jeszcze nie było. Dokładnie 13 maja  
w Hali Sportowej Częstochowa odbędzie się 
gala bokserska „Budweld Boxing Night: Mi-
strzowskie Rozdanie”. Jej organizatorami są: 
grupa zawodowa Tymex Boxing Promotion, 
Telewizja Polsat oraz Miasto Częstochowa.

– W naszym mieście oglądaliśmy już boks na wyso-
kim poziomie. Ta impreza będzie jednak wyjątko-
wa ze względu na rangę wydarzenia. Cieszę się, że  
w tym wypadku mamy do czynienia z tak poważ-
nymi partnerami. Wśród nich jest doskonale znany 
trener Andrzej Gmitruk, który trenował najbardziej 
znanych polskich pięściarzy zawodowych – pod-
kreślał na konferencji prasowej przed galą zastęp-
ca Prezydenta Częstochowy, Jarosław Marszałek.
Gala pod Jasną Górą na żywo będzie pokazywa-
na przez kanał Polsat Sport. Jej najważniejszymi 
wydarzeniami będą dwa mistrzowskie pojedyn-
ki. W pierwszym Ewa Brodnicka (12 zwycięstw, 
0 porażek, 2 wygrane przez KO) zmierzy się  

z 35-letnią pięściarką z Bośni i Hercegowiny Irmą 
Balijagic Adler (16-7, 8 KO). Stawką tej konfron-
tacji będzie tymczasowy tytuł mistrzyni świata 
federacji WBO w kategorii super piórkowej.
– Niezmiernie się cieszę, że będę walczyła o ten ty-
tuł. To wielka nobilitacja i wyróżnienie dla naszego 
krajowego, kobiecego boksu. Myślę, że wspólnie  
z rywalką damy publiczności wiele emocji.  Reali-
zuję bardzo solidnie nakreślone przygotowania. 
Sporo sparuję nie tylko w Polsce. W planach mam 
wyjazd do Niemiec i Francji. Czym zaskoczę prze-
ciwniczkę? Nie chciałabym jeszcze zdradzać. Za to 
zapewniam, że podczas ceremonii oficjalnego wa-
żenia postaram się o jakąś pikantną niespodziankę 
dla wszystkich obserwatorów – mówiła nieco ta-
jemniczo Brodnicka.
Drugim prestiżowym wydarzeniem gali będzie 
występ Roberta „Araba” Parzęczewskiego (15-1, 
9 KO). Częstochowianin, wychowanek miejsco-
wego Startu, zmierzy się w innym mistrzowskim 
pojedynku z  Gruzinem Zura Mekereshvili (19-8, 
15 KO). Triumfator tej walki zgarnie pas młodzie-

żowego mistrza federacji WBO w kategorii pół-
ciężkiej. Gruzin już raz o niego walczył, lecz bez 
powodzenia.
– Nie myślę, co było wcześniej, ani co będzie później. 
Całą uwagę koncentruję na tej walce. Nie wiem, czy 
będzie to dla mnie najważniejsze starcie w mojej 
przygodzie z boksem. Możliwe. Z drugiej strony 
zdaję sobie sprawę, że właściwie każdy pojedynek 
jest istotny, bo pozwala mi zrobić mały kroczek do 
przodu. Mam nadzieję, że tak będzie i tym razem – 
przekonuje Parzęczewski.
Kibice, którzy zjawią się w Hali Sportowej Czę-
stochowa, powinni dopingować także innych 
częstochowian - Marcina Siwego oraz Adama 
Koprowskiego. Między linami ringu ma także 
pojawić się ongiś znakomity pięściarz amatorski, 
wychowanek trenera Henryka Średniackiego, 
Krzysztof Szot. Wielokrotny mistrz Polski, ćwierć-
finalista Mistrzostw Europy i Świata, powoli koń-
czy karierę, ale od czasu do czasu toczy jeszcze 
zawodowe pojedynki. 

Andrzej Zaguła

DWA TYTUŁY MISTRZA ŚWIATA 
DO ZDOBYCIA W CZĘSTOCHOWIE

W roku 2016 Miasto Częstochowa 
i Fundacja Oczami Brata założy-
ły wspólnie Spółdzielnię Socjalną 
„Jasne, że alternatywa 21”, w której 
zatrudnienie znalazło sześć osób 
z niepełnosprawnością. W ramach 
spółdzielni powstała również szcze-
gólna klubokawiarnia – „Alternaty-
wa 21”. O jej wyjątkowości świad-
czy nie tylko działalność kulinarna, 
społeczna i artystyczna, ale przede 
wszystkim to, że w jej funkcjonowa-
nie zaangażowane są właśnie osoby 
z niepełnosprawnością. Tylko skąd 
wziął się pomysł?

– Patrzymy na problem bardzo dłu-
gofalowo – wyjaśnia Paweł Bilski, 
Prezes Fundacji i Prezes Zarządu 
Spółdzielni. – Dostrzegliśmy, że  
w Częstochowie jest niewiele miejsc, 
w których osoby z niepełnosprawno-
ścią, po skończonej edukacji, mogą 
zająć się czymś więcej. Stąd pomyśle-
liśmy, by  wspólnie z władzami miasta 
założyć spółdzielnię socjalną, która 
umożliwia zatrudnienie takich osób.

To jednak nie wszystko. Spółdzielnia 
socjalna jest dla osób z niepełno-
sprawnością jednym z etapów na 
drodze do całkowitego usamodziel-
nienia się. Fundacja chce zrobić krok 
dalej. – Teraz chcemy zmierzyć się  
z założeniem mieszkań treningowych 
dla tych osób, w ramach kolejnej 
współpracy z Miastem – dodaje Bilski.

Wracając do „Alternatywy 21”, skoro 
klubokawiarnia, to można w niej za-
spokoić także bardziej przyziemne 
potrzeby. Można napić się przepysz-
nej kawy, herbaty, soku ze świeżo 
wyciskanych owoców, do tego 
skusić się na ciasto czy inne dese-
ry. Bardziej głodni mogą posilić się 
tostami, zapiekankami, czy nawet 
wziąć kanapkę w drodze do pracy 
czy szkoły.

– Najważniejsze jest to, że wszystko 
wykonujemy na miejscu. Co wię-

cej, nasze produkty pozyskujemy  
od lokalnych rolników, dzięki czemu 
wszystko jest świeże, smaczne i zdro-
we. To nas wyróżnia. I ludzie się do nas 
przekonują, ponieważ stawiamy na 
jakość – dodaje Karol Polak, wice-
prezes Zarządu Spółdzielni.

W „Alternatywie 21” funkcjonuje 
również przestrzeń artystyczna, od-
bywają się koncerty, spotkania au-
torskie, wernisaże, czy też turnieje 
wiedzy. Co więcej na miejscu można 
kupić rzeczy wytworzone w ramach 
rękodzieła, przygotowanego przez 
lokalnych artystów czy przez Cen-
trum Integracji Społecznej.

– Do tej pory wystąpili u nas między 
innymi Maciej „Święty” Jankowski  
z przyjaciółmi, zespół Sorryline. Go-
ściliśmy częstochowską pisarkę, 
Katarzynę Marię Bodziachowską. 
Można było też u nas spróbować sił 
chociażby podczas quizu maturalne-
go. A to dopiero początek – tłumaczy 
Kierownik Działu Wsparcia Fundacji 
Oczami Brata, Bartosz Karczewski.

Jak podkreślają gospodarze, chcą 
zaangażować do działania jak 
najszersze grono osób. Dlatego,  
że wspólnie można zrobić zdecydo-
wanie więcej. Zatem jeśli ktoś ma 
pomysł, chce zrealizować projekt, 
czy po prostu pomóc, może zgłosić 
się bez wahania. „Alternatywa 21” 
czeka. Również na tych, którzy chcą 
po prostu przyjść i miło spędzić 
czas. Do Klubokawiarni łatwo trafić. 
Wystarczy przyjść na ulicę Mielczar-
skiego, pod numer 20. Warto także 
śledzić działania Spółdzielni w me-
diach społecznościowych: na Face-
booku (facebook.com/Spoldziel-
niaAlternatywa21) oraz Instagramie 
(instagram.com/alternatywa21).  
Z kolei więcej o działalności Funda-
cji Oczami Brata na stronie interne-
towej: oczamibrata.pl.

Michał Wilk

INNEJ 
ALTERNATYWY 
NIE MA
Trudno szukać na mapie Częstochowy 
drugiego takiego miejsca. Z pozoru mogłoby 
się wydawać, że to zwykła klubokawiarnia. 
Jednak nic bardziej mylnego. „Alternatywa 21” 
jest czymś znacznie więcej.

Jego przygoda z boksem ma w sobie coś z fil-
mowej opowieści, w której mało jeszcze zna-
ny pięściarz dochodzi do wszystkiego ciężka 
pracą, zaangażowaniem i hartem ducha. 
Robert „Arab” Parzęczewski podczas gali „Bu-
dweld Boxing Night: Mistrzowskie Rozdanie” 
może spełnić pierwsze ze swoich sportowych 
marzeń. Zdobyć tytuł młodzieżowego mistrza 
globu federacji WBO.

Andrzej Zaguła: Dlaczego właściwie na-
zywają cię „Arab”? Jasna karnacja… Nie 
przypominasz z wyglądu mieszkańców 
Półwyspu Arabskiego.
Robert „Arab” Parzęczewski: Tak koledzy 
nazwali mnie jeszcze w szkole, gdy uczęsz-
czałem do gimnazjum. I jak widać się przy-

jęło. Dziś to taki mój znak firmowy. 

Jak zmieniła się twoja kariera sportowa  
w ostatnim czasie?
Odkąd jestem w grupie profesjonalnej „Ty-
mex” zdecydowanie nabrała tempa. Nie 
pracuję już zawodowo, tylko trenuję. Cza-
sem dwa, a nawet trzy razy dziennie. Mam 
dwóch trenerów. Grzegorz Krawczyk przy-
gotowuje mnie, jeśli chodzi o elementy bok-
serskie. Z kolei Maciej Chynowski zajmuje 
się przygotowaniem ogólnorozwojowym. 
Uczestniczyłem też w treningu mentalnym, 
aby odpowiednio uodpornić się psychicznie 
na wszelkie przeciwności. I co najważniejsze 
mam człowieka, który wspiera mnie finanso-
wo. Jest moim patronem. Mam na myśli To-

masza Piróga, właściciela firmy „Pimont”.

Kiedyś, u progu kariery zawodowej miałeś 
zdecydowanie bardziej pod górkę.
Sam trenowałem, sam organizowałem sobie 
walki, często sam opłacałem przeciwników, 
by zgodzili się wyjść ze mną na ring. Rano nor-
malnie pracowałem. Było ciężko, momentami 
bardzo ciężko. Ale nie poddałem się.

W Częstochowie będzie cię dopingować 
wielu kolegów, przyjaciół. I przede wszyst-
kim rodzina.
Dlatego nie mogę nikogo zawieść. Stąd  
w rozpisce przygotowań mam sporo sparin-
gów. Jeżdżę na nie do Legii Fight Club, trenera 
Andrzeja Gmitruka. Wpadam też na Śląsk. 

Życzymy powodzenia i wywalczenia tytu-
łu mistrzowskiego.

KIM JEST TEN NASZ ARAB?



Częstochowianie przyzwyczaili 
się już do tego, że centrum 
miasta od maja do sierpnia 

wyjątkowo rozkwita kulturalnie. 
Właściwie każdego dnia jest 

okazja, by wybrać się na jakiś 
koncert, przedstawienie czy 

spotkanie z ciekawą artystyczną 
osobowością. Projekt „Aleje – tu 
się dzieje!” na dobre zadomowił 
się już w kalendarium imprez 

miejskich, a właśnie startuje 
jego piąta edycja. Jak co roku 

zapowiada się spora dawka mu-
zycznych, teatralnych, 

filmowych, plastycznych 
i literackich uniesień. 

Tak jak w poprzednich latach, każdy dzień 
tygodnia to spotkanie z odmienną dziedzi-
ną  artystyczną lub tematycznym cyklem. 
W poniedziałki dominują tematy literackie  
i podróżnicze. Pierwszymi gośćmi będą tutaj 
zdobywca Nagrody Nike Andrzej Stasiuk 
(08.05) oraz wybitny himalaista Ryszard 
Pawłowski (15.05). Porozmawiamy również 
z Wojciechem Bonowiczem i Wojciechem 
Waglewskim o tym, jakie przyjemności pły-
ną z lektury książek o muzyce (22.05), a także 
posłuchamy audiobooków na żywo w wyko-
naniu Mariusza Bonaszewskiego (29.05).

Wtorki to tradycyjne spotkania z fotogra-
fami i ilustratorami. W maju będą to Wa-
cław  Wantuch (16.05) i Patryk Mogilnicki 
(23.05). Nowością natomiast jest cykl „Nasza 
historia”, rozpoczynający się od przeglądu 
amatorskich filmów historycznych o Często-
chowie (09.05). Przystankiem obowiązko-
wym z pewnością będzie również „Filmowy 
Wtorek z Komedą” (30.05), czyli wyjątkowa 
okazja, by na dużym ekranie zobaczyć „Nóż 

w wodzie” i „Dziecko Rosemary”. Tym bar-
dziej, że przewodnikiem po filmowo-mu-
zycznym świecie duetu Komeda-Polański, 
będzie sam Tomasz Raczek.

Miłośnicy teatru przyzwyczaili się już  
z pewnością, że ich dniem jest środa. Wte-
dy to Teatr im. Adama Mickiewicza wyjdzie 
w plener (spektakl „Trener Życia” - 24.05),  
a w ramach „Alternatywy Miedzy Ścianami” 
odbędzie się przegląd teatru niezależnego. 
W maju w tym cyklu zobaczymy spektakle 
„Scenariusz” Teatru Przedmieście (10.05) 
oraz „Wiech-Koń by się uśmiał” Teatru Wojt-
ka Kowalskiego (31.05). Środa to również 
doskonały czas na spacery, czy to szlakiem 
architektonicznym, gdzie przewodzić będzie 
częstochowski SARP (17.05), czy to z Jul-
kiem Sętowskim, tropem dendrologicznym 
(24.05). 

Koniec tygodnia jak zawsze będzie należeć 
do muzycznych cykli. Czwartek to z jednej 
strony czas Jazzu Tradycyjnego: koncerty 

{ ALEJE - TU SIĘ DZIEJE! }
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Piotr Łobos Quintet (11.05) i Tador Four 
(25.05), a z drugiej gości Michała Walczaka: 
Coffee&Cigarettes (04.05) i The Likaons 
Group (18.05). Z kolei w piątek będzie moż-
na wsłuchać się w etniczne dźwięki bębnów 
afryki na koncercie AKUKU! (19.05), poczuć 
rockowy sznyt Ampery (12.05), spotkać na 
ulicy Jacka „Budynia” Szymkiewicza z gi-
tarą (05.05), czy też wybrać się w muzycz-
ną podróż z Michałem Roratem oraz jego 
gośćmi: Martą Honzatko (19.05) i składem 
Justyna Królak Quartet (05.05). Również 
w piątek Jarosław Woszczyna zaprasza do 
Muzycznego Punktu Spotkań, gdzie zagra 
Krzysztof Antkowiak (12.05). 
Tradycyjnie w niedziele zapraszamy na pod-
wieczorek z klasyką, w ramach którego po-
mieści się zarówno rockowy repertuar grupy 
Frankalland (07.05), jak i bardziej filharmo-
nijna twórczość The Flaneurs Piano Trio 
(14.05).

Dodatkowo, w ramach projektu „Aleje – tu 
się dzieje!”, w maju odbędzie się również  

IV Częstochowski Festiwal Filmowy im. 
Braci Krzemińskich „Moja Mała Ojczyzna”  
(27-28.05).  Miejski Dom Kultury zaprosi 
na koncert młodych talentów wokalnych 
(28.05), Biblioteka zabierze nas w bajkową 
podróż autobusem do Akademii Pana Kleksa 
(14.05), a przed Miejską Galerią Sztuki stanie 
instalacja artystyczna Małgorzaty Lisieckiej 
(06.05).

Zapowiada się wyjątkowo intensywny mie-
siąc, a to dopiero początek całego cyklu. 
Dlatego warto pojawić się na jak najwięk-
szej liczbie wydarzeń, by złapać odpowied-
ni rytm i szybko wrócić do wiosennej formy 
aktywnego fana dobrej kultury. Zapraszamy 
serdecznie!

Wstęp na wszystkie wydarzenia jest wolny.
Więcej o programie projektu w kalendarium 
i na stronach:
www.aleje.czestochowa.pl/ 
i www.facebook.com/alejetusiedzieje/ 

PIĄTA ALEJA 
Częstochowski Festiwal Filmowy 
im. Braci Krzemińskich
„Moja Mała Ojczyzna”
26-28.05.2017

W ostatni weekend maja miłośnicy do-
brego kina spotkają się na czwartej edycji 
Częstochowskiego Festiwalu Filmowego 
im. Braci Krzemińskich „Moja Mała Ojczy-
zna”. W programie festiwalu znajdą się 
projekcje filmów fabularnych i dokumen-
talnych. Będą im towarzyszyć spotkania  
z gwiazdami ekranu, m.in. Grażyną Sza-
połowską, Robertem Więckiewiczem i Mi-
chałem Urbaniakiem, giełda filmowo mu-
zyczna oraz atrakcje dla najmłodszych.

26.05.2017, PIĄTEK
18.00 projekcja filmu „Przyszedł człowiek 
 i wziął”, gość: Jędrzej Niestrój 
OPK „Gaude Mater” ul Dąbrowskiego 1, wstęp wolny 

27.05.2017, SOBOTA
13.00 projekcja filmu „Wspomnienie lata”, 
 goście: Robert Więckiewicz i Adam Guziński
16.00  projekcja filmu „Polska Wielkanoc”, 
 gość: Grażyna Szapołowska
Kino OKF „Iluzja”, Aleja NMP 64, wstęp wolny

28.05.2017, NIEDZIELA
od 11.00  festiwalowy Dzień Dziecka: filmy, 
 zabawy, konkursy
od 13.00  giełda filmowo - muzyczna
15.00  projekcja filmu „Częstochowa lata 50. 
 XX wieku” – premiera, goście: Krzysztof 
 Kasprzak, Grzegorz Lipowski 
 i Zbisław Janikowski
16.15  projekcja filmu „Szczęście i dobrzy ludzie”,  
 gość: Maya Talmon
18.15 projekcja filmu „Komeda, Komeda”, 
 gość: Michał Urbaniak
Kino OKF „Iluzja”, Aleja NMP 64, wstęp wolny

Organizatorzy festiwalu:
• Wydział Kultury, Promocji i Sportu  

Urzędu Miasta Częstochowy
• Wydział Filologiczno-Historyczny Akademii  

im. Jana Długosza w Częstochowie
• Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”
• Studio Filmowe Kas Film

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian 
repertuaru festiwalu
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ANDRZEJ STASIUK TOMASZ RACZEK RYSZARD PAWŁOWSKI KRZYSZTOF ANTKOWIAK



TO NIE IMITACJA, 
TO FILM
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{ KUŹNIA TALENTÓW }

Magda Fijołek: Pisząc scenariusz do filmu, od 
razu wiedziałaś, że nakręcisz na jego podsta-
wie film? 
Maria Magdalena Jeziorowska: To nie było 
takie oczywiste, choć bardzo interesuję się  ki-
nem i teatrem. Start w konkursie scenopisarskim 
był kolejnym etapem wtajemniczenia w świat 
produkcji filmowej. Wcześniej uczestniczyłam  
w różnych warsztatach aktorskich, byłam również 
wolontariuszem Teatru im. A. Mickiewicza. To po-
budziło mnie twórczo. Stąd udział w konkursie.

Skąd pomysł na scenariusz?
Pomysł na scenariusz wziął się z mojej obserwa-
cji świata i tego, dokąd zmierzamy my - ludzie. 
Chodzi mi o zobojętnienie i mijanie się z innymi 
w życiu. Filmowe sceny w autobusie są niemal  
z życia wzięte, wsiadamy do autobusu i nie 
zwracamy na siebie uwagi, nie patrzymy na 
siebie, nie uśmiechamy, a jeśli ktoś to zrobi, wy-
daje się to strasznie dziwne. Przewodniczący 
jury konkursu, pisarz Daniel Odija, uzasadniał 

przyznanie nagrody dojrzałością podejścia do 
tematyki. Ta nagroda zmobilizowała mnie do 
nakręcenia na jego podstawie filmu.

To Twój pierwszy film?
Pierwszy na taką skalę. W produkcji brało udział 
bardzo wiele osób, dlatego pozwalam sobie 
mówić, że jest to produkcja półprofesjonalna. 
Wcześniej robiłam jakieś małe etiudy filmowe 
na inne konkursy. Zazwyczaj brałam swój apa-
rat fotograficzny i wraz ze swoimi znajomymi, 
którzy interesują się aktorstwem, tworzyliśmy 
krótkie filmy.

Trzeba przyznać, że film od początku do 
końca wygląda profesjonalnie. Od pierwszej 
sceny do napisów końcowych widać dopra-
cowanie szczegółów. Spora ekipa przy tym 
pracowała: pomagała rodzina, kolega ze 
szkoły - Bartek Rogowski, jak Ci się udało ich 
do tego przekonać?  
Przed nagraniem filmu, w lipcu, sporo jeździłam 

na różne warsztaty filmowe w Polsce. Na tych 
zajęciach poznawałam bardzo wiele starszych 
ode mnie osób, które na co dzień już pracują 
przy filmach i są w tym zawodzie. Zawsze brano 
mnie na poważnie i kiedy przyszedł czas na re-
alizację mojego filmu, większość z nich zgodziła 
się wziąć udział w produkcji. 

