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Kompleksowa modernizacja linii tramwa-
jowej, zakup taboru w postaci fabrycznie 
nowych ,,Twistów” oraz stworzenie Syste-
mu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej 
z 50 cyfrowymi tablicami – to realizowane 
właśnie, priorytetowe elementy programu 
,,Lepsza Komunikacja w Częstochowie”.

Trwająca budowa nowej linii tramwajowej  
w starym śladzie, między Rakowem a Półno-
cą (za 114 mln zł) oraz produkcja i dostawa  
10 nowoczesnych składów (kosztem 90 mln zł) 
to największy jak dotąd projekt tramwajowy  
w historii częstochowskiego MPK (dofinanso-
wany w ramach projektów europejskich). Wiel-
ka przebudowa linii tramwajowej rozpoczęła 
się od odcinka na Rakowie w ciągu alei Pokoju 
– prace potrwają tam do końca czerwca. Na-
stępnie ruszy kolejny etap inwestycji w postaci 
przebudowy zjazdów do zajezdni MPK w alei 
Niepodległości oraz prace w samej zajezdni.

Trwa produkcja nowych tramwajów dla 
Częstochowy. ,,Twisty” drugiej generacji 
będą jednymi z najnowocześniejszych tram-
wajów w Europie. Oprócz szerokiej palety 
udogodnień jezdnych, będą wyposażone 
w pełną klimatyzację, monitoring, cyfrową 
informację dla podróżujących czy bileto-
maty. Po dostawie 10 nowych tramwajów 
(przyjadą do Częstochowy pod koniec tego 
roku i na początku przyszłego) w naszym 
taborze tramwajowym będą dominować 
nowoczesne pojazdy – uzupełnią jeżdżące 
od kilku lat składy pierwszej serii ,,Twistów”. 
Miasto zdobyło na te inwestycje 144 mln zł 
unijnego dofinansowania, a wartość obu 
tramwajowych projektów to 204 mln zł. 
Nasza komunikacja miejska powinna stawać się 
coraz atrakcyjniejszą alternatywą dla prywat-
nych środków transportu – mówi prezydent 
miasta Krzysztof Matyjaszczyk. – Wygoda jaz-
dy w nowoczesnych wagonach tramwajowych, 

po odnowionych torach to istotna zachęta. 
Tramwaje będą szybsze, traktowane w ruchu 
miejskim priorytetowo, a dzięki przebudowie ist-
niejących peronów i budowie nowych – bardziej 
dostępne. Komfort i bezpieczeństwo podróży 
mają być większe niż kiedykolwiek wcześniej.
Miejski Zarząd Dróg i Transportu nadzoruje 
także zadanie związane z wyprodukowaniem 
i instalacją zintegrowanego Systemu Dyna-
micznej Informacji Pasażerskiej. Na system 
złoży się 50 cyfrowych tablic przy 47 naj-
ważniejszych przystankach autobusowych  
i tramwajowych – pozostałe 3 zostaną zamon-
towane przy centrach przesiadkowych po 
zakończeniu ich budowy. Będą informować 
o rzeczywistym czasie przyjazdu i odjazdu 
pojazdów oraz ewentualnych utrudnieniach 
w ruchu. System zacznie działać już z końcem 
2019 roku, a jego uruchomienie poprzedzi in-
stalacja słupków konstrukcyjnych i testy. War-
tość tej inwestycji wynosi ponad 3,6 mln zł.
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Budowa nowego bloku komunalnego na 65 
mieszkań u zbiegu ulic: Sobieskiego, Puła-
skiego i Focha jest już niemal na finiszu. Na 
inwestycję o wartości 8,2 mln zł miastu udało 
się uzyskać 2,6 mln zł dofinansowania z Ban-
ku Gospodarstwa Krajowego.

Czterokondygnacyjny blok stanął dłuższą ele-
wacją wzdłuż ulicy Pułaskiego, choć jego adre-
sem będzie Focha 80.   Ma powierzchnię zabudo-
wy 1 127 m², powierzchnię użytkową - 3 449 m², 
 a kubaturę - 14 843 m³. W trzech klatkach scho-
dowych powstało 65 mieszkań komunalnych 
(w tym dwa chronione), z czego 34 to mieszka-
nia typu M-2, a 31 typu M-3. Wszystkie miesz-

kania na parterze budynku będą dostępne dla 
osób niepełnosprawnych.
W budynku zaplanowano też m.in. 3 po-
mieszczenia dla wózków i rowerów, a także 
3 pomieszczenia techniczne. Ogrzewanie  
i ciepła woda użytkowa będą pocho-
dzić z miejskiej sieci ciepłowniczej. Do 
bloku poprowadzą dwa zjazdy. Powsta-
je przy nim 61 miejsc postojowych,  
w tym dla kierowców niepełnosprawnych,  
a także oświetlenie uliczne. Pomiędzy budyn-
kiem a parkingami, po stronie południowej 
zlokalizowana zostanie pochylnia dla osób 
niepełnosprawnych. Powstaje też plac go-
spodarczy oraz wiata, która pomieści sześć 

kontenerów na odpady. Teren wokół bloku 
uzyska nową zieleń w postaci krzewów liścia-
stych i iglastych, nowe trawniki, a także ławki 
z oparciem oraz betonowe kosze na śmieci. 

Roboty rozpoczęły się w lutym 2018 roku. 
Inwestycja ma wartość 8,2 mln zł, przy czym 
2,6 mln zł dofinansowania udało się miastu 
zdobyć z Banku Gospodarstwa Krajowego, 
ze środków Funduszu Dopłat, w ramach rzą-
dowego programu wsparcia budownictwa 
socjalnego. Zadanie jest realizowane zgodnie  
z harmonogramem, więc pierwsi lokatorzy 
będą mogli wprowadzić się do nowych miesz-
kań jeszcze tego lata. 

BLOK KOMUNALNY PRAWIE GOTOWY 
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Często się mówi, że demokracja na poziomie krajowym – a także glo-
balnym – niedomaga. Za to ma się lepiej tam, gdzie toczy się na co 
dzień nasze życie – w mieście, gminie, samorządzie. I tak rzeczywiście 
jest. Pokazuje to codzienna praktyka, którą sam obserwuję. O demo-
krację na tym najniższym poziomie dbają same mieszkanki i miesz-
kańcy, angażując się w zmiany w swoim otoczeniu poprzez Budżet 
Obywatelski, inicjatywę lokalną, włączając się w życie dzielnic, czy 
działając w stowarzyszeniach. Demokracji ,,na dole” chcą więc sami 
ludzie, ale władze samorządowe mają tu ważną rolę do odegrania 
– powinny ją promować i wspierać. Demokracja to nie tylko współ-
decydowanie o naszych własnych sprawach. To także różnorodność 
poglądów, postaw, ocen, orientacji światopoglądowych. I możliwość 
ich nieskrępowanego, pokojowego manifestowania. W demokracji 
wprawdzie jakaś strona ma w danym momencie przewagę – wyraża-
jącą się choćby w zwycięstwie wyborczym, ale zasadą powinno być 
traktowanie wszystkich pozostałych stron z szacunkiem i zapewnie-
nie im swobodnego działania. Na to, jak ta zasada realizowana jest na 
poziomie państwa, samorząd ma wpływ bardzo ograniczony. Ma jed-
nak ogromny wpływ na to, czy lokalna wspólnota – choćby miasto – 
jest taką otwartą przestrzenią wyrażania różnych poglądów, czy nie.  

Bardzo zależy mi na tym, aby nasze miasto dawało możliwość mani-
festowania wszystkim, którzy chcą robić to w sposób pokojowy i po-
zbawiony agresji. Niedawno taką swobodę demonstrowania miasto 
zobowiązane było zapewnić podczas drugiego częstochowskiego 
Marszu Równości, któremu towarzyszyły także zgromadzenia osób  
o poglądach innych niż poglądy jego uczestniczek i uczestników. We 
wspólnej przestrzeni zawsze są ci, którzy prezentują poglądy i war-
tości zupełnie różne od naszych. Dziękuję wszystkim, którzy tego 
dnia demonstrowali pokojowo. Dbającym o bezpieczeństwo służ-

bom miałem już okazję podziękować – zwłaszcza Policji. Gdy ludzie 
chcą demonstrować i manifestować swoje poglądy, rolą samorządu 
jest stworzenie im takiej możliwości zgodnie z literą prawa, zapisami 
Konstytucji i obowiązującymi urzędników procedurami i wymogami. 
Tak też się stało. Jeśli tylko zamiar pokojowego wyrażania swoich, 
mieszczących się w granicach prawa przekonań zostanie zgłoszony 
miejskim urzędnikom, a konieczne formalności dopełnione, władze 
Częstochowy będą umożliwiać swobodne zgromadzenia wszystkim. 
Miasto jest dla każdego, kto chce z tego prawa korzystać. Dzięki temu 
demokracja, z całą jej różnorodnością, ma się u nas dobrze. I mam 
nadzieję, że nadal tak będzie.  

Poglądy mamy chyba wszyscy. Mniej lub bardziej określone, lepiej 
lub gorzej przemyślane, czasem w bardzo gorących, kontrowersyj-
nych kwestiach. Samorządowiec te poglądy często odkłada nieco na 
bok, bo w jego misji – bardzo w to wierzę – nie one są najważniej-
sze. Tym, co naprawdę istotne, jest tworzenie ,,miejskiej wspólnocie” 
jak najlepszych warunków do życia – czasem czysto materialnych,  
a czasami takich, które już nie tak łatwo uchwycić… Chodzi tu także  
o tworzenie warunków dla rozwoju lokalnej demokracji, swobody 
wypowiedzi, różnorodności i równego traktowania ludzi różnych 
przekonań, wyznań czy kultur... Trzeba o te wartości dbać konse-
kwentnie, przy zachowaniu szacunku do wszystkich, którzy tę róż-
norodność współtworzą. Bo tolerancja i wzajemny szacunek to taka 
postawa, która przy wszystkich naszych odmiennościach powinna 
nas łączyć.

   Pozdrawiam serdecznie
Krzysztof Matyjaszczyk

Prezydent Miasta Częstochowy

PYTAMY PREZYDENTA 

...O MIASTO OTWARTE 
NA RÓŻNE POGLĄDY 
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Urząd Miasta Częstochowy nie kontak-
tuje się z mieszkankami i mieszkańcami  
w celu uzyskania informacji osobistych lub 
o posiadanych nieruchomościach za po-
średnictwem poczty elektronicznej, telefo-
nu czy też kanałów w mediach społeczno-
ściowych. W związku z sygnałami o próbach 
takiego wyłudzania informacji lub płatno-
ści – apelujemy: uważajmy na oszustów. 

Przypominamy, że Urząd Miasta nigdy nie 
dzwoni, aby zażądać natychmiastowej płatno-
ści przy użyciu konkretnej metody płatności, 
takiej jak karta debetowa i kredytowa, strona 
internetowa, karta podarunkowa lub przelew 

bankowy.
Najpierw wysyła decyzję podatkową a w przy-
padku upływu terminu płatności - upomnie-
nie.
Urząd Miasta Częstochowy nie pyta przez te-
lefon o numery kart kredytowych lub debeto-
wych czy inne poufne dane osobowe oraz nie 
żąda płacenia podatków i opłat lokalnych bez 
możliwości zadawania pytań lub odwoływania 
się od decyzji. Każdy podatnik jest zawsze in-
formowany o swoich prawach.
Dlatego zwracajmy uwagę na fałszywe  
e-maile, udające oficjalne komunikaty, których 
nadawcy stosują różne zachęty do otwierania 
załączników wysyłanych w wiadomościach 

poczty elektronicznej. Pragniemy ostrzec, że 
takie załączniki mogą zawierać złośliwe opro-
gramowanie szpiegujące oraz inne wirusy  
i trojany, które mogą uszkodzić lub zniszczyć 
komputer.
Jeśli mają Państwo wątpliwości związane  
z podatkiem od nieruchomości czy też opłatą 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 
prosimy o bezpośredni kontakt z Urzędem 
Miasta Częstochowy, telefonicznie - poprzez 
centralę (nr tel. 34 37 07 100) lub kontakt  
z merytorycznym wydziałem UM, ewentualnie 
kierowanie zapytań na oficjalne adresy poczty 
elektronicznej Urzędu Miasta Częstochowy  
(w tym: info@czestochowa.um.gov.pl). 

URZĄD MIASTA OSTRZEGA – UWAŻAJMY NA OSZUSTÓW!

O standardy uwzględniające szczególne po-
trzeby tej grupy opierać się będą wkrótce 
wszystkie projekty i inwestycje realizowane 
przez jednostki samorządowe w Częstocho-
wie. Do końca wakacji potrwają konsultacje, 
których celem będzie zgłaszanie uwag i opi-
nii do wytycznych opracowanych w Miej-
skim Zarządzie Dróg i Transportu.  

W rozmaitych działaniach zgodnych z ideą 
programu ,,Kierunek przyjazna Częstochowa” 
miasto zabiega o poprawę jakości życia różnych 
grup mieszkanek i mieszkańców. Uwzględnia 
zwłaszcza potrzeby tych, którzy z różnych przy-
czyn – okresowo lub trwale - nie mogą cieszyć 
się pełnym komfortem życia. Samorząd jest 
szczególnie świadomy potrzeb osób z niepeł-
nosprawnościami. Rozeznanie w ich sytuacji 
pomaga uzyskać m.in. współpraca z sektorem 
pozarządowym, działania pełnomocniczki Pre-
zydenta Miasta Częstochowy do spraw Osób 
Niepełnosprawnych oraz społecznego rzeczni-
ka osób z niepełnosprawnościami. Gromadzo-
na wiedza o oczekiwaniach tej grupy inspiruje 
samorząd do przekształcania zgodnie z ich po-
trzebami miejskiej przestrzeni – ciągów komu-
nikacyjnych, dróg, urzędów, instytucji samorzą-
dowych czy szkół. 
Teraz przyszedł czas, aby te działania oprzeć 
na standardach wskazanych w opracowaniu 
przygotowanym m.in. z inicjatywy społecznego 
rzecznika osób z niepełnosprawnościami Toma-
sza Tyla przez Miejski Zarząd Dróg i Transportu.
Nowe standardy wprowadzone będą w drodze 
zarządzenia – w ten sposób staną się lokalnym 
prawem. Projektując nowe inwestycje, trzeba się 

będzie do nich stosować – zapowiada prezydent 
Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk. – Liczymy, 
że dzięki stosowaniu tych norm Częstochowa bę-
dzie miała bardziej przyjazną i bezpieczną prze-
strzeń dla osób z niepełnosprawnościami. 
Dzięki wdrożeniu wytycznych przestrzeń pu-
bliczna ma być jeszcze bardziej otwarta i kom-
fortowa dla tych, które ze względu na różne 
ograniczenia mogą mieć trudności ze swobod-
nym poruszaniem się. 
Dlatego właśnie MZDiT przygotowało opraco-
wanie, które precyzyjnie określa, w jaki sposób 
projektować przestrzeń tak, by w maksymalny 
sposób zwiększyć jej użyteczność dla wszystkich.
Projekt zarządzenia jest już przygotowany. 

Załącznikiem do niego będą ,,Wytyczne do 
projektowania przestrzeni publicznej w celu 
likwidacji barier architektonicznych”. Obejmują 
łącznie dwanaście obszarów, w których można 
napotkać ograniczenia – począwszy od pokryw 
studzienek kanalizacyjnych, przez poręcze, 
po parkingi, przejścia dla pieszych, przystan-
ki tramwajowe i autobusowe czy organizację 
przestrzeni komunikacyjnej. Wytyczne będą do-
tyczyć działań, prac i zadań wszystkich komórek 
organizacyjnych Urzędu Miasta, miejskich jed-
nostek, instytucji i podmiotów działających na 
ich zlecenie. Podczas projektowania i realizacji 
inwestycji związanych z przestrzenią publiczną 
wszystkie te podmioty będą musiały brać je 
pod uwagę.  
Jednym z przykładów są pasy dotykowe dla osób 
niedowidzących lub niewidomych wzdłuż przy-
stanków komunikacji miejskiej - autobusowych  
i tramwajowych. Do tej pory nie ma ustawowe-
go obowiązku stosowania takich rozwiązań, ale  
w Częstochowie – w ramach przyjętych standar-
dów - chcemy to projektować i realizować– mówi 
Tomasz Tyl.
Nad poprawną realizacją założeń będzie czuwał 
MZDiT – jako jednostka zajmująca się rozwiąza-
niami komunikacyjno-drogowymi. Wdrażanie 
zapisów będzie też monitorowane przez społecz-
nego rzecznika osób z niepełnosprawnościami.
Podpisanie prezydenckiego zarządzenia po-
przedzą ponadto otwarte konsultacje – insty-
tucje, organizacje i stowarzyszenia działające 
na rzecz osób z niepełnosprawnościami, a także 
osoby prywatne będą mogły zgłaszać swoje su-
gestie, uwagi i opinie MZDiT bądź społecznemu 
rzecznikowi.

MIEJSKA PRZESTRZEŃ DLA OSÓB 
Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI
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Kiedy Andrzej Tomczyk, wychowawca z raciborskiego zakładu popraw-
czego i schroniska dla nieletnich, zainicjował ten projekt, nie miał poję-
cia, jakiego rozmachu nabierze on w ciągu kilku tygodni. Liczyliśmy na 
10-20 rowerów, które nasi chłopcy mogliby wyremontować i przekazać do 
domu dziecka – opowiada pedagog. Zamieścił informację na Facebo-
oku, a tę udostępniali sobie kolejni internauci. Odzew przekroczył naj-
śmielsze oczekiwania - po dwóch tygodniach było już kilkaset zgłoszeń 
z całej Polski, od Szczecina, przez Warszawę po Tatry, od osób chętnych, 
by oddać rowery.

Tym z najdalszych zakątków kraju organizatorzy byli zmuszeni odmó-
wić, przynajmniej chwilowo. W  bliżej położonych miastach postano-
wili natomiast zrobić zbiórkę. Tym bardziej, że do pomocy zgłosili się 
mieszkający tam dawni wychowankowie ośrodka. Rowery naprawia 
kilkuosobowa grupa chłopaków z  zakładu poprawczego. Mają masę 
frajdy z tego, że robią coś dobrego dla dzieciaków. Niektóre jednośla-
dy wystarczy wyczyścić i nasmarować, inne wymagają poważniejszej 
ingerencji. Rowery, których nie da się naprawić, są wykorzystywane na 
części lub trafią na akcję „Złomiada”, wspierającą chłopca chorującego 
na stwardnienie rozsiane.

Ekipa #RowerToPower  z powodzeniem przeprowadziła już 7 zbiórek 
w  Rybniku, Gliwicach, Raciborzu oraz odebrała indywidualnie blisko 
200 rowerów. Kolejna  zbiórka odbędzie się  we współpracy  z hipermar-
ketem  Auchan Częstochowa Poczesna. Już 13 lipca,  w  wyznaczonym  
miejscu  na parkingu  w godzinach 8.00 – 18.00.  Rowery ze zbiórki po 
renowacji  trafią m.in. do podopiecznych Stowarzyszenia Opieki Hospi-
cyjnej Ziemi Częstochowskiej, Stowarzyszenia Pomocy Osobom z  Au-
tyzmem, Domów Dziecka współpracujących z Auchan oraz do wszyst-
kich potrzebujących instytucji, które zgłoszą się do  Dyrekcji Auchan 
Częstochowa Poczesna po zakończonej akcji.

Zasada akcji #RowerToPower jest prosta, każdy, kto 
ma niepotrzebne rowery, może przekazać je do  
Zakładu Poprawczego w Raciborzu. Jego wy-
chowankowie odnawiają je i przekazują tym, dla 
których są one bezcenne. Inicjatywa zatacza coraz 
szersze kręgi, a w lipcu będą mogli się w nią włą-
czyć częstochowianki i częstochowianie.  

ROWERTOPOWER 

NA SPACER Z KIJKAMI
Myślisz o aktywności fizycznej, ale bieganie czy jazda na rowerze wydają ci się zbyt wycieńczające? 

To może spacer? Najlepiej z kijkami. Tym bardziej, że, jak się okazuje - 
to bardzo zdrowa technika chodzenia.

Nordic walking został wymyślo-
ny w  Finlandii jako całoroczny 
trening dla narciarzy biegowych, 
chcących ćwiczyć bez względu na 
pogodę i porę roku. Choć początki 
sięgają lat 20. XX wieku, to dopie-
ro w 1997 roku Marko Kantaneva 
- uznawany za ojca nordic walking 
- opisał tego rodzaju aktywność. 
Z kolei sama nazwa techniki poja-
wiła się w użyciu na przełomie XX 
i XXI wieku.
„Chodzenie z  kijkami” powstało 
jako wynik wieloletnich obserwa-
cji i  badań. I  mimo że - jak pisze 
Kantaneva - to nic innego jak „bar-
dziej rozbudowane chodzenie, 
gdzie do odpychania się używane 
są również ręce”, to różni się znacz-
nie od zwykłego spacerowania 
- przede wszystkim stopniem za-
angażowania ciała i zdrowotnymi 
korzyściami.
Nordic walking stawia nam większe 
wymagania, a używane w nim spe-
cjalne kijki uruchamiają znacznie 
więcej partii mięśniowych, zwłasz-
cza w górnych częściach ciała, niż to 
jest w przypadku zwykłego marszu. 
Ta technika odciąża nasze stawy 
i  pozytywnie wpływa na przykład 

na układ oddechowy czy układ 
krążenia. To jest niezwykle istotne 
– mówi Michał Zarębski, fizjote-
rapeuta i  założyciel Centrum Fi-
zjoterapii i Sportu „Jest Lepiej”, or-
ganizator Otwartych Mistrzostw 
Częstochowy Nordic Walking.
Ze względu na prostotę i uniwer-
salność nordic walking poleca się 
właściwie wszystkim, bez wzglę-
du na wiek, płeć czy kondycję 
fizyczną. Spacerować można nie-
mal w  każdym terenie i  o  każdej 
porze roku. Ryzyko kontuzji jest 
niewielkie, bo kijki zapewniają 
poczucie bezpieczeństwa i  po-
prawiają równowagę. Dlatego - 
jak przekonują eksperci - również 
osoby starsze lub osoby narzeka-
jące na dolegliwości reumatycz-
ne bez obaw mogą spróbować. 
Choć oczywiście należy pamiętać 
o  konsultacji lekarskiej, jeśli nie 
mamy co do tego pewności.
Żeby ruszyć w drogę, nie potrzeba 
wysoce profesjonalnego czy dro-
giego sprzętu. Wystarczą wygod-
ne buty i  specjalne kije, które od 
tych zwykłych różnią się uchwy-
tami i  sposobem mocowania 
dłoni. Warto również zaczerpnąć 

informacje od instruktora, który 
nie tylko dostosuje formę trenin-
gu, ale pomoże też dobrać kijki. 
Najważniejsze jednak są właściwa 
technika, determinacja i  regular-
ność ćwiczeń.
Eksperci wymieniają niekończącą 
się listę zalet tego typu spacero-
wania. Według danych przedsta-
wianych przez Polskie Stowarzy-
szenie Nordic Walking czy Polską 
Federację Nordic Walking, przy 
odpowiednim sposobie chodze-
nia możemy zaangażować do 90 
procent wszystkich mięśni, odcią-
żyć stawy kolanowe, biodrowe czy 
odcinek lędźwiowy kręgosłupa, 
poprawić równowagę i  koordy-
nację ruchów. Ponadto obniżamy 
poziomy stresu lub wyczerpania, 
co ma wymierną korzyść także dla 
naszego psychicznego samopo-
czucia.
Popularność nordic walking 
sprawia dodatkowo, że możemy 
poznawać innych miłośników 
spacerowania z  kijkami i  wspól-
nie przemierzać ulubione trasy. 
W Częstochowie działa np. Funda-
cja Jest Lepiej, zrzeszająca instruk-
torów nordic walking, a działająca 

w  jej ramach sekcja Nordic Team 
Częstochowa skupia ponadto 
dużą grupę zawodników startu-
jących w najbardziej prestiżowych 
zawodach, m.in. Pucharze Polski 
czy też organizowanych przez fun-
dację Otwartych Mistrzostwach 
Częstochowy Nordic Walking, 
których piąta edycja odbyła się na 
początku czerwca tego roku.
Nordic walking cieszy się w naszym 
mieście ogromnym zainteresowa-
niem – dodaje Zarębski. – Na przy-
kład na nasze czwartkowe treningi 
w  Lesie Aniołowskim - dofinanso-
wane ze środków Urzędu Miasta 
Częstochowy - przychodzi średnio 
po 40 osób, a podczas ostatniej edy-
cji mistrzostw na starcie pojawiło się 
215 zawodników, łącznie z dziećmi. 
Można więc powiedzieć, że Często-
chowa „nordikiem” stoi.
Zatem osoby chcące aktywnie 
iść przez życie techniką nordic 
walking, mogą nie tylko znaleźć 
kogoś, kto wprowadzi je w sztukę 
chodzenia z  kijkami, ale również 
potowarzyszy na atrakcyjnych 
pieszych szlakach, których w Czę-
stochowie nie brakuje.                

mw

Częstochowa podejmuje szereg inicjatyw na rzecz dziecka i  rodziny. 
Jedną z  nich jest powołany na mocy zarządzenia prezydenta miasta 
lokalny program aktywizujący Karta ,,Rodzina+”. Przeznaczony jest dla 
rodzin wielodzietnych i zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka 
i placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego. W ramach 
programu świadczone są – po obniżonych cenach – rozmaite usługi, 
w tym gastronomiczne, transportowe, edukacyjne, informatyczne, kul-
turalne czy sportowo-rekreacyjne. Program oferuje też dostęp do ba-
dań i zabiegów nierefundowanych oraz sprzętu rehabilitacyjnego.
 