Brat skomponował muzykę, a siostra?
Mój brat Jakub Jeziorowski jest profesjonalnym 
muzykiem, gra głównie na instrumentach per-
kusyjnych. Od początku powstawania filmu 
chciałam mu powierzyć warstwę muzyczną. 
Stworzył więc muzykę i zagrał ją na fortepianie. 
Zaangażował również swojego przyjaciela Cy-
priana Baszyńskiego, do improwizacji na trąbce. 
Dzięki temu powstała niesamowita kompozy-
cja. Natomiast moja siostra Marta ukończyła 
organizację produkcji filmowej i telewizyjnej  
i była  kierownikiem produkcji. Kiedy usłyszała, 
że młodsza siostra chce się bawić w kręcenie fil-
mu, od razu przystąpiła do pomocy. Dzięki temu 

mogłam się skupić na wartości artystycznej ob-
razu, pracy z aktorami i operatorem.

Z tego, co opowiadasz , bardzo ważną rolę  
w rozwoju Twojej pasji odgrywa rodzina.
Tak, to prawda. Bez ich wsparcia nie byłoby fil-
mu. Szczególnie zaskoczyli mnie rodzice. Sądzi-
łam, że nie będą entuzjastami projektu, który 
oznaczał, że wychowali kolejnego artystę. Tym-
czasem po przeczytaniu scenariusza, zrozumieli, 
że chcę spełniać się w branży filmowej, że jest 
to prawdziwe i nie stanowi jedynie młodzień-
czej fascynacji. Kiedy okazało się, że wygrałam 
konkurs na scenariusz, sami zachęcali mnie do 
działania. Byli obecni w domu i na planie. Mama 
była skarbnikiem i zajęła się cateringiem, tata 
robił fotosy i był dyżurnym planu. To zabawne, 
ale na planie role się odwróciły i to ja wszystkimi 
dyrygowałam, ale trwało to tylko cztery dni.

Ile kosztowała produkcja tego filmu? 
Od początku postawiłam na jakość, dlatego po-
szukiwaliśmy różnych źródeł dofinansowania. 
Chciałabym, aby ludzie mieli świadomość, że 
wyprodukowanie krótkometrażowego filmu  
wiąże się ze sporymi kosztami. Koszt produkcji 
mojego filmu wyniósł kilkanaście tysięcy zło-
tych. Wydatki byłyby znacznie wyższe, gdyby 
nie bezpłatne udostępnienie autobusu przez 
MPK w Częstochowie.

A jak licealistka, czyli ty, przekonała do 
udziału w swoim filmie profesjonalnych ak-
torów?
Adam Hutyra, który zagrał główną rolę męską 
w filmie,  prowadzi w mojej szkole (II Liceum 
im. R. Traugutta) zajęcia teatralne, więc już  zna-
liśmy się. Wiedział, że interesuję się reżyserią  
i od razu zgodził się na moją propozycję. Jo-
annę Rucińską z kolei znalazłam na jednym  

Ma dopiero 18 lat, a na koncie film krótkometrażowy. 
Scenariusz do niego wygrał ogólnopolski konkurs 

„Mój pomysł na film”, a pokaz filmu w Kinie Studyjnym 
OKF ILUZJA zgromadził pełną salę widzów. „Imitacja” 

to pierwsza poważna produkcja filmowa  
Marii Magdaleny Jeziorowskiej i zanosi się na to, że nie ostatnia. 

z zawodowych forów. Szukałam bowiem aktorki  
o określonej aparycji. Jako jedyna ze wszystkich 
zgłaszających się osób, od razu przysłała swoje 
portfolio. Kiedy je przejrzałam, wiedziałam, że 
jest najlepsza do tej roli. Spotkałyśmy się jednak 
dopiero pół roku później. Była wtedy zaskoczo-
na, że ma do czynienia z licealistką, a nie stu-
dentką, która chce nakręcić swój pierwszy film. 

Ile trwało kręcenie filmu?
Zdjęcia trwały cztery dni. Kręciliśmy głównie 
w Konopiskach, a sceny z autobusem  na tere-
nie Częstochowy. Ustalenie terminu zdjęć było 
trudne, ponieważ moją ekipę filmową tworzyło 
kilkanaście osób z całej Polski. Udało się nam 
stworzyć niemal rodzinną atmosferę, choć były 
to bardzo intensywne dni. 

Czemu wybór padł także na Konopiska, a nie 
tylko na Częstochowę? 
Z bardzo prostej przyczyny. Potrzebowaliśmy 
miejsca, które będzie spokojne, gdzie nie bę-
dzie za dużo przechodniów i nie trzeba będzie 
zatrzymywać ruchu ulicznego. Tak się złożyło, 
że znajomi na czas zdjęć  bezinteresownie udo-
stępnili swój lokal na filmową pracownię kra-
wiecką właśnie w Konopiskach.

Zastanawiam się, jakie filmy lubisz oglądać, 
skoro Twój pierwszy film ma tak poważny 
temat?
Inspiruję się Wojciechem Smarzowskim, bo 
jego filmy, pomimo brutalności, pokazują, jakim 
jesteśmy społeczeństwem. Obnażają prawdę  
o ludziach, skupiają się na relacjach międzyludz-
kich, na tym, co nas definiuje. Lubię także kino 
Quentina Tarantino, w którym pociąga mnie 
odrealnienie, jakie tworzy w swoich filmach. Na-
tomiast filmem, który najbardziej mnie poruszył, 
był „Jak być kochaną” Wojciecha Jerzego Hasa. To 
film o dużym ładunku emocjonalnym i ciężkiej 
treści, lecz charakteryzujący się lekką narracją. 

Co ci dało nakręcenie filmu?
Realizacja tego filmu dała mi przekonanie, że to 
jest to, co chcę robić w dorosłym życiu. Wiem, że 
na planie filmowym czuję się jak ryba w wodzie. 
Film dał mi pewność siebie i pozwolił zaistnieć. 
Planuję prezentować go na różnych festiwalach. 
W głowie mam masę pomysłów na inne krótkie 
metraże. Zamierzam też startować na reżyserię 
na łódzką filmówkę. 

Trzymamy zatem za Ciebie kciuki!



12 MAJ 2017 www.cgk.czestochowa.pl 13MAJ 2017www.cgk.czestochowa.pl

{ FESTIWAL } { DLA STUDENTÓW }

30 kwietnia 2017, niedziela

Inauguracja Liturgiczna Festiwalu
13.00 Bazylika Jasnogórska, ul. o. A. Kordeckiego 2
 Virum Schola Gregoriana Cardinalis  
 Stephani Wyszyński
 Michał Sławecki – magister chori
 Wstęp wolny

1 maja 2017, poniedziałek

Koncert Inauguracyjny
z okazji Jubileuszu 300-lecia koronacji obrazu 
Matki Bożej Częstochowskiej
18.00 Bazylika Jasnogórska, ul. o. A. Kordeckiego 2

ROMINA BASSO – kontralt (Włochy) - specjalizuje się 
w wykonawstwie muzyki barokowej. Jest zapraszana do 
współpracy przez Petera Maaga, Jordiego Savalla, Alana 
Curtisa, Rinalda Alessandriniego czy Fabia Biondiego. 
Nagrywa dla Naïve, Deutsche Grammophon i Virgin. 
Występ na Jasnej Górze poprzedza trasę koncertową 
solistki wraz z Venice Baroque Orchestra w Brazylii.

VENICE BAROQUE ORCHESTRA (Włochy) - jeden  
z najlepszych na świecie zespołów specjalizujący się 
głównie w wykonaniach muzyki dawnej. Z orkiestrą 
współpracują wybitni soliści: Cecilia Bartoli, Simone 
Kermes, Anna Netrebko i Andreas Scholl. Liczne płyty 
zespołu wydawane m. in. przez Deutsche Grammo-
phon i Sony są doceniane i nagradzane.

2 maja 2017, wtorek

Koncert z okazji 500-lecia Reformacji
18.00  Kościół Ewangelicko-Augsburski, 
 ul. Śląska 20

ORKIESTRA I CHÓR ZESPOŁU PIEŚNI I TAŃ-
CA „ŚLĄSK” – zaprezentuje w Częstochowie 
program pt. SOLUS CHRISTUS, który powstał na 
okoliczność jubileuszu 500-lecia Reformacji, na 
który składają się m.in. dzieła Bacha i Händla. 
Dopełniają go kompozycje Stanisława Hadyny - 
założyciela i patrona Zespołu „Śląsk”.

3 maja 2016, wtorek

Marcel Pérès – Missa ex tempore
16.00  Kościół Seminaryjny, ul. św. Barbary 41

MARCEL PÉRÈS – kontratenor  (Francja)
Zespół Śpiewaków Miasta Katowice „Camerata Sile-
sia”. Dyrygent – Anna Szostak

MARCEL PÉRÈS – uznawany jest za najwybit-
niejszego specjalistę muzyki średniowiecza oraz 
wielki autorytet w dziedzinie wykonywania chorału 
gregoriańskiego. Dokonał ponad 30 nagrań muzyki 
średniowiecza i renesansu dla prestiżowej wytwórni 
Harmonia Mundi. Jest laureatem nagrody im. Leonar-

da da Vinci i ojcem chrzestnym dzwonu „Marcel”, 
odlanego na 850-lecie wybudowania katedry Notre-
-Dame w Paryżu.

CAMERATA SILESIA – to czołowa kameralna grupa 
śpiewacza utworzona przez kierującą do dziś zespo-
łem, dyrygentkę Annę Szostak. Zespół regularnie bierze 
udział w międzynarodowych festiwalach: Warszawska 
Jesień, Wielkanocny Festiwal im. Ludwiga van Beetho-
vena, Chopin i jego Europa czy Wratislavia Cantas.

4 maja 2017, czwartek

CHOPIN – sacrum-profanum
18.00  Bazylika Jasnogórska, ul. o. A. Kordeckiego 2

Międzynarodowy Festiwal Muzyki Sakralnej 
„Gaude Mater” to największy w Polsce pro-
jekt promujący muzykę różnych religii i kultur,  
od ponad 25 lat związany z Częstochową  
i Jasną Górą. Festiwal ma dwie misje - dialog 
chrześcijaństwa, judaizmu i islamu oraz pro-
mocję polskiej muzyki sakralnej, zarówno 
współczesnej, jak i dawnej. Tradycyjnie sercem 
festiwalowym jest Częstochowa, choć w tym 
roku koncertów, w ramach „Gaude Mater”,  bę-
dzie można posłuchać również w Bydgoszczy, 
Toruniu, Radomsku, Nowej Brzeźnicy, Kłomni-
cach oraz za granicą, w opactwie benedyktyń-
skim w Brauweiler koło Kolonii. Na program 
XXVII edycji złoży się kilkanaście wydarzeń  
z udziałem wielu wybitnych artystów z Iranu, 
Francji, Włoch i Polski. Motywem przewodnim 
festiwalu jest forma mszy i jej różnorodne od-
słony. Zapraszamy serdecznie, szczególnie na 
wydarzenia odbywające się w Częstochowie. 

Piotr Paleczny - fortepian
Konrad Skolarski - fortepian
Orkiestra Kameralna Polskiego Radia „Amadeus”
pod dyrekcją Agnieszki Duczmal i Anny Duczmal-Mróz

W programie Koncert e-moll i Koncert f-moll F. Chopina

ORKIESTRA KAMERALNA POLSKIEGO RADIA 
„AMADEUS” – została założona w 1968 roku przez 
wybitną dyrygentkę - Agnieszkę Duczmal. Zespół 
występował w większości krajów europejskich oraz 
USA, Kanadzie, Tajwanie, Japonii, często koncertując 
ze znakomitymi solistami. Według „The Independent” 
Amadeus należy do najlepszych światowych orkiestr 
tego typu, posiada wyjątkowe brzmienie, wspaniałe 
legato i niezrównanego dyrygenta.

Z tradycji perskiej
21.00  Kościół św. Jakuba Ap., ul. Kilińskiego 8

Maryam Akhondy (Iran)
Zespół Banu (Iran)

MARYAM AKHONDY I ZESPÓŁ BANU – Zespół 
wokalny Banu prezentuje tradycyjne perskie pieśni, 
śpiewane przez kobiety przy pracy, na ślubach, 
jako kołysanki, pieśni rytualne, żałobne i religijne. 
Wokalistkom towarzyszy męski zespół grający na 
tradycyjnych irańskich instrumentach. 

5 maja 2017, piątek

Otwarcie wystawy fotografii Grupy Twórczej 
„Motycz” pt. „Zbaw i ochraniaj”
17.00  Galeria OPK „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1
wstęp wolny

Requiem ludowe 
19.00 Kościół Seminaryjny, ul. św. Barbary 41

Adam Strug – śpiew
Zespół Kwadrofonik

„REQUIEM LUDOWE” – to projekt zespołu Kwadro-
fonik, do którego instrumentalny kwartet zaprosił 
śpiewaka Adama Struga. Tym razem klasycznie  
wykształceni muzycy mierzą się z polską ludową 
muzyką żałobną: zróżnicowane instrumentarium  
i interpretacje Adama Struga składają się na niezwy-
kłą opowieść o odchodzeniu. 

6 maja 2017, sobota

Koncert Finałowy w 140. rocznicę urodzin Feliksa 
Nowowiejskiego
18.00  Bazylika Jasnogórska, ul. o. A. Kordeckiego 2

Orkiestra Symfoniczna i Chór Filharmonii Często-
chowskiej im. Bronisława Hubermana.

Program przygotowany z okazji 140. rocznicy jednego 
z najciekawszych polskich twórców - autora Roty – 
Feliksa Nowowiejskiego. 

Ceny biletów: normalny – 40 zł ulgowy - 30 zł (dla uczniów, 
studentów, emerytów i rencistów) zbiorowy (od 10 osób) – 20 zł 
Bilety specjalne w cenie 10 zł dla uczniów Zespołu Szkół Mu-
zycznych w Częstochowie i słuchaczy UTW w Częstochowie 
stanowią 20 % puli wprowadzonych do sprzedaży.
Bilety do nabycia:
Filharmonia Częstochowska, ul. Wilsona 16 
Travel Time, Częstochowa, ul. św. Rocha 31
sprzedaż internetowa: www.traveltime.info.pl 
i  www.ticketpra.pl

Pomysł organizacji Festiwalu Uczelni Wyż-
szych zrodził się w 2013 roku, podczas Wio-
sny Studentów. Impreza promuje młodych, 
utalentowanych artystów z Częstochowy 
i regionu. Spotykają się na niej i ścierają 
różne style muzyczne: rock, pop, reggae 
czy heavy metal. To wyjątkowa szansa dla 
debiutujących zespołów na zaistnienie  
w muzycznym środowisku miasta, czy 
pierwszy występ sceniczny, oceniany przez 
profesjonalne Jury. 

W tej edycji festiwalu organizatorzy przy-
gotowali także konkurs karaoke, przegląd 
lokalnych składów hiphopowych oraz liczne 
atrakcje dla dzieci. Na Finał tradycyjnie szyku-
ją się koncerty gwiazd. Zagrają warszawska 
legenda reggae Vavamuffin oraz półfinalista 
programu „Must Be the Music. Tylko Muzyka” 
- zespół Red Lips. 

W tym roku po raz pierwszy Festiwal Uczelni 
Wyższych odbędzie się po zakończeniu Juwe-
naliów. Nowe będzie również miejsce imprezy - 
czyli amfiteatr przy Promenadzie Niemena. Im-
preza tradycyjnie będzie otwarta, wstęp wolny. 

JUWENALIA FEST 2017
FESTIWAL UCZELNI WYŻSZYCH

Amfiteatr przy Promenadzie Czesława Niemena 
20 maja 

14.30 Start imprezy 
15.00  Karaoke Festiwal z Radiem JURA 
16.00  Przegląd lokalnych zespołów
18.30  Przegląd zespołów HIP HOP
19.30  VAVAMUFFIN
21.00  RED LIPS 

Dodatkowe atrakcje: 
aktywności dla dzieci, strefa gastronomiczna

JUWENALIA FEST
20 maja nie tylko częstochowscy żacy będą mogli bawić się 
na dorocznym Festiwalu Uczelni Wyższych w amfiteatrze 

na Promenadzie. Dla wszystkich uczestników przygotowano 
wiele atrakcji, w tym koncerty gwiazd – 

Vavamuffin i Red Lips.

FESTIWAL UCZELNI WYŻSZYCH
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{ TEATR } { MUZYKA }

Teatr im. A. Mickiewicza przygotowuje kolejną 
premierę. Tym razem adaptację książki   Mariu-

sza Sieniewicza „Miasto szklanych słoni”  
w reż. Andrzeja Bartnikowskiego. Będzie to polska 
prapremiera spektaklu. Na afisz wejdzie 20 maja.

„Miasto szklanych słoni” to piąta książka  
w dorobku Mariusza Sieniewicza, prozaika, 
trzykrotnie nominowanego do Paszportu 
„Polityki” i dwukrotnie do Nagrody Lite-
rackiej NIKE. Ta niezwykła, surrealistyczna 
opowieść, tak mocno zachwyciła reżysera 
Andrzeja Bartnikowskiego, że postanowił 
na jej podstawie zrealizować spektakl. Wy-
brał scenę Teatru im. Adama Mickiewicza, 
bo miał już doskonałe doświadczenia przy 
realizacji przedstawienia w Częstochowie. 
Jego „Sprzedawcy gumek” od kilku sezo-
nów są hitem frekwencyjnym. - Cieszy mnie 
ta współpraca, bo po produkcji „Sprzedawców 
gumek” byłem pod wrażeniem częstochow-
skiego teatru i aktorów, którzy tu pracują. Bar-
dzo chciałem przystąpić tutaj do kolejnej pro-
dukcji - mówi Bartnikowski. Zdradza, że chęć 
zmierzenia się z książką Sieniewicza zrodziła 
się w nim już kilka lat temu. Tym bardziej, 
że reżyser zna autora osobiście i pamięta, 

kiedy „Miasto szklanych słoni” powstawało. 
Pierwszą adaptację stworzył zaraz po lektu-
rze powieści, ale na jakiś czas trafiła ona do 
szuflady. Po raz drugi sięgnął po nią teraz. 
W międzyczasie zdobył doświadczenie jako 
reżyser spektakli lalkowych w Olsztyńskim 
Teatrze Lalek. - Doświadczenie z reżyserowa-
niem spektakli lalkowych było dla mnie jako 
reżysera dramatycznego tak istotne, że zmie-
niło całą moją perspektywę widzenia teatru. 
Uświadomiłem sobie też, że do tekstu „Miasta 
szklanych słoni” trzeba inaczej podejść. Jest to 
bowiem tekst wizyjny. Jednym z jego istotnych 
elementów są złudzenia optyczne. Dlatego w 
przedstawieniu pojawią się formy lalkowe, do 
przedstawienia wizji zostanie też wykorzysta-
ny ultrafiolet. Szykujemy również kilka innych 
niespodzianek.

Spektakl ma 12-osobową obsadę. Zobaczy-
my w nim niemal cały zespół częstochow-

skiego teatru: Sylwię Bartnikowską, Iwonę 
Chołuj, Agatę Ochotę - Hutyrę, Małgorzatę 
Marciniak, Sebastiana Banaszczyka, Wal-
demara Cudzika, Adama Hutyrę, Bartosza 
Kopcia, Roberta Rutkowskiego, Macieja Pół-
toraka, Antoniego Rota. Gościnnie pojawi 
się też Aleksandra Padzikowska. Muzykę do 
spektaklu napisał Marcin Rumiński, ten sam, 
który skomponował tło muzyczne do „Sprze-
dawców gumek”.

Teatr im. A. Mickieiwcza zaprasza na mo-
nodram Soni Bohosiewicz pod tytułem 
„Chodź ze mną do łóżka”. Przejmującą 
opowieść o tym, że należy czerpać z życia 
pełnymi garściami. Bohaterką spektaklu 
jest 39-letnia kobieta, która na skutek tra-
gicznego wypadku zostaje przykuta do 
szpitalnego łóżka, tym samym stając się 
niewolnicą własnego ciała.  Mimo poważ-
nego tematu sztuka jest ciepła, wzrusza-

jąca i bardzo zabawna. Spektakl przez po-
nad dwa sezony gościł na deskach Teatru 
Polonia Krystyny Jandy. Rola za występ  
w monodramie przyniosła Soni Bohosie-
wicz Różę Gali 2014 w kategorii „Teatr”.

14 maja, godz. 19.00
Spektakl: „Chodź ze mną do łóżka”
Teatr im. A. Mickiewicza
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11 maja 2017 r. (czwartek) o godz. 16.00 
na Scenie Kameralnej odbędzie się spotkanie 
z reżyserem „Miasta Szklanych Słoni” 
Andrzejem Bartnikowskim, wstęp wolny!

19 maja 2017 r. (piątek), o godz. 17.30 
na Scenie Kameralnej odbędzie się spotkanie 
z autorem sztuki „Miasto Szklanych Słoni” 
Mariuszem Sieniewiczem, wstęp wolny!

MONODRAM SONI BOHOSIEWICZ

BRZMIENIE
KOBRY
W maju ukaże się druga płyta związanej z Częstochową 
jazzowej formacji NSI Quartet. Krążek „The Look of Cobra” 
miał już swoją wiosenną prapremierę w Studiu Koncertowym 
Polskiego Radia im. Witolda Lutosławskiego.