W  Częstochowie funkcjonują 22 placówki wsparcia dzienne-
go - w  tym 5 socjoterapeutycznych - których zadaniem jest pro-
wadzenie działalności opiekuńczo-wychowawczej na rzecz dzie-
ci i  młodzieży z  rodzin przeżywających trudności w  wypełnianiu 
swoich funkcji, zagrożonych wykluczeniem społecznym, dysfunk-
cyjnych, niepełnych czy wielodzietnych. Działalność placówek ma 
też na celu ograniczenie zachowań niepożądanych wśród dzieci 
i  młodzieży, a  także organizowanie indywidualnej terapii pedago-
gicznej oraz pomocy w  nauce na różnych szczeblach kształcenia. 
 
W maju 2014 r. zawarto porozumienie „Częstochowa dla rodziny”, które 
służy wspieraniu rodzin, dzieci oraz poprawie funkcjonowania tych naj-
bardziej zagrożonych wykluczeniem społecznym. Jego elementem jest 
program stypendialny „Spełniamy marzenia”.
 
Przyjęty został też program wspierania rodziny i rozwoju pieczy zastęp-
czej Miasta Częstochowy na lata 2018-2020. W  Częstochowie działa 
Miejska Rada Rodziców Zastępczych, reprezentująca także rodziców 
prowadzących rodzinne domy dziecka. Powołano również Zespół dzia-
łający na rzecz promocji rodzicielstwa zastępczego.
 
Stowarzyszenie na rzecz pomocy dziecku i rodzinie „Dla Rodziny” pro-
wadzi Częstochowskie Centrum Wsparcia Rodziny jako zadanie zlecone 
przez miasto. Centrum promuje rodzicielstwo zastępcze, organizuje 
warsztaty i  konferencje, służy wzmacnianiu roli i  funkcji rodziny oraz 
rozwijaniu kompetencji opiekuńczo-wychowawczych rodziców.
 
Częstochowa była też przez dwa lata miejscem realizacji projektu „Czę-
stochowski parasol pieczy zastępczej”, dofinansowanego ze środków 
UE. Projekt koncentrował się m.in. na minimalizowaniu negatywnych 
skutków umieszczania dzieci poza rodziną naturalną, reintegracji dzieci 
pozostających pod instytucjonalną opieką zastępczą oraz przysposo-
bieniu wychowanków do samodzielnego funkcjonowania w  społe-
czeństwie.

Statuetkę przyznał Częstochowie śląski oddział regionalny Towarzy-
stwa Przyjaciół Dzieci. 

Częstochowa została wyróżniona statuetką 
Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Nasze miasto 

zostało docenione za swoje działania na rzecz 
najmłodszych mieszkanek i mieszkańców. 

MIASTO
PRZYJAZNE
DZIECIOM
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21 lipca odbędzie się już 
II edycja jednej z najwięk-

szych i najciekawszych imprez 
sportowych w naszym mieście 

- Częstochowa Triathlon. W tym 
roku do prawdziwej próby cha-

rakterów, sprawdzianu umiejętno-
ści i wytrzymałości na trasach 

pływackiej, rowerowej i biegowej, 
może przystąpić nawet 

400 zawodniczek i zawodników. 
Honorowy patronat nad zawoda-

mi sprawuje prezydent 
Częstochowy, Krzysztof 

Matyjaszczyk.

Bardzo cieszymy się, że zmagania triathlonowe, 
odbywające się w bezpośrednim sąsiedztwie 
Jasnej Góry, cieszą się coraz większym zaintere-
sowaniem środowiska sportowego – przyznaje 
Kajetan Leszczyński, jeden z organizatorów im-
prezy, na co dzień prowadzący wspólnie z Ja-
kubem Goliniewskim Triathlon Training Center. 
Triathlon w Częstochowie ma od lat świetne 
tradycje. Ewa Dederko i Maria Cześnik, repre-
zentując barwy Kmicica Częstochowa, uczest-
niczyły przecież w igrzyskach olimpijskich. Ale 
oprócz wymiaru profesjonalnego sport ten ma 
także wymiar stricte amatorski. Bo triathlon, 
podobnie jak biegowe maratony, stał się nie-
słychanie modny.
W częstochowskich zawodach rozgrywane bę-
dzie współzawodnictwo na dwóch dystansach 
– 1/4 Ironmana (950 m pływania, 45 km jazdy 
na rowerze i 10,5 km biegu) oraz 1/8 Ironma-
na (475 m pływania, 22,5 km jazdy na rowerze, 
5,25 km biegu). Trasa będzie bardzo podobna 
do tej ubiegłorocznej z metą na środkowym 
pasażu popularnego i zmodernizowanego 
niedawno akwenu Bałtyk. Tam też rozegrane 
zostaną dwie konkurencje – pływacka i biego-

wa. Tylko podczas wyścigu kolarskiego uczest-
nicy „zapuszczą się” w stronę podczęstochow-
skiego Olsztyna.
Suma nagród, o które powalczą profesjonaliści 
to aż 30 tys. zł. Na amatorów (w grupie kobiet 
i mężczyzn będzie po osiem kategorii wieko-
wych) czekają atrakcyjne upominki rzeczo-
we. Część startujących będzie też rywalizowała  
w konkurencji sztafet. W ubiegłym roku formuła 
ta sprawdziła się, dlatego postanowiliśmy konty-
nuować ją również w tym – dodaje Leszczyński.
Zawody są tak sprofilowane, że preferować 
będą specjalistów rywalizujących na krótszych 
tzw. sprinterskich dystansach. W 2018 roku  
w częstochowskim triathlonie rządzili Łukasz 
Kalaszczyński oraz Ewa Bugdoł. I w tym roku 
należeć będą oni do głównych faworytów do 
końcowego zwycięstwa. W przypadku Ewy był 
to jeden ze sprawdzianów w sezonie. Na dodatek 
przyjechała do Częstochowy, bo zdobywa tytuły 
dla miejscowego Kmicica. Bugdoł to zawodnicz-
ka niezwykle utytułowana, z bagażem sukcesów 
na koncie. Liczymy, że w tym roku też się u nas 
pojawi  - tłumaczy Leszczyński.
W imprezie Częstochowa Triathlon w szranki ry-

II CZĘSTOCHOWA TRIATHLON
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DUETY
DO METY

14 lipca na obiekcie przy ul. Starzyń-
skiego 10 A, w częstochowskiej dziel-
nicy Północ, rozegrany zostanie je-
den z trzech turniejów nieoficjalnych 
mistrzostw świata w speedrowerze,  
w konkurencji par, pod nazwą Best 
Pairs. Tym razem w szranki rywaliza-
cji wcale nie staną duety narodowe. 
Zawodnicy otrzymali bowiem pełną 
dowolność w zestawianiu ekip, które 
powalczą o cenne nagrody.

Impreza po raz pierwszy w historii naszej 
dyscypliny ma bowiem charakter komer-
cyjny. I dlatego mam nadzieję, że walka 
o zaszczyty i nagrody będzie wyjątko-
wo zacięta – tłumaczy Janusz Danek, 
od lat tworzący historię speedrowera  
w Częstochowie. Gospodarzem pierw-
szego turnieju była Zielona Góra. 
Ostatni zaplanowano na październik  
w Świętochłowicach. To wówczas zosta-
nie wyłoniony mistrzowski duet w tej 
dyscyplinie sportu w 2019 roku.

Częstochowskie zmagania połączone 
zostaną z odsłonięciem monumentu 
wieńczącego jubileusz 25-lecia działal-
ności żużlowego Speedway Fan Clubu.  
Ćwierć wieku temu powołali go trzej 
sympatycy częstochowskiego Włóknia-
rza: Jerzy Świeboda, Jerzy Rychlewicz  
i wspomniany Janusz Danek. Byli-
śmy fanami żużla, zespołu Włókniarz  
i chcieliśmy zorganizować środowi-
sko, które będzie nie tylko kibicowa-
ło naszej drużynie, ale obejdzie te 
wszystkie negatywne zjawiska zwią-
zane z dopingiem, uczestnictwem  
w meczach wyjazdowych. Mówiąc  
wprost, bez owijania w bawełnę:  posta- 
nowiliśmy wyplenić chamstwo ze sta-
dionów żużlowych, ten zalew nienawi-
ści, mogący dotknąć żużel. Patrząc na 
to wszystko z pewnej perspektywy cza-
sowej, myślę, że nam się to udało. Może 
nie w całości, ale na pewno częściowo – 
przekonuje Janusz Danek.

Autorem monumentu, który powsta-
nie tuż przy obiekcie speedrowero-
wym, jest znany artysta plastyk Mariusz 
Chrząstek, który już nie raz dostarczał 
dzieł na potrzeby czarnego sportu.     az

SPORT

walizacji z powodzeniem stają także znani czę-
stochowianie, w tym przedstawiciele lokalnego 
samorządu. Przed rokiem  prawdziwy bój z tru-
dami trasy zafundowali sobie m.in. radni Łukasz 
Banaś oraz Łukasz Kot. Ten ostatni, obecnie  
w randze wiceprzewodniczącego Rady Miasta, 
mocno wspiera organizatorów triathlonowych 
zmagań i sam szlifuje formę. Satysfakcja z ukoń-
czenia triathlonu jest ogromna. Atmosfera pod-
czas trwania imprezy wspaniała. Nie ma tu żad-
nej zawiści. Wszyscy kibicują, żebyś wypadł jak 
najlepiej. A to niesie, gdy przychodzą trudniejsze 
chwile. Walczysz przecież sam ze sobą, walczysz 
właściwie przez cały czas. Teraz tak po cichu ma-
rzę, by poprawić swoje ubiegłoroczne osiągnięcie 
o jakieś 10 minut. Wtedy ukończyłem zawody  
z czasem w okolicach 3 godzin. Jestem pełen wia-
ry, że się uda  – opowiada Kot, który, by zaliczyć 
dwa treningi pływackie w tygodniu, wstaje  
o 5 rano, by godzinę później pokonywać pierw-
sze metry na pływalni.
Liczba triathlonowych amatorów, takich jak 
wiceprzewodniczący Kot, jest w Częstocho-
wie coraz większa. Regularnie realizują oni 

program treningowy przygotowany przez 
specjalistów reprezentujących m.in. Triathlon 
Training Center.
Przed startem w tegorocznej imprezie organi-
zatorzy przygotowują również treningi otwar-
te dla wszystkich zainteresowanych. Tydzień 
przed zawodami, na częstochowskim Bałtyku 
będzie można wziąć udział w rekonesansie 
trasy. Myślimy, że szczególnie mieszkańcy Czę-
stochowy i okolic, którzy zdecydowali się stanąć 
na starcie, chętnie skorzystają z tej oferty – pod-
kreślają zgodnie organizatorzy.
I na koniec najważniejsza informacja. Zapisy 
do udziału w Częstochowa Triathlon przyjmo-
wane będą do 14 lipca. Wystarczy odwiedzić 
stronę internetową czestochowatriathlon.pl, 
by wyrazić akces uczestnictwa w zawodach.  
Zgłoszeni do imprezy otrzymają bogaty pakiet 
startowy. Znajdą się w nim: czepek, koszulka, 
odżywki, czyli wszystko, co przyda się podczas 
triathlonu. Jednego, czego organizatorzy nie 
mogą zagwarantować, to aury.

Andrzej Zaguła



6. FESTIWAL    RETRO CZĘSTOCHOWA
W lipcu szykują się bardzo interesujące spotkania z literaturą. 5 lipca do Ośrodka Pro-
mocji Kultury „Gaude Mater” przyjedzie Łukasz Orbitowski, autor takich powieści, jak 
„Szczęśliwa ziemia”, „Tracę ciepło”, „Święty Wrocław”, „Widma”, „Exodus”. Niegdyś fantasta 
nagrodzony Zajdlem, dziś pisze bez oglądania się na gatunki literackie. Nominowany 
do Nagrody Literackiej miasta Gdańsk i dwukrotnie do nagrody Nike. Za powieść „Inna 
Dusza” otrzymał Paszport Polityki. W maju ukazała się jego najnowsza powieść „Kult”. 
To zbeletryzowana, ale jednocześnie doskonale udokumentowana, historia oławskich 
objawień z lat 80. XX w. Jest to też fascynująca opowieść o miłości i stracie, lojalności 
i próbie zrozumienia najbliższych. O potrzebie odkupienia win. O cudach i ich tajemni-
cy. Historia snuta z niezwykłym humorem i czułością.           

Z kolei 12 lipca czeka nas zderzenie literacko-telewizyjne... Najpierw była bestsellerowa 
powieść Jakuba Żulczyka. W „Ślepnąc od świateł” uchwycił on współczesną rzeczy-
wistość, zdeformowaną do tego stopnia, że handlarz narkotyków stał się równie nie-
zbędny jak strażak czy lekarz; jest nocnym dostawcą paliwa dla tych, którzy chcą – albo 
muszą – utrzymać się na powierzchni. Książka została świetnie przyjęta zarówno przez 
krytyków, jak i czytelników, była również nominowana do Paszportu Polityki. W zeszłym 
roku natomiast pojawił się ośmioodcinkowy serial HBO, wyreżyserowany przez Krzysz-
tofa Skoniecznego (wcześniej stworzył on film „Hardkor Disko” i  wiele teledysków 
pod szyldem „głębokiOFF”). Produkcja powstawała cztery lata; przez półtora roku Żul-
czyk i Skonieczny pracowali nad adaptacją książki na scenariusz. Telewizyjne „Ślepnąc 
od świateł” błyskawicznie zdobyło olbrzymią rzeszę fanów i uznane zostało za jeden 
z najważniejszych polskich seriali XXI w. Podczas spotkania w Częstochowie będziemy 
rozmawiać z twórcami o trudnej sztuce adaptacji, miejscu książki i telewizji we współ-
czesnym świecie oraz o planach na najbliższą przyszłość.  

Tradycyjnie też w programie „Aleje – tu się dzieje!” smakołyki czekać będą na miłośników 
teatru, zarówno tych młodszych, jak i starszych. Ci pierwsi powinni pojawić się na Placu 
Biegańskiego 14 lipca, bo wtedy wystąpi tam Fundacja Teatr Kubika ze swoim spek-
taklem „Przygody Pirata Drabinki”. Widownia będzie miała szansę załapać się na rejs 
baśniowym statkiem pirackim, który pływa ulicami miast i transportuje czar wakacyj-
nych przygód. Po spotkaniu z Piratem Drabinką każdy uczestnik przedstawienia stać się 
może z okrętowego majtka kapitanem swojego własnego okrętu i wyruszyć w świat, by 
odkrywać nieznane tereny wyobraźni, marzeń i przygód. Natomiast 25 lipca, w ramach 
cyklu „Alternatywa między ścianami”, dojrzalsi widzowie będą mieli szansę zobaczyć 
spektakl Teatru TERMINUS A QUO „Zabawa w czekanie na zabawę”. Pomysł na sce-
nariusz sztuki Edward Gramont zaczerpnął ze zderzenia motywu czekania z  „Czekania 
na Godota” Samuela Becketta i motywu zabawy z  „Zabawy” Sławomira Mrożka. Do tych 
motywów został efektownie dodany pikantny sznyt gangsterski rodem z amerykańskie-
go kina i tak powstała niezdarna etiuda w stylu czarnej komedii bez happy endu. 

Na początku wakacji czekają nas także występy wyjątkowych muzycznych gości. 12 lip-
ca, na zaproszenie Michała Walczaka, zagra Fedkowicz Duo.  Artystyczne małżeństwo, 
Agnieszka Greli-Fedkowicz i Wojtek Fedkowicz, tworzy przestrzeń, w której przenikają 
się inspiracje ze świata harfy i perkusji. Na ich debiutanckim albumie „Imaginary Space” 
muzyka współczesna spotkała się z energicznymi bitami, a dźwiękowe impresje zostały 
poddane elektronicznym przetworzeniom, które współkreują wielowymiarowy dźwię-
kowy pejzaż. W przestrzeni tej echa minimalizmu, współczesnej elektroniki, klasyki czy 
improwizacji składają się na eklektyczny charakter muzycznej uczty.
  
Z kolei 18 lipca, w ramach Koncertu z fasonem, wystąpią Ludożercy Z Innej Wsi z pro-
gramem „Przedwojenne Piosenki”. Ludożercy to Malwina Paszek i Tomek Grdenia, 
czyli połączenie dwóch światów, środowisk i co za tym idzie osobowości. W ich autor-
skich utworach spotykają się folk miejski, piosenka kabaretowa i  muzyka cygańska 
(bałkańskich Cyganów, muzyka węgierska). Muzycy nie aranżują ludowych melodii, 
lecz tworzą własne, nawiązując do charakterystycznej melodyki, harmonii i rozwiązań 
formalnych. Podczas częstochowskiego koncertu nie zabraknie  jednak pięknych i zna-
nych szlagierów z lat 20. i 30. XXw., takich jak „Zimny Drań” czy „Miłość Ci wszystko wy-
baczy”.

Pełen program lipcowej odsłony akcji „Aleje – tu się dzieje!” można znaleźć w naszym 
kalendarium i na stronie: aleje.czestochowa.pl. Warto zajrzeć, bo czeka tam prawdziwa 
moc atrakcji. 

oprac. af 

„Aleje – tu się dzieje!” to projekt, którego siłą 
jest zaangażowanie częstochowskich artystów 
- lokalni muzycy są gospodarzami alejowych 
koncertów, „Sztuka dla każdego” to przestrzeń, 

w której pokazują się nasi plastycy itd. Przy 
tym cykl „Aleje – tu się dzieje!” ma ambicje, by 
prezentować najciekawsze artystyczne osobo-
wości i zjawiska z całej Polski. Dzięki czemu, 
nie wyjeżdżając z Częstochowy, można trzy-
mać rękę na pulsie w kwestii tego, co w krajo-
wej kulturze świeże, wartościowe i atrakcyjne.  

ZAPOWIEDZI
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W tym roku częstochowski Festiwal RETRO za-
gości na Placu Biegańskiego w sobotę, 6 lipca. 
Wszystko rozpocznie się wczesnym popołu-
dniem od licznych atrakcji dla całych rodzin 
oraz od koncertów poprzedzających główne 
wydarzenie. Najpierw, około godziny 16.00, 
wystąpi słynna Kapela Czerniakowska, która 
co prawda powstała dopiero w roku 1968, ale 
jej repertuar w dużej mierze inspirowany jest 
ulicznymi warszawskimi balladami okresu wo-
jennego i  powstałymi tuż po wojnie. Obcho-
dząca w ubiegłym roku 50-lecie istnienia Kape-
la  wydała ponad 40 płyt i mimo – z powodów 
oczywistych – zmian w składzie zespołu, nadal 
daje mnóstwo koncertów w kraju i za granicą.
Pewnym smaczkiem dnia będzie koncert Nico-
la Palladiniego – Włocha, absolwenta wydziału 
wokalno-musicalowego w Rzymie, od paru lat 

mieszkającego w  Polsce i  całkiem nieźle po-
sługującego się już naszym językiem. Koncert 
nosi tytuł „Ciao, ciao, Bambina” i  zbudowany 
jest z piosenek Marino Mariniego – włoskiego 
piosenkarza uwielbianego nad Wisłą właśnie 
na przełomie lat pięćdziesiątych i  sześćdzie-
siątych. Polacy nazwali go „królem włoskiej 
piosenki”, a  i  artysta odwzajemniał tę miłość. 
Polskę odwiedził kilkakrotnie, ba! w  dowód 
wdzięczności za entuzjastyczne przyjęcia, 
napisał nawet piosenkę, którą na koncertach 
wykonywał… po polsku. Utwór „Nie płacz, kie-
dy odjadę” od razu stał się wielkim przebojem 
i do dziś pojawia się na dancingach jako jedna 
z najbardziej popularnych przytulanek. Wystar-
czy odwiedzić Ciechocinek…
I wreszcie koncert główny: „Zaczarowany koń. 
Piosenki lat pięćdziesiątych”. Rozpocznie się 

około godziny 20.30, a  wypełnią go piękne 
piosenki liryczne („Kasztany”, „Pamiętasz, była 
jesień” „Kaziu, zakochaj się”, „Złoty pierścionek”), 
ale i żywiołowe, dynamiczne („Serduszko puka 
w rytmie cza-cza”, „Kuba, wyspa jak wulkan go-
rąca”, „Cicha woda”, „Karuzela”) – znane i nieco 
zapomniane. Autorem scenariusza i reżyserem 
koncertu jest niżej podpisany dyrektor czę-
stochowskiego teatru, a  wśród wykonawców 
pojawią się: Olga Bończyk, Renata Przemyk, 
Hanna Śleszyńska oraz aktorzy Teatru im.  
A. Mickiewicza: Iwona Chołuj, Marta Honzatko, 
Waldemar Cudzik, Antoni Rot i Maciej Półtorak. 
Stroną muzyczną i aranżacyjną zajmuje się – jak 
zawsze – zespół Makabunda pod wodzą Wojt-
ka „Brodiego” Turbiarza, a  całość brawurowo 
i  śpiewająco (bo zaśpiewa jedną z  piosenek) 
poprowadzi Artur Barciś.   Robert Dorosławski

Po pięciu latach odkrywania życia kulturalnego i towarzyskiego międzywojnia, tegoroczna edycja 
festiwalu RETRO osadzona będzie w klimacie lat pięćdziesiątych XX wieku. I chociaż początki PRL-u to 
czasy nader ponure, ale może właśnie dlatego, na zasadzie ucieczki od rzeczywistości, w okresie tym po-
wstawały piosenki, które do dziś – dzięki licznym coverom – znane są nie tylko najstarszej publiczności. 