– Prezentacja w studiu radiowym w ramach 
„Światowej Sceny Jazzu” to pomysł Mariusza 
Adamiaka. Znał naszą pierwszą płytę i zapropo-
nował występ. Ponieważ już wtedy mieliśmy pra-
wie gotowy materiał na nowy krążek, zdecydo-
waliśmy się na prapremierowy koncert – mówi 
Cyprian Baszyński, częstochowianin, lider NSI 
Quartet. Wydarzenie, na którym wśród publicz-
ności pojawiło się wiele osobowości środowi-
ska jazzowego, sceny muzycznej i teatralnej, 
będzie retransmitowane na antenie radiowej 
Dwójki. 
Nowa płyta NSI Quartet, nagrana w Tonn 
Studio w Łodzi, zawiera siedem utworów. Są 
wśród nich także dialogi muzyczne – impro-
wizacje saksofonu z trąbką. Ich elementy były 
obecne już na poprzednim albumie, ale teraz 
Cyprian Baszyński i Bartek Prucnal postanowili 
je intensywnie rozbudować. Takie „przedłu-
żenie” tej formy muzycznej pokazuje, w jakim 
kierunku artystycznym zmierzają prowadzący 
zespół. To właśnie ich kompozycje znalazły się 
na nowym krążku, przy czym - jak podkreślają 
– o ostatecznym kształcie tego materiału zde-
cydował cały zespół. Każdy wniósł do niego coś 
nowego.
„The Look of Cobra” stanowi rozwinięcie i do-
pełnienie wypracowanych wcześniej przez NSI 
Quartet koncepcji artystycznych. Tym razem 
zespół, który obok Baszyńskiego i Prucnala 
tworzą Maciej Adamczak (kontrabas) i Dawid 
Fortuna (perkusja), postanowił rozszerzyć for-
mułę jazzowego, akustycznego kwartetu bez 
fortepianu i do nagrania części utworów zapro-
sił niezwykłego gościa – Dominika Wanię, zna-
komitego, utytułowanego pianistę, o wielkiej 
erudycji i nieskrępowanej wyobraźni. Warto 
wspomnieć, że wielokrotnie nagradzany i wy-
różniany Wania jest m.in. laureatem nagrody 
muzycznej Fryderyk 2014 w kategorii album 
roku („Ravel”) oraz Debiut Roku.
W dźwiękach NSI Quartet odnajdziemy bardzo 
szeroki wachlarz muzycznych inspiracji: od 
klasycznego jazzu lat pięćdziesiątych i sześć-
dziesiątych, przez muzykę Ameryki Łacińskiej, 
wpływy pochodzące ze współczesnej muzyki 

tanecznej, aż po improwizowane dialogi z po-
granicza muzyki etnicznej i awangardy. – To, 
co słychać w naszej muzyce, to inspiracje ubrane 
we własne przemyślenia i własny język – pod-
kreślają muzycy. Energiczne, mocne granie, 
pełne improwizacyjnej swobody i wzajemnej 
interakcji, choć nie pozbawione chwil pozwa-
lających złapać oddech i znaleźć zapomnienie 
w urzekających, nastrojowych melodiach, to 
bez wątpienia najbardziej charakterystyczne 
cechy stylu NSI Quartet. Jest to muzyka pełna 
niespotykanych barw i odcieni. 
– Na płycie „The Look of Cobra” słychać echa 
wielu naszych artystycznych fascynacji. Bardzo 

liczymy na to, że zainteresuje ona odbiorców  
o różnych preferencjach muzycznych, od tych 
wiernych klasyce jazzu, do amatorów awangar-
dy, czy bardzo nowoczesnych dźwięków – mówi 
Cyprian Baszyński. – Dlaczego krążkowi patro-
nuje kobra? Bo może być symbolem rozmaitych 
treści, być wieloznacznie kojarzona, jak nasza 
muzyka – dodaje.
Obecnie w przygotowaniu jest trasa koncer-
towa promująca nowy album NSI Quartet. 
Fanów zespołu z pewnością ucieszy także 
wiadomość, że płyta ukaże się też w wersji 
winylowej.

Beata Cichoń

Zespół NSI Quartet powstał w 2012 roku z ini-
cjatywy trębacza Cypriana Baszyńskiego oraz 
saksofonisty Bartka Prucnala. Debiutancką płytą 
„Introducing” silnie zaistniał na polskiej scenie 
jazzowej. Był to „Debiut Roku” według portalu 
jazzarium.pl oraz polish-jazz.blogspot.com.
Zespół został doceniony na międzynarodowych 
konkursach jazzowych, wygrał m.in.: 36. Jazz Ju-

niors, V Azoty Tarnów International Jazz Contest, 
39. Klucz Do Kariery w ramach Gorzów Jazz Cele-
brations oraz 50. Jubileuszową Edycję Konkursu 
Na Indywidualność Jazzową „Jazz Nad Odrą”. 
Kwartet pojawił się także na znaczących festiwa-
lach, takich jak: Bielska Zadymka Jazzowa, Młyn 
Jazz Festiwal, 6th Grupa Azoty Jazz Contest Tar-
nów, Jazz Juniors. 
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{ PRACOWNIE }

KRZYSZTOF ŻYNGIEL
OPOWIADANIE OBRAZEM 

„Hutnicze okna”
 fotografia 

Andrzeja Zembika

12 maja o godz. 17.00 w Ratuszu zostanie 
otwarta wystawa XIII Pleneru Artystycznego 
ISD Huty Częstochowa. W tym roku będzie 
można podziwiać dzieła 20 fotografików.

Huta, we współpracy z Muzeum Częstochow-
skim, organizuje plenery artystyczne od 2003 
roku. Brali w nich udział czołowi malarze, grafi-
cy, rzeźbiarze i przedstawiciele innych dyscyplin 
sztuki. Tegoroczny poświęcony jest wyłącznie 
fotografii. Prace wykonane podczas kilku wizyt 
w ISD Hucie Częstochowa są różnorodne za-
równo pod względem zastosowanych technik,  
jak i spojrzenia autorów. Komisarz pleneru, któ-
rym tradycyjnie już jest rzeźbiarz Mariusz Chrzą-
stek, zaprosił artystów o bardzo różnej wraż-
liwości i zainteresowaniach: fotoreporterów 
prasowych, pracowników uczelni artystycznych, 
osoby zajmujące się na co dzień fotografią kra-

joznawczą, portretową, martwą naturą, a nawet 
modą. Na wystawie znajdą się także przykłady 
fotografii otworkowej i przetworzonej cyfrowo.
W plenerze hutniczym uczestniczyli: Grzegorz 
Banaszkiewicz, Jan Bujnowski, Dariusz Dąbrow-
ski, Waldemar Deska, Klaudyna Gondek, Łukasz 
Kolewiński, Małgorzata Kozakowska, Piotr Kras, 
Aleksandra Lasoń, Joanna Kamila Kwiecień, Ja-
nusz Mielczarek, Artur Młynarczyk, Krzysztof 
Muskalski, Kamil Pawlik, Leszek Pilichowski, 
Grzegorz Skowronek, Marcin Szpądrowski, Mi-
chał Tkaczyński, Andrzej Zembik i Aleksander 
Żakowicz.
– Cieszymy się, że po raz kolejny mogliśmy gościć 
artystów w Hucie i liczymy, że poprzez swoją wraż-
liwość utrwalą i przekażą odwiedzającym wystawę 
jej ciekawe i różnorodne oblicze – mówi Jacek Ka-
sprzyk, doradca Zarządu ISD Huty Częstochowa.

Jacek Noszczyk

HUTA W OCZACH FOTOGRAFÓW

„Ślady Czarnego Kota Dwa” to wspólny pro-
jekt twórców z Polski i Czech. Wystawa na 
której rysunki, grafiki, instalacje przenikają 
się z historyczną technologią obecną w czę-
stochowskiej Zapałczarni. Zapraszamy na 
wernisaż 28 maja o godz. 12.00.  

- Jak to zwykle bywa przy takich projektach, po-
wstał on przez przypadek - mówi Adam Rokow-
ski, pracownik Katedry Malarstwa AJD, jeden  
z pomysłodawców wystawy. Formułę wymyślili-
śmy wspólnie z moją koleżanką z Katedry Grafiki 
AJD Anną Glińską-Kupczyk, podczas zwiedzania 
Zapałczarni. W efekcie, w 2016 roku, powstał pro-
jekt artystyczny, w który zaangażowało się około 
50 artystów. Nazwa nawiązywała oczywiście 
do kota z logo częstochowskich zapałek. Ślad 
czarnego kota, jest jak czarny ślad narzędzia ry-
sunkowego na bieli kartki, gest pozostawiony 

przez artystę.
- Wystawa cieszyła się sporym zainteresowaniem, 
dlatego postanowiliśmy zorganizować jej drugą 
edycję. Pomni dotychczasowych doświadczeń za-
prosiliśmy do niej jeszcze więcej twórców. Koniec 
końców w tym roku weźmie w niej ponad 100 
osób z uczelni w Polsce i Czechach. Artystów, pe-
dagogów, studentów. Niektórzy po raz pierwszy 
odwiedzają Częstochowę - dodaje Anna Glińska-
-Kupczyk. 
Na wystawę składają się rysunki, grafiki i instala-
cje, zainspirowane industrialną przestrzenią Za-
pałczarni, jej maszynami i historią. Założeniem 
jest, że wszystkie prace mają być utrzymane  
w czarno-białej tonacji. Przyjęliśmy ten element 
już przy pierwszej edycji. Uznaliśmy, że taka suro-
wa forma kolorystyki,  jak czerń i biel w przestrze-
ni fabrycznej, ma większą siłę wyrazu - tłumaczy 
Rokowski.

DRUGIE ŚLADY CZARNEGO KOTA 
Twórczość Krzysztofa Żyngiel jest 
malarskim zapisem światów wy-
obrażonych, nadrealistycznych 
przestrzeni, w których możemy 
wędrować, podpatrywać różne 
fantastyczne, architektoniczne for-
my, postaci i zdarzenia. Są to ciągi 
równoczesnych, nakładających się 
na siebie, obrazowych narracji o ta-
jemniczych, onirycznych cechach. 
W przedstawieniach tych wyczu-
walny jest dramatyczny, nie do 
końca jasny sens ich egzystencji. 

Artysta maluje też barwne obrazy 
o odmiennym klimacie, hedoni-
stycznym posmaku i wyrazie. Od-
nosi się w nich do piękna kobiece-

go ciała, idyllicznych przestrzeni 
morskich i uśpionych w oceanicz-
nych toniach, zapomnianych 
cywilizacji. Przywołuje również 
surrealne przedstawienia postaci 
ludzkich, które można nazwać 
portretami imaginacyjnymi. 

Żyngiel tworzy cykle tematycz-
nych opowieści, wśród których 
warto wymienić „Czeluście metro-
polii”, „Morskie tajemnice”, „Dark-
side”, „Ukryte marzenia”. Buduje  
w swych obrazach panoramiczną 
scenę, na której odbywa się ma-
larski spektakl - dynamiczne wi-
dowisko z wykreowanymi boha-
terami o cechach demonicznych 

bądź anielskich. Takie postacio-
wanie jest tu podstawą dla usta-
lenia konstrukcji kompozycyjnej,  
a także kluczowym wyzwaniem 
kreacyjnym. W wielu wypadkach 
cała opowieść rozgrywa się na tle 
historycznej, bardziej lub mniej 
przetworzonej architektury.

Wyobrażone światy zwykle zanu-
rzone są w morskich toniach. To, 
co pod i nad taflą wody najczę-
ściej łączą budowle, bądź kobie-
ce figury w architektonicznych 
sukniach. O swoim malowaniu 
artysta mówi: (...) Moja wizja 
apokaliptycznych miast przybiera 
często antropomorficzne kształty. 

To są moje mentalne polis, gdzie 
postacie przedstawiam w połą-
czeniu z architekturą. Wpisuję  
w te przedstawienia malarskie 
swoją symbolikę przemyśleń oraz 
sentencje pisane po łacinie, dopo-
wiadające rozwijające się treści. 
Rodzaj sztuki, którą prezentuję ma 
pobudzić oprócz zmysłów, sam 
intelekt widza. Precyzja, szczegó-
łowość, realistyczny rysunek, od 
którego rozpoczynam pracę jak  
i warsztat doskonalony latami ma 
wprowadzić odbiorcę do mojego 
świata. Odwołując się do zasad 
surrealizmu, buduję, tworzę prze-
słanie, w którym malarska kreacja 
- prawdopodobnej samozagłady, 
upadku ludzkości, ma być prze-
strogą przed biblijną Sodomą 
i Gomorą, do której to można 
porównać dzisiejsze naloty bom-
bowe, wojny domowe, ataki ter-
rorystyczne, migracje ludów czy 
globalne konflikty zbrojne. Musi-
my uważać, by pewnego dnia nie 
ocknąć się na zgliszczach naszych 
miast (...) Jego sztuka zawiera  
w sobie motywy fantastycznych, 
przestrzennych pejzaży i ma 
swoje źródła w naszej podświa-
domości. Wiele tu apokaliptycz-
nych wizji, demonicznych osob-
ników, aniołów zagłady i śmierci, 
zdeformowanych czy upozowa-
nych, hieratycznych, usztywnio-
nych postaci.
Artysta podejmuje się próby 
wizualizacji wykreowanych  
w wyobraźni światów, chce wy-
razić przede wszystkim duchowy 
pierwiastek człowieka, specyficz-
ne profetyczne i poetyckie stany 
jego umysłu.

O twórczości Krzysztofa Żyngiel 
pisała pochlebnie nie tylko pol-
ska krytyka artystyczna. Najlepszą 
jednak wizytówkę wystawił mu 
Tomasz Sętowski, który ze znaw-
stwem przywołał istotną, fabular-
ną sferę jego dokonań malarskich: 
(...)Obumarłe postaci przeplatające 
się z żywymi, wyrażają triumf życia 
nad śmiercią. Dopracowanie szcze-
gółów, kunszt artystyczny, niesa-
mowita wyobraźnia i cierpliwość 
przypominają mi samego siebie. Je-
stem dumny z tego, że w moim mie-
ście narodził się kolejny wspaniały 
fantasta, o którym mam nadzieję 
jeszcze niejedno usłyszymy(...).

Marian Panek

CO W SZTUCE?

Krzysztof Żyngiel 
jest absolwentem Akademii 

im. Jana Długosza 
w Częstochowie,. W latach 

2000-2005 studiował 
na kierunku Malarstwo 

w pracowni prof. Włodzimierza 
Kuleja. Ma za sobą szereg 
wystaw indywidualnych 

w kraju i poza jego granica-
mi, między innymi w: Cen-

trum Integracji Europejskiej 
w Warszawie, Delphin Habib 
Monastyr w Tunezji, Utopia 

World Hotel w Alanya 
w Turcji.
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{ MIASTO Z PASJĄ }

Początek maja to czas, w którym na całym 
świecie obchodzi się „Dzień Gwiezdnych Wo-
jen” („Star Wars Day: May the 4th /be with 
you/”). Dwa lata temu grupa pasjonatów za-
marzyła sobie, żeby u nas w mieście również 
świętować z tej okazji. Udało się znaleźć miej-
sce w Willi Generała oraz Klubokawiarni Ironia, 
spontanicznie przygotować program i do-
brze się bawić przez kilka dni. To był magnes, 
który przyciągnął jeszcze więcej miłośników 
„Gwiezdnych wojen”, dzięki czemu rok później 
tę imprezę udało się zorganizować z większym 
rozmachem. Równocześnie pojawiły się regu-
larne spotkania fandomu i plany, by kolejna 
edycja odbyła się w bardziej przestronnych 
przestrzeniach i została sfinansowana w ra-
mach Budżetu Obywatelskiego.   

Mieszkańcom spodobał się pomysł hucznego 
obchodzenia „Dnia Gwiezdnych Wojen” w na-
szym mieście, czemu dali wyraz w jesiennym 
głosowaniu. Miejski Dom Kultury zgodził się 
być gospodarzem imprezy i w ten oto sposób, 

6 maja, Częstochowa stanie się przystankiem 
obowiązkowym dla wszystkich fanów. Przyje-
dzie do nas większość polskich grup kostiumo-
wych „Star Wars” (m.in. Polish Garrison 501st 
Legion, Wrocławski Fanklub Gwiezdnych Wo-
jen, Rebel Legion Eagle Base, Imperium Mocy 
i R2D2 Poland), dzięki czemu każdy tego dnia 
będzie mógł spotkać szturmowców, księżnicz-
kę Leię, Obi-Wana Kenobiego, Luka Skywalkera 
oraz najsympatyczniejszego astromecha R2-
D2. Swoje zbiory pokażą twórcy własnoręcznie 
robionych modeli statków z tego uniwersum 
oraz kolekcjonerzy wszelkiego typu gadże-
tów sygnowanych logo „Gwiezdnych Wojen”. 
Będzie to również doskonała okazja, by wy-
słuchać prelekcji o fizyce w świecie „Star Wars”, 
filmowych planach,  tłumaczeniu książek  
z tzw.  „Expanded Universe”, a także wziąć udział  
w licznych konkursach. Nie można przegapić 
parady filmowych postaci i fanów, prowa-
dzona przez orkiestrę „Częstochowa Pipe-
s&Drums”. Oczywiście wszystko w rytmie mu-
zyki z „Gwiezdnych Wojen”.         

9. MARSZ 
RÓŻOWEJ 
WSTĄŻKI

Od lat w Dniu Matki Plac Biegańskiego staje się największym 
mobilnym ośrodkiem badań zdrowotnych w mieście. Wszystko 
za sprawą Stowarzyszenia Częstochowskie Amazonki, które jest 
pomysłodawcą oraz głównym organizatorem akcji profilaktycz-
nej Marsz Różowej Wstążki pod hasłem: „Bądź Zdrowa Mamo”. 
Jej cele to propagowanie wiedzy o zdrowiu, szczególnie ryzyku 
chorób raka piersi u kobiet oraz zachęta do badań.  

26 maja, w ramach tegorocznego marszu, na Placu Biegańskie-
go powstanie „miasteczko profilaktyczne”, w którym będą prze-
prowadzane konsultacje medyczne, specjalistyczne badania 
mammograficzne oraz cytologiczne, USG piersi, tarczycy. - Do 
udziału w akcji zachęcamy częstochowianki, które chcą się prze-
badać na rożnego typu choroby kobiece. Nasze działania zdro-
wotne kierowane są do wszystkich zainteresowanych mieszkanek 
miasta - mówi Elżbieta Markowska, prezeska częstochowskich 
Amazonek. - Osobom, które dotknęły problemy choroby nowo-
tworowej, chcemy uświadomić, że nie są same - dodaje.

Częstochowski Marsz Różowej Wstążki urozmaicą występy ar-
tystyczne dedykowane wszystkim mamom oraz debata o zdro-
wiu w Ratuszu.

 Marsz Różowej Wstążki 
BĄDŹ ZDROWA MAMO

26 maja 2017 roku – Plac Biegańskiego

12.00 Plac Daszyńskiego (Przemarsz na Plac Biegańskiego)
12.15   Powitanie gości (rozdanie okazjonalnych nagród i dyplomów)
12.30  Występy zespołów: Afera, Mała Afera, Dropsy, Konopielki, 
 Mażoretki, Szyk z Gminnego Ośrodka Kultury w Konopiskach:
14.30  Estrada Młodych Talentów oraz pokaz mody
14.50  Snake Dance – pokaz tańca breakdance
15.00  Zespół Pieśni i Tańca „Częstochowa”
16.00  Zakończenie  

Miasteczko profilaktyczne na Placu Biegańskiego: mammobus; cytobus; 
punkty: pomiaru glukometrycznego, ciśnienia tętniczego krwi, tkanki tłusz-
czowej, poboru krwi, badania kardiologiczne, badania USG piersi i tarczycy, 
konsultacje lekarskie ze specjalistami z rożnych dziedzin, nauka samobada-
nia piersi, masaż limfatyczny.

Czterdzieści lat temu, po raz 
pierwszy, na kinowym ekranie 

pojawił się kultowy napis: 
„Dawno, dawno temu w odległej 
galaktyce...” i cały świat oszalał. 

„Gwiezdne wojny” błyskawicznie 
okazały się wielkim hitem, który 
na dziesięciolecia zawładnął wy-
obraźnią ogromnej rzeszy fanów. 

Ludzi, którzy nie chcieli jedynie 
biernie oglądać kolejnych odsłon 
gwiezdnej sagi, więc z olbrzymią 

kreatywnością włączyli się  
w budowanie jej uniwersum. 

Zaczęli tworzyć fanowskie 
opowiadania, filmy, animacje, 

przedstawienia, modele... Można 
by wyliczać bez końca. W Czę-

stochowie również mamy grupę 
oddanych fanów „Star Wars”, 
którzy działają coraz bardziej 
aktywnie. W tym roku, w ra-

mach Budżetu Obywatelskiego, 
organizują prawdziwą ucztę dla 
starszych i młodszych miłośni-
ków świata stworzonego przez 

Georga Lucasa.                

GILDIA 
RYCERZY 

JEDI

W programie nie zabraknie również atrak-
cji dla najmłodszych fanów. Będą oni mieli 
okazję przejść szkołę dla pilotów myśliwców, 
poćwiczyć walkę na miecze świetlne, czy 
składać modele statków kosmicznych w wiel-
koformatowym origami. 6 maja w Miejskim 
Domu Kultury szykuje się doskonała zaba-
wa dla całych rodzin, podczas której różne 
pokolenia będą mogły się spotkać, wspólnie 
ratując królową Amidalę czy przeprowadza-
jąc atak na Gwiazdę Śmierci. Takiej zabawy 
nie można przegapić, bo w Częstochowie 
zapowiada się jedna z większych imprez „Star 
Wars” w kraju.     

Częstochowski Fanklub Gwiezdnych Wojen 
„Gildia Rycerzy Jedi” działa cały rok. Spotkania 
odbywają się raz w miesiącu w Klubokawiarni 
Ironia. Wszyscy, którzy chcieliby dołączyć 
do Jasnej Strony Mocy mogą pisać na adres: 
stowarzyszenie@gildia.czest.pl.           

www.starwarsday.pl

ŚWIĘTO GWIEZDNYCH WOJEN 
W CZĘSTOCHOWIE 

6 maja, 10.00-20.00 
Miejski Dom Kultury w Częstochowie

ul. Łukasińskiego 50/68
 
Scena MDK 
10:00  Konkurs: Kto to powiedział?
11:00  Prelekcja: Fizyka w Gwiezdnych Wojnach
12:00  Parada+Taneczne Show
13:00  Konkurs: Obrazkowa wiedzówka 
14:00  Konkurs: Rodzinny quiz wiedzy 
15:00  Gość: Anna Hikiert-Bereza 
16:00  Inscenizacja: Wybrańcy Mocy – 
 Opowieści Luke’a Skywalkera
17:00  Prelekcja: Quo Vadis Star Wars? 
18:00  Konkurs muzyczny 
19:00  Prelekcja: Ile z rycerza ma w sobie Jedi?

Dodatkowo: Akademia Imperialna/ Jedi/ Pilotów; 
Szkoła walki mieczem świetlnym; Starwarsowe 
origami; Fotobudka; Animek. 

{ AKCJA }
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Mazolewski, Możdżer, Rojek, Sadowska i Morton – między innymi tych artystów połączy 27 maja 
na Placu Biegańskiego muzyka Krzysztofa Komedy.  Ten wybitny kompozytor i pianista jazzowy, 
twórca znanych w świecie standardów jazzowych i muzyki filmowej, pionier jazzu nowoczesnego 
w Polsce, miał swój epizod częstochowski. W latach 1939-1946 mieszkał w naszym mieście. 

W ostatnich latach Dzień Samorządu Terytorialnego 
w Częstochowie staje się okazją do przypomnienia 
znanych postaci, związanych z naszym miastem. Do 
tej pory odbyły się koncerty, które przywracały współ-
czesnym choć na jedną muzyczną chwilę pamięć o Ja-
nuszu Gniatkowskim i Kalinie Jędrusik. Teraz przyszedł 
czas na Krzysztofa Komedę. Widowisko pod nazwą 
„Trzy dźwięki Komedy” odbędzie się 27 maja na Placu 
Biegańskiego. - Komeda był bardzo przebiegłym kom-
pozytorem, pisał prosto, ale mądrze. Miał w sobie potęż-
ny zew uczestniczenia w zjawisku, w którym jest muzyka. 
Jest przykładem na to, że to nie ty wybierasz muzykę, 
tylko muzyka wybiera Ciebie - tak o kompozytorze opo-
wiada Leszek Możdżer. Tytuł częstochowskiego kon-
certu stanowi właśnie nawiązanie do prostoty dźwię-
ków i mądrości artystycznej Komedy.
„Trzy dźwięki Komedy” to multimedialne widowisko 
muzyczne, do którego aranżacje muzyczne stworzy 
Wojtek Mazolewski i jego kwintet, w składzie: Oskar 
Torok –trąbka, Marek Pospieszalski – saksofon, Joanna 
Duda – instrumenty klawiszowe, Kuba Janicki – perku-
sja. Gośćmi specjalnymi koncertu będą: Leszek Moż-
dżer, Maria Sadowska, Artur Rojek, Ana Andrzejew-
ska, Emose Uhunmwangho, James Morton z zespołu 
The Herbaliser. Między utworami publiczność usły-
szy anegdoty i wypowiedzi osób współpracujących  
z Koemdą lub znających go. W specjalnie opracowanej 
graficznie stylistyce zostaną przedstawione między in-
nymi wspomnienia: Romana Polańskiego, Andrzeja 
Wojciechowskiego, Andrzeja Wajdy, Zofii Komedo-
wej i wielu innych znakomitości. Komeda zostanie 
podczas widowiska pokazany nie tylko jako genialny 

{ DZIEŃ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO }

TRZY DŹWIĘKI KOMEDY
SPOTKANIE 
Z ANDRZEJEM KRAKOWSKIM
27 maja 2017,  godz. 17.00, 
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1  

Nominowany do Oscara producent filmowy, reżyser i scena-
rzysta Andrzej Krakowski będzie gościł 27 maja w OPK „Gau-
de Mater”. Na spotkaniu z publicznością opowie o przyjaźni  
z Krzysztofem Komedą, swoich częstochowskich korzeniach 
oraz Polakach, którzy zbudowali Hollywood. Początek spotka-
nia o godzinie 17.00. Wstęp wolny.

– „Kinematograf wynalazł Polak. Pierwsze kina zakładał Polak! Sa-
muel Goldwyn to Polak! Bracia Warner? To też Polacy! Pola Negri – 
to przecież oczywiste... – przekonuje Andrzej Krakowski, który na 
co dzień mieszka w USA, ale przyznaje się do częstochowskich 
korzeni. Z naszego miasta pochodzili jego dziadkowie. Jego 
ojciec był szefem zespołu Aleksandra Forda, później zespołu 
„Kamera”, wyprodukował m.in. kultowy „Nóż w wodzie” Roma-
na Polańskiego.
W latach 1964-1968 Krakowski studiował w PWSTiF w Łodzi, 
pod opieką m.in. Jerzego Passendorfera, Stanisława Różewicza, 
Andrzeja Wajdy i Janusza Morgensterna. Absolwent American 
Film Institute – Center for Advanced Film Studies, w latach  
60. stypendysta w Hollywood. Na podstawie jego scenariuszy 
powstały m.in. filmy: „Looking for Palladin” „Farewell to My Co-
untry”, „The Politics of Cancer”, „Triumph of the Spirit” czy „Tides 
of War”.
Wykładowca w University of California Los Angeles i School of 
Visual Arts w Nowym Jorku, jest współzałożycielem szkoły fil-
mowej w State University of New York w Purchase, profesorem 
sztuki filmowej w City University of New York. Autor książek  
o Polakach, którzy zbudowali Hollywood „Pollywood. Jak stwo-
rzyliśmy Hollywood” i „Pollywood 2. Uciekinierzy w raju”.
Spotkanie poprowadzi: Remigiusz Grzela

bc

FESTIWAL NAUKI 
POLITECHNIKI 
CZĘSTOCHOWSKIEJ 
27 maja 2017 r., godz. 14.00-18.00, Plac Biegańskiego

Festiwal Nauki jest organizowaną od 2009 r. coroczną imprezą 
promocyjną Politechniki Częstochowskiej. Przedsięwzięcie to 
stanowi prezentację oferty naukowej, badawczej i dydaktycz-
nej Uczelni. W namiotach usytuowanych na  Placu Biegańskie-
go odbędą się prezentacje sześciu Wydziałów Politechniki Czę-
stochowskiej, pokazy doświadczeń laboratoryjnych i sprzętu. 
Przedstawiona zostanie również oferta edukacyjna poszczegól-
nych Wydziałów. Akademicki Związek Sportowy PCz przygotu-
je gry, zabawy i konkursy adresowane także dla najmłodszych. 
Wstęp wolny.

kompozytor, ale też jako zwykły człowiek, 
z różnymi  namiętnościami, fascynacjami  
i wątpliwościami. 

Widowisku towarzyszyć będą wizualizacje 
w technice 3D i mapping. Prezentowane 
będą unikatowe zdjęcia oraz materiały 
wideo z koncertów artysty. Zostaną także 
przypomniane ważne momenty z jego 

życia, w tym między innymi związki Ko-
medy z Częstochową, gdzie spędził okres 
wojny i gdzie Krzysztof Trzciński został 
Krzysztofem „Komedą”. Poznamy histo-
rię jego współpracy z Agnieszką Osiecką  
i Romanem Polańskim, drogę do sukcesu 
w Stanach Zjednoczonych oraz fenomen 
jego wyjątkowego podejścia do tworzenia 
muzyki filmowej. 

Plac Biegańskiego:

19.00  Koncert Marcina Januszkiewicza 
 (laureata PPA 2017)
20.00  Wręczenie statuetek Promotor 
 Częstochowy
20.30  Koncert finałowy 
 „Trzy dźwięki Komedy”

wystąpią:
Wojtek Mazolewski Quintet
Leszek Możdżer
Maria Sadowska
Artur Rojek
Ana Andrzejewska
James Morton (The Herbaliser)
Emose Uhunmwangho

Scenariusz i reżyseria: 
Marzena Kopczyńska– Urlich i Michał Gawlicz
Projekcje 3D: Precyzja.org
Konsultacja merytoryczna: Tomasz Lach

Dodatkowe atrakcje:
12.00  Strefa gastronomiczna – foodtruck
14.00  Festiwal Nauki Politechniki Często-
 chowskiej na Placu Biegańskiego

Ośrodek Promocji Kultury Gaude Mater:

17.00  Otwarte spotkanie 
 z Andrzejem Krakowskim

Organizatorzy:
Miasto Częstochowa, Ośrodek Promocji Kultury 
„Gaude Mater”, Politechnika Częstochowska

DZIEŃ 
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W CZĘSTOCHOWIE

27 maja 2017

Zd
jęc

ia:
 M

art
a W

ojt
al,

 Ni
ko

de
m 

Kra
jew

ski
, a

rch
. A

rta
kcj

a -
 Za

kła
d K

on
cer

tow
y



22 MAJ 2017 www.cgk.czestochowa.pl 23MAJ 2017www.cgk.czestochowa.pl

{ SPACER Z JULKIEM }

CZĘSTOCHOWSKIE
TROPY KOMEDY 

 Rodzina Trzcińskich – ojciec 
Mieczysław oraz żona Zenobia  
z Nałęcz-Gembickich wraz z dzieć-
mi Krzysztofem i Ireną – w począt-
kach września 1939 r., w trakcie 
działań wojennych, ewakuowała 
się z Poznania do Częstocho-
wy. Zatrzymali się początkowo  
w mieszkaniu babci Krzysztofa – 
Władysławy Nałęcz-Gembickiej 
przy ul. Katedralnej 2 (obecnie ul. 
Ogrodowa 15) w tzw. domu ule-
nowskim (mieszkali tu m.in. pre-
zydent miasta Częstochowy Jan 
Szczodrowski i senator Dominik 
Zbierski). Wkrótce Trzcińscy za-

mieszkali w wynajętym mieszkaniu 
w kamienicy przy II Alei 31. To tutaj 
narodził się jego późniejszy arty-
styczny pseudonim, który przero-
dził się w nazwisko; podczas jednej  
z zabaw z kolegami w wojsko 
Krzysztof napisał kredą na drzwiach 
szopy „komęda”. Ktoś zauważył, 
że zapis jest błędny i od tej chwili 
przylgnęło do niego to przezwisko. 
Zmienione później na Komeda sta-
ło się jego wizytówką artystyczną.
 Od początku okupacji Komeda 
kontynuował w Częstochowie, 
rozpoczętą jeszcze w Poznaniu, 
naukę gry na fortepianie. Czynił 
to prawdopodobnie pod okiem 
(wyszukanej przez matkę) znanej 
żydowskiej pianistki i nauczycielki 
muzyki w Częstochowie –  Wan-
dy Kopeckiej. Lekcje odbywały się  
w jej mieszkaniu przy ulicy Ki-
lińskiego 35, lub według innych 
przekazów – w mieszkaniu zaj-
mowanym przez Trzcińskich. Od 
wiosny 1941 r. Komeda podobno 

nadal uczył się gry na fortepianie u 
wspomnianej nauczycielki, mimo 
iż ta została zmuszona zarządze-
niem niemieckim do przeniesienia 
się do getta. Mieszkała wówczas 
przy I Alei 10 (gdzie jej ojciec, 
Maurycy Neufeld, prowadził skład  
z artykułami drogeryjnymi); było 
to zaledwie kilkadziesiąt metrów 
w głębi wytyczonej przez okupan-
ta dzielnicy żydowskiej. Według 
jednego z przekazów wspomnie-
niowych dziesięcioletni Krzysztof 
wchodził na teren getta dzięki od-
powiedniej przepustce. Należy do-
dać, że częstochowskie getto nie 
było ogrodzone i w początkowym 
okresie (do końca 1941 r.) osoby 
z zewnątrz mogły swobodnie 
wchodzić na jego teren i poruszać 
się po ulicach. 
 Oprócz edukacji muzycznej Ko-
meda od listopada 1939 r. kształ-
cił się, wraz z bratem ciotecznym 
Jurkiem Rzeczkowskim, w Szkole 
Powszechnej Braci Szkolnych przy  

Krzysztof 
Komeda-Trzciński, 

pionier jazzu nowo- 
czesnego w Polsce, 

twórca znanych 
na świecie standardów 

jazzowych i muzyki 
filmowej (m.in. słynnej 
kołysanki do „Dziecka 

Rosemary” Romana 
Polańskiego) okupację 

niemiecką i kilkanaście 
powojennych miesięcy 

spędził w Częstochowie. 

ul. Pułaskiego 71 (przeniesionej 
później na teren klasztoru jasno-
górskiego). Każde kolejne wakacje 
w czasie okupacji Krzysztof spę-
dzał w Olsztynie k. Częstochowy 
– wraz z siostrą i dziećmi z dalszej 
rodziny. 
 Po wypędzeniu Niemców  
z Częstochowy, od początku 
1945 r. uczęszczał do Gimnazjum  
im. R. Traugutta. Zajęcia odbywały 
się na III piętrze budynku Gimna-
zjum i Liceum im. J. Słowackiego 

przy ul. Kościuszki 8, bowiem  
w budynku „Traugutta” funkcjono-
wał szpital dla żołnierzy sowiec-
kich. Od końca 1945 r. do czerwca 
1946 r. Komeda chodził do Gimna-
zjum Traugutta, które wróciło do 
budynku przy ulicy Jasnogórskiej 
17. W tymże roku wyjechał z rodzi-
ną z Częstochowy. 
 Nasze miasto Krzysztof Komeda-
-Trzciński, znany już wówczas mu-
zyk jazzowy, ponownie odwiedził 
17 V 1960 r. Wówczas zespół, z któ-
rym występował – Trio Krzysztofa 
Komedy – koncertował podczas 
wieczoru jazzowego w sali Miejskiej 
Orkiestry Symfonicznej przy ul. Dą-
browskiego 16. Był to ostatni znany 
kontakt muzyka z Częstochową.  

Juliusz Sętowski

Dom przy ul. Kilińskiego 35

Szkoła Braci Szkolnych, ul. Pułaskiego 71

Budynek Gimnazjum Słowackiego, ul. Kościuszki 8

Dom Ulenu, ul. Katedralna 2 (Ogrodowa 15)

Budynek Gimnazjum Traugutta, ul. Jasnogórska 17

Kamienica, Aleja Najświętszej Maryi Panny 31
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{ ARCHIWALIA }

NASZYM STRAŻAKOM
4 maja to szczególny dzień dla wszystkich strażaków. Właśnie wtedy imieniny 

obchodzi ich patron – Florian. Z dedykacją dla świętujących mundurowych 
publikujemy stare fotografie częstochowskiej Ochotniczej Straży Pożarnej, 

udostępnione przez Archiwum Państwowe w Częstochowie. 



NAJWAŻNIEJSZA 
JEST PRAKTYKA!
Rozmowa z doktorem  
Mateuszem Dąsalem,  
Prorektorem ds. Nauki  
Wyższej Szkoły Lingwistycznej 
w Częstochowie

Michał Wilk: Wyższa Szkoła Lingwistyczna 
ma już 25 lat. Jest uważana za najlepszą 
niepubliczną szkołę wyższą w Częstocho-
wie. Co świadczy o jej wyjątkowości?
dr Mateusz Dąsal: Przede wszystkim to, że 
jesteśmy nastawieni na profil praktyczny, co 
oznacza, że nasz model kształcenia studen-
tów stanowi bardzo mocne przygotowanie 
do pracy w zawodzie, niezależnie od tego, 
czy jest to filologia (specjalność nauczyciel-
ska i translatorska) czy pedagogika (edukacja 
przedszkolna i wczesnoszkolna, resocjaliza-
cja). Staramy się, aby nasi absolwenci wcho-
dzili na rynek pracy w pełni przygotowani. 
Stąd także wiele zajęć ze specjalistami, któ-
rzy mają duże doświadczenie w zawodzie. 
To jedno. Drugim walorem podkreślającym 
naszą wyjątkowość jest elastyczność. Byliśmy 
pionierami e-learningu. Jako jedna z pierw-
szych uczelni w Polsce prowadziliśmy i nadal 
prowadzimy zajęcia na platformie Moodle. 
Co więcej, szanujemy czas naszych studen-
tów. To ważne, ponieważ mamy bardzo wielu 
studentów z zagranicy. I nie tylko z Anglii czy 
Niemiec, ale także z Chin, Emiratów Arab-
skich, którym nasza szkoła odpowiada i któ-

rzy są w stanie do nas przylecieć na zajęcia. 
Uczestniczą w nich i chwalą sobie to, że jeste-
śmy w stanie dostosować się do ich potrzeb. 
Oprócz tego mamy bardzo silny moduł zajęć 
związanych z kompetencjami społecznymi. 
To bardzo istotne, ponieważ twarda wiedza, 
po którą studenci także przychodzą, w dzisiej-
szym, dynamicznie zmieniającym się świecie 
szybko się dezaktualizuje. 

Jakimi jeszcze innowacyjnymi obszarami 
zajmuje się WSL?
Dodam, że wyróżnia nas fakt, że studiuje  
u nas dużo Polaków, którzy mieszkali i pra-
cowali za granicą, a potem wrócili do nas na 
studia, a także mamy coraz więcej obcokra-
jowców, dzięki którym poszerzamy i wzbo-
gacamy nasz model kształcenia. Chcemy 
na przykład stworzyć programy wyłącznie  
w języku angielskim. Zwiększamy też udział 
przedsiębiorców i pracodawców w procesie 
naszego nauczania. To nasz absolutny priory-
tet. Dzięki temu jeszcze bardziej rozwiniemy 
program praktyk zawodowych tak, aby stały 
się w pełni częścią procesu dydaktycznego. 

Funkcjonuje takie myślenie, że studia na 
uczelni niepublicznej nie są dla każdego. 
Zatem dla kogo jest WSL?
Na to pytanie można odpowiedzieć dwutoro-
wo. Z jednej strony, dla kogo jest szkolnictwo 
niepubliczne tak w ogóle, a z drugiej, dla kogo 
jest WSL. Patrząc więc na sylwetkę studenta, 

na strukturę grup i wyniki rekrutacji, wydaje 
mi się, że najchętniej przychodzą osoby, któ-
re już pracują albo chcą bardzo dynamicznie 
na ten rynek wejść. To są ludzie, którzy mają 
konkretne wymagania i potrzeby, wiedzą 
czego chcą. Nie jesteśmy więc ośrodkiem 
badawczym, naukowym, stawiamy raczej na 
praktykę.

Jak więc zachęcić np. tegorocznych matu-
rzystów do studiowania na WSL?
Wbrew pozorom, odpowiedź jest prosta. WSL 
powinni wybrać ci młodzi ludzie, którzy chcą 
zdobyć nie tylko twardą wiedzę, kompetencje 
społeczne czy umiejętności praktyczne, ale 
też spotkać osoby, które już pracują w bran-
ży i wiedzą, jak wygląda rynek pracy. Poprzez 
te więzy koleżeńskie można zupełnie inaczej 
spojrzeć na życie. To jest naprawdę ogromna 
wartość. I widzę na zajęciach, jak ci bardziej 
doświadczeni studenci, mówiąc kolokwialnie, 
„prostują myślenie” tych młodszych. To jest 
znakomita okazja do tego, żeby się rozwi-
nąć. Ponadto jesteśmy blisko, tu na miejscu, 
nie trzeba więc wyjeżdżać gdzieś daleko.  
A dziś liczy się to, że ma być wygodnie, szyb-
ko i sprawnie. Obecny model studiowania się 
zmienia i my przekonujemy, że jakość kształ-
cenia nie jest i nie musi być związana z usytu-
owaniem danej placówki.

Więcej o ofercie dydaktycznej WSL 
na stronie: www.wsl.edu.pl

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

01/05   poniedziałek
Seans filmowy:
„Chata” - godz. 14.00
„Klient” - godz. 16.30
„Bikini Blue” - godz. 18.45
„Ostatnie dni miasta” - godz. 20.30
OKF „Iluzja”, Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

Spektakl: „Kometa nad Doliną Muminków” 
godz. 17.00
Teatr im. A. Mickiewicza, ul. Kilińskiego 15
Bilety: 25 zł

27. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Sakralnej 
„Gaude Mater”
Koncert Inauguracyjny z okazji Jubileuszu 300-lecia 
koronacji obrazu Matki Bożej Częstochowskiej 
godz. 18.00
Bazylika Jasnogórska, ul. o. A. Kordeckiego 2
Organizator: Stowarzyszenie Przyjaciół „Gaude Mater”, 
ul. Krakowska 1 A
Więcej na s. 12.