By wspomnieć chociażby, rozsławioną przez film „Zimna wojna” – „Dwa serduszka, cztery oczy” z repertu-
aru „Mazowsza”, czy propagandowe „Czerwony autobus” i „Na lewo most, na prawo most”, 

które do niedawna jeszcze śpiewane były w szkołach na lekcjach muzyki. 

 Łukasz Orbitowski 

 Renata Przemyk  Olga Bończyk  Hanna Śleszyńska  Artur Barciś 
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Adam Markowski: Jesteś lau-
reatką prestiżowego konkur-
su fotografii prasowej. Zajęłaś 
pierwsze miejsce w kategorii 
„życie codzienne” za fotore-
portaż ukazujący życie Twoich 
dzieci, Jasia i Amelki. Opo-
wiedz nam o tym materiale. 

Justyna Janus: Pamiętam, jak 
pierwszy raz byłam na spotka-
niu z Tomaszem Tomaszewskim 
w Częstochowie podczas Grand 
Press Photo. Powiedział on wte-
dy, aby fotografować swoje naj-
bliższe otoczenie. Ze względu na 
to, że jestem matką dwójki dzieci, 
moje życie skupiało się głównie 
wokół domu i pracy. Aparat za-
wsze mi towarzyszył. Musiałam 
wykorzystać to, co bliskie, zatem 
to, co w moim życiu najważniej-
sze. Pasja i ciężka praca spowo-

dowały, że wyszłam poza ramy 
dziecięcych portrecików. Zaczę-
łam rejestrować codzienność. 
Przeglądając niejednokrotnie 
swoje fotografie, odkryłam, że 
świat moich dzieci nie jest zwy-
czajny. Trochę przypomina moje 
dzieciństwo. Zrozumiałam, że 
wynika to z faktu, iż ograniczyli-
śmy im dostęp do elektroniki. Jaś 
ma 12 lat, Amelka 10. Obydwoje 
nie mają telefonów i tabletów. 
Dzieci szybko odkryły swoje pa-
sje. Mają sporo zainteresowań, 
bardzo dużo czytają, uprawiają 
sport. Postanowiłam podzielić się 
moimi obserwacjami, z myślą, że 
pomoże to innym rodzicom zro-
zumieć, że dzieci nie potrzebują 
smartfona, a uwagi rodziców.

Ale to przecież niemodne! 
Z moich obserwacji wynika, 

że pierwsze miejsca na liście 
dziecięcych rozrywek zajmują 
Minecraft, TikTok oraz cały wy-
syp innych morderców wolne-
go czasu – aplikacji na telefon 
czy tablet. W natłoku obowiąz-
ków rodzice często dają dzie-
ciom telefon i mówią – zajmij 
się czymś... Wy elektronikę 
ograniczacie. Czy nie pojawia 
się presja otoczenia? Jak sobie 
z nią radzicie?

Może nadszedł moment, aby 
stało się to modne. Nasze dzieci 
przyszły na świat gdy studio-
waliśmy we Wrocławiu, miesz-
kaliśmy w wynajmowanym 
mieszkaniu bez telewizora. Nie 
był nam potrzebny. Do dzisiaj 
nie oglądamy telewizji. Dzie-
ciom podsuwaliśmy książki, 
zabawki i przybory plastyczne. 

Często mieliśmy dom pełen go-
ści. Janek ma już za sobą praw-
dziwe życie studenckie, choć 
większość imprez przespał. Je-
stem osobą aktywną fizycznie, 
z dziećmi jeżdżę na rowerze, 
rolkach, chodzimy na basen  
i ściankę wspinaczkową.  Poza 
tym moje dzieci pokochały 
muzykę, uczęszczają na zajęcia 
plastyczne, Amelka tańczy w ze-
spole Konopielki. Wiedzą, że to 
ciekawsze zajęcia niż Minecraft. 
Często się buntują, ale w głę-
bi duszy czują, że dzięki temu 
mają czas na własne pasje.

Nagrodzone zdjęcia są cząst-
ką większego rodzinnego ar-
chiwum? Czy ktoś doradzał Ci 
podczas wyboru zdjęć, które 
postanowiłaś zgłosić do kon-
kursu?

Zdjęcia z reportażu są zaledwie 
częścią mojego archiwum. Mam 
sporo albumów fotograficznych, 
jednak większość zdjęć posia-
dam w formie cyfrowej. Biorę 
udział w różnych warsztatach fo-
tograficznych, gdzie mam okazję 
konsultować swoje fotografie. Na 
spotkania muszę się odpowienio 
przygotować. Ostateczną decy-
zję o wyborze zdjęć do nagrodzo-
nego reportażu podjęłam sama. 
Sporo osób pyta o słynny kadr  
z gąską, którym wygrałam Foto-
sprint w 2016 r. Zdecydowałam 
się go nie wysyłać na GPP, choć 
pokazałam to zdjęcie w również 
nagrodzonym zestawie, w kon-
kursie Obiektywnie Śląskie.

Nagroda w konkursie Grand 
Press Photo to niebagatelne 
wyróżnienie. Daje pewnie 

ogromny zastrzyk energii do 
działania?

Nagroda w tym konkursie uświa-
domiła mi, że to, co robię, jest war-
tościowe. To ogromne wyróżnie-
nie stać na scenie z najlepszymi 
fotografami w kraju. GPP to kolej-
ny sukces w  moim życiu. Często 
wyznaczam sobie pozornie 
nieosiągalne cele. Z pewnością 
pomaga mi to w realizacji moich 
pomysłów i otwiera przestrzeń do 
planowania nowych działań. 

W zeszłym roku zdobyłaś dru-
gą nagrodę w 13. edycji kon-
kursu fotograficznego „Klima-
ty Częstochowy” za portret 
mieszkańców Aleksandrii, w 
której mieszkasz. Sfotogra-
fowałaś prawie 300 rodzin 

pozujących przed swymi do-
mami. To niezwykle prosty, 
ale bardzo metodyczny, po-
tężny projekt socjologiczny. 
Twoje zdjęcia są zapisem dnia 
dzisiejszego i galerią ludzkich 
typów, którym z przyjemno-
ścią będziemy przyglądać się 
za kilkanaście, kilkadziesiąt 
lat. Jak namówiłaś taką grupę 
różnych ludzi, by stanęli przed 
Twoim obiektywem?

Szkoła w Aleksandrii obchodzi-
ła jubileusz 100-lecia swojego 
istnienia. Z tej okazji m. in. miała 
odbyć się wystawa „Byli... Jeste-
śmy... Będą...”, którą stworzyliśmy 
wspólnie z grupą Martens. Pro-
jekt ten był zrealizowany dzięki 
Narodowemu Centrum Kultury. 
Podczas spotkań z bohaterami 
fotografii, narodził się pomysł 

APARAT POMAGA MI OTWORZYĆ SIĘ NA ŚWIAT
Rozmawiamy 

z Justyną Janus – 
świeżo upieczoną 

laureatką konkursu 
Grand Press Photo, 

dokumentalistką 
analogowego życia 

swoich dzieci 
i fotografką 

tego, co bliskie. 

FOTOGRAFIA

Fotografie z nagrodzonego materiału zgłoszonego w konkursie Grand Press Photo 2019 
(Pierwsze miejsce w kategorii życie codzienne)
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SYMULACJA CZY MNOGOŚĆ 
RZECZYWISTOŚCI?

 Co obiecuje nam wirtualna rzeczywistość? Czym kusi? Jakie kryje tajemnice? Gdzie się zaczyna 
 i gdzie kończy? W jaki sposób możemy ją wykorzystać? Od lat zadajemy sobie tego typu pytania. Próbą 
 odpowiedzi może być… sztuka. Już 13 lipca o godzinie 18.00, w Ośrodku Promocji Kultury „Gaude Mater”  
zobaczymy wystawę Agaty Lankamer „Windows XD”, która jest jej pomysłem na rozwiązanie tej zagadki. 

Nowe technologie oddziałują na wszystkie 
dziedziny naszej rzeczywistości. Dla wielu 
z  nas życie to nie tylko tu i  teraz w  świecie 
rzeczywistym, ale coraz częściej również 
w tym wirtualnym. W sposób znaczący wir-
tualność, nowe technologie, a nieco szerzej 
– symulakrum – wpływają także na kulturę 
i sztukę. Wprowadzone przez Jeana Baudril-
larda do języka i  kultury słowo oznacza nic 
innego niż symulację rzeczywistości, czyli 
zacieranie się granicy między światem rze-
czywistym a jego przedstawieniami. 

Dzięki filmowi „Matrix” termin ten mocno 
się spopularyzował, ale jego pierwotne zna-
czenie zostało nieco wypaczone. Pozwoliło 
to jednak na jego twórcze wykorzystanie 
w  różnych dziedzinach życia i  sztuki. I  jest 
tak także w  przypadku wystawy „Windows 
XD” młodej absolwentki malarstwa na Aka-
demii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gep-
perta we Wrocławiu, a  także Academy of 
Fine Arts and Design w Bratysławie - Agaty 
Lankamer. 

Na wystawie w Ośrodku Promocji Kultury „Gau-
de Mater” pokażę cykl obiektów malarskich bę-
dących transmedialną hybrydą, która łączy dwa 
biegunowe media, tj. malarstwo sztalugowe 
i nową technologię - mówi artystka.- Wizualnym 
nawiązaniem jest tu tapeta systemu operacyjne-
go Windows XP firmy Microsoft, przedstawiająca 
polankę. Prace utrzymane są w estetyce postin-
ternetowej, to pewnego rodzaju wizja zgrabnie 
balansująca na granicy utopii i  dystopii; kom-
pulsywnej produkcji obrazów, oderwanych od 
kontekstu pustych wirtualnych znaków oraz 
informacji. Widoczne będą dryfujące chmury 
danych, liczne nawiązania do kultury masowej, 
konwencja „kopiuj-wklej” oraz inne elementy 
świata cyberkultury tworzące razem niedosłow-
ny obraz komputerowego interfejsu. 

Agata Lankamer, urodzona w latach dziewięć-
dziesiątych, należy do pokolenia młodych wy-
chowujących się w świecie, w którym kompu-
ter i internet to przedłużenie ludzkich zmysłów. 
Nie jest to bynajmniej zarzut. Ważne jest, jak 
to doświadczenie wykorzystała, przepracowa-

ła i pokazała w swojej sztuce. I co sama myśli 
o symulacjach rzeczywistości. Widzę wiele moż-
liwości płynących z  takiej rzeczywistości, korzy-
stając z jej produktów w każdym zakresie życia. 
Dostrzegam ogromny potencjał, który niesie ze 
sobą cyberkultura, która zdążyła już dokonać 
w przeciągu kilkunastu lat totalnej ekspansji na 
polu sztuki. Jednak jestem świadoma jej wielu 
wad i zagrożeń – przekonuje Lankamer. 

Wystawa pierwszy raz była pokazywana rok 
temu, podczas obrony dyplomu artystki w ga-
lerii JEST we Wrocławiu. Projekt jest też wyni-
kiem współpracy z zespołem Mindhelix (czyli 
Marcinem Puchalskim i Pauliną Szczubidło) zaj-
mującym się tworzeniem gier i aplikacji w wir-
tualnej rzeczywistości. Jest to zatem prawdzi-
wa gratka dla miłośników eksperymentów 
formalnych czy estetycznych, jeśli chodzi 
o sztukę współczesną. To także dobry powód, 
aby nieco poszerzyć swoje horyzonty i spróbo-
wać zrozumieć nowe próby w sztuce.

Sylwia Góra

WYSTAWA

sfotografowania wszystkich 
mieszkańców wsi. Pomysł bar-
dzo ambitny i pracochłonny. Trzy 
miesiące biegania z aparatem 
od domu do domu, z zapyta-
niem o zgodę na sfotografowa-
nie. Wiele rodzin chętnie stanęło 
przed moim obiektywem. Może 
kiedyś uda mi się wydać album  
z wszystkimi mieszkańcami 
Aleksandrii.

Opowiedz nam o projekcie 
„Byli... Jesteśmy... Będą...”.

To fotografie ludzi z pasją, na-
wiązujące do znanych dzieł ma-
larskich. Bardzo lubię portret 
pani Marii, która na co dzień zaj-
muje się hodowlą krów mlecz-
nych, a jej pasją jest tworzenie 
biżuterii z koralików, plecenie 
ozdób z papierowych rurek oraz 
wyszywanie obrazów haftem 
krzyżykowym. Inspiracją było 
dzieło malarskie „View of the 
Grand Gallery of the Louvre” Hu-
berta Roberta, ponieważ jej dom 
wypełniony jest obrazami, które 
oprawiła w złote ramy, co przy-
pomina galerię sztuki. 

Projekty takie jak portret miesz-
kańców Aleksandrii i „Byli... 
Jesteśmy... Będą...” wymagają 
wniknięcia w prywatną strefę fo-
tografowanych osób. Czy trud-
no było namówić ludzi na udział  
w projektach?

W małej społeczności ludzie 
znają się, dzięki czemu łatwiej 
jest spotkać się i porozmawiać. 
Z „Mieszkańcami” było różnie, 
często rozmawiałam z ludźmi, 
których wcześniej nie znałam. 
Aleksandria jest bardzo rozległą 
wsią, mieszka u nas blisko 2500 

osób. Kilka razy musiałam szybko 
zmykać z podwórka. Raz zosta-
łam pogoniona wężem ogrodo-
wym... Ten projekt to była ogrom-
na przygoda. Mam poczucie, że 
zrobiłam coś ważnego. To mnie 
nakręcało do działania. 

Czy ludzie chętniej zgadzają 
się na zdjęcia, gdy po drugiej 
stronie aparatu stoi kobieta?

Bycie kobietą nie załatwia spra-
wy, to kwestia tego, czy się 
lubi drugiego człowieka. Jeśli 
jesteśmy szczerzy, uczciwi, to 
druga osoba szybko to wyczu-
je. Jestem nieśmiała, sama nie 
wiem, jak udało mi się dotrzeć 
do tylu osób. Aparat pomaga 
mi otworzyć się na świat. Może 
„Mieszkańcy Aleksandrii” byli 
dla mnie taka terapią...? Na po-
czątku czerwca, podczas Foto-
Campu byłam na warsztatach 
fotograficznych u Wojtka Grzę-
dzińskiego. Powiedział, że wie-
lu fotografów pyta, jak zacząć 
robić dobre zdjęcia. Wojtek po-
wiedział nam, że większość po-
winna udać się do psychologa.  
I wcale nie żartował. Teraz myślę, 
że ten projekt mógł być takim 
lekarstwem. Po takim bogatym 
doświadczeniu, mam mniejszy 
lęk przed podejściem do obcej 
osoby i nawiązaniem kontaktu. 
Oczywiście gdzieś z tyłu głowy 
zawsze siedzi niepewność. 

Na Twoich zdjęciach jest rodzi-
na, sąsiedzi, pojawia się socjo-
logiczna dokumentacja. Jakie 
jeszcze tematy lubisz podej-
mować w fotografii?

Jak powiedziałeś, fotografuję 
osoby mi bliskie oraz sąsiadów. 
Dzięki tym spotkaniom poznaję 
coraz bardziej moją miejsco-
wość. Lubię całą otoczkę po-
wstawania fotografii, często są 
to bardzo ciekawe historie, ale 
również nowi znajomi i przyja-
ciele. W zeszłym roku, przy oka-
zji „Spacerów Fotograficznych”, 
zaczęłam fotografować Czę-
stochowę. Utrwalam miejsca, 
których wygląd mnie zadziwia. 
Chcę pokazać trochę inne pocz-
tówki z naszego miasta.

Dziękuję za rozmowę.

Pierwsze miejsce w I Otwartych Mistrzostwach Województwa Śląskiego 
w Fotografowaniu Fotosprint 2016

Zdjęcie z cyklu „Mieszkańcy Aleksandrii”, II nagroda w 12. Konkursie „Klimaty Częstochowy”

Zdjęcie pani Marii z projektu „Byli... Jesteśmy... Będą...” inspirowane obrazem Huberta Roberta „View of the Grand Gallery of the Louvre”
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Opisywana bywa bardzo różnie – jako pewna 
forma, zewnętrzna cecha charakterystyczna 
człowieka, indywidualność ludzka, metafo-
ra czegoś głębszego, czasem maska. Zwykle 
przypisuje jej się dwie skrajne funkcje: odsła-
niania lub zasłaniania. Już w  języku greckim 
istnieje ta ambiwalencja. Słowa twarz, czyli 
prosópon, używało się również do określenia 
roli teatralnej czy społecznej, jaką dana osoba 
pełni, a także maski na scenę. Ekspresja twarzy 
jawi nam się jako wyraz pewnej indywidualno-
ści człowieka. Wierzymy, że w twarzy, szczegól-
nie w oczach, widzimy coś prawdziwego, głęb-
szego, tajemniczego. Kiedy oglądamy zdjęcia, 
to właśnie czyjaś twarz pozwala nam określić, 
kim ten ktoś jest, rozpoznać go, zapamiętać. 
W tradycji humanistycznej twarz zwykle wiąza-
no z ideą jedności, spójności, całości.

Twarz jest więc pewnym rodzajem wyróżnika 
w ciele, świadczącym o tożsamości danej oso-
by, jest otwarciem na pewien dialog. To na niej 
malują się wszelkie emocje, które pozwalają 
nam na komunikację. Żadne inne stworzenie 
nie zostało obdarzone twarzą. Zwierzęta mają 
mordy, pyski, ryje, paszcze, dzioby i  tak dalej. 
Twarz jest własnością czysto ludzką. W  staro-
żytności mieliśmy do czynienia ze statyczno-
ścią greckich masek i bardzo często nierucho-
mością twarzy posągów, dopiero z  czasem 
tendencja ta zanika na poczet twarzy ekspre-
syjnej, pełnej dawniej skrywanych emocji. 
A dzieje się tak za sprawą rozwoju fizjonomiki. 

I choć dzisiaj wydaje nam się ona wyjątkowo 
nieudanym pomysłem rodzącym dyskrymi-
nację, a nawet najróżniejsze formy przemocy, 
to była ona obecna w  myśleniu, dyskursach 
i  reprezentacjach kulturowych przez wieki. 
Pewne podobieństwo oparte na kategoryza-
cji i typach przejawiał w historii sztuki portret. 
Do takich typów należały: portrety pięknych 

kobiet, duchownych, królów czy uczonych. Te 
postaci malowano zawsze z określonymi atry-
butami, w  pewnej ściśle przyjętej konwencji. 
Te zewnętrzne znaki miały odnosić się do wnę-
trza portretowanych, zaświadczać niejako o ich 
charakterze, tożsamości.

Kres tego typu portretu zdaje się przynosić 
wiek XIX – fotografia i malarstwo awangardo-
we, w którym relacja wewnętrzne/zewnętrzne 
zostaje zachwiana. Portret przestaje być no-
bilitacją, wyrazem indywidualności, staje się 
powszechnie dostępny dzięki aparatowi foto-
graficznemu. Wiek XX będzie zaś czasem już 
nie portretu, ale czegoś, co możemy nazwać 
antyportretem. Będzie się to wiązało najczę-
ściej z rozbiciem, niepewnością czy utratą toż-
samości. Najogólniej mówiąc, to kryzys repre-
zentacji. Mamy do czynienia z najróżniejszymi 
formami zniekształcania twarzy, zasłaniania jej 
różnorakimi przedmiotami lub całkowitym jej 
usuwaniem. 

Twarz zawsze miała również moc pewnego 
rodzaju symbolu ogólniejszego, rozpoznawa-
nego przez zbiorowość, ogół. Teraz ten symbol 
jest zniekształcany, pozbawiony swoistego 
oddziaływania. Tak więc, podczas gdy portret 
próbuje poprzez swoją zewnętrzność odkryć 
tajemnicę wewnętrzną, antyportret nie tylko 
przestaje się tym interesować, ale niejako ni-
weluje tę opozycję. Z czasem zaczynamy mó-
wić o  twarz performatywnej, która rodzi się 

Twarz. To ona nas wyróżnia, jest częścią, czy może 
raczej istotą naszej tożsamości. Co, gdyby pozbawić 
człowieka twarzy, zdeformować ją? Zamieni się 
w maskę? Czy dzisiaj twarz ma takie samo znaczenie  
i zadanie, jak kilka wieków temu? Na te pytania starają 
się odpowiedzieć artyści na wystawie „Transfiguracje. 
Konstruowanie cybertwarzy”, której wernisaż 
odbędzie się 12 lipca w Miejskiej Galerii Sztuki. JEDNYM OKIEM DARIUSZ DĄBROWSKI

EVVIVA L’ARTE

TWARZĄ
W TWARZ

w spotkaniu z  innym, ze społeczeństwem. To 
twarz, która ciągle „się wydarza”. Tożsamość nie 
jest dana z góry, ale kształtuje się poprzez spo-
tkanie twarzą w twarz z drugim człowiekiem, 
interakcję. Takie odczytywanie twarzy może 
spowodować, że zaczniemy widzieć w  niej 
swoistą maskę. Zwykle konotuje to pejoratyw-
ne odczucia względem człowieka, który tako-
wą przybiera. Twarz ma świadczyć o  auten-
tyczności człowieka, jego wnętrzu, maskę zaś 
przybieramy zwykle ze względu na kulturowe 
wymogi czy kontrolę zewnętrzną (otoczenie) 
i wewnętrzną (my sami). Mamy tu więc do czy-
nienia z zasłanianiem. Gdy przybieramy maski, 
twarz jawi się jako chłodna, zastygła, zamknię-
ta. Czym zatem będzie cybertwarz – kontynuacją 
tego, co już nam znane, czy „przymierzaniem” ról 
przy wykorzystaniu nowych technologii?

Autorką koncepcji wystawy jest Barbara Major, 
która wchodzi też w skład zespołu kuratorskie-
go. Są w nim ponadto: prof. Andrzej Desperak 
(Zakład Teorii i  Komunikacji Wizualnej w  In-
stytucie Sztuk Pięknych UJD w Częstochowie) 
oraz prof. Jacek Sztuka (Design i  Zarządzanie 

Projektami Wydziału Zarządzania Politechniki 
Częstochowskiej). Na wystawie pojawią się 
przede wszystkim prace młodych artystów po-
dzielone na dwa kluczowe tematy: autoportret 
– moja twarz, która mnie reprezentuje w wirtu-

alnym świecie oraz gdybym mogła/mógł coś 
w sobie zmienić dzięki najnowszej technologii 
(nanotechnika, neurologia, biotechnologia), to 
stałabym/stałbym się jak…, i  wyglądałabym/
wyglądałbym tak… - oraz portret, którego 
hasłami przewodnimi są: biorąc pod uwagę 
rozwój najnowszej technologii (nanotechni-
ka, neurologia, biotechnologia, informatyka) 
człowiek przyszłości mógłby wyglądać tak…, 
stawanie się cyborgiem oraz człowiek „bio-
technologiczny”. 

Wystawa realizowana jest we współpracy 
z  Instytutem Sztuk Pięknych Uniwersytetu 
Humanistyczno-Przyrodniczego im. J. Długo-
sza w  Częstochowie; Wydziałem Zarządzania 
Politechniki Częstochowskiej (kierunek De-
sign i Zarządzanie Projektami) oraz Akademią 
Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w  Krakowie. 
Ekspozycja potrwa do 25 sierpnia. Wakacje 
w Częstochowie upłyną nam więc pod hasłem 
nowych technologii, wirtualnej rzeczywistości, 
transfiguracji, cyberprojektów i  tematów po-
krewnych. 

Sylwia Góra

Filip Świertok

Wojciech Ochocki

Agnieszka Budny
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METAFIZYCZNA 
STRONA RAPU

Adam Florczyk: Nachodzi Cię czasem 
kryzys wiary w  hip hop? Myślisz, że po 
tych wszystkich latach, gdy stał się on już 
ważną częścią światowego, muzycznego 
showbiznesu, nadal zostało w nim miejsce 
na autentyczne zaangażowanie i  przesła-
nie poza komercyjnym kontekstem? 

Mikser: Taki kryzys przeżywam codziennie 

(śmiech). Rap stał się popem. Nowe pokolenie 
często nie pamięta, nie zna, nie zainteresowa-
ło się korzeniami. Dzięki Bogu, nie „cały rap” 
stał się muzyką popową. Są jeszcze twórcy, 
którzy chcą coś przekazać. Którzy rozumieją, 
że pieniądze to środek, a nie cel. Sam staram 
się być takim twórcą. Zresztą ci, co tak promu-
ją materializm, nie zasługują moim zdaniem 
na miano twórcy. Oni traktują muzykę jak biz-

nesplan, w którym jest kilka pozycji do odha-
czenia, a potem ma płynąć hajs. A że robi się 
z ludzi debili... trudno. Kasa się zgadza.  Czego 
ja oczywiście nie popieram. Między innymi 
dlatego powstał LOGOS - mój własny label.

Ty zaczynałeś swoją przygodę od funda-
mentów hip hopu, czyli improwizowanych 
na żywo rymów (freestyle) i występów na 

Mikser, czyli Mikołaj Mądrzyk, to postać, która na dobre wpisała się już w muzyczny krajobraz Częstochowy. 
Wszyscy kojarzą go z jego ulicznych występów, gdzie bawi się słowem do bitu - solo albo w towarzystwie 
całego zespołu. Przez lata był łączony przede wszystkim z wolnym stylem, czyli improwizowaniem rymów 

na żywo, lecz udało mu się już wyskoczyć z tej szufladki. Dziś nagrywa płyty, koncertuje, ma popularny kanał 
na YT i organizuje niezwykłe warsztaty dla młodych. Prowadzi też wiele imprez hip hopowych w mieście. 

W najbliższym czasie będzie gospodarzem jubileuszowej edycji Festiwalu Hip Hop Elements. 

ulicy. Patrząc z perspektywy czasu, jak my-
ślisz, na ile te doświadczenia ukształtowa-
ły Cię jako artystę?

Uliczne występy to niesamowite przeżycie. 
Język to zbyt ubogie narzędzie, żeby opisać, 
jaki wpływ wywarły na mnie takie prezen-
tacje. Uważam, że muzyk, który nie grał na 
ulicy przez kilka miesięcy, lat, jest muzykiem 
niekompletnym. Granie na streecie wzboga-
ciło mój warsztat, zarówno jeśli chodzi o od-
dech, jak i samą technikę wypowiadania słów. 
Wzmocniło moją pewność siebie. Nauczyło 
pokory, otworzyło na ludzi. Uczyniło mnie 
bardziej odważnym i  uważnym. Cholernie 
mnie te występy uwrażliwiły. Potrafiłem się 
rozpłakać, widząc ludzi, którzy mnie słuchają 
i którzy uczestniczą w tym, co robię. Uliczne 
występy zmieniły mnie jako człowieka. Wyda-
je mi się, że na lepsze. Nauczyły mnie śmiać 
się z siebie, a to bardzo ważna rzecz w naszym 
krótkim życiu.

Zdarza Ci się jeszcze brać udział w freesty-
le’owych bitwach? Jak je postrzegasz? 
Bliżej im do zawodów sportowych czy do 
improwizowanych, muzycznych spektakli?

Nie biorę udziału w bitwach na słowa. Chyba 
że jako juror. Konkurowanie ze sobą to stały 
element kultury hip-hop. B-boy’ing polega na 
udowadnianiu sobie, kto tańczy lepiej. Beat-
box’ing na tym, kto lepiej naśladuje dźwięki 
instrumentów, DJ’ing na tym, kto najlepiej 
skreczuje. Dlatego MC’s też musieli znaleźć 
„swój ring” i są nim bitwy wolnostylowe. Uwa-
żam, że ten rodzaj ekspresji jest jak najbar-
dziej potrzebny i zawsze przyglądam się temu 
z zaciekawieniem. Jaram się i mocno kibicuję 
wszystkim zawodnikom. Myślę, że bitwy fre-
estyle’owe przypominają dzisiaj bardziej za-
wody sportowe. I nie ma w tym nic złego.

Pamiętam, jak długo dojrzewałeś do na-
grania pierwszego albumu. Wzbraniałeś 
się przed wejściem do studia nagrań. Co 
właściwie zdecydowało o tym, że postano-
wiłeś zrobić ten krok do przodu?

Nagrałem pierwszy album, bo bliskie mi oso-
by wierzyły we mnie z  całego serca. Byłem 
też za bardzo pochłonięty wolnym stylem, 
żeby w ogóle myśleć o pisaniu. Skoro o wierze 
mowa - ta wiara bliskich we mnie spowodo-
wała, że znalazłem się w Żywym Rapie. Kon-
kurs organizowany przez wytwórnię Hemp 
Records. Tam nagrałem swoją pierwszą płytę. 
Udostępniono mi profesjonalne studio nagra-

niowe, świetnego realizatora... czego więcej 
trzeba? Potem było już z górki.

No właśnie - ważnym momentem Twojej 
kariery był występ w  internetowym kon-
kursie „Żywy rap”. Myślisz, że dziś hip hop 
przeniósł się spod bloków do sieci? Jest 
dziś szansa, by zrobić karierę, rapując i nie 
prowadząc konta na Instagramie, nie licząc 
wyświetleń na YouTube? 

Sądzę, że osiągnięcie sukcesu (cokolwiek to 
znaczy) bez wsparcia mediów społeczno-
ściowych jest dzisiaj mało prawdopodobne. 
Myślę, że prawie każda działalność ludzka 
przenosi się małymi i  dużymi krokami do 
sieci. Dlaczego małymi i dużymi? Bo to zale-
ży od rodzaju aktywności, którą chcemy w tę 
sieć przenieść. Pamiętam, jak nie zależało mi 
na tym, żeby moje uliczne występy pojawiały 
się w Internecie. Dobrze, że zmieniłem zdanie 
(śmiech). 

Skończyłeś studia filozoficzne. Filozofia 
bardzo często pojawia się w  Twoich tek-
stach. Nie boisz się, że przez to Twój prze-
kaz robi się bardziej hermetyczny? Wie-
rzysz, że przez rap można ludzi masowo 
zarazić miłością do metafizyki?

Moje teksty są trudne. Wiem o tym. Nie piszę 
w ten sposób po to, żeby pokazać, jaki to je-
stem mądry. Nie uważam się za mądrego. 
Piszę tak, bo nudzi mnie pisanie tekstów „dla 
wszystkich”. To musi być okropne - pisać w ten 
sposób. Kolejną przyczyną jest fakt, że chcę 
być twórcą, nie odtwórcą. Te dwa założenia 
dyskwalifikują mnie z  masowej świadomo-
ści społecznej. Jako artysta musisz być łatwy 
w  odbiorze. Nie zmuszać do myślenia i  pro-
mować zło. Wtedy ludzie lgną do ciebie, jak 
ćmy do światła. Jakaś mała część mnie wie-
rzy, że można pokazać ludziom metafizyczną 
stronę życia właśnie poprzez rap. 

Znajdujesz jeszcze czas, by w  natłoku co-
dziennych obowiązków poczytać jakieś 
filozoficzne teksty? 

Od kilku miesięcy nie znajduję czasu na filozo-
fię, ale za to znajduję czas na czytanie Nowe-
go Testamentu, co stanowi dla mnie bardzo 
ważny element życia i  nieocenioną wartość. 
Oczywiście Nowy Testament bez przypisów 
księży...

Bardzo ważnym elementem Twojej działal-
ności są warsztaty z młodzieżą, które dale-

ko wykraczają poza standardowe zajęcia 
z rymowania. Możesz więcej opowiedzieć 
o tym projekcie?

Warsztaty to dla mnie misja. Na zajęciach 
często ewangelizuję. Jestem chrześcijani-
nem (nie katolikiem). Słowo Boże to paliwo 
dla moich działań i podstawa jakiegokolwiek 
funkcjonowania w  tym świecie i  oczywiście 
poza nim. Tematyka moich warsztatów to 
przemoc, uzależnienia, mass media i  mani-
pulacje, treningi kreatywności i  kultura hip-
-hop. Kiedyś koncentrowałem się tylko na 
tym ostatnim elemencie, ale w miarę upływu 
czasu zobaczyłem, gdzie jest jeszcze wiele 
„dziur” i  ile jest do naprawienia. Dzieci, mło-
dzież, często mają problemy z komunikacją, 
wyrażaniem emocji, myśleniem, samooceną. 
Pomyślałem, że, dzięki Bogu, mam tak rozwi-
nięty aparat poznawczy, że mogę się podzie-
lić z moimi podopiecznymi swoim skromnym 
doświadczeniem i wiedzą. I  tak moje warsz-
taty zaczęły nabierać obecnego kształtu. Czę-
sto podczas zajęć wchodzę z  uczestnikami 
w  dyskusje, w  których poruszamy tematy 
trudne lub te „zakrzyczane” przez popraw-
ność polityczną i mainstreamowe media. Pro-
wadzę zajęcia w  szkołach, domach kultury, 
domach dziecka, na uczelniach, w  placów-
kach opiekuńczo-wychowawczych, a  nawet 
w szpitalach. Chciałbym też prowadzić zaję-
cia w więzieniach. 

Śledzisz na bieżąco częstochowską scenę 
hip hopową? Masz na niej swoich fawory-
tów?

Scenę częstochowskiego HH śledzę ciągle. 
Moim faworytem jest ekipa Hurragun (Sen-
si, Tytson, Matis CentrumStrona i  - z  tego, 
co wiem - gra z nimi teraz Dj HWR z Zabrza). 
Mega zdolni MC. Cieszę się, mogąc ich wes-
przeć kupnem krążka, czy udostępnieniem/
polubieniem posta w  mediach społeczno-
ściowych. Jakoś niedawno byłem jurorem na 
WBW w  Krakowie, podszedł do mnie gość 
i  powiedział coś takiego: „Mikser, jaram się 
tym, co robisz... naprawdę mega i masz jesz-
cze u siebie w mieście Hurragan’sów... Macie 
farta w tej Częstochowie.”. Wiesz, jakie ja mia-
łem wtedy ciary (śmiech)? Super sprawa.

Na koniec chciałem podpytać Cię o Twoje 
najbliższe artystyczne plany…

Odpowiem krótko. Wydać płytę i  nie pójść 
przez to do więzienia (śmiech). LOGOS Repre-
zentuj Świadomie. 



FESTIWAL HIP HOP ELEMENTS

DEKADA RYMÓW
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To już dziesiąta edycja Festiwalu Hip Hop Elements. Przez ten czas zdążyło już dojrzeć nowe pokolenie artystów, 
zmieniła się pozycja całego środowiska hiphopowego w polskim show-biznesie i przede wszystkim ewolucję 
przeszedł sam gatunek. Częstochowska impreza jest świadkiem tych wszystkich przeobrażeń. Przy tym 
konsekwentnie stara się łączyć to, co w hip hopie nowe i stare, niszowe i bardzo popularne, klasyczne 
i eksperymentalne. Przede wszystkim jednak stara się przekraczać tradycyjną formułę festiwalu 
muzycznego, pamiętając o wszystkich elementach kultury hip hop. Dlatego, w ostatni weekend 
lipca, w naszym mieście najważniejsze będą rymy, bity, skrecze, taniec i puszki z farbą.

Radomski raper, obecny na scenie 
od początku XXI w., wzorcowo 
przeszedł drogę od lokalnego 
podziemia do statusu niekwestio-
nowanej gwiazdy polskiego hip 
hopu. Jego teksty są gęsto zabar-
wione gwarą i terminami, których 
nie usłyszycie u  nikogo innego, 
a sposób klejenia wersów również 
umyka wszelkim schematom. Na 
początku swojej kariery związany 
był z  wytwórnią Prosto, w  której 
wydał dwa krążki „Takie rzeczy” 
oraz „Nowe rzeczy”. Trzy lata temu 
KęKę powołał do życia własną 
wytwórnię, w  której wydał płytę 
„Trzecie Rzeczy”  Po komercyj-
nym i artystycznym sukcesie tego 
krążka (podwójna platyna, ponad 
130 koncertów w kraju i Europie), 
raper otworzył nowy rozdział 
w swojej twórczości. Jego ostatni 
album „To Tu” to dojrzały i życiowy 
materiał, okraszony dawką humo-
ru i sporą dozą autorefleksji. War-
stwa muzyczna utrzymana jest 
w nowoczesnym klimacie, chociaż 
nie zabraknie też klasycznego 
brzmienia. KęKę udało się znaleźć 
wszystko to, czego szukał przez 
ostatnie lata, a było to bliżej niż się 
spodziewał…

Paluch stał się gwiazdą polskie-
go hip hopu na swoich własnych 
warunkach. Nie pojawia się w me-
diach głównego nurtu, woli two-
rzyć niż marnować energię na 
wydumaną promocję. Nie lubi 
chodzić na kompromisy, co sły-
chać zarówno na debiutanckim 
krążku „Życie jest piękne”, jak i na 
późniejszych albumach, takich jak 
„Biuro ochrony rapu” (od którego 
Paluch zaczerpnął później nazwę 
dla swojej prężnie rozwijającej 
się wytwórni i marki odzieżowej), 
„Syntetyczna mafia” , „Lepszego 
życia diler”, „Ostatni krzyk osiedla” 
czy „Złota owca”. „Czerwony Dy-

wan” to trzynasty solowy album 
Palucha. Krążek zaledwie trzy ty-
godnie po premierze okrył się po-
dwójną platyną! Lirycznie w dużej 
mierze płyta skupia się na świecie 
showbiznesu i  wszechobecnej 
potrzebie atencji, która występu-
je już nie tylko wśród kolegów 
z  branży, ale dotyczy całego dzi-
siejszego pokolenia. Nie zabrakło 
jednak też lżejszych numerów, ta-
kich jak singlowa „Spłata” na bicie 
Julasa czy osiedlowych bengerów, 
jak teledyskowy „Mój Kościół” pro-
dukcji APmg.

SOKÓŁ 
Wojtek Sokół to jeden z  najpręż-
niej działających artystów na pol-
skiej scenie rapowej Pierwsze for-
macje, które współtworzył już pod 
koniec lat dziewięćdziesiątych 
– TPWC, ZIP Skład i WWO – oraz 
ich ówczesne produkcje, raz na 
zawsze określiły kanon polskiego 
hip hopu. Dla Sokoła nie istnieją 
zamknięte ramy gatunkowe. Jest 
eksperymentatorem, który wier-
sze Różewicza czy Wyspiańskiego 
interpretuje z taką samą wrażliwo-
ścią i celnością, co uliczne historie 
z mrocznych obszarów wielkiego 
miasta. Raz refleksja i introspekcja, 
raz wciągająca fabularna narracja 
– niezależnie od przyjętej formu-
ły Sokół artystycznie wymyka się 
jakiejkolwiek oczywistości. Mocny 
język jego tekstów zawsze miesza 
się z rozległymi inspiracjami i bo-
gactwem anegdot. W  tym roku 
Sokół, po 20 latach na polskiej sce-
nie muzycznej oraz 10 płytach wy-
danych w ramach różnych projek-
tów, wydał wreszcie swój pierwszy 
solowy krążek. Album  „Wojtek So-
kół” jeszcze w preorderze osiągnął 
status złotej płyty, dzięki ogrom-
nemu zaufaniu fanów do artysty. 

Stołeczny duet zadebiutował 
w  2013 r. kontrowersyjnym ma-
teriałem „EP C30C39”, który dla 
wielu był długo oczekiwanym 
powiewem świeżości. Rok póź-
niej, ostry język Oskara oraz 
produkcyjne pomysły Steeza 
znalazły ujście w kolejnej produk-
cji – mixtape „Art Brut” wyprodu-
kowanym w  całości w  oparciu 
o  sample z  polskiej muzyki lat 
80. Szeroko komentowany w me-
diach materiał, ponad 30 kon-
certów i  nagroda Artysty Roku 
magazynu Aktivist zagwaranto-
wały zespołowi pozycję jednego 
z  najciekawszych projektów na 

scenie. W 2016 r. PRO8L3M zade-
biutował długo wyczekiwanym, 
pełnoprawnym LP, który w  cią-
gu miesiąca pokrył się złotem, 
a  w  ciągu roku platyną. Swoistą 
kontynuacją tego projektu było 
wydawnictwo „Hack3d By GH05T 
2.0 EP“, które zmuszało do reflek-
sji nad iluzjami i  zagrożeniami 
płynącymi z korzystania z nowo-
czesnych technologii. Najnowsze 
wydawnictwo pt. „Ground Zero 
Mixtape” to muzyczny powrót do 
dojrzewania w latach 90.

W  tym roku Festiwal Hip Hop Elements będzie trwał dwa dni. W  piątek, 26 lipca, zadomowi się on 
w  Ośrodku Promocji Kultury „Gaude Mater”. O  godz. 15.30 czeka nas tam Panel dyskusyjny „Domo-
we studio nagrań”. Jest to obowiązkowy punkt programu dla wszystkich tych, którzy chcieliby właśnie 
zacząć konfigurację takiego studia. Prowadzący spotkanie Piotr Kardas - częstochowianin, autor po-
radników Homerecording – doradzi, jak się za to zabrać, od czego rozpocząć i na jakie aspekty technicz-
ne zwrócić uwagę. Z  kolei o  godz. 17.00 wystartują warsztaty dj’skie dla początkujących i  średnio za-
awansowanych. Poprowadzi je DJ HWR - producent bitów dla takich artystów, jak m.in.: Grubson, Bob 
One, Metrowy, Biak, HK Rufijok, Skorup, Uszer ZDP, Marian Wielkopolski. Jako DJ swoje umiejętności oraz 
imprezowy kunszt prezentował w  większości miast naszego kraju oraz poza jego granicami. Jego styl 
grania to kolaż przeróżnych gatunków muzycznych (boom bap rap, reggae, funk) przesiąknięty wibracja-
mi muzyki klubowej (d’n’b, trap czy breakbeat). Wszystko to jest okraszone dużą ilością skreczy, technik 
i zabawy z gramofonami. Ilość miejsc na zajęcia jest ograniczona. Zgłoszenia można  przesyłać  na adres:  
daniel.xsidemusic@gmail.com.   
Finałem dnia w OPK będzie scratch sesja, czyli swoiste jam session dla turntablistów. Zarówno początkują-
cy, jak i bardziej doświadczeni muzycy spotkają się za gramofonami, by prezentować swoje autorskie tech-
niki, wymieniać się pomysłami i rozwijać warsztat. Spotkanie będzie miało otwartą formę i ma być okazją do 
integracji społeczności skreczerów, beat makerów oraz wszystkich ludzi ceniących nowe brzmienia. Równo-
legle, o godz. 20.00, w klubie Rura rozpocznie się bitwa wolnostylowa. MC z całej Polski będą konkurować 
ze sobą w rymach składanych na żywo i w improwizacji słowem. Jak zawsze na takich zawodach, atmosfera 
zapowiada się bardzo gorąca, tym bardziej, że tegoroczna pula nagród to 3000 zł. Całość tradycyjnie popro-
wadzi Mikser. 
W sobota (27 lipca) warto zajrzeć do skate parku na Promenadzie im. Czesława Niemena, gdzie między 
godz. 12.00 a 18.00 trwać będzie Graffiti Jam oraz warsztaty graffiti dla dzieci.  Natomiast festiwalowa 
scena stanie na placu za pętlą tramwajową w dzielnicy Północ. Właśnie tam, o godz. 15.00 wystartuje break-
dance jam „Clash of the Titans”, a następnie czeka nas danie główne czyli koncerty. Podczas jubileuszowej 
edycji Festiwalu Hip Hop Elements Częstochowę reprezentować będą Mikser i DJ Slim, a poza nimi wy-
stąpią ReTo, Kękę, Paluch, Sokół i PRO8L3M. Czeka nas więc podróż  po różnych odcieniach i stylistykach 
polskiego hip hopu. Festiwal zamknie tradycyjne after party w Klubie Rura (start - godz. 22.00), na którym 
zagrają DJ Pac1, DjStosunkowodobry. I tylko na tę finałową imprezę obowiązują wejściówki (10 zł), wstęp 
na wszystkie pozostałe wydarzenia jest wolny.                                                                                                       oprac. af

RETO

KĘKĘ

PALUCH PRO8L3M  

ReTo to aktualnie jedna z najgo-
rętszych rapowych ksywek na 
polskiej scenie. Niepokorny, bu-
dzący kontrowersje, wywołujący 
liczne dyskusje w  środowisku. 
Błyskawicznie wyszedł z  hipho-
powego podziemia, zyskując 
milionowe wyświetlenia swoich 
utworów jeszcze przed premie-
rą pełnoprawnego albumu „K R 
U  K”. Skok popularności zaowo-
cował kooperacjami z  takimi 
głośnymi postaciami sceny, jak 
Solar/Białas, Quebonafide, Sitek 
czy WSRH, ReTo zaznaczył się 
także na nadchodzącej płycie 
producenckiej Deemza w singlo-
wym numerze. Jego drugi album 
„BOA” ukazał się w zeszłym roku 
i od tego czasu zdążył już pokryć 
się platyną.