02/05   wtorek
do 14 maja
Wystawa „Linia-tworzywo wyrazu” /Sala Śląska/
Jan Wołek „Oczywiście” malarstwo /Sala Poplenerowa/
Marek Mszyca „Maski. Poszukiwanie siebie” malar-
stwo, rysunek, rzeźba /Galeria Promocji Młodych Antresola/
III Międzynarodowy Konkurs Artystyczny PEJZAŻ 
WSPÓŁCZESNY Częstochowa 2016 /Sala Gobelinowa/
do 27 maja 
Amelia Augustyn, Gosia Bryndza „Współbrzmienie” 
malarstwo /Galeria Zwiastun/
Miejska Galeria Sztuki, Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

Seans filmowy:
„Chata” - godz. 14.00
„Klient” - godz. 16.30
„Bikini Blue” - godz. 18.45
„Ostatnie dni miasta” - godz. 20.30
OKF „Iluzja”, Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

Specjalistyczne konsultacje z komunikacji alternatyw-
nej i wspomagającej AAC – godz. 14.00 – 15.00
Porady, wskazówki dla rodziców, pedagogów, terapeutów  
w pracy z osobami, które mają trudności w porozumiewa-
niu się werbalnie. Prowadzenie: Żaneta Dylikowska  
– oligofrenopedagog, terapeuta dziecka z autyzmem.
Zespół Szkół Specjalnych nr 45, ul. Czecha 15
 
Warsztaty gry na bębnach etnicznych 
godz. 17.30 – 20.00
Prowadzenie: Mateusz Szkop, Akuku! Bębny Częstochowa
Instytut Działań Niepoważnych, ul. Mielczarskiego 1/3 
Koszt: 15 zł 

27. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Sakralnej 
„Gaude Mater”
Solus Christus - Koncert z okazji 500-lecia Reformacji 
godz. 19.00
Kościół Ewangelicko-Augsburski, ul. Śląska 20
Więcej s.12.

03/05   środa
Seans filmowy:
„Chata” - godz. 14.00
„Klient” - godz. 16.30

„Bikini Blue” - godz. 18.45
„Ostatnie dni miasta” - godz. 20.30
OKF „Iluzja”, Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

Spektakl: „Roszpunka” - godz. 16.00
Teatr im. A. Mickiewicza, 
ul. Kilińskiego 15
Bilety: 25 zł

27. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Sakralnej 
„Gaude Mater”
Koncert połączony z wręczeniem nagród w Międzyna-
rodowym Konkursie Kompozytorskim „Musica Sacra 
Nova” - godz. 16.00
Kościół Seminaryjny, ul. św. Barbary 41
Więcej na s. 12.

04/05   czwartek
do 31 maja 
„Bookcrossing” – bezpłatna akcja wymiany książek 
Biblioteka Publiczna, Filia nr 10, ul. Michałowskiego 20, 
tel. 34 322 31 04

Seans filmowy:
„Chata” - godz. 14.00
„Klient” - godz. 16.30
„Bikini Blue” - godz. 18.45
„Ostatnie dni miasta” - godz. 20.30
OKF „Iluzja”, Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

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

Klub Seniora w Bibliotece - „Robótki na szydełku - 
serwetki” – godz. 16.30
Biblioteka Publiczna, Filia nr 10, ul. Michałowskiego 20, 
tel. 34 322 31 04

Spotkanie Towarzystwa Galeria Literacka – godz. 17.00
OPK „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1
 
Warsztaty gry na bębnach etnicznych 
godz. 17.30 – 20.00
Prowadzenie: Mateusz Szkop, Akuku! Bębny Częstochowa
Koszt: 15 zł 
Instytut Działań Niepoważnych, ul. Mielczarskiego 1/3 

Spektakl: „Ostra jazda” - godz. 18.00
dla słuchaczy Uniwersytetu III Wieku AJD
Teatr im. A. Mickiewicza, 
ul. Kilińskiego 15

27. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Sakralnej 
„Gaude Mater”
CHOPIN – sacrum-profanum – godz. 18.00
Bazylika Jasnogórska, ul. Kordeckiego 2
Z tradycji perskiej – godz. 21.00
Kościół pw. św. Jakuba, 
ul. Kilińskiego 8
Więcej na s. 12.
 
Aleje – tu się dzieje!
Michał Walczak Zaprasza – godz. 19.00 
Koncert COFFEE & CIGARETTES 
Plac Biegańskiego 

Koncert Siergiej Wowkotrub Gypsy Swing Quartet 
godz. 19.00
Klub „Five O’Clock”, 
ul. Wilsona 16 /budynek Filharmonii/

JASNE, ZE WYDARZENIA MAJA

05/05   piątek
Seans filmowy:
„Przyrzeczenie” - godz. 14.00 i 18.15
„Mali mężczyźni” - godz. 16.30
„Szatan kazał tańczyć” - godz. 20.45
OKF „Iluzja”, Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

„Wesoły zwierzyniec” - warsztaty plastyczne dla dzieci 
(4-10 lat) – godz. 16.00 – 18.00
Biblioteka Publiczna, Filia nr 14, ul. Norwida 17/21, 
tel. 34 364 34 12

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

27. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Sakralnej 
„Gaude Mater”
Otwarcie wystawy fotografii Grupy Twórczej 
„Motycz” pt. „Zbaw i ochraniaj” - godz. 17.00
Galeria OPK „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1
Requiem ludowe - Kwadrofonik i Adam Strug 
godz. 19.00
Kościół Seminaryjny, ul. św. Barbary 41
Więcej na s. 12.

Aleje – tu się dzieje!
Muzyczne podróże z Michałem Roratem – godz. 18.00 
Koncert JUSTYNA KRÓLAK QUARTET 
III Aleja Najświętszej Maryi Panny /przed OKF/

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

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

Aleje – tu się dzieje!
Ulica często chowa najlepsze – godz. 19.30 
Koncert JACEK „BUDYŃ” SZYMKIEWICZ SOLO 
na ,,Kwadratach” 

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

Festiwal Krypta Absurdu – godz. 20.00  
Pokazy kina klasy B, horrorów i filmów absurdalnych
Scena TfP, Aleja Najświętszej Marii Panny  2 
Wstęp wolny

06/05   sobota
XLVI Marsze na Orientację im. Barbary Rychlik 
Organizatorzy: Regionalny Oddział PTTK oraz SKKT PTTK „Egzotyk” 
przy VI LO im. J. Dąbrowskiego
 
IV Otwarte Mistrzostwa Częstochowy w Szachach 
Szybkich P’15 
Dzieci do lat 7 
pod patronatem Macieja Klekowskiego 
Katolicka Szkoła Podstawowa w Częstochowie, ul. Górna 12; 
więcej informacji na: www.szkola-katolicka.com.pl

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
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VIII Regionalna Sesja Popularyzatorska nt. „Projekty 
czytelnicze w szkole i bibliotece” - godz. 13.30 – 15.30
Miejsce: Dom Poezji. Muzeum Haliny Poświatowskiej, 
ul. Jasnogórska 23
Organizatorzy: Muzeum Częstochowskie, o. Stowarzyszenia Biblio-
tekarzy Polskich, o. Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół 
Polskich, Sekcja Bibliotekarska przy Oddziale ZNP w Częstochowie 
Kontakt: Renata Sowada, klementinum@autograf.pl; 
tel. 603 210 490.

Seans filmowy:
„Przyrzeczenie” - godz. 14.00 i 18.15
„Mali mężczyźni” - godz. 16.30
„Szatan kazał tańczyć” - godz. 20.45
OKF „Iluzja”, Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

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

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

Spotkanie Klubu Literackiego „Złota Jesień” 
godz. 16.00
„Układanie wyobraźni” - wieczór poezji Tadeusza 
Luterka – godz. 18.00
Prowadzenie: Elżbieta Wróbel
Warsztaty tańca dawnego – godz. 20.00
Wstęp wolny
OPK „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1

Akademia na miękko - Akademia inteligencji emocjo-
nalnej - warsztat dla nastolatków pt: „Odwaga” 
godz. 16.00 – 19.00
Miejska Galeria Sztuki, kontakt tel. 507 892 035 Sylwia Szymczyk, 
akademia.na.miekko@gmail.com 

„Klub Rękodzieła” dla dorosłych – godz. 16.00 – 18.00
Biblioteka Publiczna, Filia nr 9, ul. Nowowiejskiego 15, 
tel. 34 360 61 14

„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 Towarzystwa Genealogicznego Ziemi 
Częstochowskiej - godz. 17.00
Wykład dra Łukasza Kopery „Wzorowa wieś dworska 
Maluszyn i jej mieszkańcy w świetle najstarszych ksiąg 
parafialnych”
Urząd Stanu Cywilnego, ul. Focha 19/21
Wstęp wolny

„Witaminy w profilaktyce i leczeniu nowotworów 
cz. 2” - godz. 17.00
Spotkanie dotyczące zdrowego stylu życia
Biblioteka Publiczna, Aleja Najświętszej Maryi Panny 22, 
tel. 34 360 56 28
 
Aleje – tu się dzieje!
Alternatywa Między Ścianami – godz. 20.00 
Spektakl „Scenariusz” TEATRU PRZEDMIEŚCIE 
Scena między Ratuszem i Odwachem

11/05   czwartek
Koncerty edukacyjne z cyklu FEEL HARMONY - poczuj 
klimat! „Opera, operetka, musical” - godz. 9.00, 10.45 
Filharmonia Częstochowska
Bilety: 11 zł (uczeń), 1 zł (opieka)

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

Dzień Gwiezdnych Wojen w Częstochowie 
godz. 10.00 – 20.00
Miejski Dom Kultury, ul. Łukasińskiego 50/68
Program na s. 18-19.

Seans filmowy:
„Przyrzeczenie” - godz. 14.00 i 18.15
„Mali mężczyźni” - godz. 16.30
„Szatan kazał tańczyć” - godz. 20.45
OKF „Iluzja”, Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

„Do odchudzania, gotowi? Start!!! Czyli od czego 
zacząć odchudzanie?” - godz. 16.00
Spotkanie organizacyjne Klubu Puszystych 
godz. 17.00
Dla chętnych zmagających się z nadwagą
Miejsce: ul. Czecha 21 
Organizator: Fundacja Akademia Zdrowia „Natura”, tel. 662 435 
004, e-mail: jasmindiet@gmail.com
Wstęp wolny

Koncert Finałowy XXVII Międzynarodowego Festiwalu 
Muzyki Sakralnej GAUDE MATER w 140. rocznicę 
urodzin Feliksa Nowowiejskiego – godz. 18.00 
Bazylika Jasnogórska 
Organizatorzy: Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Huber-
mana, Stowarzyszenie Przyjaciół „Gaude Mater”
Więcej na s. 12.

Aleje – tu się dzieje! 
Inauguracja instalacji artystycznej Małgorzaty Lisiec-
kiej „Ja, Czenstochovienne” - godz. 17.00
Zieleniec przed budynkiem Miejskiej Galerii Sztuki, 
Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

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

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

Behind the Wheel: przeboje Depeche Mode 
godz. 21.00 
DJ̀ s: Raven, 2Face
Scena TfP, Aleja Najświętszej Marii Panny  2
Wstęp Wolny

07/05   niedziela
Kiermasz „Czytanie na Bieganie” - godz. 10.00
Plac Biegańskiego

Międzynarodowy Dzień Pilatesa – bezpłatny trening 
godz. 11.00
Bezpłatne konsultacje dietetyczne 
godz. 13.00 - 15.00
Miejsce: ul. Czecha 21 
Organizator: Fundacja Akademia Zdrowia „Natura”, 
tel. 662 435 004, e-mail: jasmindiet@gmail.com

Seans filmowy:
„Przyrzeczenie” - godz. 14.00
Comedie – Francaise: „Mizantrop” - godz. 17.00
„Szatan kazał tańczyć” - godz. 20.45
OKF „Iluzja”, Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

Dzień Martwego Oposa – Dzień Promocji w Ironii
Klubokawiarnia Ironia, Stary Rynek 19
 
Aleje – tu się dzieje!
Podwieczorek z klasyką – godz. 18.15 

Koncert FRANKALLAND 
III Aleja Najświętszej Maryi Panny /przed OKF/

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

NIEDZIELA Z TEATREM / Wojtek Kowalski “3XTAK 
RUDNICKI” – godz. 19.00 
Scena TfP, Aleja Najświętszej Marii Panny  2
Bilety: normalny 20 zł, ulgowy 10 zł

V Ogólnopolski Festiwal Polskiej Animacji O!PLA – ka-
tegoria Formanimy + Animowane Fraszki – godz. 20.00
Klubokawiarnia Ironia, Stary Rynek 19
Wstęp wolny

08/05   poniedziałek
8 - 15 maja
Tydzień Bibliotek: „Moja ulubiona książka”
Tworzenie listy ulubionych książek
Biblioteka Publiczna, Filia nr 6, ul. Orkana 56 A, 
tel. 34 363 93 32

Seans filmowy:
„Przyrzeczenie” - godz. 14.00 i 18.15
„Mali mężczyźni” - godz. 16.30
„Szatan kazał tańczyć” - godz. 20.45
OKF „Iluzja”, Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

Teatr Nieoczywisty - warsztatowe spotkania 
z baśnią dla dzieci i rodziców – godz. 16.00 
Wstęp wolny
Promocja książki Kaliny Słomskiej i Zbigniewa Mygi 
„Poświatowska we wspomnieniach i inspiracjach” 
godz. 18.00
Spotkanie Chóru Coralmente – godz. 19.00
OPK „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1

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

Seans filmowy: „Paterson” - godz. 18.00 
DKF „Rumcajs”, Aleja Armii Krajowej 23/25

Spotkanie Koła Literackiego Anafora – godz. 18.00
Dyskusja w kontekście książki Olgi Tokarczuk „Prowadź 
swój pług przez kości umarłych”
Pub Szuflada, Aleja Kościuszki 18; szczegóły: anafora.dmz.edu.pl
Wstęp wolny

„Joga dla kobiet” – godz. 18.00
Prowadzenie: Beata Jarosz
Obowiązują zapisy
Biblioteka Publiczna, Filia nr 9, ul. Nowowiejskiego 15, 
tel. 34 360 61 14
 
Aleje – tu się dzieje!
Literackie spotkanie z ANDRZEJEM STASIUKIEM 
godz. 19.00 
Odwach obok Ratusza

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

09/05   wtorek
Spotkanie autorskie ze Zbisławem Janikowskim - 
autorem książki „Częstochowy historie mniej znane” 
godz. 9.45

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

„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:
Kino Seniora: „Dalida. Skazana na miłość” 
godz. 12.00
„Przyrzeczenie” - godz. 14.00 i 18.15
„Mali mężczyźni” - godz. 16.30
„Szatan kazał tańczyć” - godz. 20.45
OKF „Iluzja”, Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

Zajęcia otwarte ECK przy SOSW nr 1 
godz. 12.10 – 12.55
Matematyka w kl. III gimnazjum, obserwacja pracy uczniów 
niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim
Edukacyjne Centrum Konsultacji przy SOSW nr 1, ul. Legionów 58, 
tel. 34 360 10 72

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

„Spotkanie z bajkowymi postaciami” 
godz. 16.30 – 18.00
Zajęcia plastyczne Z. Małeckiego dla dzieci
Obowiązują zapisy
Biblioteka Publiczna, Filia nr 10, ul. Michałowskiego 20, 
tel. 34 322 31 04

„Spotkanie z Operą” Mirona Pietrasa – godz. 17.00
Wstęp wolny
Toastmasters - Klub publicznego przemawiania  
i przywództwa: „Uczę się zarządzać zespołem -  
spotkanie wyborcze” - godz. 17.45
Wstęp wolny
OPK „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1

Seans KineDok: „Księżycowy spacer z dziadkiem” 
godz. 17.00
Pub Szuflada, Aleja Kościuszki 18/20
 
Warsztaty gry na bębnach etnicznych 
godz. 17.30 – 20.00
Prowadzenie: Mateusz Szkop, Akuku! Bębny Częstochowa
Instytut Działań Niepoważnych, ul. Mielczarskiego 1/3 
Koszt: 15 zł
 
Aleje – tu się dzieje!
Nasza Historia: Przegląd amatorskich filmów 
historycznych o Częstochowie - godz. 18.00 
Odwach obok Ratusza 

„Wieczór z piosenką literacką i poezją”. 10-lecie 
powstania Domu Poezji. Muzeum Haliny 
Poświatowskiej – godz. 18.00
Dom Poezji, Muzeum Haliny Poświatowskiej, ul. Jasnogórska 23

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

10/05   środa
10 – 26 maja
Zajęcia „Jurajskie tajemnice”
Multicentrum „Zodiak” w Parku im. S Staszica; zapisy tel. 504 757 598
Szczegóły: www.multicentrum.muzeumczestochowa.pl
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Seans filmowy:
„Przyrzeczenie” - godz. 14.00 i 18.15
„Mali mężczyźni” - godz. 16.30
„Szatan kazał tańczyć” - godz. 20.45
OKF „Iluzja”, Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

Konsultacje specjalistyczne ECK
Oligofrenopedagog – godz. 15.00 – 16.00
Oligofrenopedagog – godz. 16.00 – 17.00
Edukacyjne Centrum Konsultacji przy SOSW nr 1, ul. Legionów 58, 
tel. 34 360 10 72 
 
Koncert dla Uniwersytetu Trzeciego Wieku „Muzyka 
trzech żywiołów” - godz. 17.00
Filharmonia Częstochowska
Bilety: 15 zł (UTW)

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

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

Koncert solowy wokalistki z I LO im. J. Słowackiego - 
Julii Żyły – godz. 17.00
Klubokawiarnia Alternatywa 21, ul. Mielczarskiego 20
Wstęp wolny
 
Warsztaty gry na bębnach etnicznych 
godz. 17.30 – 20.00
Prowadzenie: Mateusz Szkop 
oraz Akuku! Bębny Częstochowa
Instytut Działań Niepoważnych, ul. Mielczarskiego 1/3 
Koszt: 15 zł
 
Aleje – tu się dzieje!
Jazz Tradycyjny – godz. 19.00
Koncert PIOTR ŁOBOS QUINTET 
Plac Biegańskiego 

12/05   piątek
Seans filmowy:
„Gwiazdy” - godz. 14.15 i 18.30
„Martwe wody” - godz. 16.15 i 20.30
OKF „Iluzja”, Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek i Położnych - godz. 16.30
Organizator: Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych 
w Częstochowie
Filharmonia Częstochowska

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

„Busem przez świat” - spotkanie z podróżnikami: 
Aleksandrą Ślusarczyk i Karolem Lewandowskim 
godz. 17.00
Biblioteka Publiczna, Filia nr 14, ul. Norwida 17/21, 
tel. 34 364 34 12

Wernisaż wystawy malarstwa i rysunku Romy Krysiak 
godz. 17.00
Klub Spółdzielczy CSM „Nasza Praca”, ul. Broniewskiego 3
Wstęp wolny

Otwarcie wystawy poplenerowej HUTY Częstochowa 
godz. 17.00
Muzeum Częstochowskie – Ratusz
Więcej s. 17.

Gala Absolwent Roku Politechniki Częstochowskiej 
godz. 18.00
„Nie tylko kobieta...” koncert Marty Honzatko 
godz. 19.30 /spektakl zamknięty/
Teatr im. A. Mickiewicza, ul. Kilińskiego 15
 
Aleje – tu się dzieje!
Muzyczny Punkt Spotkań Jarosława Woszczyny 
godz. 18.00 
Koncert KRZYSZTOFA ANTKOWIAKA 
III Aleja Najświętszej Maryi Panny /przed OKF/ 

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

Amatorska Liga Piłki Nożnej – godz. 19.00 – 22.45
Miejski Stadion Piłkarski „Raków”, ul. Limanowskiego 83
Organizator: MOSiR, tel. 34 372 07 83
 
Lokalna Akustyka – godz. 19.30 
Koncert zespołu AMPERA 
Cafe Belg, Aleja Najświętszej Maryi Panny 32

NOC ILUZJI! Kamil Dawczyk – godz. 20.30 
Scena TfP, Aleja Najświętszej Marii Panny  2
Bilety: 10 zł.

„Seks w komiksach” – symbolika, walka z pruderią 
czy głód pikanterii? - prelekcja – godz. 21.00
Klubokawiarnia Ironia, Stary Rynek 19
Wstęp wolny

13/05   sobota
Wycieczka turystyki kwalifikowanej
Trasa: Poręba – Działek – schronisko Kudłacze – Przeł. 
Sucha – Kamiennik – Poręba – godz. 7.30 – 19.00
Zapisy w Regionalnym Oddziale PTTK, Aleja Najświętszej Maryi 
Panny 39/41 / pn. – pt. w godz. 13.00 – 18.00/, tel. 34 324 21 20

13 – 14 maja
Wystawa Kwiatów i Targi Ogrodnicze 
godz. 9.00 – 19.00
IV LO im. H. Sienkiewicza, Aleja Najświętszej Maryi Panny 56
Organizator: Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Ogrodnictwa, 
Oddział w Częstochowie, 
tel. 503 170 845 

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

Seans filmowy:
„Gwiazdy” - godz. 13.45
„Martwe wody” - godz. 15.45
Met Opera Live in HD: „Kawaler z różą” - godz. 18.30
OKF „Iluzja”, Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

Spektakl teatralny: „Proca” - godz. 16.00
„Nie tylko kobieta...” koncert Marty Honzatko 
godz. 18.00
Teatr im. A. Mickiewicza, ul. Kilińskiego 15
Bilety: 500 groszy!