W te wakacje, w Miejskiej Galerii 
Sztuki czeka nas kolejny mocny 
i  intrygujący głos w  wybrzmie-
wającej coraz wyraźniej dyskusji 
o  losach nas samych w  zdegra-
dowanym ekologicznie świe-
cie. Wystawa „Porozmawiajmy 
o  śmieciach”, użyczona przez 

Muzeum Śląskie, a przygotowana 
wg autorskiego projektu Hugona 
Kowalskiego i  Marcina Szczeliny 
podejmuje temat nadprodukcji 
śmieci wraz z  próbą  poszuki-
wania nowych, alternatywnych 
strategii, które miałyby tę nadpro-
dukcję zahamować, m.in. poprzez 

efektywne ich wykorzystanie. 
Szerokie tło społeczne i  kulturo-
we zagadnienia ma na celu przy-
bliżenie różnych punktów widze-
nia i  tym samym prowokowanie 
zmian naszego podejścia do od-
padów. Innym, równie istotnym, 
znaczeniem wystawy jest krytycz-
na analiza i  demaskowanie po-
nurych mechanizmów światowej 
globalizacji.
Projekt Kowalskiego i Szczeliny re-
prezentował Polskę na wystawie 

głównej 15. Międzynarodowego 
Biennale Architektury w Wenecji, 
w  zmienionej formie pokazany 
był w  Parlamencie Europejskim 
w  Brukseli (2017r.), podczas Eu-
ropejskiego Kongresu Gospo-
darczego w  Katowicach (2018r.), 
w  Galerii Arsenał w  Poznaniu 
oraz w  Muzeum Śląskim. Galeria 
w  Częstochowie jest kolejnym 
miejscem podejmującym tak 
ważny temat. Zapraszamy na 
wernisaż 13 lipca. 
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SZLAKIEM
PLACÓW
ZABAW

MIEJSKA WYCIECZKA

Wakacje rozpoczęły się na dobre. To czas, gdy dzieci zazwyczaj rozpiera energia i potrafią one zmienić się w żywioł, który nie 
zawsze udaje się opanować. Warto więc zorganizować wycieczkę specjalnie dla nich. Jeżeli damy się im wyszaleć, jest szansa, 
że nie narobią szkód i pójdą spać o stosunkowo rozsądnej godzinie. Po konsultacjach z rodzicami mieszkającymi w różnych 
częściach miasta udało mi się wyselekcjonować kilka fajnych miejsc dziecięcej rozrywki pod chmurką. W tym roku 
w rowerach miejskich pojawiły się foteliki dla najmłodszych, więc może to być dobry pretekst do ich przetestowania.

PROMENADA IM. CZESŁAWA NIEMENA PRZY UL. ROLNICZEJ
Nieco poniżej głównego deptaka, nad sporym parkingiem przy  
ul. Rolniczej, pośród kompleksu boisk i skate parku, znajduje się 
plac zabaw. Cień zapewniony przez liczne drzewa da z pewnością 

chwilę ulgi w trakcie upałów. W razie potrzeby w ramach atrakcji 
można podjechać do końca deptaka, aby wypocząć przy tężni lub 
skryć się całkowicie przed upałem na ścieżkach Lasku Aniołow-
skego.

SKRZYŻOWANIE ALEI ARMII KRAJOWEJ I UL. DEKABRYSTÓW
Plac zabaw dobrze widoczny z drogi. Jednak dzięki ogrodzeniu z furtką, 
stanowi bezpieczną enklawę w  ruchliwym miejscu. Zamknięty w okręgu 
z ławkami dookoła, daje dobrą widoczność dla rodziców. Urządzenia prze-

znaczone są dla dzieci w różnym wieku, a i opiekunowie znajdą dla siebie 
kilka sprzętów przeznaczonych dla dorosłych. Gdybyśmy chcieli dotrzeć na 
miejsc innym środkiem lokomocji, przystanek „Hala Polonia” jest 50 metrów 
dalej.

ULICA PEREPECZKI NA TYŁACH STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO
Niedawno postawiony plac zabaw z wielką pajęczynową pira-
midą. Graniczy z zamkniętym w okręgu torem dla jednośladów, 
który dzięki wzniesieniom i zakrętom nie wymaga od rowerzysty 
pedałowania, a dociskania jednośladu z górki – stąd jego nazwa 

„pumptrack”. Dzięki lokalizacji w centrum łatwo do niego dotrzeć 
również komunikacją publiczną, obok jest niewielki parking. Ca-
łość jest położona nieco na uboczu  głównych ulic. Bliskość Alei 
słusznie może nasuwać nam propozycję obiadu na mieście, po 
dotychczasowych harcach.

SKWER SOLIDARNOŚCI
W pierwszej części od strony centrum zlokalizowana jest rzeźba Pani 
Kowalskiej. U jej stóp znajduje się fontanna specjalnie przystosowana 
do zabawy dla dzieci. Kawałek dalej, za ścianą zieleni jest plac zabaw  
z miękkim podłożem. Rodzice też mogą znaleźć tam urządzenia dla 

siebie. Nie bez znaczenia jest restauracja kilka metrów obok i możli-
wość schowania się w cieniu pobliskich drzew. Charakteru temu miej-
scu dodaje panorama skrzyżowania z cerkwią, kościołem ewangelic-
kim i modernistycznym budynkiem poczty. 

PARK MIEJSKI IM. S. STASZICA, NA ŁUKU POMIĘDZY FONTANNĄ 
A MUZEUM GÓRNICTWA RUD ŻELAZA
Wycieczkę kończymy pośród cienia parkowych drzew, wciąż jednak 
w centrum i z dala od ruchu ulicznego. Największą atrakcją tutej-
szego placu jest długa zjeżdżalnia na linie, zwana tyrolką. W razie 

zbyt dużej frekwencji można przejść do sąsiadującego placu zabaw 
w Parku 3 Maja, gdzie znajdują się atrakcje odpowiedniejsze dla 
młodszych. Po zabawie warto schłodzić się, wchodząc do podziemi 
Muzeum Górnictwa Rud Żelaza, będącego częścią Szlaku Zabytków 
Techniki.

Przejazd wzdłuż promenady do Alei Armii Krajowej, następnie w stronę centrum – 25 minut

Wzdłuż Alei Armii Krajowej i alei Kościuszki – 20 minut

Do Placu Biegańskiego i dalej wzdłuż ul. Nowowiejskiego – 10 minut

Wzdłuż Alei Najświętszej Maryi Panny w stronę Jasnej Góry – 15 minut
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Daniel Zalejski

JURAJSKA PRZYRODA W OBIEKTYWIE
W maju ogłoszona została III edycja konkur-
su fotografii przyrodniczej „Jurajska przy-
roda w  obiektywie”, poświęcona pamięci 
Profesora Janusza Hereźniaka. Konkurs jest 
organizowany przez Dział Przyrody Muzeum 
Częstochowskiego i  ma na celu zachęcenie 
młodych ludzi do interpretowania świata 
przyrody poprzez sztukę, jaką jest fotografia 
oraz promowanie walorów przyrodniczych 
Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Przewod-

niczącym Jury konkursu został po raz kolejny 
Krzysztof Pierzgalski, przyrodnik i  fotograf. 
Patronat honorowy nad konkursem przyjęły 
miesięcznik „Przyroda Polska” oraz Związek 
Polskich Fotografów Przyrody Okręg Śląski. 
Na prace fotograficzne organizatorzy kon-
kursu czekają do 31.12.2019 roku. Można je 
składać osobiście w  Dziale Przyrody MCz (ul. 
Katedralna 8), albo przysłać pocztą na adres: 
Muzeum Częstochowskie, Dział Przyrody, 

Aleja NMP 47, 42-217 Czestochowa.  
Obrady jury i  wyłonienie laureatów odbędą 
się na początku roku 2020. Laureaci konkursu 
zostaną uhonorowani nagrodami rzeczowymi 
i  dyplomami. Przyznamy też tytuł MŁODEGO 
FOTOGRAFA JURAJSKIEJ PRZYRODY 2019. Fi-
nał konkursu oraz rozdanie nagród będą połą-
czone z wernisażem wystawy pokonkursowej 
w Muzeum Częstochowskim. Więcej informacji 
na stronie www.muzeumczestochowa.pl

EKO WYSTAWA 
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RODZINA FRANKE
CZĘSTOCHOWSCY EWANGELICY

Ród Franke, wywodzący się z Niemiec, od lat 80. XIX wieku związany był z Częstochową. 
Członkowie tej rodziny zaznaczyli się na terenie miasta w działalności gospodarczej, samorządowej, 

społecznej, sportowej, a także w dziedzinie ochrony zdrowia. Od przedstawiciela tej rodziny – Adolfa Frankego 
wzięła nazwę jedna z najpiękniejszych częstochowskich kamienic – dom przy I Alei 14. 

Okres częstochowski rodziny rozpoczął 
się wraz z przybyciem do miasta w 1882 r. 
Adolfa Gustawa Frankego (1861-1923), in-
żyniera chemika. Wkrótce został on dyrek-
torem Farbiarni Wilhelma Brassa i Synów.  
W roku 1903, przy ulicy Panny Maryi 14, wy-
budował okazałą kamienicę. W latach 1914-
1917 Franke zasiadał w Radzie Miejskiej,  
a od 1916 r. w Sejmiku Powiatowym Czę-
stochowskim. Wiele czasu poświęcał dzia-
łaniom na rzecz miejscowej parafii ewange-
licko-augsburskiej. Kierował m.in. pracami 
komitetu budowy kościoła (wzniesionego 

w 1913 r.). Adolf Franke był animatorem 
sportu kolarskiego, w roku 1892 należał do 
założycieli Towarzystwa Cyklistów ,,Często-
chowscy Towarzysze”.

Jego synami byli: Artur, Alfred i Eugeniusz. 
Artur (1891-1969), podobnie jak ojciec był 
inżynierem chemikiem. W latach 30. XX w. 
prowadził w Częstochowie Hurtownię Prze-
tworów Chemicznych. Jako działacz sportowy 
zasiadał w zarządzie Śląskiego Okręgowego 
Związku Lekkoatletycznego, a w 1937r. był za-
łożycielem Częstochowskiego Towarzystwa 

Narciarskiego. Z dużym zaangażowaniem 
udzielał się w pracach na rzecz parafii ewan-
gelicko-augsburskiej. Należał do kolegium ko-
ścielnego, a w latach 1935-1939 nadzorował 
prace na cmentarzu, m.in. budowę domku dla 
grabarza oraz kaplicy wznoszonej ze środków 
rodziny Steinhagenów. W czasie okupacji nie-
mieckiej należał - pod pseudonimem ,,Artek” 
- do Związku Walki Zbrojnej – Armii Krajowej. 
Był członkiem II oddziału (wywiad i kontrwy-
wiad) ekspozytury radomskiej okręgu ,,Jodła”. 
W 1940 r. przez jakiś czas był więziony przez 
Niemców na Zawodziu. 

Średni syn Adolfa – Alfred był lekarzem 
chirurgiem, od roku 1923 pracował w Szpi-
talu NMP w Częstochowie. Od 1929 r. był 
tam ordynatorem oddziału chirurgicznego,  
a w latach 1933-1939 naczelnym ordynato-
rem szpitala. Pracował też w prywatnej lecz-
nicy ,,Dom Zdrowia” oraz był konsultantem 
w Szpitalu Towarzystwa Dobroczynności 
dla Żydów. Alfred, który w latach 1919-1920 
jako ochotnik walczył w wojnie z bolsze-
wikami, w okresie 1935-1939 przewodził 
oddziałowi częstochowskiemu Związku 
Ochotników Wojennych Armii Polskiej. Na-
leżał również do zarządu oddziału Federa-
cji Polskich Związków Obrońców Ojczyzny 
oraz był prezesem Stowarzyszenia Pracy 
Społeczno-Wychowawczej im. Marszałka 
Józefa Piłsudskiego. 

Doktor, podobnie jak jego ojciec, starszy 
brat i żona Zofia Ella z domu Buhle, pasjo-
nował się sportem. Jako gimnazjalista wy-
stępował w drużynie piłkarskiej, później 

uprawiał tenis ziemny. Z jego inicjatywy, 
w Klubie Ogólnosportowym ,,Victoria”,  
w którym był wiceprezesem i lekarzem 
klubowym, powstała sekcja tenisa ziem-
nego; w 1929 r. wraz z żoną zajął I miejsce 
w grze mieszanej podczas Otwartych Mi-
strzostw Częstochowy. Na przestrzeni lat 
20. i 30. Franke był organizatorem, sędzią,  
a często fundatorem nagród na wielu impre-
zach sportowych rozgrywanych na terenie 
miasta. Najwięcej aktywności doktor włożył  
w doprowadzenie do wybudowania gma-
chu Ogniska Obrony Niepodległości – naj-
większej inwestycji sportowej dwudziesto-
lecia międzywojennego w Częstochowie. 
W drugiej połowie lat 30., z kompleksu 
sportowego, na który składały się: budynek  
z dwiema salami gimnastycznymi i boisko 
piłkarskie (przy ul. Pułaskiego 4/6), korzysta-
ły różne stowarzyszenia i kluby sportowe. 
Wśród nich było Koło Sportowe ,,Brygada”, 
którego Franke był założycielem, a później 
prezesem honorowym. Od 1928 r. doktor 
pełnił też funkcję prezesa Częstochowskie-
go Podokręgu Piłki Nożnej. Od roku 1930 
brał udział w pracach Miejskiego Komitetu 
Wychowania Fizycznego i Przysposobienia 
Wojskowego, kierował tam sekcją wycho-
wania fizycznego i przysposobienia obron-
nego, która organizowała w Częstochowie 
Święta Wychowania Fizycznego i Przyspo-
sobienia Wojskowego, przeprowadzała po-
kazy sportowe i zawody. 

Wybuch wojny we wrześniu 1939 r. przerwał 
działalność społeczną i sportową doktora 
Frankego. Jego dalsze losy były tragiczne  
i do końca nie zostały wyjaśnione. W trakcie 
walk wrześniowych znalazł się na wschod-
nich ternach Polski. Jako lekarz w stopniu 
podporucznika był komendantem szpitala 
wojskowego w Równem. 17 IX 1939 r., po 
wkroczeniu wojsk sowieckich, został wzięty 

do niewoli i był przetrzymywany w obozie 
NKWD w Starobielsku. Co do dalszych jego 
losów, istnieją różne wersje. Wymieniony jest 
co prawda na liście oficerów zgładzonych  
w Charkowie, lecz według informacji przeka-
zanych rodzinie przez dwóch niezależnych 
od siebie świadków, miał znajdować się  
w grupie 800 więźniów wywiezionych na 
Nową Ziemię (za kołem polarnym). Tam, ra-
zem z innymi jeńcami, żył w prymitywnych 
warunkach. Jako chirurg dokonywał po-
dobno operacji narzędziami wykonanymi  
z kości zwierząt. Według relacji świadków, po 
zakończeniu wojny miał przebywać w obo-
zie przejściowym pod Archangielskiem, gdzie 
mimo uszkodzonej prawej dłoni udzielał po-
mocy chorym w punkcie sanitarnym. Do kraju 
jednak nie powrócił. W 2003 r. na ścianie kamie-
nicy przy Alei NMP 14 odsłonięto (przy udziale 
rodziny) tablicę poświęconą doktorowi. 

Alfred Franke miał dwie córki – Irenę i Ha-
linę. Irena, zamężna Smólska (1926-2003), 
była łączniczką i sanitariuszką Armii Krajo-
wej. Później, w stopniu profesora, kierowała 
Kliniką Chirurgii Dzieci Instytutu Pediatrii w 
Warszawie. Młodsza córka, Halina, zamężna 
Leszczyńska (1928-1983), z tytułem profe-
sora nauk technicznych, z ramienia Insty-
tutu Przemysłu Organicznego kierowała 
badaniami złóż siarki w Meksyku, Iraku, Ku-
wejcie i w Związku Sowieckim.

Rodzina Franke, będąca przedstawiciel-
ką niewielkiej społeczności ewangelickiej  
w Częstochowie, znacząco zapisała się w dzie-
jach miasta. Pamiętajmy o tym, spacerując 
alejami i podziwiając urodę Domu Frankego. 

Juliusz Sętowski

Alfred Franke

Córki Alfreda Frankego - 
Irena i Halina

Bracia Franke - od lewej Artur, Alfred i Eugeniusz

Dom Adolfa Frankego
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i młodzieży powyżej 12 roku życia (druga grupa).   
Obowiązują wcześniejsze zapisy: tel. 695 590 101, 
n.talarek@gmail.com 
Pracownia Tęczówka, ul. Dekabrystów 1 
Koszt: 30 zł (pojedyncze zajęcia), 135 zł (karnet na 5 spotkań 
w tygodniu) 

Seans filmowy: 
= „Ja teraz kłamię” - godz. 14.30
= „Oszustki” – godz. 16.45
= „Ja teraz kłamię” - godz. 18.30
= „Anna” - godz. 20.30
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

Warsztaty plastyczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych 
z rysunku, malarstwa, ceramiki, grafiki warsztatowej, 
witrażu techniką Tiffaniego - godz. 16.00 
Obowiązują wcześniejsze zapisy: tel. 508 218 001 
Pracownia Sztuk Plastycznych, Aleja Niepodległości 50 lok. 112

Foto warsztaty dla seniorów – godz. 16.00 
Organizator: Stowarzyszenie Senior Plus
Urząd Stanu Cywilnego, ul. Focha 19/21  

Relaksacja dla dzieci z udziałem rodziców 
godz. 17.00 - 18.00
Zajęcia dla dzieci w wieku od 6 do 9 lat. 
Prowadzące: Maja Wyremblewska i Dominika Miedzińska 
– Golczyk. 
Obowiązują wcześniejsze zapisy: tel. 663 663 698 
Pracownia Psychoterapii i Pracy z Ciałem, ul. Waszyngtona 32/2 
Koszt: 30 zł

02.07 wtorek
Rajdy- Mistrz Jurajskiej Rekreacji - terenowa impreza 
rekreacyjna – godz. 9.00-14.00
Rajd dla dzieci w wieku od 8 do 14 lat
Organizator: KRS TKKF SPORTOWIEC Częstochowa 
(jmksportowiec@ gmail.com, www.sportowiec.org.pl)
Koszt: 10 zł  

Z powietrza, ognia, wody i ziemi – wakacje artystyczne 
z żywiołami: Rzeźba w glinie – żywioł ziemi 
godz. 10.00- 12.00 i 12.30-14.30 
Zajęcia dla dzieci w wieku od 6 do 12 lat (pierwsza grupa) 
i młodzieży powyżej 12 roku życia (druga grupa).   
Obowiązują wcześniejsze zapisy: tel. 695 590 101, 
n.talarek@gmail.com 
Pracownia Tęczówka, ul. Dekabrystów 1 
Koszt: 30 zł (pojedyncze zajęcia), 135 zł (karnet na 5 spotkań 
w tygodniu) 

Wakacje na tarasie – godz. 10.00 – 13.00 
Turniej gier wielkoformatowych dla dzieci w wieku 
od 7 do 12 lat. 
Biblioteka Publiczna, Filia nr 13, ul. Mireckiego 28

2-5 lipca 
Pozytywnie zakręcone wakacje w bibliotece muzycznej 
– godz. 10.30-14.30
Zajęcia dla dzieci w wieku od 6 do 12 lat
Biblioteka Publiczna, Filia Muzyczna, Aleja Niepodległości 41

Letnia czytelnia – godz. 11.00-14.00 
Na dziedzińcu Biblioteki Publicznej będzie można wygod-
nie usiąść, czy położyć się na leżaku i przejrzeć codzienną 
prasę lub poczytać książkę.
Biblioteka Publiczna, Aleja Najświętszej Maryi Panny 22

Lato w mieście –  godz.13.00-15.00
Zajęcia plastyczne dla dzieci 
Biblioteka Publiczna, Filia nr 1, Aleja Niepodległości 11 

Seans filmowy: 
= „Ja teraz kłamię” - godz. 14.30
= „Oszustki” – godz. 16.45
= „Dogman” /30 filmów na 30-lecie kina/- godz. 18.30

= „Anna” - godz. 20.30
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

Zajęcia plastyczne dla dzieci –  godz. 16.00-17.00 
Biblioteka Publiczna, Filia nr 3, ul. Ułańska 1

„Nordic walking na receptę” akcja w ramach Akademii 
Zdrowia Santandera – godz. 18.00
Bezpłatne treningi nordic walking
Lasek Aniołowski (wejście od strony Promenady im. Cz. Niemena) 

Gdzie ten bocian? Wokół niepłodności  - nietypowy 
wykład – godz. 18.00–20.15
Prowadzące: Maja Wyremblewska i Dominika Miedzińska 
– Golczyk. 
Obowiązują wcześniejsze zapisy: tel. 663 663 698 
i 605 285 995 
Pracownia Psychoterapii i Pracy z Ciałem, ul. Waszyngtona 32/2 
Koszt: 50 zł

Spotkanie Toastmasters „Wymarzone wakacje”
godz. 18.00
Techniczne Zakłady Naukowe, ul. Jasnogórska 84/90

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

03.07 środa
3-4 lipca 
Mistrzostwa Częstochowy Dzikich Drużyn w Piłce 
Nożnej
Boiska Wielofunkcyjne, ul. Boya-Żeleńskiego 6/8

Wakacje 2019 z PTTK:  Wycieczka autokarowa  „Wśród 
dzikich zwierząt” Borysew – ZOO Safari – godz. 7.30 
Organizator: Regionalny Oddział PTTK w Częstochowie 
(www.ropttk.cba.pl, pttkregczwa@op.pl)
Zbiórka: Parking „Auchan”, ul. Focha 7
Koszt: 50 zł 

Turnieje sportowe - gry i zabawy – godz. 9.00-14.00
Zajęcia dla dzieci w wieku od 8 do 14 lat
Organizator: KRS TKKF SPORTOWIEC Częstochowa 
(jmksportowiec@ gmail.com, www.sportowiec.org.pl)
Szkoła Podstawowa nr 31 w Częstochowie, ul. PCK 18 

Ulubione postacie z bajek – gody. 10.00 
Zajęcia plastyczne  dla dzieci w wieku od 6 do 10 lat. 
Obowiązują wcześniejsze zapisy: tel. 34 360 61 12, 
filia16@biblioteka.czest.pl
Biblioteka Publiczna, Filia nr 16, ul. Krakowska 46/50 

Z powietrza, ognia, wody i ziemi – wakacje artystyczne 
z żywiołami: Latawce – żywioł powietrza 
godz. 10.00- 12.00 i 12.30-14.30 
Zajęcia dla dzieci w wieku od 6 do 12 lat (pierwsza grupa) 
i młodzieży powyżej 12 roku życia (druga grupa).   
Obowiązują wcześniejsze zapisy: tel. 695 590 101, 
n.talarek@gmail.com 
Pracownia Tęczówka, ul. Dekabrystów 1 
Koszt: 30 zł (pojedyncze zajęcia), 135 zł (karnet na 5 spotkań 
w tygodniu) 

Seans filmowy: 
= „Aladyn” /Młody Iluzjonista/ - godz. 11.00 
= „Ja teraz kłamię” - godz. 14.30
= „Oszustki” – godz. 16.45
= „Ja teraz kłamię” - godz. 18.30
= „Anna” - godz. 20.30
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

Podstawy obsługi komputera dla seniorów 
godz.11.00 – 12.00 
Zajęcia dla seniorów z podstaw obsługi komputera i korzy-
stania z Internetu. Obowiązują wcześniejsze zapisy: 
tel. 34 369 70 72, filia3@biblioteka.czest.pl 
Biblioteka Publiczna, Filia nr 3, ul. Ułańska 1