Racconti su uno dei borghi più belli d’Italia: Mondavio 
godz. 17.00
Prezentacja o włoskim mieście Mondavio
Organizatorzy: Stowarzyszenie Polsko-Włoskie Due Terre 
i OPK „Gaude Mater” 
OPK „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1

mailto:akademia.na.miekko@gmail.com
mailto:jasmindiet@gmail.com
mailto:jasmindiet@gmail.com
http://www.multicentrum.muzeumczestochowa.pl/


„Martwe wody” - godz. 16.15 i 20.30
OKF „Iluzja”, Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

Aleje – tu się dzieje!
Biblioteka zaprasza na akcję „Witajcie w naszej bajce” 
godz. 14.00 – 18.00 
Plac Biegańskiego 

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

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

Koncert w 100. rocznicę śmierci Edwarda Reszke 
godz. 18.00
Kościół Niepokalanego Poczęcia NMP w Garnku
Organizatorzy: Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Huber-
mana, Fundacja im. Edwarda, Jana, Józefiny Reszke
Wstęp wolny

Aleje – tu się dzieje!
Podwieczorek z klasyką – godz. 18.15 
Koncert THE FLANEURS PIANO TRIO 
III Aleja Najświętszej Maryi Panny /przed OKF/ 

„Chodź ze mną do łóżka” – monodram Soni 
Bohosiewicz – godz. 19.00
Teatr im. A. Mickiewicza, ul. Kilińskiego 15
Bilety: 40 – 50 zł

V Ogólnopolski Festiwal Polskiej Animacji O!PLA 
- kategoria Poza Polską – godz. 20.00
Klubokawiarnia Ironia, Stary Rynek 19                                Wstęp wolny

NIEDZIELA Z TEATREM / Adam Łoniewski „Ptaki spadają”
Scena TfP, Aleja Najświętszej Marii Panny  2
bilety: normalny 20 zł, ulgowy 10 zł

15/05   poniedziałek
15 – 19 maja
„Czelesty niebiańskie granie na dzieci zawołanie”. 
Audycje umuzykalniające z cyklu Filharmonia 
Dzieciom – godz. 8.30, 9.30, 10.30, 11.30

Prowadzenie: Małgorzata Starczewska-Owczarek 
Filharmonia Częstochowska
Bilety: zależnie od liczebności grupy - 2,50 – 5 zł od osoby 

Ogólnopolski Dzień Tańca z Klanzą – godz. 12.00
Plac Biegańskiego 
Organizator: Stowarzyszenie Klanza - Koło w Częstochowie

Seans filmowy:
„Gwiazdy” - godz. 14.15
„Martwe wody” - godz. 16.15 i 20.30
OKF „Iluzja”, Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

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

Seans filmowy: „Fukushima, moja miłość” 
godz. 18.00 
DKF „Rumcajs”, Aleja Armii Krajowej 23/25

Z cyklu „Zbisław Janikowski rozmawia z …” 
Spotkanie z Maciejem Cichoniem
godz. 18.00
Spotkanie Chóru Coralmente – godz. 19.00
OPK „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1

„Joga dla kobiet” – godz. 18.00
Prowadzenie: Beata Jarosz
obowiązują zapisy 
Biblioteka Publiczna, Filia nr 9, ul. Nowowiejskiego 15, 
tel. 34 360 61 14
 
Aleje – tu się dzieje!
Spotkanie podróżnicze z RYSZARDEM PAWŁOWSKIM 
godz. 18.30 
OKF ,,Iluzja”, Aleja Najświętszej Maryi Panny 64 
(bezpłatne wejściówki od 8 maja od 12.00 w kasie OKF) 

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

16/05   wtorek
Seans filmowy:
„Gwiazdy” - godz. 14.15 i 18.30
„Martwe wody” - godz. 16.15 i 20.30
OKF „Iluzja”, Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

Konsultacje specjalistyczne ECK
Specjalista w zakresie resocjalizacji i trudnych zacho-
wań, Oligofrenopedagog, Terapeuta specyficznych trud-
ności nauczania początkowego – godz. 15.00 – 16.00
Specjalista terapii patologii zachowań, Oligofrenopeda-
gog, Tyflopedagog, Terapeuta specyficznych trudności 
w nauce j. polskiego – godz. 16.00 – 17.00
Edukacyjne Centrum Konsultacji przy SOSW nr 1, ul. Legionów 58, 
tel. 34 360 10 72 

Mirosław Desperak i jego muzyka country – Sylwetka 
neo-tradycjonalisty – Marty Stuart`a - godz. 17.00
Toastmasters - Klub publicznego przemawiania 
i przywództwa: „Język szakala kontra język żyrafy” 
godz. 17.45
Wstęp wolny
Z cyklu „Obrazki z podróży” - wernisaż wystawy 
fotografii Huberta Wąska – godz. 19.00
OPK „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1
 
Warsztaty gry na bębnach etnicznych 
godz. 17.30 – 20.00
Prowadzenie: Mateusz Szkop, Akuku! Bębny Częstochowa
Instytut Działań Niepoważnych, ul. Mielczarskiego 1/3 
Koszt: 15 zł 
 

Aleje – tu się dzieje!
Spotkanie fotograficzne z WACŁAWEM WANTUCHEM 
godz. 19.00 
Odwach obok Ratusza

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

17/05   środa
17 – 20 maja 
JUWENALIA POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ
Organizator: Samorząd Studencki Politechniki Częstochowskiej
Plac pomiędzy Wydziałem Inżynierii Mechanicznej i Informatyki 
P.Cz. (ul. Armii Krajowej 21)  oraz Wydziałem Zarządzania P.Cz. 
(ul. Armii Krajowej 19 B) 

Rajd „Powitanie wiosny” - Złoty Potok 
godz. 9.00 – 13.00
Prowadzące: Elżbieta Gumuła i Marzena Łopacińska
Organizator: Oddział Miejski PTTK oraz SP nr 33

„Niemiecka propaganda względem żołnierzy 
gen. Władysława Andersa wokół 73. rocznicy bitwy 
o Monte Cassino” - godz. 12.00
Wykład Aleksandry Korol-Chudy
Biblioteka Publiczna, Aleja Najświętszej Maryi Panny 22 

Konferencja prasowa przez premierą spektaklu 
„Miasto Szklanych Słoni”
Teatr im. A. Mickiewicza, ul. Kilińskiego 15

Seans filmowy:
„Gwiazdy” - godz. 14.00 i 18.15
„Martwe wody” - godz. 16.00
OKF „Iluzja”, Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

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

Spotkanie Klubu Literackiego „Złota Jesień” - godz. 16.00
Z cyklu „Poloniści Częstochowy” – Gustaw Gracki godz. 18.00 
Prowadzenie: Artur Żywiołek i Ewelina Dziewońska-Chudy
Organizatorzy: Towarzystwo Literackie im. A. Mickiewicza - Oddział 
w Częstochowie i OPK „Gaude Mater”
Warsztaty tańca dawnego – godz. 20.00
Wstęp wolny
OPK „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1

„Klub Rękodzieła” dla dorosłych – godz. 16.00 – 18.00
Biblioteka Publiczna, Filia nr 9, ul. Nowowiejskiego 15, 
tel. 34 360 61 14

RKS Raków – Stal Stalowa Wola – godz. 17.00
Miejski Stadion Piłkarski „Raków”, ul. Limanowskiego 82
 
Aleje – tu się dzieje!
Spacer z architektami SARP: I Aleja i Rynek Starego 
Miasta do XIX wieku - godz. 18.00 
Zbiórka: przed ,,Merkurym” 

Aleje – tu się dzieje!
Alternatywa Między Ścianami – godz. 20.00 
Monodram „Kaziuk Kirelejson” JERZEGO KAŁDUSIA 
Scena między Ratuszem i Odwachem 

18/05   czwartek
Podsumowanie działań na terenie Częstochowy 
w ramach Programu Generalnego Inspektoratu Ochrony 
Danych Osobowych „Twoje Dane – Twoja Sprawa”
Miejski Dom Kultury, ul. Łukasińskiego 50/68
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RKS Raków – Kotwica Kołobrzeg – godz. 17.00
Miejski Stadion Piłkarski „Raków”, ul. Limanowskiego 82
 
Koncert Ani Dąbrowskiej „Dla naiwnych marzycieli” 
godz. 19.00
Filharmonia Częstochowska
Organizator: Agencja MANAGER-ART                          Bilety: 70 - 120 zł 

Gala Budweld Boxing Night – godz. 19.00
Hala Sportowa Częstochowa, ul. Żużlowa 4
Więcej na s.7.

Wernisaż wystawy fotografii ulicznej: 
Mateusz Zakłada „Miejskie Kadry” - godz. 20.00
Szuflada Pub, Aleja Kościuszki 18

Nocny Maraton Pływacki – godz. 20.00
Pływalnia Kryta, Aleja Niepodległości 20/22
Szczegóły: www.mosir.pl 

Koncert zespołu Vespa – godz. 20.00 
Scena TfP, Aleja Najświętszej Marii Panny  2
Bilety: przedsprzedaż 15 zł, w dniu koncertu 20 zł

Gothic Gate – Dark Independent Party vol. 10 – godz. 21.00
Alex Hunter, Pantokrator
Klubokawiarnia Ironia, Stary Rynek 19
Wstęp: 5 zł

14/05   niedziela
Kiermasz „Czytanie na Bieganie” - godz. 10.00
Plac Biegańskiego

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

Poranek z muzyką „Z Kufra muzycznych tajemnic” 
godz. 11.00
OPK „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1
Bilety: 5 zł

Seans filmowy:
„Gwiazdy” - godz. 14.15 i 18.30

Promocja Rocznika Muzeum Częstochowskiego, t. 16. 
w Dniu Muzealnika – godz. 13.00
wykład dr Ewy Kaczmarzyk „Wkład przyrodników – często-
chowian do poznania przyrody miasta i regionu”.
Muzeum Częstochowskie - Ratusz

Seans filmowy:
„Gwiazdy” - godz. 14.00 i 18.30
„Martwe wody” - godz. 16.15 i 20.30
OKF „Iluzja”, Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

Konsultacje specjalistyczne ECK
Terapeuta dziecka z autyzmem, zespołem Aspergera 
i pokrewnymi zaburzeniami, specjalista w zakresie 
komunikacji alternatywnej, Oligofrenopedagog 
godz. 15.00 – 16.00 
Specjalista w zakresie resocjalizacji i trudnych 
zachowań, Oligofrenopedagog – godz. 16.00 – 17.00
Edukacyjne Centrum Konsultacji przy SOSW nr 1, 
ul. Legionów 58, tel. 34 360 10 72 
 
Uroczystość finałowa Regionalnych Spotkań Recytator-
skich „Wrażliwość na Słowa” - godz. 15.30
Regionalny Ośrodek Kultury, ul. Ogińskiego 13 A

63. spotkanie z cyklu  
„Z Janem Pawłem II ku przyszłości” - godz. 17.00
Gość: Arturo Mari
Muzeum Monet i Medali Jana Pawła II, 
ul. Jagiellońska 67/71; 
wstęp wolny

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

Występ wokalistki z Gimnazjum nr 18 - Sandry Kazik 
godz. 17.00
Klubokawiarnia Alternatywa 21, ul. Mielczarskiego 20
Wstęp wolny
 
Warsztaty gry na bębnach etnicznych 
godz. 17.30 – 20.00
Prowadzenie: Mateusz Szkop, Akuku! Bębny Częstochowa
Instytut Działań Niepoważnych, ul. Mielczarskiego 1/3 
Koszt: 15 zł 

Bijąc się o Monte Cassino, bijemy się o Polskę –  
Generał Władysław Anders
Ocalone od zapomnienia pieśni, poezja, obrazy 
godz. 18.00
Sala widowiskowa I LO im. J. Słowackiego, Aleja Kościuszki 8
Organizator: Aleksander Markowski, tel. 34 322 05 29
Wstęp wolny; śpiewniki w cenie 20 zł

Popis uczniów Zespołu Szkół Muzycznych 
im. M. J. Żebrowskiego w Częstochowie – godz. 18.00
Organizator: Zespół Szkół Muzycznych w Częstochowie
Filharmonia Częstochowska
 
Aleje – tu się dzieje! 
Michał Walczak Zaprasza – godz. 19.00 
Koncert THE LIKAONS GROUP 
Plac Biegańskiego

19/05   piątek
Otwarcie wystawy V Ogólnopolskiego Konkursu 
Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży „Szlakiem 
Orlich Gniazd”
Miejski Dom Kultury, ul. Łukasińskiego 50/68

„Wiosenne porządki”- bezpłatne analizy składu ciała
Klub Wellness, Aleja Najświętszej Maryi Panny 3; ilość miejsc 
ograniczona; rejestracja: 609 864 495 

19 – 21 maja
I Europejski Festiwal Piosenki Harcerskiej 
godz. 10.00 – 18.00
Akademia Polonijna, ul. Pułaskiego 4/6; zgłoszenia osobiste 
w dniu festiwalu

Seans filmowy:
„Mój anioł” - godz. 15.00
WEEKEND Z DOCS  AGAINST GRAVITY 
godz. 16.30 i 18.30
„Song to Song” - godz. 20.30
OKF „Iluzja”, Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

Warsztaty taneczne z „Przybij Piątkę” (hip hop, house) 
godz. 17.00
Wstęp wolny
Warsztaty tańca irlandzkiego – godz. 18.30
Wstęp wolny
OPK „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1
 
Aleje – tu się dzieje!
Muzyczne podróże z Michałem Roratem – godz. 18.00 
Koncert MARTY HONZATKO 
III Aleja Najświętszej Maryi Panny /przed OKF/ 

Spotkanie autorskie z Agatą Pruchniewską – aktorką 
i autorką książek – godz. 18.00
Biblioteka Publiczna, Filia nr 9, ul. Nowowiejskiego 15, 
tel. 34 360 61 14 

Spektakl teatralny: „Miasto Szklanych Słoni” 
godz. 19.00
Premiera nauczycielska
Teatr im. A. Mickiewicza, ul. Kilińskiego 15
Bilety: 25 zł
 
Multimedia Symfonia Gwiazd – godz. 19.00
Filharmonia Częstochowska
Bilety: 30 zł (normalny), 25 zł (ulgowy), 15 zł (UTW)

SCENA DLA CIEBIE  - godz. 19.00 
Scena TfP, Aleja Najświętszej Marii Panny  2
Wstęp Wolny

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

Aleje – tu się dzieje!
Etnochowa – godz. 19.30 
Koncert AKUKU! - bębny Afryki 
na ,,Kwadratach”

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

20/05   sobota
Jurajski Jarmark Staroci - godz. 6.00 - 16.00
Rynek Wieluński
Organizator: FUK „Jarmark” Eugeniusz Chrzan, tel. 600 071 518

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

20 - 21 maja
Mistrzostwa Polski Amatorów w tenisie stołowym
Hala Sportowa Częstochowa, ul. Żużlowa 4
Organizatorzy: Stowarzyszenie Amatorska Liga Tenisa Stołowego  
w Częstochowie, Magazyn Polski PingPong - pingpong.com.pl 
Zgłoszenia na: turniej@alts.pl lub pod nr tel. 607 040 366 do dnia 

Koncert Ani Dąbrowskiej to niewątpliwie jed-
no z najważniejszych wydarzeń wiosennego 
sezonu w Filharmonii Częstochowskiej. Po 
ubiegłorocznym sukcesie swojego najnowsze-
go albumu „Dla Naiwnych Marzycieli”, artystka 
wyruszyła w trasę koncertową po największych 
scenach w Polsce. W ramach tej trasy nie mo-
gło zabraknąć również występu w naszym mie-

ście. Ania Dąbrowska od niemal 15 lat należy  
do grona najlepiej sprzedających się artystów 
w Polsce. Ma na koncie cztery platynowe płyty 
i jedną złotą, a jej ostatnia płyta osiągnęła sta-
tus podwójnej platyny. Jest jedną z najczęściej 
nominowanych artystek do Nagrody Muzycznej 
Fryderyk i obecnie ma na swoim koncie 8 wy-
granych statuetek. 

http://www.mosir.pl/


19 maja
JUWENALIA FEST 2017 - FESTIWAL UCZELNI WYŻSZYCH 
godz. 14.30-22.00 
Amfiteatr przy Promenadzie Czesława Niemena 
Wstęp wolny
Więcej na s. 12.

Seans filmowy:
WEEKEND Z DOCS  AGAINST GRAVITY 
godz. 15.00 i 18.45
Wielka sztuka na ekranie: „Renoir” – godz. 17.00
„Song to Song” - godz. 20.30
OKF „Iluzja”, Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

Koncert Galowy Zespołu Artystycznego „KONTRA” 
godz. 17.00
Filharmonia Częstochowska
Organizator: Stowarzyszenie Wspierania Edukacji 
Artystycznej AKORD

Koncert akustyczny Janusza Kasprowicza
Miejski Dom Kultury, ul. Łukasińskiego 50/68

Otwarcie wystawy „Wielkie królestwa chrześcijańskie 
w Nubii” – godz. 18.00
Muzeum Częstochowskie – Pawilon Wystawowy 
w Parku im. S.  Staszica

Spektakl: „Miasto Szklanych Słoni” - godz. 19.00
Premiera! Jubileusz 90-lecia Teatru
Teatr im. A. Mickiewicza, ul. Kilińskiego 15
Bilety: 40 – 50 zł

SCENA DLA CIEBIE  - godz. 19.00 
Scena TfP, Aleja Najświętszej Marii Panny  2
Wstęp Wolny

Vintage Tape Night – 80’s Party vol. 6
Pantokrator, Alex Hunter
Klubokawiarnia Ironia, Stary Rynek 19
Wstęp: 5 zł

21/05   niedziela
21 - 28 maja 
Wokół Beksińskiego
Spotkania, spektakle, projekcje 
Miejska Galeria Sztuki, Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

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

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

„Bezpieczeństwo na drogach” - godz. 13.00 – 20.30
m.in.: tor Off Road, Symulatory bezpiecznej jazdy Playset 
oraz Hexapod, symulatory zderzeń, dachowania, działania 
poduszek powietrznych i pasów bezpieczeństwa. Część 
artystyczna: Iga Kozacka
Organizator: ZF TRW
Plac Biegańskiego

Seans filmowy:
WEEKEND Z DOCS  AGAINST GRAVITY 
godz. 15.00 i 18.45
Wielka sztuka na ekranie: „Renoir” – godz. 17.00
„Song to Song” - godz. 20.30
OKF „Iluzja”, Aleja Najświętszej Maryi Panny 64
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Koncert Muzyki Prawosławnej – godz. 17.00
Cerkiew Częstochowskiej Ikony Matki Bożej, ul. Kopernika 23
Bilety: 30 zł (normalny), 25 zł (ulgowy), 15 zł (UTW)
 
Włókniarz Vitroszlif Crossfit v.s. Get Well Toruń
Stadion żużlowy, ul. Olsztyńska 123/127

Koncert Macieja Maleńczuka „Fajnie” - godz. 18.00
Filharmonia Częstochowska
Organizator: GREAT PRODUCTION Małgorzata Uryga
Bilety: 110 zł, 100 zł, 90 zł 

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

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

22/05   poniedziałek
Bajki Pana Perrault – godz. 8.30, 10.20
Filharmonia Częstochowska
Organizator: Teatr Artenes 
Dystrybucją biletów zajmuje się organizator

Seans filmowy:
„Mój anioł” - godz. 14.45
„Song to Song” - godz. 16.15 i 20.30
„24 tygodnie” - godz. 18.30
OKF „Iluzja”, Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

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

„Gawędy humanistyczne: XVII wiek w Polsce”  
prof. Barbary Kubickiej-Czekaj – godz. 18.00
Spotkanie Chóru Coralmente – godz. 19.00
OPK „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1

Seans filmowy „Wściekły Nick” - godz. 18.00 
DKF „Rumcajs”, Aleja Armii Krajowej 23/25

„Joga dla kobiet” – godz. 18.00
Prowadzenie: Beata Jarosz
obowiązują zapisy
Biblioteka Publiczna, Filia nr 9, ul. Nowowiejskiego 15, 
tel. 34 360 61 14
 
Aleje – tu się dzieje!
Literackie spotkanie z WOJCIECHEM BONOWICZEM 
i WOJCIECHEM WAGLEWSKIM - godz. 19.00 
Odwach obok Ratusza 

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

23/05   wtorek
XVII Powiatowy Medialny Konkurs Krajoznawczy 
„Region Częstochowski – Moja Mała Ojczyzna” 
o Grand Prix Prezydenta Miasta Częstochowy 
i Starosty Częstochowskiego
Organizatorzy: Oddział Regionalny PTTK oraz SKKT PTTK 
przy Gimnazjum nr 9

Spektakl teatralny: „Miasto Szklanych Słoni” 
godz. 11.00
Teatr im. A. Mickiewicza, ul. Kilińskiego 15
Bilety: 20 zł

„Biblioteka Malucha” - godz. 11.00 – 12.00
Zajęcia dla dzieci (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:
„Mój anioł” - godz. 14.45
„Song to Song” - godz. 16.15 i 20.30
„24 tygodnie” - godz. 18.30
OKF „Iluzja”, Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

Konsultacje specjalistyczne ECK
Tyflopedagog, Oligofrenopedagog - godz. 15.00 – 16.00
Specjalista w zakresie rehabilitacji ruchowej, 
Oligofrenopedagog – godz. 16.00 – 17.00
Edukacyjne Centrum Konsultacji przy SOSW nr 1, ul. Legionów 58, 
tel. 34 360 10 72 

„Spotkanie z Operą” Mirona Pietrasa – godz. 17.00
Wstęp wolny
Toastmasters - Klub publicznego przemawiania 
i przywództwa: „A ja wolę moją mamę - opowieści 
o macierzyństwie” – godz. 17.45
Wstęp wolny
OPK „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1

Otwarcie wystawy malarstwa, rzeźby 
i ceramiki pt. „Nasi bracia mniejsi” - godz. 17.00
Katedra Kościoła Polskokatolickiego, ul. Jasnogórska 6

23 maja 
Dzień Zdrowego Stylu Życia - Seminarium Wellness – 
godz. 17.00
Hotel Sonex, ul. Krakowska 45 
Organizator: Klub Wellness Częstochowa; 
rezerwacja: 609 864 495 

Warsztaty gry na bębnach etnicznych 
godz. 17.30 – 20.00
Prowadzenie: Mateusz Szkop, Akuku! Bębny Częstochowa
Koszt zajęć: 15 zł 
Instytut Działań Niepoważnych, ul. Mielczarskiego 1/3 

Seans KineDok: „Wolni” - godz. 18.00
Pub Szuflada, Aleja Kościuszki 18/20

Spotkanie Klubu Górskiego – godz. 18.00
Pokaz zdjęć „Wanda Rutkiewicz w 25. rocznicę zaginięcia 
na grani Kanczendzongi”
Prelegent: Barbara Andrzejewska
Urząd Stanu Cywilnego, ul. Focha 19/21
Organizator: Klub Górski PTTK
Wstęp wolny
 

CZARNY PIES to jedyne w swoim rodzaju 
przedsięwzięcie w którym udział biorą naj-
większe indywidualności polskiego bluesa, 
jazzu i rocka. Każdy koncert to niepowtarzalny 
program, w którym liczą się dźwięki, emocje  

i nastrój chwili. 24 maja na scenie Five O’Clock 
Jazz Club (ul. Wilsona 16) wspólnie wystąpią 
Jan Gałach, Michał Kielak, Jerzy Piotrowski, 
Mirosław Rzepa, Krzysztof Ścierański, Dariusz 
Ziółek, Leszek Winder. 

ZF TRW zaprasza na imprezę 
„Bezpieczeństwo na drogach”
Pod hasłem Bezpieczeństwo na drogach” firma ZF 
TRW organizuje imprezę, która odbędzie się w 21 
maja 2017r na Placu Biegańskiego. W tym dniu 
zaplanowano szereg atrakcji motoryzacyjnych 
m.in.: tor Off Road, Symulatory bezpiecznej jazdy 

Playset oraz Hexapod, symulatory zderzeń, dacho-
wania, działania poduszek powietrznych i pasów 
bezpieczeństwa. Nie zabraknie licznych atrakcji 
artystycznych, na scenie zagra m.in. Iga Kozacka. 
Wydarzenie odbędzie się pod honorowym patro-
natem Prezydenta Miasta Częstochowy Krzysztofa 
Matyjaszczyka. 

NOC MUZEÓW W MUZEUM CZĘSTOCHOWSKIM - 20.05
Obiekty Muzeum Częstochowskiego: Ratusz, Galeria 
Dobrej Sztuki, Muzeum Górnictwa Rud Żelaza, Pawilon Wy-
stawowy czynne w godz. 18.00 - 24.00. Ostatnie wejście 
na zwiedzanie o godz. 23.30.
Zagroda Włościańska, Dom Poezji – Muzeum Haliny 
Poświatowskiej, Muzeum Żydów Częstochowian, Rezerwat 
Archeologiczny czynne w godz. 18.00 - 22.30. Ostatnie 
wejście na zwiedzanie o godz. 22.00.
Wstęp wolny!

PROGRAM

Ratusz, Plac Biegańskiego
godz. 18.00 - 24.00 – Częstochowa w materiałach 
filmowych dawnych i współczesnych – projekcja filmów 
Krzysztofa Kasprzaka 
Częstochowa lata 60. XX wieku, Częstochowa lata 70.  
XX wieku, Częstochowa lata 80. XX wieku, Częstochowa 
lata 90. XX wieku 
(21.00 - 22.00 - przerwa)
godz. 18.30 - 23.00 – Interaktywny happening: Kreuj w muzeum!
godz. 21.00 – Wirtualnie o świecie... – rozmowa na Skype  
z Tomaszem Chrapkiem
 
Galeria Dobrej Sztuki, Aleja Najświętszej Maryi Panny 
47
godz. 18.30 - 20.30 – W mozaice mojego życia – warsztaty 
plastyczne dla dorosłych inspirowane sztuką Janiny Pluciń-
skiej-Zembrzuskiej. 
Prowadzenie: Andżelika Bilska, Magdalena Matysiak. 
Gość: Anna Szwedowska

Pawilon Wystawowy, Park im. S. Staszica
godz. 19.00 – otwarcie wystawy Wielkie królestwa 
chrześcijańskie w Nubii, spotkanie z autorką, 
dr Dobiesławą Bagińską

Dom Poezji – Muzeum Haliny Poświatowskiej, 
ul. Jasnogórska 23
godz. 20.30 - 21.30 – Pamięci Haliny Poświatowskiej – 
zwiedzanie wystawy ze Zbigniewem Mygą, bratem poetki

ul. Katedralna 8
godz. 19.00 - 22.00 – projekcja filmów o tematyce 
żydowskiej
godz. 19.30 – Nocni łowcy – prelekcja o zwierzętach 
Prowadzące: Elżbieta Janik, dr Ewa Kaczmarzyk
godz. 20.30 – Żydzi Częstochowianie –prowadzenie: 
Wiesław Paszkowski 

WYSTAWY
zobacz/zwiedź/poznaj

Ratusz, Plac Biegańskiego
Dzieje miasta Częstochowy – stała wystawa historyczna
Częstochowianie. Mieszkańcy miasta na fotografii w latach 
1845–1918 
Spacer po dawnej i współczesnej Częstochowie – stare 
i nowe fotografie miasta na wieży ratuszowej 
Kweclich, Sętowski, Michalik, Bulik... – kolekcja obrazów 
współczesnych malarzy częstochowskich
Podniebny punkt widzenia. Grenlandia i Islandia okiem 
paralotniarza – wystawa fotografii Tomasza Chrapka  
w cyklu Pasje częstochowian…

Gabinet Wybitnych Częstochowian. Leon Jelonek – muzyk, 
dyrygent, pedagog (1916-1994) 
Wystawa poplenerowa Huty Częstochowa

Galeria Dobrej Sztuki, Aleja Najświętszej Maryi Panny 
47
Sztuka polska XIX i XX wieku
Nieprzerwany rytm twórczości… W 100-lecie urodzin  
Tadeusza Kantora. Rysunki do spektaklu „Kurka Wodna”  
S.I. Witkiewicza ze zbiorów Muzeum Częstochowskiego
„Ś.P. Ja” – Janina Plucińska-Zembrzuska o sobie

Pawilon Wystawowy, Park im. S. Staszica
Wielkie królestwa chrześcijańskie w Nubii 

Zagroda Włościańska, ul. 7 Kamienic 4
W domu tkaczki – wystawa etnograficzno-edukacyjna 

Muzeum Żydów Częstochowian, ul. Katedralna 8
Żydzi Częstochowianie

Dom Poezji – Muzeum Haliny Poświatowskiej, 
ul. Jasnogórska 23
Ekspozycja poświęcona życiu i twórczości literackiej 
wybitnej polskiej poetki

Muzeum Górnictwa Rud Żelaza, Park im. S. Staszica
Wystawa prezentująca historię górnictwa rud żelaza

Rezerwat Archeologiczny, ul. Łukasińskiego 20
Z mroku dziejów – wystawa o kulturze łużyckiej 
Cmentarzysko kultury łużyckiej zachowane „in situ” 

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

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

24/05   środa
Spektakl: „Jaś i Małgosia” - godz. 9.00
Teatr im. A. Mickiewicza, ul. Kilińskiego 15
Bilety: 18 zł

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

Seans filmowy:
„Mój anioł” - godz. 14.45
„Song to Song” - godz. 16.15 i 20.30
„24 tygodnie” - godz. 18.30
OKF „Iluzja”, Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

Spotkanie Klubu Literackiego „Złota Jesień” - godz. 16.00
Warsztaty Oli Zwolińskiej „Miej głos!” - godz. 17.00
Dla kobiet w wieku 15-35 lat, liczba miejsc ograniczona. Zgłoszenia: 
zapisy@rownowaznia.org (prosimy podać imię, nazwisko, wiek 
oraz numer kontaktowy)
Wstęp wolny
Spotkanie z cyklu Filozofujemy - Co to jest „Real” 
godz. 18.15
Moderatorzy: Wiesława Sajdek i Maciej Woźniczka
Wstęp wolny
Warsztaty tańca dawnego – godz. 20.00
Wstęp wolny
OPK „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1

„Klub Rękodzieła” dla dorosłych – godz. 16.00 – 18.00
Biblioteka Publiczna, Filia nr 9, ul. Nowowiejskiego 15, tel. 34 360 61 14

Środa z haftem - nauka haftu krzyżykowego „Rodzinne 
środy – kreatywne warsztaty dla rodzin” - zajęcia dla 
dzieci i ich rodziców i opiekunów – godz. 16.00 – 17.30
Biblioteka Publiczna, Oddział dla Dzieci i Młodzieży, 
Aleja Kościuszki 4, tel. 34 360 61 09
 
Aleje – tu się dzieje!
Wycieczka z Julkiem Sętowskim „Dendrologiczne 
dzieje alei – historia drzew” - godz. 18.00 
Zbiórka: Plac Biegańskiego  



Akademicki Koncert Kameralny – godz. 18.50
Wystawa: Żaneta Wojtala, Instytut Sztuk Pięknych AJD 
Częstochowa oraz otwarcie wystawy studentów Katedry 
Malarstwa, Wykład: „Zakopane, mit i modernizacja. Kilka 
historiozoficznych kontekstów” dr Mariusz Oziębłowski, 
Instytut Filozofii AJD Koncert: Robert Gawroński, Jakub 
Brawata, Instytut Muzyki AJD Częstochowa
Filharmonia Częstochowska
Bilety: 12 zł (normalny), 9 zł (ulgowy)
 
Aleje – tu się dzieje!
Teatr im. A. Mickiewicza: spektakl 
„TRENER ŻYCIA” - godz. 20.00 
Scena między Ratuszem i Odwachem

25/05   czwartek
Spektakl teatralny: „Roszpunka” - godz. 9.00
Nie tylko kobieta... koncert Marty Honzatko - godz. 19.00
Teatr im. A. Mickiewicza, ul. Kilińskiego 15
Bilety: 20 zł, 25 – 30 zł

Udostępnienie wystawy fotografii Mateusza Zakłady 
godz. 12.00
Galeria „Wejściówka” Gazety Wyborczej i OPK „Gaude Mater”, 
ul. Racławicka 6 A

Seans filmowy:
„Mój anioł” - godz. 14.45
„Song to Song” - godz. 16.15 i 20.30
„24 tygodnie” - godz. 18.30
OKF „Iluzja”, Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

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

Spotkanie Towarzystwa Galeria Literacka – godz. 17.00
„Phobos” - wernisaż wystawy malarstwa  
Arkadiusza Zająca – godz. 18.30
Wernisaż wystawy malarstwa Danuty Króliszewskiej 
godz. 19.00
OPK „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1
 
Warsztaty gry na bębnach etnicznych 
godz. 17.30 – 20.00
Prowadzenie: Mateusz Szkop, Akuku! Bębny Częstochowa
Instytut Działań Niepoważnych, ul. Mielczarskiego 1/3 
Koszt: 15 zł

Zjazd Oddziału Miejskiego PTTK im. W. Biegańskiego 
godz. 18.00
Urząd Stanu Cywilnego, ul. Focha 19/21
 
Aleje – tu się dzieje!
Jazz Tradycyjny – godz. 19.00 
Koncert TADOR FOUR 
Plac Biegańskiego 

26/05   piątek
Konferencja naukowa „Szanse, możliwości, zagrożenia 
współczesnej literatury”
Szczegóły: anafora.dmz.edu.pl 
Wydział Filologiczno-Historyczny Akademii im. Jana Długosza,
dla słuchaczy wstęp wolny

Marsz Różowej Wstążki „Bądź zdrowa mamo”
Plac Biegańskiego
Więcej na s. 19.

„Dzień mamy w stylu wellness”
Bezpłatne badanie cery skin testerem + maseczka 
Klub Wellness, Kopernika 13 lok. 7; ilość miejsc ograniczona; 
rejestracja: 609 864 489 

Seans filmowy:
„Mój anioł” - godz. 14.30
„Song to Song” - godz. 16.00 i 18.15
„24 tygodnie” - godz. 20.30
OKF „Iluzja”, Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

Warsztaty decoupage’u dla rodzin 
godz. 16.00 – 18.00
Biblioteka Publiczna, Filia nr 15, ul. Okulickiego 63, 
tel. 34 322 76 19

Warsztaty taneczne z „Przybij Piątkę” (hip hop, house) 
godz. 17.00
Wstęp wolny
Warsztaty tańca irlandzkiego – godz. 18.30
Wstęp wolny

Aleje – tu się dzieje!
IV Częstochowski Festiwal Filmów Dokumentalnych 
im. Braci Krzemińskich „Moja Mała Ojczyzna” 
godz. 18.00
Projekcja filmu „Przyszedł człowiek i wziął”, 
gość: Jędrzej Niestrój
OPK „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1

Częstochowska Masa Krytyczna – godz. 18.00
Start: Plac Biegańskiego

Koncert niespodzianek - wyjątkowy Dzień Matki 
w Muzeum JP II – godz. 18.00
Poezja ks. Zbigniewa Bugaja, wystawa prac 
Danuty Króliszewskiej
Muzeum Monet i Medali Jana Pawła II, ul. Jagiellońska 67/71
Wstęp wolny

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

Koncert dla Mamy – godz. 19.00
Filharmonia Częstochowska
Bilety: 30 zł (normalny), 25 zł (ulgowy), 15 zł (UTW)

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

SCENA DLA CIEBIE  - godz. 19.00 
Scena TfP, Aleja Najświętszej Marii Panny  2
Wstęp Wolny
 
26 – 27 maja
Majówka z Browarem Wąsosz 
Weekendowy (piątek - sobota) cykl koncertów od godzi-
ny 20.00. Gwiazda piątkowego wieczoru: Paragraf 64 
Pub Piwiarnia, Aleja Najświętszej Maryi Panny 31 (w bramie)
Wstęp bezpłatny

27/05   sobota
BiegamBoLubię – godz. 9.30
Bezpłatne treningi dla amatorów z instruktorami  
lekkoatletyki
Miejski Stadion Lekkoatletyczny, ul. Dąbrowskiego 58/64
Organizator: MOSiR, tel. 34 372 07 83

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

I Amatorskie Zawody Strzeleckie o Puchar Prezydenta 
Miasta Częstochowy Krzysztofa Matyjaszczyka 
godz. 10.00 – 15.00
Strzelnica CSS, ul. św. Andrzeja 8/10

Animacja w ramach Czytelni Publicznej 
godz. 10.30 – 12.30
Plac Biegańskiego

„Artystyczna majówka” - godz. 11.00 – 13.00
Rodzinne warsztaty plastyczne 
Galeria Dobrej Sztuki, Aleja Najświętszej Maryi Panny 47; 
zapisy pod numerem: 504 757 502
Koszt: 8 zł od osoby, opiekunowie – wstęp wolny

Dzień Samorządu Terytorialnego
W programie m.in. koncert plenerowy „Trzy dźwięki Komedy”
Plac Biegańskiego
Wstęp wolny
Więcej na s. 20-21.

Aleje – tu się dzieje!
IV Festiwal Filmowy im. Braci Krzemińskich „Moja Mała 
Ojczyzna” - godz. 13.00 – 17.30
Goście: m.in. Robert Więckiewicz, Grażyna Szapołowska 
OKF ,,Iluzja”, Aleja Najświętszej Maryi Panny 64 
Wstęp wolny
Więcej na s. 9.

Seans filmowy:
„To tylko koniec świata” - godz. 18.30
„24 tygodnie” - godz. 20.30
OKF „Iluzja”, Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

Spektakl:
Salon Poezji – godz. 16.00
„Historie łóżkowe” - godz. 19.00
Teatr im. A. Mickiewicza, ul. Kilińskiego 15
Bilety: 10 zł, 30 – 40 zł

Spektakle „Triathlon story” - godz. 17.00, 20.00
Bartłomieja Topa, Leszek Lichota, Waldemar Błaszczyk, 
Piotr Nowak
Filharmonia Częstochowska
Organizator: Agencja Artystyczna CERTUS
Bilety: od 40 zł do 100 zł 

RKS Raków – Odra Opole – godz. 17.00
Miejski Stadion Piłkarski „Raków”, ul. Limanowskiego 82

Dzień Samorządu Terytorialnego
Spotkanie z Andrzejem Krakowskim – godz. 17.00
OPK „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1
Więcej na s. 21

SCENA DLA CIEBIE  - godz. 20.00 
Scena TfP, Aleja Najświętszej Marii Panny  2
Wstęp Wolny

„Syberyjski Niedźwiedź przedstawia” – noc z ostrą 
muzyką zza wschodniej granicy – godz. 21.00
Klubokawiarnia Ironia, Stary Rynek 19
Wstęp wolny

28/05   niedziela
Wycieczka turystyki kwalifikowanej
I trasa: Ustroń Polana (wyciąg) – Czantoria – Przeł. 
Beskidek – Wisła Jawornik – godz. 7.30 – 19.00
II trasa: Ustroń Polana (wyciąg) – Czantoria – Soszów – 
Wisła Jawornik – godz. 7.30 – 20.00
Zapisy w Regionalnym Oddziale PTTK, Aleja Najświętszej Maryi 
Panny 39/41 / pn. – pt. w godz. 13.00 – 18.00/, tel. 34 324 21 20

Częstochowa Streetball Cup vol. 5 – godz. 9.00
Promenada im. Czesława Niemena
Impreza w ramach Inicjatywy Lokalnej

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

Giełda ryb, roślin i ptaków egzotycznych 
godz. 10.00 – 13.00
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JASNE, ZE WYDARZENIA MAJA

VI LO im. J. Dąbrowskiego, ul. Łukasińskiego 40
Organizatorzy: Liga Ochrony Przyrody i Klub Akwarystów; 
wstęp wolny

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

Wernisaż wystawy „Ślady Czarnego Kota Dwa” 
godz. 12.00
Muzeum Produkcji Zapałek
Organizatorzy: Anna Glińska-Kupczyk i Adam Rokowski  
Więcej na s. 17.
 
Aleje – tu się dzieje!
IV FESTIWAL FILMOWY im. Braci Krzemińskich „Moja 
Mała Ojczyzna” - godz. 16.00 – 20.30
Wśród gości m.in. Michał Urbaniak
Wstęp wolny
OKF ,,Iluzja”, Aleja Najświętszej Maryi Panny 64
Więcej na s. 9. 