Wakacje w bibliotece – zajęcia plastyczne dla dzieci 
godz. 12.00-15.00
Biblioteka Publiczna, Filia nr 2, ul. Orlik-Rückemanna 35/37 
 
Wernisaż wystawy „Dom Księcia - historia i konteksty” 
godz. 15.00  
Kuratorki: mgr Olga Desperak, mgr Paulina Korneluk. 
Ekspozycja do 10 lipca. 
Archiwum Państwowe w Częstochowie, ul. Rejtana 13 

Wykład „Prawidłowe odżywianie przed ciążą, w ciąży, 
oraz w trakcie laktacji” - godz. 18.00-20.00
Prowadząca: psychodietetyczka Joanna Naumowicz. 
Obowiązują wcześniejsze zapisy: tel. 516 105 691 
Pracownia Psychoterapii i Pracy z Ciałem, ul. Waszyngtona 32/2 
Koszt: 50 zł

04.07 czwartek
Wycieczka do Agroskałki w Przybynowie 
godz. 9.00-14.00
Wycieczka dla dzieci w wieku od 8 do 14 lat
Organizator: KRS TKKF SPORTOWIEC Częstochowa 
(jmksportowiec@ gmail.com, www.sportowiec.org.pl)
Koszt: 40 zł  

Z powietrza, ognia, wody i ziemi – wakacje artystyczne 
z żywiołami: Malowanie na szkle /lampiony- żywioł 
ognia/ światła (bez używania prawdziwego ognia) – 
godz. 10.00- 12.00 i 12.30-14.30 
Zajęcia dla dzieci w wieku od 6 do 12 lat (pierwsza grupa) 
i młodzieży powyżej 12 roku życia (druga grupa).   
Obowiązują wcześniejsze zapisy: tel. 695 590 101, 
n.talarek@gmail.com 
Pracownia Tęczówka, ul. Dekabrystów 1 
Koszt: 30 zł (pojedyncze zajęcia), 135 zł (karnet na 5 spotkań 
w tygodniu) 

Seans filmowy: 
= „Aladyn” /Młody Iluzjonista/ - godz. 11.00 
= „Ja teraz kłamię” - godz. 14.30
= „Oszustki” – godz. 16.45
= „Ja teraz kłamię” - godz. 18.30

= „Anna” - godz. 20.30
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, 
Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

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

Letnia czytelnia – godz. 11.00-14.00 
Na dziedzińcu Biblioteki Publicznej będzie można wygod-
nie usiąść, czy położyć się na leżaku i przejrzeć codzienną 
prasę lub poczytać książkę. 
Biblioteka Publiczna, Aleja Najświętszej Maryi Panny 22

Lato w muzeum - warsztaty historyczne  
„Rycerze, herby i zbroje” - godz. 11.00 
Obowiązują wcześniejsze zapisy: tel. 504 757 502
Muzeum Częstochowskie, Ratusz, Aleja Najświętszej Maryi Panny 45 
Koszt: 7-10 zł 

Lato w mieście – zajęcia plastyczne dla dzieci 
godz.13.00-15.00
Biblioteka Publiczna, Filia nr 1, Aleja Niepodległości 11 

Wakacyjna wyprawa dookoła świata
godz. 13.00-15.00
Interdyscyplinarne zajęcia dla dzieci, w czasie których 
uczestnicy poznają różne kraje, a także obowiązujące 
w nich tradycje i obyczaje.
Biblioteka Publiczna, Filia nr 25, ul. Wirażowa 8 A
                   
Okiem filozofa – Bóg filozofów – charakterystyka krótka 
godz. 17.00  
Pierwsze z cyklu  letnich spotkań filozoficznych dla młodzie-
ży i dorosłych.
Prowadząca: Anna Falana-Jafra. 
Biblioteka Publiczna, Aleja Najświętszej Maryi Panny 22

Aleje - tu się dzieje!: Muzeum Częstochowskie - wykład 
dr. Łukasza Maurycego Stanaszka „Wampiry w średnio-
wiecznej Polsce” - godz. 18.00 
Muzeum Częstochowskie, Ratusz, 
Aleja Najświętszej Maryi Panny 45 

Babski Comber – warsztaty artystyczne - godz. 18.00 
Obowiązują wcześniejsze zapisy: tel. 508 218 001 
Pracownia Sztuk Plastycznych, Aleja Niepodległości 50 lok. 112

Warsztaty literackie prowadzone przez Towarzystwo 
Galeria Literacka – godz. 17.00
Spotkanie dedykowane pamięci Władysława E. Piekarskie-
go w 1. rocznicę śmierci 
Muzeum Częstochowskie, Dom Poezji – Muzeum Haliny Poświa-
towskiej, ul. Jasnogórska 23 

Otwarta grupa pracy z ciałem TRE- godz. 19.30-21.00 
Prowadzący:  Jakub Ritter
Obowiązują wcześniejsze zapisy: tel. 693 770 210
Pracownia Psychoterapii i Pracy z Ciałem, ul. Waszyngtona 32/2 
Koszt: 50 zł

Aleje - tu się dzieje!: Czwarty Dźwięk Tygodnia - koncert 
Mariusz „QCZA” Kuczewski – godz. 20.00
Plac Biegańskiego 

05.07 piątek
Wakacje 2019 z PTTK:  Wycieczka autokarowo – krajo-
znawcza „Kraków mniej znany – technika  i historia” 
godz. 7.30 
Organizator: Regionalny Oddział PTTK w Częstochowie 
(www.ropttk.cba.pl, pttkregczwa@op.pl)
Zbiórka: Parking „Auchan”, ul. Focha 7
Koszt: 50 zł 

Z powietrza, ognia, wody i ziemi – wakacje artystyczne 
z żywiołami: Maski – żywioł człowiek 
godz. 10.00- 12.00 i 12.30-14.30 
Zajęcia dla dzieci w wieku od 6 do 12 lat (pierwsza grupa) 
i młodzieży powyżej 12 roku życia (druga grupa).   
Obowiązują wcześniejsze zapisy: tel. 695 590 101, 
n.talarek@gmail.com 
Pracownia Tęczówka, ul. Dekabrystów 1 
Koszt: 30 zł (pojedyncze zajęcia), 135 zł (karnet na 5 spotkań 
w tygodniu) 

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

Seans filmowy: 
= „Aladyn” /Młody Iluzjonista/ - godz. 11.00 
= „Midsommar. W biały dzień” - godz. 14.00
= „Ja teraz kłamię” – godz. 16.15
= „Anna”- godz. 18.15
= „Midsommar. W biały dzień” - godz. 20.30
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, 
Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

Lato w muzeum - warsztaty historyczne  „Rycerze, 
herby i zbroje” - godz. 11.00 
Obowiązują wcześniejsze zapisy: tel. 504 757 502
Muzeum Częstochowskie, Ratusz, 
Aleja Najświętszej Maryi Panny 45 
Koszt: 7-10 zł 

Wakacje w bibliotece – zajęcia plastyczne dla dzieci 
godz. 12.00-15.00
Biblioteka Publiczna, Filia nr 2, ul. Orlik-Rückemanna 35/37 

Aleje - tu się dzieje!: Literacki piątek – spotkanie 
z Łukaszem Orbitowskim – godz. 18.00 
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1 

Wyginam śmiało ciało -   godz. 18.00-19.00
Zajęcia rozwojowe dla dzieci z klas 4-6.
Prowadząca: Agnieszka Matyjaszek. 
Obowiązują wcześniejsze zapisy: tel. 796 096 366
Pracownia Psychoterapii i Pracy z Ciałem, ul. Waszyngtona 32/2 
Koszt: 30 zł
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01.07 poniedziałek
Wycieczka autokarowa do Westernowego Miasteczka 
Twinpigs w Żorach – godz. 7.00-19.00
Obowiązują wcześniejsze zapisy: Tos_ohp@interia.pl
Organizator: Terenowy Oddział Stowarzyszenia OHP

1-5 lipca
Kolorowe Półkolonie – godz. 7.30-16.00 
Organizator: Fundacja Małego i Dużego Człowieka Kolorowa 
Obowiązują wcześniejsze zapisy: tel. 510 785 065, 
mdkolorowa@gmail.com 
Szkoła Podstawowa nr 38, ul. Sikorskiego 56 
Koszt: 290 zł (za tydzień) 

„Oszustki” 
1-4 lipca – godz. 16.45
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, Aleja Najświętszej Maryi Panny 
64
Najpierw była „Opowieść do poduszki” (1964), potem 
„Parszywe dranie” (1988). Oba te filmy to dziś klasyka 
komedii. A teraz, po raz trzeci, do tematu oszukiwa-
nia bogatych przez mniej zamożnych, za to uroczych 
i sprytnych, podszedł Chris Addison. Jego „Oszustki” 
odwracają klasyczny schemat – tym razem to kobiety 
rywalizują o względy młodego milionera. Film jest 
opowieścią o pewnej oszustce – kobiecie z klasą, granej 
przez Anne Hathaway, którą los styka z oszustką o wiele 
skromniej sytuowaną. Przedmiotem zabiegów obu pań 
staje się twórca popularnej aplikacji, Thomas, a scenerią 
ich brawurowej szarży jest pełna słońca i luksusu Riwiera 
Francuska. 

1-3 lipca 
Warsztaty „Od Bałtyku aż po Tatry” - godz. 9.00 i 12.00 
Obowiązują wcześniejsze zapisy: tel. 504 757 598
Muzeum Częstochowskie, Multicentrum ZODIAK,
Park im. S. Staszica    
Koszt: 7-10 zł  

Światowy Dzień Architektury w ANTA Architekci 
godz. 10.00-15.00
Indywidualne konsultacje z Danielem Cieślikiem 
Obowiązują wcześniejsze zapisy:  pr@anta-architekci.pl
ANTA Architekci, ul. Sejmowa 1 A  

Z powietrza, ognia, wody i ziemi – wakacje artystyczne 
z żywiołami: Czerpanie papieru – żywioł wody 
godz. 10.00- 12.00 i 12.30-14.30 
Zajęcia dla dzieci w wieku od 6 do 12 lat (pierwsza grupa) 

„Aladyn” /Młody Iluzjonista/ 
3-7 lipca- godz. 11.00 
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, Aleja Najświętszej Maryi Panny 64
Guy Ritchie za kamerą? Nie będzie miejsca na nudę! Mistrz kina łotrzykowskiego wziął na warsztat historię ulicznego roz-
rabiaki Aladyna, który przeżywa liczne przygody w fikcyjnym portowym mieście Agrabah. Klasyczną animację Disneya 
twórca wzbogacił o wartką akcję i typowe dla siebie zaczepne poczucie humoru. Fabularna adaptacja „Aladyna” zyskała 
też moc ekspresji i zupełnie nową siłę wyrazu. Duża w tym zasługa nie tylko znakomitego reżysera, lecz także odtwórców 
najważniejszych ról, jak choćby Willa Smitha, który wciela się w Dżina. Przebojowy aktor znany przede wszystkim z kina 
akcji i ról komediowych, kreuje w „Aladynie” charyzmatyczną postać, która może w znaczący sposób zaważyć na losach 
wszystkich bohaterów filmu. 
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Aleje - tu się dzieje!: Jazz Tradycyjny - koncert Tador 
Four – godz. 20.00
Plac Biegańskiego

06.07 sobota
BiegamBoLubię - godz. 9.30
Bezpłatne treningi dla amatorów z instruktorami lekko-
atletki
Miejski Stadion Lekkoatletyczny, ul. Dąbrowskiego 58/64 

Warsztaty plastyczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych 
z rysunku, malarstwa, ceramiki, grafiki warsztatowej, 
witrażu techniką Tiffaniego - godz. 10.00
Obowiązują wcześniejsze zapisy: tel. 508 218 001 
Pracownia Sztuk Plastycznych, Aleja Niepodległości 50 lok. 112

Seans filmowy: 
= „Aladyn” /Młody Iluzjonista/ - godz. 11.00 
= „Anna”- godz. 14.30
= „Nenufary” Moneta” /Wielka sztuka na ekranie/ 
= „Ja teraz kłamię” – godz. 18.45
= „Midsommar. W biały dzień” - godz. 20.45
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

„Nenufary” Moneta” /Wielka sztuka na ekranie/ 
6 i 28 lipca - godz. 17.00
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, 
Aleja Najświętszej Maryi Panny 64
Dokument opowiada o pochodzeniu i powstaniu 
ogromnego dzieła sztuki, które zerwało z wszelkimi 
konwencjami. Jest to opowieść o obsesji artysty na 
punkcie światła i wody, z której malarz nie mógł się 
wyrwać, więc przekształcił ją w swój własny rodzaj 
magii. To także opowieść o radykalnych ideach, które 
zrewolucjonizowały sztukę współczesną: wyraźnym 
zamiarem Moneta było przeniesienie na płótno 
„pierwszego, czystego wrażenia” form i przedmiotów, 
jakie pojawiają się w oku, które nigdy wcześniej ich nie 
widziało. Film jest wyjątkowym, ekskluzywnym spojrze-
niem na arcydzieła znajdujące się w Muzeum Orangerie, 
Muzeum Marmottan, Muzeum Orsay i Giverny, po raz 
pierwszy ukazane na dużym ekranie, aby zapewnić 
niepowtarzalne wrażenia widzom obcującym z pięknem 
jego „Nenufarów”. 

Festiwal Retro – godz. 16.00 
Plac Biegańskiego
Więcej s. 11  

XXV Światowy Zjazd i Pielgrzymka Kresowian: Koncert 
Jasnogórski „Razem jak w rodzinie – Kresy śpiewają 
dla Rodaków” - godz. 17.00 
Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej na Jasnej Górze, 
ul. Kordeckiego 2 

07.07 niedziela
XXV Światowy Zjazd i Pielgrzymka Kresowian: 
= Msza św., Apel poległych i oficjalne wystąpienia 
 godz. 9.30 
= Otwarte Forum Kresowe – godz. 12.30-15.00
= Koncert: Kresy – Pamięć i Wiara – godz. 15.00-16.00 
Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej na Jasnej Górze, 
ul. Kordeckiego 2 

„Joga na śniadanie” Praktykuj jogę w Parku Lisiniec 
godz. 9.30 
Prowadzący: Joanna Będuch i  Marek Będuch
Taras restauracji „La Playa”, Park Lisiniec

Seans filmowy: 
= „Aladyn” /Młody Iluzjonista/ - godz. 11.00 
= „Anna”- godz. 14.00
= „Ja teraz kłamię” – godz. 16.15
= „Midsommar. W biały dzień” - godz. 18.15
= „Anna”- godz. 20.30
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”,
 Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

Aleje - tu się dzieje!: 
= Stowarzyszenie Yava - EKO-TORBY - warsztaty 
 dla dzieci – godz. 16.00
= Podwieczorek z klasyką - Kwartet Dęty Drewniany 
 godz. 18.00
Plac Biegańskiego

08.07 poniedziałek
8-12 lipca
Kolorowe Półkolonie – godz. 7.30-16.00 
Organizator: Fundacja Małego i Dużego Człowieka Kolorowa 
Obowiązują wcześniejsze zapisy: tel. 510 785 065, 
mdkolorowa@gmail.com 
Szkoła Podstawowa nr 38, ul. Sikorskiego 56 
Koszt: 290 zł (za tydzień) 

8-12 lipca 
Wakacje w ZETPETE - godz. 8.00-16.00 
Warsztaty plastyczne dla dzieci w wieku od 6 do 12 lat. 
Obowiązują wcześniejsze zapisy: tel. 881 494 992 
Pracownia ZetPeTe, ul. Wańkowicza 4  
Koszt: 430 zł (za tydzień) 

8-10 lipca 
Warsztaty „Od Bałtyku aż po Tatry” - godz. 9.00 i 12.00 
Obowiązują wcześniejsze zapisy: tel. 504 757 598
Muzeum Częstochowskie, Multicentrum ZODIAK,
Park im. S. Staszica    
Koszt: 7-10 zł  

8-12 lipca 
Z powietrza, ognia, wody i ziemi – wakacje artystyczne 
z żywiołami – godz. 10.00- 12.00 i 12.30-14.30 
Zajęcia dla dzieci w wieku od 6 do 12 lat (pierwsza grupa) 
i młodzieży powyżej 12 roku życia (druga grupa).   
Obowiązują wcześniejsze zapisy: tel. 695 590 101, 
n.talarek@gmail.com 
Pracownia Tęczówka, ul. Dekabrystów 1 
Koszt: 30 zł (pojedyncze zajęcia), 135 zł (karnet na 5 spotkań 
w tygodniu) 

Balonowy zawrót głowy – zajęcia plastyczne dla dzieci 
- godz. 10.30-11.30
Obowiązują wcześniejsze zapisy:  tel. 34 322 31 04, 
filia10@biblioteka.czest.pl 
Biblioteka Publiczna, Filia nr 10, ul. Michałowskiego 20 

Seans filmowy: 
= „Midsommar. W biały dzień” - godz. 14.00
= „Ja teraz kłamię” – godz. 16.15
= „Midsommar. W biały dzień” - godz. 18.15
= „Anna”- godz. 20.30
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, 
Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

Warsztaty plastyczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych 
z rysunku, malarstwa, ceramiki, grafiki warsztatowej, 
witrażu techniką Tiffaniego - godz. 16.00 
Obowiązują wcześniejsze zapisy: tel. 508 218 001 
Pracownia Sztuk Plastycznych, Aleja Niepodległości 50 lok. 112

Foto warsztaty dla seniorów – godz. 16.00 
Organizator: Stowarzyszenie Senior Plus
Urząd Stanu Cywilnego ul. Focha 19/21

Relaksacja dla dzieci z udziałem rodziców 
godz. 17.00-18.00
Zajęcia dla dzieci w wieku od 6 do 9 lat. 
Prowadzące: Maja Wyremblewska i Dominika Miedzińska 
– Golczyk. 
Obowiązują wcześniejsze zapisy: tel. 663-663-698 
Pracownia Psychoterapii i Pracy z Ciałem, ul. Waszyngtona 32/2 
Koszt: 30 zł

Warsztat „Mamo- Córko”- godz. 18.00-21.00
Prowadzące: Maja Wyremblewska i Dominika 
Miedzińska-Golczyk.
Obowiązują wcześniejsze zapisy: 663 66 698 
oraz 605 285 995.
Pracownia Psychoterapii i Pracy z Ciałem, ul. Waszyngtona 32/2 
Koszt: 80 zł

09.07 wtorek
Wakacje 2019 z PTTK:  Wycieczka autokarowo – krajo-
znawcza „Leśne tajemnice” - Arboretum w Rogowie 
godz. 7.30 
Organizator: Regionalny Oddział PTTK w Częstochowie 
(www.ropttk.cba.pl, pttkregczwa@op.pl)
Zbiórka: Parking „Auchan”, ul. Focha 7
Koszt: 40 zł 

Terenowe gry i zabawy – wielobój rekreacyjny, ogni-
sko, bryczka – godz. 9.00-14.00
Zajęcia dla dzieci w wieku od 8 do 14 lat
Organizator: KRS TKKF SPORTOWIEC Częstochowa 
(jmksportowiec@ gmail.com, www.sportowiec.org.pl)
Koszt: 25 zł  

Wakacje na tarasie – godz. 10.00 – 13.00 
Turniej gier wielkoformatowych dla dzieci w wieku 
od 7 do 12 lat 
Biblioteka Publiczna, Filia nr 13, ul. Mireckiego 28

Letnia czytelnia – godz. 11.00-14.00 
Na dziedzińcu Biblioteki Publicznej będzie można wygod-
nie usiąść, czy położyć się na leżaku i przejrzeć codzienną 
prasę lub poczytać książkę. 
Biblioteka Publiczna, Aleja Najświętszej Maryi Panny 22

Seans filmowy: 
= „Wymarzony” /Kino seniora/ - godz. 12.00
= „Midsommar. W biały dzień” - godz. 14.15
= „Ja teraz kłamię” – godz. 16.30
= „Fuga” /30 filmów na 30-lecie kina/- godz. 18.30
= „Anna”- godz. 20.30
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, 
Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

Lato w mieście –  godz.13.00-15.00
Zajęcia plastyczne dla dzieci 
Biblioteka Publiczna, Filia nr 1, Aleja Niepodległości 11 

Letnia czytelnia pod parasolem – godz. 16.00-18.00
Propozycja dla dorosłych czytelników, którzy w czasie waka-
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cji będą mogli poczytać prasę, pograć w gry planszowe, czy 
podyskutować w specjalnie przygotowanej letniej czytelni.
Biblioteka Publiczna, Filia nr 13, ul. Mireckiego 28

„Nordic walking na receptę” akcja w ramach Akademii 
Zdrowia Santandera – godz. 18.00
Bezpłatne treningi nordic walking
Lasek Aniołowski (wejście od strony Promenady im. Cz. Niemena) 

Wykład „Tajemnice miednicy widziane okiem fizjotera-
peuty uroginekologicznego” -  godz. 18.00-20.00 
Prowadząca: Marlena Potiomkin 
Obowiązują wcześniejsze zapisy: tel. 882 834 111 
Pracownia Psychoterapii i Pracy z Ciałem, ul. Waszyngtona 32/2 
Koszt: 50 zł

Spotkanie Toastmasters „Zarządzanie czasem” - godz. 18.00
Techniczne Zakłady Naukowe, ul. Jasnogórska 84/90

= Popkulturowe przyjemności: Star Trek – godz.18.00  
= Warsztaty tańca dawnego – godz. 19.00
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1

10.07 środa
Wakacje 2019 z PTTK:  Wycieczka piesza po Jurze 
I etap: Częstochowa-Kręciwilk - Skrajnica – Olsztyn 
Rynek – godz. 9.45 
Organizator: Regionalny Oddział PTTK w Częstochowie 
(www.ropttk.cba.pl, pttkregczwa@op.pl)
Zbiórka: Pętla MPK Kręciwilk Koszt: 1 zł 

Ulubione postacie z bajek – gody. 10.00 
Zajęcia plastyczne  dla dzieci w wieku od 6 do 10 lat. 
Obowiązują wcześniejsze zapisy: tel. 34 360 61 12, 
filia16@biblioteka.czest.pl
Biblioteka Publiczna, Filia nr 16, ul. Krakowska 46/50 

Wakacyjna bransoletka - zajęcia plastyczne dla dzieci - 
godz. 11.00-13.00
Obowiązują wcześniejsze zapisy:  tel. 34 361 43 27, 
filia8@biblioteka.czest.pl
Zajęcia dofinansowane z Budżetu Obywatelskiego 
Biblioteka Publiczna, Filia nr 8, ul. Księżycowa 2

Seans filmowy: 
= „Dzień czekolady” / /Młody Iluzjonista/ - godz. 11.00
= „Ja teraz kłamię” – godz. 14.00
= „Anna”- godz. 16.00

= „Midsommar. W biały dzień” - godz. 18.15
= „Ja teraz kłamię” – godz. 20.30
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

Warsztat „Dlaczego dzieci się źle zachowują. Budowa 
mózgu. O złości.” - godz. 17.00-20.00 
Prowadząca: Olga Pośpiech 
Obowiązują wcześniejsze zapisy: tel. 783 986 144 
Pracownia Psychoterapii i Pracy z Ciałem, ul. Waszyngtona 32/2 
Koszt: 80 zł