“Standardy Jazzowe” recital Barbary Anny Wierzbicka  
- godz. 18.00 
Scena TfP, Aleja Najświętszej Marii Panny  2
Wstęp wolny

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

Aleje – tu się dzieje! 
Miejski Dom Kultury zaprasza na KONCERT WOKALNY 
młodych adeptów - godz. 18.15 
III Aleja Najświętszej Maryi Panny /przed OKF/

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

Seans filmowy:
„24 tygodnie” - godz. 20.30
OKF „Iluzja”, Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

29/05   poniedziałek
Seans filmowy:
„Mój anioł” - godz. 14.30
„Song to Song” - godz. 16.00 i 18.15
„24 tygodnie” - godz. 20.30
OKF „Iluzja”, Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

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

Z cyklu „Nowe spojrzenie na literaturę” - spotkanie 
dyskusyjne „Kim jest człowiek wobec nowoczesnej 
literatury?” - godz. 17.00
Zapraszają: Koło Literackie Anafora, Częstochowski Kolektyw 
Twórczy WyTwórnia i OPK „Gaude Mater”
Promocja książki Ryszarda Stefaniaka „Płk Michał 
Kamiński, Kawaler Orderu Wojennego Virtuti Militari” 
godz. 18.00
Spotkanie Chóru Coralmente – godz. 19.00
OPK „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1

Wernisaż wystawy fotograficznej Adama Wróbla: 
„Beatyfikacja Jana Pawła II” - godz. 18.00
Muzeum Monet i Medali Jana Pawła II, ul. Jagiellońska 67/71; 
wstęp wolny

Seans filmowy „Dalida. Skazana na miłość” 
godz. 18.00 
DKF „Rumcajs”, Aleja Armii Krajowej 23/25

„Joga dla kobiet” – godz. 18.00
Prowadzenie: Beata Jarosz
obowiązują zapisy 
Biblioteka Publiczna, Filia nr 9, ul. Nowowiejskiego15, 
tel. 34 360 61 14
 
Aleje – tu się dzieje!
Literackie spotkanie: AUDIOBOOK LIVE z MARIUSZEM 
BONASZEWSKIM - godz. 19.00 
Odwach obok Ratusza

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

30/05   wtorek
Spektakl: „Kometa nad Doliną Muminków” 
godz. 10.00
Teatr im. A. Mickiewicza, ul. Kilińskiego 15
Bilety: 20 zł

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

Specjalistyczne konsultacje z komunikacji alternatyw-
nej i wspomagającej AAC – godz. 15.00 – 16.00
Porady i wskazówki dla rodziców, pedagogów oraz terapeu-
tów pracujących z osobami, które mają trudności w porozu-
miewaniu się werbalnym. Porad udziela Anna Kuśmierska 
- terapeuta komunikacji alternatywnej i wspomagającej 
AAC i dziecka z autyzmem, oligofrenopedagog.
Zespół Szkół Specjalnych nr 45, ul. Czecha 15

Seans filmowy:
„Mój anioł” - godz. 15.30
OKF „Iluzja”, Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

„W krainie mandali” - godz. 16.00 – 18.00
Zajęcia otwarte dla ok. 10 osób, skierowane do dzieci w 
wieku szkolnym i ich rodziców/dziadków. 
Biblioteka Publiczna, Filia nr 8, ul. Księżycowa 2, tel. 34 361 43 27

„Warsztaty decoupage’u na szkle” – godz. 16.00
Biblioteka Publiczna, Filia nr 10, ul. Michałowskiego 20, 
tel. 34 322 31 04
 
Warsztaty gry na bębnach etnicznych 
godz. 17.30 – 20.00
Prowadzenie: Mateusz Szkop, Akuku! Bębny Częstochowa
Koszt: 15 zł 
Instytut Działań Niepoważnych, ul. Mielczarskiego 1/3 

Toastmasters - Klub publicznego przemawiania 
i przywództwa: „Mowa ciała - klucz do sukcesu 
Twojego przemówienia” – godz. 17.45
Wstęp wolny
OPK „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1

Otwarcie indywidualnej Wystawy Malarstwa 
pn. „Zatrzymać chwilę” autorstwa Małgorzaty 
Domańskiej – godz. 18.00
(do 14 czerwca)
Galeria ART-FOTO Regionalnego Ośrodka Kultury, 
ul. Ogińskiego 13 A
 
Aleje – tu się dzieje!
Filmowy Wtorek z Komedą - Spotkanie z TOMASZEM 
RACZKIEM - godz. 19.15   
Pokazy filmów: 
godz. 17.30 „Nóż w wodzie” 

godz. 20.30  „Dziecko Rosemary” 
OKF ,,Iluzja”, Aleja Najświętszej Maryi Panny 64  

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

31/05   środa
Spektakl teatralny:
„Kometa nad Doliną Muminków” - godz. 10.00 
„Sprzedawcy gumek” - godz. 18.00 
Teatr im. A. Mickiewicza, ul. Kilińskiego 15
Bilety: 20 zł

Finał Ogólnopolskiego Konkursu Odzieżowego „Suknia 
wieczorowa inspirowana stylem Coco Chanel” połączo-
ny z pokazem nagrodzonych prac – godz. 12.00
Miejski Dom Kultury, ul. Łukasińskiego 50/68

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

Seans filmowy:
„Mój anioł” - godz. 14.30
„Song to Song” - godz. 16.00
Hot Jazz Spring Festiwal: „Był Jazz” - godz. 18.30
Hot Jazz Spring Festiwal: „Excentrycy” - godz. 20.30
OKF „Iluzja”, Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

Gry planszowe - turniej dla dzieci, rodziców 
oraz dziadków – godz. 15.00 – 17.00
Biblioteka Publiczna, Filia nr 21, ul. Orzechowa 14, 
tel. 34 360 71 95

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

„Klub Rękodzieła” dla dorosłych 
godz. 16.00 – 18.00
Biblioteka Publiczna, Filia nr 9, ul. Nowowiejskiego 15, 
tel. 34 360 61 14

Środa z igłą i nitką – bajeczne aplikacje 
„Rodzinne środy – kreatywne warsztaty dla rodzin” 
godz. 16.00 – 17.30
Biblioteka Publiczna, Oddział dla Dzieci i Młodzieży, 
Aleja Kościuszki 4, tel. 34 360 61 09

„Turniej rodzinny” - planszówki dla rodziców i dzieci 
(8-12 lat)– godz. 16.00 – 18.00
Zgłoszenia do 26 maja
Biblioteka Publiczna, Filia nr 6, ul. Orkana 56 A, 
tel. 34 363 93 32 

Bezpłatne konsultacje dietetyczne 
godz. 18.30 - 20.30
Miejsce: ul. B. Joselewicza 1/24
Organizator: Fundacja Akademia Zdrowia „Natura”, 
tel. 662 435 004, e-mail: jasmindiet@gmail.com
Wstęp wolny
 
Aleje – tu się dzieje!
Alternatywa Między Ścianami – godz. 20.00 
Spektakl „Wiech - Koń by się uśmiał” TEATRU WOJTKA 
KOWALSKIEGO 
Scena między Ratuszem i Odwachem

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

mailto:jasmindiet@gmail.com


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...” - 
współcześni malarze częstochowscy
„Częstochowianie. Mieszkańcy miasta na fotografii  
w latach 1845–1918”

Wystawy czasowe:
Ratusz
do 20 maja
„Gabinet wybitnych częstochowian. Leon Jelonek”
Wystawa przypominająca postać dyrektora Filharmonii 
Częstochowskiej w latach 1954 – 1971
„Malarstwo w zbiorach Muzeum Częstochowskiego”

12 maja
Udostępnienie wystawy „Podniebny punkt widzenia. 
Grenlandia i Islandia okiem paralotniarza” – wystawa fo-
tografii Tomasza Chrapka w cyklu „Pasje częstochowian…”

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

Wystawy czasowe:
„Ś.P. Ja – Janina Plucińska-Zembrzuska o sobie”
 
PAWILON WYSTAWOWY W PARKU IM. S. STASZICA
„Miejski Abstrakcjonizm” wystawa XXIX Pleneru Miejskiego 

20 maja
Otwarcie wystawy „Wielkie królestwa chrześcijańskie 
w Nubii” – godz. 18.00
Wystawa przygotowana przez Muzeum Częstochowskie  
i Muzeum Archeologiczne w Poznaniu
Wystawa ma na celu przybliżenie widzom wiedzy  
o historii, religii i kulturze Afryki północno-wschodniej  
w średniowieczu oraz wpływach płynących do tego  
regionu z obszaru Europy i Bizancjum. 

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

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

GALERIA PRZY UL. KATEDRALNEJ 8
„Żydzi Częstochowianie” 

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

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

GODZINY OTWARCIA MUZEUM
Wystawy czynne w okresie zimowym (październik – maj) 
wtorek, czwartek, piątek: 9.00-15.30, środa: 11.00-17.30 
sobota, niedziela: 11.00-17.00, poniedziałek: nieczynne
Muzeum Żydów Częstochowian, ul. Katedralna 8
wtorek, czwartek, piątek: 9.00-15.30, środa: 11.00-17.30
sobota, niedziela: 11.00-17.00 – wystawy czynne tylko w każdą 
pierwszą sobotę i niedzielę miesiąca, poniedziałek: nieczynne
Dom Poezji – Muzeum Haliny Poświatowskiej, ul. Jasnogórska 23
wtorek, czwartek, piątek: 9.00-15.30, środa: 11.00-17.30
sobota, niedziela: 11.00-17.00 – wystawy czynne tylko w każdą 
drugą sobotę i niedzielę miesiąca, poniedziałek: nieczynne
Rezerwat Archeologiczny, ul. Łukasińskiego 20
wtorek, środa, czwartek, piątek: 8.00-14.00
sobota, niedziela: 10.00-16.00 – wystawy czynne tylko w każdą 
trzecią sobotę i niedzielę miesiąca, poniedziałek: nieczynne

EDUKACJA
Ratusz
Bieżąca realizacja lekcji muzealnych z dziedziny historii, 
archeologii, etnografii, sztuki, przyrody.
Szczegóły: www.muzeumczestochowa.pl
Zapisy na lekcje muzealne: 504 757 502. Lekcja muzealna 
teoretyczna – 4 zł, warsztatowa (1,5 godz. ) - 5 zł od osoby (max. 
25 osób), opiekunowie - wstęp wolny

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

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

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

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

WAŻNIEJSZE
DANE TELEADRESOWEBIBLIOTEKA PUBLICZNA 

IM. DR. W. BIEGAŃSKIEGO
Dyskusyjny Klub Książki „STOP!Kartka” dla młodzieży 
Biblioteka Publiczna, Aleja Najświętszej Maryi Panny 22, 
tel. 34 360 56 28

PROPOZYCJE ZAJĘĆ BIBLIOTECZNYCH I SPOTKAŃ

„Bezpieczne Dziecko” – zajęcia dla uczniów szkół pod-
stawowych na podstawie książek Elżbiety Zubrzyckiej 
Filia nr 2, ul. Orlik-Rückemanna 35/37, tel. 34 360 14 54
„Poznajemy bibliotekę” - lekcje biblioteczne dla 
przedszkolaków oraz uczniów klas I-III szkół podstawowych; 
„Poranki z bajką w przedszkolu” - głośne czytanie przed-
szkolakom wybranych książek lub przedstawienie Kamishibai 
Filia nr 3, ul. Ułańska 1, tel. 34 369 70 72
„Pomaluj mój świat na kolorowo” - zajęcia plastyczne 
dla dzieci, malowanie przyniesionych tkanin (koszulek, 
toreb, obrusów); „Dzień Matki” - zajęcia literacko-
-plastyczne dla dzieci (6-12 lat); „Nauka jazdy” - zajęcia 
edukacyjno-plastyczne dla dzieci (6-9 lat). 
Filia nr 4, ul. Św. Barbary 32, tel. 34 360 61 15
„Z wizytą w bibliotece” – lekcja biblioteczna 
dla uczniów szkół podstawowych
Filia nr 7, Aleja Pokoju 16, tel. 34 323 27 26
„Lekcje biblioteczne” - lekcje dla przedszkolaków oraz 
uczniów klas I-III szkół podstawowych
Filia nr 8, ul. Księżycowa 2, tel. 34 361 43 27
„Teatrzyk Kamishibai” - zajęcia literackie dla dzieci 
Filia nr 8, ul. Księżycowa 2, tel. 34 361 43 27
„Spotkanie z biblioteką”, „Poznajemy katalogi biblio-
teczne” – lekcje biblioteczne dla uczniów szkół podstawo-
wych; „Czytajmy razem – Przedszkolaki w Bibliotece” 
– zajęcia literackie dla przedszkolaków
Filia nr 13, ul. Mireckiego 28, tel. 34 323 29 44
„Wycieczka do biblioteki” - dla przedszkolaków  
i uczniów szkól podstawowych; „Bajka na telefon” – 
możliwość zaproszenia bibliotekarza do przedszkola 
w celu przeczytania bajki oraz przeprowadzenia zajęć 
literacko-plastycznych lub literacko-ruchowych.
Oddział dla Dzieci i Młodzieży, Aleja Kościuszki 4, 
tel. 34 360 61 09
„Cztery pory roku” - audycja słowno-muzyczna oparta na 
muzyce A. Vivaldiego. Zajęcia dla zorganizowanych grup 
dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. 
Filia Muzyczna, Aleja Niepodległości 41, tel. 34 363 39 37

EDUKACJA GLOBALNA W BIBLIOTECE

Warsztaty:
„Podróże z Zogiem”, „Tosia odkrywa czekoladę” 
– dla dzieci (5 - 7 lat)
„Milla i woda”, „Rówieśnicy z Globalnego Południa” 
– dla dzieci ( 8-9 lat) 
„Kto na nas pracuje?”, „Dziel się sprawiedliwie” 
– dla dzieci (10-12 lat)
„Świat jest mały”, „Powiedz mi ile jesz, a powiem Ci 
skąd jesteś” – dla młodzieży (12 – 14 lat) 
„Świat na sprzedaż”, „Jemy, a kto płaci?” 
– dla młodzieży (14 do 17 lat)
„Globalna sieć powiązań”, „Prawa Człowieka” 
– dla młodzieży (16 – 19 lat) 
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 
przysmaki”, „Gorzko-słodki smak czekolady”,  
„Mój dzień - globalne zależności” 
Oddział dla Dzieci i Młodzieży, Aleja Kościuszki 4, 
tel. 34 360 61 09

BIBLIOTEKA DLA SENIORÓW

„Podstawy obsługi komputera dla seniorów” - zajęcia 
z podstaw obsługi komputera 
Filia nr 3, ul. Ułańska 1, tel. 34 369 70 72
„Internet? Prosta sprawa!” - indywidualne zajęcia dla 
zainteresowanych obsługą komputera 
Filia nr 7, Aleja Pokoju 16, tel. 34 323 27 26
Kurs komputerowy dla seniorów – prowadzenie: wolon-
tariusze OSL „Stare Miasto”. Zajęcia w grupach 3-4-osobo-
wych: w środy konsultacje w godzinach 16.15-17.00 oraz 
w piątki kurs podstawowy w godzinach 13.00-14.00.
Filia nr 18, ul. Nadrzeczna 46/48, tel. 34 360 61 10
„Komputeromania” - warsztaty komputerowe, szczególnie dla 
osób w wieku 50+ (patronat „Latarników Polski Cyfrowej”). 
Filia Muzyczna, Aleja Niepodległości 41, tel. 34 363 39 37

KONKURSY

„Biblioteka – sto lat!” - internetowy konkurs dla zainte-
resowanych, poświęcony historii Biblioteki Publicznej  
w Częstochowie. Co drugi miesiąc na stronie:  
www.biblioteka.czest.pl publikowana będzie zagadka  
z naprowadzającymi „multimedialnymi śladami”. 
Odpowiedzi można przesyłać na adres mailowy: 
filia13@biblioteka.czest.pl. Wśród autorów prawidłowych 
odpowiedzi zostaną wylosowane nagrody książkowe. 
Zaprasza: Biblioteka Publiczna, Filia nr 13, 
ul. Mireckiego 28, tel. 34 323 29 44
„Rodzina jak z książki” - konkurs na opowiadanie 
dla uczniów klas I-III oraz IV-VI szkoły podstawowej. 
Zadaniem uczestników jest opisanie ulubionego bohatera 
literackiego i jego rodziny z uzasadnieniem, dlaczego to 
właśnie oni zostali wybrani. Prace można składać w Filii  
nr 23 od 20 maja do 20 czerwca. Rozwiązanie konkursu  
23 czerwca o godzinie 16.00. Zaprasza: Biblioteka 
Publiczna, Filia nr 23, ul. Ludowa 58

WYSTAWY

„Wiersze dla wszystkich dzieci” - wystawa prac dzieci, 
opublikowanych w książce „Wiersze dla wszystkich dzieci” 
Filia nr 7, Aleja Pokoju 15/17
„W świecie przygód bohaterów Miry Jaworczakowej” 
- pokonkursowa wystawa prac plastycznych 
Filia nr 9, ul. Nowowiejskiego 15
„Książka bohaterem komiksu lub filmu” 
wystawa pokonkursowa 
Filia nr 10, ul. Michałowskiego 20
„Wystawa Intarsji” - wystawa M. Buszewskiego 
Filia nr 14, ul. Norwida 17/21
„Cymelia – nasze skarby biblioteczne” 
Biblioteka Główna, Aleja Najświętszej Maryi Panny 22

MIEJSKI 
DOM KULTURY
EDUKACJA KULTURALNA

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

- inne:
* zajęcia modelarskie / poniedziałek, środa, czwartek /
* zajęcia ceramiczne / wtorek, środa /
* zajęcia fotograficzne / środa /
Dorośli:
* zajęcia kroju i szycia / wtorek, środa, czwartek, piątek /
* zajęcia ceramiczne / wtorek, środa /
* gimnastyka relaksacyjna - joga / wtorek, czwartek, piątek /
* zajęcia fotograficzne / środa /
* zajęcia modelarskie / poniedziałek, środa, czwartek /
Działalność rekreacyjna
aqua – aerobik dla dorosłych / wtorek /
gimnastyka korekcyjna dla dzieci / poniedziałek - piątek /
kursy pływania – / sobota, niedziela /
 

MIEJSKI OŚRODEK 
SPORTU I REKREACJI
OFERTA ODPŁATNYCH ZAJĘĆ DLA SENIORÓW 60+:
„Gimnastyka w wodzie”
poniedziałki, godz. 13.30 – 14.15
wtorki, godz. 12.00 – 12.45
czwartki, godz. 12.00 – 12.45
„Zdrowy kręgosłup”
środy, godz. 10.30 – 11.30
„Callanetics”(sala):
poniedziałki, godz. 19.00 – 20.00 i 20.00 – 21.00
czwartki, godz. 19.00 – 20.00 i 20.00 – 21.00
Aerobic (sala):
poniedziałki, godz. 18.00 – 19.00
czwartki, godz. 18.00 – 19.00
Salsa (sala):
poniedziałki, godz. 17.00 – 18.00
czwartki, godz. 11.30 – 12.30
Pływalnia Kryta, Aleja Niepodległości 20/22
Zajęcia z instruktorami. Odpłatność zgodnie z cennikiem obowią-
zującym na Pływalni Krytej, 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 na bieżni i w siłowni – godz. 12.00 – 13.30
Miejski Stadion Lekkoatletyczny, ul. Dąbrowskiego 58/64
każda środa
Treningi tenisa stołowego – godz. 10.00 – 11.30
Sala Sportowa „Częstochowianka”, ul. Rejtana 7 C
każdy czwartek
Treningi ogólnorozwojowe z instruktorami 
godz. 9.30 i 10.30
Hala „Polonia” (prawy sektor), ul. Dekabrystów 43
Zajęcia nie odbywają się w dni wolne od pracy.

MUZEUM 
CZĘSTOCHOWSKIE
RATUSZ
Aleja Najświętszej Maryi Panny 45
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JASNE, ZE WYDARZENIA MAJA

„Ś.P. Ja” - Janina Plucińska-Zembrzuska o sobie 
to wystawa ukazująca twórczość nieprzeciętnej 
malarki, artystki – rodowitej częstochowianki 
w 30. rocznicę śmierci. Na ekspozycji znalazły 
się obrazy olejne, aluminiowe reliefy, kolaże, 
ryty na kliszach, rysunki piórkiem oraz cykle, 
w jaki układały się poszczególne prace: Moje 
epitafium, Golgoty, Macierzyństwo, Uścisk mi-
łości, Baby, Wariacje z rzeźb ludowych. Tytuł 
wystawy zaczerpnięty został z obrazu pocho-
dzącego z cyklu Moje epitafium, powstałego  
z potrzeby serca, z dręczącej artystkę myśli, że 
po śmierci nikt nie będzie pamiętał o niej i o 
jej twórczości.

miejsce: Galeria Dobrej Sztuki, 
Aleja Najświętszej Maryi Panny 47
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PAULINA SZCZUBIDŁO, PREZESKA STOWARZYSZENIA „PRZYBIJ PIĄTKĘ”

{ Z INNEJ PÓŁKI }

Maciek Skowronek
Zdjęcie zrobiłem podczas transmisji 

telewizyjnej meczu Polska – Szwajcaria 
na Euro 2016. Jako fan piłki nożnej 

z zapartym tchem śledziłem występy 
polskiej reprezentacji i nie byłem 

szczęśliwy, kiedy tata, 
fotoreporter, wyciągnął mnie 

na miejską strefę kibica na Placu 
Biegańskiego. Trudno jednocześnie 

fotografować chłodnym okiem reakcje 
fanów i oglądać mecz jako kibic. 

Ale kiedy Polacy zdobyli zwycięską 
bramkę i awansowali do ćwierćfinału Euro, 
a mnie  udało się uchwycić niesamowitą 

radość i emocje - nie żałowałem. 
Chociaż to nie to samo, bramki obejrzałem 

„na zimno” na powtórkach.

  KSIĄŻKA  

Marta Dymek
„Jadłonomia. 
Kuchnia roślinna 
– 100 przepisów 
nie tylko 

      dla wegan”
Zaczęło się od poszukiwań ciekawych 
przepisów w Internecie w ramach których 
trafiłam na bloga Marty jadłonomia.com. 
Chociaż jest tam mnóstwo kulinarnych 
informacji, mnie wciąż było mało. Książka, 
oprócz super ciekawych podpowiedzi 
dla wegan, zachwyca oprawą graficzną. 
Do każdego przepisu dołączone jest 
niezwykłe zdjęcie. Jak wyczytamy z bloga 
autorki: „książka została wydana w 2014 
roku, a w tym momencie doczekała się już 
siedmiu dodruków i została wyróżniona 
na EXPO 2015 obok najlepszego polskie-
go wzornictwa i rękodzieła”.

  FILM  

Charlie Ahearn
„Wild Style”
Film, który  
pokazuje,  
z czego składa 

się kultura hip hop. Moim zdaniem jest 
to jeden z obowiązkowych punktów na 
liście każdej osoby zainteresowanej tym 
tematem. Występują w nim prawdziwe 
legendy: Grandmaster Flash, Grand 
Wizard Theodore, Grandmaster Caz,  
The Cold Crush Brothers, The Chief  
Rocker Busy Bee, Double Trouble, 
Fantastic Freaks czy The Rock Steady 
Crew. Oglądając „Wild Style” możemy 
zobaczyć, jak wyglądały pierwsze wrzu-
ty, pojedynki freestylowe czy popisy 
bboys. Fani nazywają ten film „Hall  
of Fame” hip hopu. Chyba nie muszę 
Was bardziej przekonywać? 

  PŁYTA  
 
Bonobo
„Black Sands”
Album, który 
zachwycił 
mnie od 

pierwszego przesłuchania. Bonobo, 
czyli Simon Green, jest angielskim pro-
ducentem, kompozytorem, muzykiem  
i djem, łączącym w swoich produkcjach 
trip-hop, nowy jazz oraz downtempo. 
Do ostatniej chwili nie wiedziałam, 
którą płytę tego autora Wam zapropo-
nować. Polecam przyjrzeć się uważnie 
wszystkim jego produkcjom, ponieważ 
jestem przekonana, że każdy może coś 
dla siebie znaleźć w tej różnorodnej 
mieszance znakomitych dźwięków. 
„Black Sands” to płyta, od której zaczę-
łam przygodę z Bonobo, dlatego do 
niej mam największy sentyment.   

HISTORIA JEDNEJ FOTOGRAFII
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