Odkrywanie Częstochowy „Miasteczko na Jurze” – godz. 18.00
Spotkanie z Władysławem Ratusińskim
Muzeum Częstochowskie, Ratusz, Aleja Najświętszej Maryi Panny 45

11.07 czwartek
Wycieczka krajoznawcza –  Poznajemy Jurę Krakowsko-
-Częstochowską – godz. 7.00-17.00
Wycieczka dla dzieci w wieku od 8 do 14 lat
Organizator: KRS TKKF SPORTOWIEC Częstochowa 
(jmksportowiec@ gmail.com, www.sportowiec.org.pl)
Koszt: 40 zł  

Wakacje 2019 z PTTK:  Wycieczka autokarowo – krajo-
znawcza „Historia i geologia”  Góra Św. Anny 
godz. 7.30 
Organizator: Regionalny Oddział PTTK w Częstochowie 
(www.ropttk.cba.pl, pttkregczwa@op.pl)
Zbiórka: Parking „Auchan”, ul. Focha 7
Koszt: 40 zł

Seans filmowy: 
= „Dzień czekolady” / /Młody Iluzjonista/ 
 godz. 11.00
= „Ja teraz kłamię” – godz. 14.00
= „Anna”- godz. 16.00
= „Midsommar. W biały dzień” - godz. 18.15
= „Ja teraz kłamię” – godz. 20.30
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

Lato w muzeum - warsztaty etnograficzne „Osikowe 
cudeńka” - godz. 11.00 
Obowiązują wcześniejsze zapisy: tel. 504 757 502
Muzeum Częstochowskie, Ratusz, Aleja Najświętszej Maryi Panny 45 
Koszt: 7-10 zł 

Letnia czytelnia – godz. 11.00-14.00 
Na dziedzińcu Biblioteki Publicznej będzie można wygod-

nie usiąść, czy położyć się na leżaku i przejrzeć codzienną 
prasę lub poczytać książkę. 
Biblioteka Publiczna, Aleja Najświętszej Maryi Panny 22
 
Lato w mieście –  godz.13.00-15.00
Zajęcia plastyczne dla dzieci 
Biblioteka Publiczna, Filia nr 1, Aleja Niepodległości 11 

Wakacyjna wyprawa dookoła świata
godz. 13.00-15.00
Interdyscyplinarne zajęcia dla dzieci, w czasie których 
uczestnicy poznają różne kraje, a także obowiązujące 
w nich tradycje i obyczaje.
Biblioteka Publiczna, Filia nr 25, ul. Wirażowa 8 A

Aleje - tu się dzieje!: Wycieczka z Julkiem Sętowskim 
„Znane sklepy częstochowskie XX wieku” - godz. 18.00 
Zbiórka na Placu Biegańskiego 

Babski Comber – warsztaty artystyczne - godz. 18.00 
Obowiązują wcześniejsze zapisy: tel. 508 218 001 
Pracownia Sztuk Plastycznych, Aleja Niepodległości 50 lok. 112

Otwarta grupa pracy z ciałem TRE- godz. 19.30-21.00 
Prowadzący:  Jakub Ritter
Obowiązują wcześniejsze zapisy: tel. 693-770-210
Pracownia Psychoterapii i Pracy z Ciałem, ul. Waszyngtona 32/2 
Koszt: 50 zł

Aleje - tu się dzieje!:  Alternatywa Miedzy Ścianami - 
spektakl „Zabawa w czekanie na zabawę” - godz. 20.00
Scena między Ratuszem i Odwachem, Plac Biegańskiego 

12.07 piątek

Aleksandria Urodziny Zdrowej Częstochowy 
12-14 lipca– godz. 10.00-22.00 
Plac Biegańskiego
Głównym założeniem rodzinnego festynu, odbywają-
cego się w ramach Urodzin Zdrowej Częstochowy, jest 
promocja zdrowego stylu życia. Pomóc ma w tym moc 
atrakcji dla dorosłych i dla najmłodszych, m.in.: bezpłat-
ne badania lekarskie i porady dietetyka, prezentacje 
klubów fitness, pokazy tańca, foodtrucki i inne propozycje 
kulinarne, występy artystów, zespołów i lokalnych kapel. 
Jedną z głównych atrakcji muzycznych będzie występ 
Pawła Stasiaka z zespołu Papa D. Na scenie wystąpi także 
Maciej „Święty” Jankowski, którego nowa płyta „Źródło”, 
nagrana z zespołem Paragraf 64, miała premierę kilkana-
ście dni temu oraz Amelka Cierpiał. Jak na urodziny przy-
stało, pojawi się również ogromny tort, który zostanie 
pokrojony przez Prezydenta Miasta i będą mieli okazję 
spróbować go wszyscy uczestnicy wydarzenia. 

Popkulturowe przyjemności: Star Trek 
9 lipca– godz.18.00  
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1
Na czym polega problem Federacji? Skąd się wzięło dwóch Spocków? Dlaczego urządzenie wieczoru kawalerskiego 
w stylu klingońskim jest złym pomysłem? Na te i wiele innych pytań spróbujemy odpowiedzieć na najbliższych popkul-
turowych przyjemnościach, poświęconych zawiłościom jednej z najstarszych franczyz sf. Wszystkich zainteresowanych 
zapraszamy na pogadankę o Star Treku - w mocno skondensowanej i trudnej do przełknięcia pigułce. 
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Wakacje 2019 z PTTK:  Wycieczka górska Beskid Śląski 
- Przełęcz Salmopolska – Kotarz – Przełęcz Karkosz-
czonka – Szczyrk Biła – godz. 7.30 
Organizator: Regionalny Oddział PTTK w Częstochowie 
(www.ropttk.cba.pl, pttkregczwa@op.pl)
Zbiórka: Parking „Auchan”, ul. Focha 7
Koszt: 40 zł

12-14 lipca
Aleksandria Urodziny Zdrowej Częstochowy 
godz. 10.00-22.00 
Plac Biegańskiego

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

Seans filmowy: 
= „Dzień czekolady” / /Młody Iluzjonista/ 
 godz. 11.00
= „Pamiątki Claire Darling” – godz. 14.15
= „Midsommar. W biały dzień”- godz. 16.15
= „Świadkowie Putina” - godz. 18.30
= „Yesterday” – godz. 20.30
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, 
Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

Lato w muzeum - warsztaty etnograficzne 
„Osikowe cudeńka” - godz. 11.00 
Obowiązują wcześniejsze zapisy: tel. 504 757 502
Muzeum Częstochowskie, Ratusz, 
Aleja Najświętszej Maryi Panny 45 
Koszt: 7-10 zł 

Otwarcie wystawy „Na partyzancki bój. Kobiety w kon-
spiracyjnej działalności ruchu ludowego” - godz. 11.30 
Wystawa ze zbiorów Muzeum Historii Polskiego Ruchu Lu-
dowego w Warszawie, prezentowana w ramach obchodów 
Dnia Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej 
Współorganizator: Ludowe Towarzystwo Naukowo-Kulturalne, 
Oddział w Częstochowie.
Zagroda Włościańska, Park im. S. Staszica  

= Wernisaż wystawy „Transfiguracje – konstruowanie 
 twarzy” - godz. 18.00
= Wernisaż wystawy „Ryby” Amelii Augustyn
 godz. 18.00
Miejska Galeria Sztuki w Częstochowie, 
Aleja Najświętszej Maryi Panny 64 

Aleje - tu się dzieje!: Literacki piątek – spotkanie z Ja-
kubem Żulczykiem i Krzysztofem Skoniecznym 
godz. 18.00
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1 

Aleje - tu się dzieje!:  Michał Walczak Zaprasza 
koncert Fedkowicz Duo – godz. 20.00 
Plac Biegańskiego

13.07 sobota
BiegamBoLubię - godz. 9.30
Bezpłatne treningi dla amatorów z instruktorami lekko-
atletyki.
Miejski Stadion Lekkoatletyczny, ul. Dąbrowskiego 58/64 

Warsztaty plastyczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych 
z rysunku, malarstwa, ceramiki, grafiki warsztatowej, 

witrażu techniką Tiffaniego - godz. 10.00
Obowiązują wcześniejsze zapisy: tel. 508 218 001 
Pracownia Sztuk Plastycznych, Aleja Niepodległości 50 lok. 112

Seans filmowy: 
= „Dzień czekolady” / /Młody Iluzjonista/ 
 godz. 11.00
= „Midsommar. W biały dzień”- godz. 14.15
= „Yesterday” – godz. 16.30
= „Cyganeria” /MET OPERA – letnie powtórki/ 
 godz. 19.00
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

Otwarcie wystawy „Porozmawiajmy o śmieciach” 
godz. 16.00 
Miejska Galeria Sztuki w Częstochowie, 
Aleja Najświętszej Maryi Panny 64 

Wernisaż wystawy Agaty Lankamer – godz. 18.00
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1
Więcej s. 15

„Cyganeria” /MET OPERA – letnie powtórki/ 
13 lipca - godz. 19.00
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, Aleja Najświętszej Maryi Panny 
64
Uboga hafciarka poznaje równie niemajętnego poetę 
i… wybucha płomienne uczucie. Miłość ta jednak musi 
strawić i unieszczęśliwić bohaterów, bo hafciarka 
dodatkowo chora jest na suchoty. Romantyczna historia, 
odmalowująca mityczne życie biednej, ale radosnej 
paryskiej cyganerii zamieszkującej poddasza kamienic 
Montmartre’u i okolic, stała się pod piórem Giacoma 
Pucciniego najprawdziwszym wyciskaczem łez. Beztroska 
zabawa przymierających czasem głodem przyjaciół 
z poddasza: poety, malarza, muzyka i filozofa, przeplata 
się z tragicznymi momentami, gdy mowa o śmierci, 
upodleniu i beznadziei towarzyszącym ubogim ludziom 
niemal na każdym kroku. W głównych rolach pary 
zakochanych Mimì i Rodolfa wystąpili Kristine Opolais 
(w sławnym nagłym zastępstwie za chorą koleżankę) 
i Vittorio Grigolo.

14.07 niedziela
„Joga na śniadanie” Praktykuj jogę w Parku Lisiniec 
godz. 9.30 
Prowadzący: Joanna Będuch i  Marek Będuch
Taras restauracji „La Playa”, Park Lisiniec

Szlakiem częstochowskich murali, graffiti i mozaik, 
cz. IV – godz. 10.00
Wycieczka rowerowa z Juliuszem Sętowskim   
Zbiórka na Placu Biegańskiego 

Seans filmowy: 
= „Dzień czekolady” /Młody Iluzjonista/ - godz. 11.00
= „Pamiątki Claire Darling” – godz. 14.15
= „Midsommar. W biały dzień”- godz. 16.15
= „Świadkowie Putina” - godz. 18.30
= „Yesterday” – godz. 20.30
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, 
Aleja Najświętszej Maryi Panny 64
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Aleje - tu się dzieje!: Biblioteka zaprasza spektakl 
„Przygody Pirata Drabinki” oraz warsztaty plastyczne 
godz. 16.00 
Scena między Ratuszem i Odwachem, Plac Biegańskiego 

15.07 poniedziałek
15-19 lipca
Kolorowe Półkolonie – godz. 7.30-16.00 
Organizator: Fundacja Małego i Dużego Człowieka Kolorowa 
Obowiązują wcześniejsze zapisy: tel. 510 785 065, 
mdkolorowa@gmail.com 
Szkoła Podstawowa nr 38, ul. Sikorskiego 56 
Koszt: 290 zł (za tydzień) 

15-19 lipca
Wakacje w ZETPETE - godz. 8.00-16.00 
Warsztaty plastyczne dla dzieci w wieku od 6 do 12 lat. 
Obowiązują wcześniejsze zapisy: tel. 881 494 992 
Pracownia ZetPeTe, ul. Wańkowicza 4  
Koszt: 430 zł (za tydzień) 

15-17 lipca 
Warsztaty „Od Bałtyku aż po Tatry” - godz. 9.00 i 12.00 
Obowiązują wcześniejsze zapisy: tel. 504 757 598
Muzeum Częstochowskie, Multicentrum ZODIAK, Park im. S. Staszica    
Koszt: 7-10 zł  

15-19 lipca 
Z powietrza, ognia, wody i ziemi – wakacje artystyczne 
z żywiołami – godz. 10.00- 12.00 i 12.30-14.30 
Zajęcia dla dzieci w wieku od 6 do 12 lat (pierwsza grupa) 
i młodzieży powyżej 12 roku życia (druga grupa).   
Obowiązują wcześniejsze zapisy: tel. 695 590 101, 
n.talarek@gmail.com 
Pracownia Tęczówka, ul. Dekabrystów 1 
Koszt: 30 zł (pojedyncze zajęcia), 135 zł (karnet na 5 spotkań 
w tygodniu) 

Wakacje 2019 z PTTK:  Marsze na Orientację etap 1: 
Mirów – godz. 10.00
Organizator: Regionalny Oddział PTTK w Częstochowie 
(www.ropttk.cba.pl, pttkregczwa@op.pl)
Zbiórka: Pętla MPK Mirów Pegaz
Koszt: 1 zł 

15-19 lipca
„Wioska indiańska” -  godz. 11.00
Zajęcia plastyczne  dla dzieci w wieku od 5 do 9 lat. 
Obowiązują wcześniejsze zapisy: tel. 34 362 35 87, 
filia20@biblioteka.czest.pl
Biblioteka Publiczna, Filia nr 20, ul. W. Gombrowicza 15 

Seans filmowy: 
= „Pamiątki Claire Darling” – godz. 14.15
= „Midsommar. W biały dzień”- godz. 16.15
= „Świadkowie Putina” - godz. 18.30
= „Yesterday” – godz. 20.30
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

Warsztaty plastyczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych 
z rysunku, malarstwa, ceramiki, grafiki warsztatowej, 
witrażu techniką Tiffaniego - godz. 16.00 
Obowiązują wcześniejsze zapisy: tel. 508 218 001 
Pracownia Sztuk Plastycznych, Aleja Niepodległości 50 lok. 112

Foto warsztaty dla seniorów – godz. 16.00 
Organizator: Stowarzyszenie Senior Plus
Urząd Stanu Cywilnego ul. Focha 19/21

Relaksacja dla dzieci z udziałem rodziców 
godz. 17.00-18.00
Zajęcia dla dzieci w wieku od 6 do 9 lat. 
Prowadzące: Maja Wyremblewska i Dominika Miedzińska 
– Golczyk. 
Obowiązują wcześniejsze zapisy: 663-663-698 
Pracownia Psychoterapii i Pracy z Ciałem, ul. Waszyngtona 32/2 
Koszt: 30 zł

16.07 wtorek
Wakacje 2019 z PTTK: 
Wycieczka autokarowo – krajoznawcza „Z wizytą u kró-
la” Warszawa (Zamek Królewski i spacer po starówce) 
godz. 7.00 
Organizator: Regionalny Oddział PTTK w Częstochowie 
(www.ropttk.cba.pl, pttkregczwa@op.pl)
Zbiórka: Parking „Auchan”, ul. Focha 7
Koszt: 70 zł

Rajdy - Mistrz Jurajskiej Rekreacji - terenowa impreza 
rekreacyjna – godz. 9.00-14.00
Rajd dla dzieci w wieku od 8 do 14 lat
Organizator: KRS TKKF SPORTOWIEC Częstochowa 
(jmksportowiec@ gmail.com, www.sportowiec.org.pl)
Koszt: 10 zł

Letnia czytelnia – godz. 11.00-14.00 
Na dziedzińcu Biblioteki Publicznej będzie można wygod-
nie usiąść, czy położyć się na leżaku i przejrzeć codzienną 
prasę lub poczytać książkę. 
Biblioteka Publiczna, Aleja Najświętszej Maryi Panny 22

Warsztaty robotyki – godz. 12.00-14.00
Zajęcia dla dzieci w wieku od 6 do 8 lat, z wykorzystaniem 
Lego WeDo. 
Zajęcia finansowane z Budżetu Obywatelskiego. 
Obowiązują wcześniejsze zapisy: tel. 34 363 93 32, 
filia6@biblioteka.czest.pl 
Biblioteka Publiczna, Filia nr 6, ul. Orkana 56 A
 
Lato w mieście –  godz.13.00-15.00
Zajęcia plastyczne dla dzieci 
Biblioteka Publiczna, Filia nr 1, Aleja Niepodległości 11 

Seans filmowy: 
= „Midsommar. W biały dzień”- godz. 14.30
= „Pamiątki Claire Darling” – godz. 16.45
= „Twój Vincent” /30 filmów na 30-lecie kina/
 godz. 18.30
= „Yesterday” – godz. 20.30
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

Letnia czytelnia pod parasolem – godz. 16.00-18.00
Propozycja dla dorosłych czytelników, którzy w czasie 
wakacji będą mogli poczytać prasę, pograć w gry planszo-
we, czy podyskutować w specjalnie przygotowanej letniej 
czytelni.
Biblioteka Publiczna, Filia nr 13, ul. Mireckiego 28

„Nordic walking na receptę” akcja w ramach Akademii 
Zdrowia Santandera – godz. 18.00
Bezpłatne treningi nordic walking
Lasek Aniołowski (wejście od strony Promenady im. Cz. Niemena) 

Budowanie więzi - nietypowy wykład 
godz. 18.00–20.15
Prowadzące: Maja Wyremblewska i Dominika Miedzińska 
– Golczyk. 
Obowiązują wcześniejsze zapisy: tel. 663 663 698 
i 605 285 995  
Pracownia Psychoterapii i Pracy z Ciałem, ul. Waszyngtona 32/2 
Koszt: 50 zł

Spotkanie Toastmasters „Muzyka, której słucham”
godz. 18.00
Techniczne Zakłady Naukowe, ul. Jasnogórska 84/90

17.07 środa
Turnieje sportowe - turniej ringo i mini siatkówki 
godz. 9.00-14.00
Turniej dla dzieci w wieku od 8 do 14 lat
Organizator: KRS TKKF SPORTOWIEC Częstochowa 
(jmksportowiec@ gmail.com, www.sportowiec.org.pl)

Warsztaty plastyczne – książkowy stworek 
godz. 10.00
Zajęcia plastyczne dla dzieci w wieku od 6 do10 lat. 
Obowiązują wcześniejsze zapisy: tel. 34 360 61 10,  
filia18@biblioteka.czest.pl
Biblioteka Publiczna, Filia nr 18, ul. Nadrzeczna 46/48

Seans filmowy: 
= „Paskudy. Ugly Dolls” /Młody Iluzjonista/ 
 godz. 11.00  
= „Midsommar. W biały dzień”- godz. 14.30
= „Pamiątki Claire Darling” – godz. 16.45
= „Świadkowie Putina”- godz. 18.30
= „Yesterday” – godz. 20.30
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

Wakacje w bibliotece – zajęcia plastyczne dla dzieci 
godz. 12.00-15.00
Biblioteka Publiczna, Filia nr 2, ul. Orlik-Rückemanna 35/37 

Wykład „Otyłość wśród dzieci i młodzieży. 
Budowanie prawidłowych nawyków żywieniowych” 
godz.18.00- 20.00
Prowadząca: psychodietetyk, Joanna Naumowicz.
Obowiązują wcześniejsze zapisy: tel. 516 105 691 
Pracownia Psychoterapii i Pracy z Ciałem, ul. Waszyngtona 32/2 
Koszt: 50 zł

18.07 czwartek
Wakacje 2019 z PTTK: Wycieczka autokarowo – 
krajoznawcza „Atrakcje Ziemi Pszczyńskiej” Pszczyna 
(Zagroda żubrów i skansen, Ogrody CAPIAS w Goczał-
kowicach) – godz. 7.30 
Organizator: Regionalny Oddział PTTK w Częstochowie 
(www.ropttk.cba.pl, pttkregczwa@op.pl)
Zbiórka: Parking „Auchan”, ul. Focha 7
Koszt: 50 zł

Wycieczka do  Owczarkowej Zagrody w Wąsoszu 
godz. 9.00-14.00
Wycieczka dla dzieci w wieku od 8 do 14 lat
Organizator: KRS TKKF SPORTOWIEC Częstochowa 
(jmksportowiec@ gmail.com, www.sportowiec.org.pl)
Koszt: 30 zł

Seans filmowy: 
= „Paskudy. Ugly Dolls” /Młody Iluzjonista/ 
 godz. 11.00  
= „Świadkowie Putina”– godz. 14.30
= „Midsommar. W biały dzień”- godz. 16.30
= „Pamiątki Claire Darling”- godz. 18.45
= „Yesterday” – godz. 20.30
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

Letnia czytelnia – godz. 11.00-14.00 
Na dziedzińcu Biblioteki Publicznej będzie można wygod-
nie usiąść, czy położyć się na leżaku i przejrzeć codzienną 
prasę lub poczytać książkę. 
Biblioteka Publiczna, Aleja Najświętszej Maryi Panny 22

Lato w muzeum - warsztaty przyrodnicze „Odkrywamy 
jurajskie tajemnice” - godz. 11.00 
Obowiązują wcześniejsze zapisy: tel. 504 757 502
Muzeum Częstochowskie, Pawilon Wystawowy 
w Parku im. S. Staszica
Koszt: 7-10 zł 

Lato w mieście –  godz.13.00-15.00
Zajęcia plastyczne dla dzieci 
Biblioteka Publiczna, Filia nr 1, Aleja Niepodległości 11 

Okiem filozofa – Czas – nasze subtelne więzienie 
 godz. 17.00  
Drugie z cyklu  letnich spotkań filozoficznych dla młodzieży 
i dorosłych.
Prowadząca: Anna Falana-Jafra. 
Biblioteka Publiczna, Aleja Najświętszej Maryi Panny 22

Wernisaż wystawy „Ryby” Amelii Augustyn
12 lipca - godz. 18.00
Miejska Galeria Sztuki w Częstochowie, Aleja Najświętszej Maryi Panny 64 
„Ryby” to konsekwentnie, od 2014 r., realizowany cykl obrazów, których wybór znajdzie się na wystawie. Jednolity 
temat, powtarzający się motyw ryb, pozwala pokazać to, co szczególnie interesuje autorkę -  proces twórczy, wariacje 
formy i kompozycji. Obrazy powstają najczęściej w technice olejnej, którą Amelia Augustyn ceni za szerokie możliwości 
budowania struktury oraz osiągania najróżniejszych efektów fakturalnych. Strona techniczna obrazu ściśle wiąże się 
z tym, co stanowi jego temat. Malarstwo Amelii powinno intrygować widza nie tylko samym jego ujęciem, ale także, 
a może przede wszystkim, na poziomie warsztatu. Artystka zwraca jednak uwagę na wieloznaczność wybranego przez 
siebie motywu ryby, Jej forma ma kształt umowny, ale i symboliczny. To, co ostatecznie pojawia się na płótnie jest wyni-
kiem wielu zmian wprowadzanych w trakcie malowania – kompozycja i kolorystyka klarują się z czasem. W efekcie tych 
działań powstały obrazy cechujące się wtórnym, „wypracowanym” minimalizmem.
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Theatre Jazz z Martą Łęgowik - warsztaty taneczne 
godz. 17.00
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1
Wstęp wolny 

Aleje - tu się dzieje!: Muzeum Częstochowskie - wykład 
dr Mikołaja Urbanowskiego „Neandertalskie tajemnice. 
Odkrycia z jurajskich jaskiń” - godz. 18.00
Muzeum Częstochowskie, Ratusz, Aleja Najświętszej Maryi Panny 45 

Babski Comber – warsztaty artystyczne - godz. 18.00 
Obowiązują wcześniejsze zapisy: tel. 508 218 001 
Pracownia Sztuk Plastycznych, Aleja Niepodległości 50 lok. 112

Otwarta grupa pracy z ciałem TRE- godz. 19.30-21.00 
Prowadzący:  Jakub Ritter
Obowiązują wcześniejsze zapisy: tel. 693-770-210
Pracownia Psychoterapii i Pracy z Ciałem, ul. Waszyngtona 32/2 
Koszt: 50 zł

Aleje - tu się dzieje!: Koncerty z Fasonem - koncert 
Ludożercy z innej wsi – godz. 20.00
Plac Biegańskiego

19.07 piątek

Aleje - tu się dzieje!: Spotkanie fotograficzne 
z Katarzyną Widmańską 
19 lipca – godz. 18.00
Odwach obok Ratusza, Aleja Najświętszej Maryi Panny 45 A
Katarzyna Widmańska jest absolwentką Instytutu 
Sztuki AP w Krakowie, dyplom uzyskała w pracowni 
rysunku u prof. Jargusza. Jest wieloletnią wykładowczy-
nią fotografii (Krakowska Szkoła Filmowa, Warszawska 
Szkoła Fotografii i Grafiki Projektowej). Zdobyła Nagrodę 
Województwa Małopolskiego Ars Quaerendi za wybitne 
działania na rzecz rozwoju i promocji kultury.  
W swojej twórczości porusza się równocześnie w dwóch 
światach: klasycznej fotografii portretowej oraz w świecie 
fotografii kreacyjnej, w której portret i moda stają się 
pretekstem do własnej interpretacji rzeczywistości: wy-
stylizowanej, mrocznej, tajemniczej. W duecie z Redrum 
Image zajmuje się też tworzeniem krótkich form wideo 
(teledyski, reklamy).
Artystka ma na koncie kilkanaście wystaw indywidu-
alnych i zbiorowych, a także liczne publikacje w prasie 
krajowej i zagranicznej. 

Wakacje 2019 z PTTK:  Wycieczka piesza po Jurze II 
etap: Mstów – Gąszczyk – Częstochowa (Mirów) 
godz. 9.05 
Organizator: Regionalny Oddział PTTK w Częstochowie 
(www.ropttk.cba.pl, pttkregczwa@op.pl)
Zbiórka: Mstów - Rynek
Koszt: 1 zł

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

Lato w muzeum - warsztaty przyrodnicze „Odkrywamy 
jurajskie tajemnice” - godz. 11.00 
Obowiązują wcześniejsze zapisy: tel. 504 757 502
Muzeum Częstochowskie, Pawilon Wystawowy 
w Parku im. S. Staszica
Koszt: 7-10 zł 

Seans filmowy: 
= „Paskudy. Ugly Dolls” /Młody Iluzjonista/ 
 godz. 11.00  
= „Kobieta idzie na wojnę”- godz. 14.30
= „Yesterday” – godz. 16.30
= „I znowu zgrzeszyliśmy dobry Boże”- godz. 18.40
= „Yesterday” – godz. 20.30
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, 
Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

„Kreatywna biblioteka – tworzymy komiks” 
godz. 11.00-13.00
Warsztaty plastyczne dla dzieci w wieku od 4 do 10 lat 
Biblioteka Publiczna, Filia nr 14, ul. Norwida 17/21 

Warsztaty robotyki – godz. 12.00-15.00
Zajęcia dla dzieci w wieku od 9 do 14 lat, z wykorzystaniem 
Lego Mindstorms. 
Zajęcia finansowane z Budżetu Obywatelskiego. 
Obowiązują wcześniejsze zapisy:  tel. 34 360-14-54, 
filia2@biblioteka.czest.pl
Biblioteka Publiczna, Filia nr 2, ul. Orlik-Rückemanna 35/37

Aleje - tu się dzieje!: Spotkanie fotograficzne z Katarzy-
ną Widmańską – godz. 18.00  
Odwach obok Ratusza, Aleja Najświętszej Maryi Panny 45 A

Wystawa malarstwa - Aleksander Czank – godz. 18.00
Cafe Belg, Aleja Najświętszej Maryi Panny 32

Slajdowisko Nowy Jork-miasto o wielu twarzach 
godz. 18.00
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1

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

BiegamBoLubię - godz. 9.30
Bezpłatne treningi dla amatorów z instruktorami lekkoatletyki.
Miejski Stadion Lekkoatletyczny, ul. Dąbrowskiego 58/64 

Warsztaty plastyczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych 
z rysunku, malarstwa, ceramiki, grafiki warsztatowej, 
witrażu techniką Tiffaniego - godz. 10.00
Obowiązują wcześniejsze zapisy: tel. 508 218 001 
Pracownia Sztuk Plastycznych, Aleja Niepodległości 50 lok. 112

Seans filmowy: 
= „Paskudy. Ugly Dolls” /Młody Iluzjonista/ 
 godz. 11.00  
= „Kobieta idzie na wojnę”- godz. 14.00
= „Yesterday” – godz. 16.00
= „I znowu zgrzeszyliśmy dobry Boże”– godz. 18.10

= „Apollo 11” /w 50. rocznicę lądowania na księżycu/ 
 godz. 20.40
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, 
Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

Piknik Rodzinny „Bicie Rekordu w Pobieraniu 
Krwi Dla Ratowania Życia i Zdrowia” 
godz. 12.00-22.00
Koncerty m.in.: Oddział Zamknięty, K.A.S.A., Clödie, 
Agnieszka Flis.  
Organizatorzy: Fundacja Ambasada Dobroczynności oraz Polski 
Komitet Pomocy Społecznej w Częstochowie  
Teren zielony u zbiegu ulic: Monte Cassino i Słowackiego 

Ku gwiazdom – na Bieganie - godz. 16.00  
Spotkanie w ramach 50. rocznicy lądowania załogi Apollo 
11 na Księżycu. 
Prowadzący: Marek Nowak – autor i kurator wystawy „Ku 
gwiazdom”
Ratusz i Plac Biegańskiego

Ku gwiazdom – na Bieganie 
20 maja - godz. 16.00  
Ratusz i Plac Biegańskiego
W dniu 50. rocznicy lądowania człowieka na Księżycu, 
która przypada 20 lipca 2019 roku, Muzeum Często-
chowskie organizuje specjalne spotkanie z astronomią 
i astronautyką. Prezentowana w Ratuszu wystawa „Ku 
gwiazdom”, przygotowana we współpracy z Muzeum Sił 
Powietrznych w Dęblinie, Muzeum Lotnictwa w Krakowie, 
Stowarzyszeniem Astronomia Nova w Częstochowie, 
Polskim Towarzystwem Miłośników Astronomii oddział 
w Częstochowie im. ks. Bonawentury Metlera, stanie 
się okazją, by uczcić to, będące zwrotem w dziejach 
ludzkości, wydarzenie. 
W programie:
godz. 16.00-19.00 – pokazy możliwości łazika marsjań-
skiego skonstruowanego przez studentów Politechniki 
Częstochowskiej
godz. 17.00-20.20 – oglądanie nieba za pomocą przyrzą-
dów optycznych (w przypadku sprzyjających warunków 
atmosferycznych)
godz. 20.30 – wykład o programie kosmicznym „Apollo” 
z uwzględnieniem 50. rocznicy lądowania na Księżycu 
załogi „Apollo 11”
godz. 21.20-22.00 – kuratorskie oprowadzanie po wysta-
wie „Ku gwiazdom”

21.07 niedziela
„Joga na śniadanie” Praktykuj jogę w Parku Lisiniec 
godz. 9.30 
Prowadzący: Joanna Będuch i  Marek Będuch
Taras restauracji „La Playa”, Park Lisiniec

Seans filmowy: 
= „Paskudy. Ugly Dolls” /Młody Iluzjonista/ 
 godz. 11.00  
= „Kobieta idzie na wojnę”- godz. 14.30
= „Yesterday” – godz. 16.30
= „I znowu zgrzeszyliśmy dobry Boże”- godz. 18.40
= „Yesterday” – godz. 20.30
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, 
Aleja Najświętszej Maryi Panny 64
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22.07 poniedziałek
Wakacje 2019 z PTTK:  Wycieczka górska Beskid Mały 
- Przełęcz Przegibek – Schronisko PTTK Magurka – 
Czupel – Czernichów – godz. 7.30 
Organizator: Regionalny Oddział PTTK w Częstochowie 
(www.ropttk.cba.pl, pttkregczwa@op.pl)
Zbiórka: Parking „Auchan”, ul. Focha 7
Koszt: 40 zł

22-26 lipca
Kolorowe Półkolonie – godz. 7.30-16.00 
Organizator: Fundacja Małego i Dużego Człowieka Kolorowa 
Obowiązują wcześniejsze zapisy: tel. 510 785 065, 
mdkolorowa@gmail.com 
Szkoła Podstawowa nr 38, ul. Sikorskiego 56 
Koszt: 290 zł (za tydzień) 

22–26 lipca
Wakacje w ZETPETE - godz. 8.00-16.00 
Warsztaty plastyczne dla dzieci w wieku od 6 do 12 lat. 
Obowiązują wcześniejsze zapisy: tel. 881 494 992 
Pracownia ZetPeTe, ul. Wańkowicza 4  
Koszt: 430 zł (za tydzień) 

22-24 lipca
Warsztaty „Od Bałtyku aż po Tatry” - godz. 9.00 i 12.00 
Obowiązują wcześniejsze zapisy: tel. 504 757 598
Muzeum Częstochowskie, Multicentrum ZODIAK,
Park im. S. Staszica    
Koszt: 7-10 zł

22–26 lipca
Z powietrza, ognia, wody i ziemi – wakacje artystyczne 
z żywiołami – godz. 10.00- 12.00 i 12.30-14.30 
Zajęcia dla dzieci w wieku od 6 do 12 lat (pierwsza grupa) 
i młodzieży powyżej 12 roku życia (druga grupa).   
Obowiązują wcześniejsze zapisy: tel. 695 590 101, 
n.talarek@gmail.com 
Pracownia Tęczówka, ul. Dekabrystów 1 
Koszt: 30 zł (pojedyncze zajęcia), 135 zł (karnet na 5 spotkań 
w tygodniu) 

Zabierz książkę na wakacje – głośne czytanie na trawie 
- godz. 11.00-13.00
Biblioteka Publiczna, Oddział dla Dzieci i Młodzieży, 
Aleja Kościuszki 4

Seans filmowy: 
= „Kobieta idzie na wojnę”- godz. 14.30
= „Yesterday” – godz. 16.30
= „I znowu zgrzeszyliśmy dobry Boże”- godz. 18.40
= „Yesterday” – godz. 20.30
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, 
Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

Warsztaty plastyczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych 
z rysunku, malarstwa, ceramiki, grafiki warsztatowej, 
witrażu techniką Tiffaniego - godz. 16.00 
Obowiązują wcześniejsze zapisy: tel. 508 218 001 
Pracownia Sztuk Plastycznych, Aleja Niepodległości 50 lok. 112

Foto warsztaty dla seniorów – godz. 16.00 
Organizator: Stowarzyszenie Senior Plus
Urząd Stanu Cywilnego ul. Focha 19/21

Relaksacja dla dzieci z udziałem rodziców 
godz. 17.00-18.00
Zajęcia dla dzieci w wieku od 6 do 9 lat. 
Prowadzące: Maja Wyremblewska i Dominika Miedzińska 
– Golczyk. 
Obowiązują wcześniejsze zapisy: 663-663-698 
Pracownia Psychoterapii i Pracy z Ciałem, ul. Waszyngtona 32/2 
Koszt: 30 zł

„Rozwody, separacje, alimenty” – godz. 18.00-19.30
Spotkanie z prawnikiem Bartoszem Kocińskim 
Biblioteka Publiczna, Filia nr 3, ul. Ułańska 5/7 

23.07 wtorek
Wakacje 2019 z PTTK: Wycieczka autokarowo – krajo-
znawcza „Atrakcje Parku Śląskiego”
Chorzów (ZOO i Górnośląski Park Etnograficzny)  
godz. 7.30 
Organizator: Regionalny Oddział PTTK w Częstochowie 
(www.ropttk.cba.pl, pttkregczwa@op.pl)
Zbiórka: Parking „Auchan”, ul. Focha 7
Koszt: 40 zł

Terenowe gry i zabawy – wielobój rekreacyjny, 
ognisko, bryczka – godz. 9.00-14.00
Zajęcia dla dzieci w wieku od 8 do 14 lat
Organizator: KRS TKKF SPORTOWIEC Częstochowa 
(jmksportowiec@ gmail.com, www.sportowiec.org.pl)
Koszt: 25 zł

Warsztaty robotyki – godz. 11.00-13.00
Zajęcia dla dzieci w wieku od 6 do 8 lat, z wykorzystaniem 
Lego WeDo. Zajęcia finansowane z Budżetu Obywatelskiego. 
Obowiązują wcześniejsze zapisy:  tel. 34 361 43 27, 
filia8@biblioteka.czest.pl
Biblioteka Publiczna, Filia nr 8, ul. Księżycowa 2

Letnia czytelnia – godz. 11.00-14.00 
Na dziedzińcu Biblioteki Publicznej będzie można wygod-
nie usiąść, czy położyć się na leżaku i przejrzeć codzienną 
prasę lub poczytać książkę. 
Biblioteka Publiczna, Aleja Najświętszej Maryi Panny 22

Seans filmowy: 
= „Słodki koniec dnia” /Kino Seniora/ - godz. 12.00  
= „Kobieta idzie na wojnę”- godz. 14.00
= „I znowu zgrzeszyliśmy dobry Boże”- godz. 16.15
= „Amy Dokument”/30 filmów na 30-lecie kina/ 
 godz. 18.15
= „Yesterday” – godz. 20.30
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

Lato w mieście –  godz.13.00-15.00
Zajęcia plastyczne dla dzieci 
Biblioteka Publiczna, Filia nr 1, Aleja Niepodległości 11 

Letnia czytelnia pod parasolem – godz. 16.00-18.00
Propozycja dla dorosłych czytelników, którzy w czasie 
wakacji będą mogli poczytać prasę, pograć w gry planszo-
we, czy podyskutować w specjalnie przygotowanej letniej 
czytelni.
Biblioteka Publiczna, Filia nr 13, ul. Mireckiego 28

Zajęcia plastyczne dla dzieci –  godz. 16.00-17.00 
Biblioteka Publiczna, Filia nr 3, ul. Ułańska 1

„Nordic walking na receptę” akcja w ramach Akademii 
Zdrowia Santandera – godz. 18.00
Bezpłatne treningi nordic walking
Lasek Aniołowski (wejście od strony Promenady im. Cz. Niemena) 

Wykład psiego behawiorysty „Jak świadomie adopto-
wać psa ze schroniska”- godz. 18.00-20.00 
Prowadząca: Ewa Skupień 
Obowiązują wcześniejsze zapisy: tel. 880 223 923 
Pracownia Psychoterapii i Pracy z Ciałem, 
ul. Waszyngtona 32/2 
Koszt: 30 zł

Spotkanie Toastmasters „Mowa ciała – jak nam pomaga 
i co zdradza”– godz. 18.00
Techniczne Zakłady Naukowe, ul. Jasnogórska 84/90

24.07 środa
Warsztaty plastyczne – papierowe wariacje -
godz. 10.00
Zajęcia plastyczne dla dzieci w wieku od 6 do 10 lat. 
Obowiązują wcześniejsze  zapisy: tel. 34 360 61 10, 

filia18@biblioteka.czest.pl
Biblioteka Publiczna, Filia nr 18, ul. Nadrzeczna 46/48 

Seans filmowy: 
= „Jestem William”  /Młody Iluzjonista/ - godz. 11.00  
= „Kobieta idzie na wojnę”- godz. 14.30
= „Yesterday” – godz. 16.30
= „I znowu zgrzeszyliśmy dobry Boże”- godz. 18.40
= „Kobieta idzie na wojnę”- godz. 20.30
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, 
Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

„Kreatywna Pracownia w Mojej Bibliotece – pocztówka 
z podróży”- godz. 11.00-13.00
Zajęcia plastyczne dla dzieci w wieku od 5 do 12 lat
Biblioteka Publiczna, Oddział dla Dzieci i Młodzieży, 
Aleja Kościuszki 4

Podstawy obsługi komputera dla seniorów 
godz. 11.00 – 12.00 
Zajęcia dla seniorów z podstaw obsługi komputera i korzy-
stania z Internetu. Obowiązują wcześniejsze zapisy: 
tel. 34 369 70 72, filia3@biblioteka.czest.pl 
Biblioteka Publiczna, Filia nr 3, ul. Ułańska 1

Dzień Pszczółki Mai – zajęcia techniczno-plastyczne 
dla dzieci - godz. 13.00
Biblioteka Publiczna, Filia nr 21, ul. Orzechowa 14  

Warsztat „Dlaczego kary i nagrody nie działają 
i co zamiast nich” - godz. 17.00-20.00 
Prowadząca: Olga Pośpiech 
Obowiązują wcześniejsze zapisy: tel. 783 986 144 
Pracownia Psychoterapii i Pracy z Ciałem, ul. Waszyngtona 32/2 
Koszt: 80 zł

25.07 czwartek
25-28 lipca
Ogólnopolski Turniej Kwalifikacyjny Młodzików w Teni-
sie. Zawody w kategoriach gier pojedynczych i podwój-
nych dla dziewcząt i chłopców w wieku do lat 14 
Organizatorzy: Fundacja Aktywności Fizycznej z Radomska 
i MOSiR Częstochowa.
Miejskie Korty Tenisowe, ul. 3 Maja 1

Wakacje 2019 z PTTK: Wycieczka górska Beskid Śląski: 
Brenna Centrum – Błatnia – Łazek – Nałęże  
godz. 7.30 
Organizator: Regionalny Oddział PTTK w Częstochowie 
(www.ropttk.cba.pl, pttkregczwa@op.pl)
Zbiórka: Parking „Auchan”, ul. Focha 7
Koszt: 40 zł

Wycieczka krajoznawcza: Poznajemy Jurę Krakowsko- 
Częstochowską – godz. 8.30-15.00
Wycieczka dla dzieci w wieku od 8 do 14 lat
Organizator: KRS TKKF SPORTOWIEC Częstochowa 
(jmksportowiec@ gmail.com, www.sportowiec.org.pl)
Koszt: 40 zł

Plastyczne senso-psoty – godz. 10.00-11.00
Zajęcia plastyczno-sensoryczne dla dzieci do 4 roku życia 
Biblioteka Publiczna, Filia nr 3, ul. Ułańska 5/7 

Seans filmowy: 
= „Jestem William”  /Młody Iluzjonista/ - godz. 11.00  
= „Kobieta idzie na wojnę”- godz. 14.00
= „Yesterday” – godz. 16.00
= „I znowu zgrzeszyliśmy dobry Boże”- godz. 20.30
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

Lato w muzeum - warsztaty archeologiczne „Nie święci 
garnki lepią” - godz. 11.00 
Obowiązują wcześniejsze zapisy: tel. 504 757 502
Muzeum Częstochowskie, Rezerwat Archeologiczny, 
ul. Łukasińskiego 21 
Koszt: 7-10 zł 
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„Kredą po asfalcie” -  konkurs plastyczny dla dzieci 
godz. 11.00
Organizator: Biblioteka Publiczna, Filia nr 20 
Plac przed pocztą na ul. Baczyńskiego 6

Letnia czytelnia – godz. 11.00-14.00 
Na dziedzińcu Biblioteki Publicznej będzie można wygod-
nie usiąść, czy położyć się na leżaku i przejrzeć codzienną 
prasę lub poczytać książkę 
Biblioteka Publiczna, Aleja Najświętszej Maryi Panny 22

Lato w mieście –  godz.13.00-15.00
Zajęcia plastyczne dla dzieci 
Biblioteka Publiczna, Filia nr 1, Aleja Niepodległości 11 

Aleje - tu się dzieje!: Spotkanie podróżnicze z Piotrem 
Hercogiem – godz. 18.30
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

Aleje - tu się dzieje!: Spotkanie podróżnicze 
z Piotrem Hercogiem 
25 lipca – godz. 18.30
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, Aleja Najświętszej Maryi Panny 
64
Piotr Hercog to częstochowianin, absolwent Akademii 
Wychowania Fizycznego w Poznaniu, obecnie mieszkają-
cy w Kudowie-Zdroju. Trener sportowy. Prezes Fundacji 
Maratony Górskie organizującej m.in. Dolnośląski Festi-
wal Biegów Górskich, Supermaraton Gór Stołowych czy 
Sztafetę Górską. Instruktor wspinaczki skalnej, speleolog, 
ratownik GOPR. Od 15 lat uprawia sporty wytrzymało-
ściowe. Uczestnik około 50 zawodów multidyscyplinar-
nych  w Polsce i na świecie, m.in. tak prestiżowych jak: 
AbuDhabi Adventure Challenge – Emirates, Adventure 
Race World Championship – Brasil, AR Word Champion-
ship - Scotland, AR Word Series – Sweden. Wielokrotny 
medalista Mistrzostw Polski i zdobywca Pucharów 
Polski w Imprezach na Orientację w latach 1990 – 
2003. Był uczestnikiem speleologicznych wyjazdów 
eksploracyjnych Polskiego Związku Alpinizmu do jaskiń 
Austrii, Ukrainy czy Chin. Wspinał się w Tatrach, Alpach 
i Pamirze. Od 2008 specjalizuje się w biegach górskich 
ultra, gdzie czołowe miejsca zajmował w takich biegach 
jak: Ultra Trail du Mount Blanc, Transvulcania – La Palma, 
Gore-Tex Transalpine, TransGranCanaria, Ultra Trail 
Mount Fuji. W 2014 roku sklasyfikowany w TOP 10 świa-
towego rankingu Ultra-Trail Word Tour Series. W Polsce 
czterokrotny rekordzista Biegu Rzeźnika oraz częsty by-
walec podium w innych biegach górskich. Od 2016 roku 
zapoczątkował swój projekt Hercog Mountain Challenge, 
który zakłada starty w wyjątkowych wyzwaniach górskich 
w różnych zakątkach świata.

Babski Comber – warsztaty artystyczne - godz. 18.00 
Obowiązują wcześniejsze zapisy: tel. 508 218 001 
Pracownia Sztuk Plastycznych, Aleja Niepodległości 50 lok. 112

Otwarta grupa pracy z ciałem TRE- godz. 19.30-21.00 
Prowadzący:  Jakub Ritter
Obowiązują wcześniejsze zapisy: tel. 693-770-210
Pracownia Psychoterapii i Pracy z Ciałem, ul. Waszyngtona 32/2 
Koszt: 50 zł

Aleje - tu się dzieje!: Alternatywa Miedzy Ścianami - 
spektakl „MIŁOŚĆ – uwolnić słowa” - godz. 20.00 
Scena między Ratuszem i Odwachem, Plac Biegańskiego 

Turniej Jednego Wiersza – godz. 20.00
Cafe Belg, Aleja Najświętszej Maryi Panny 32

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

Seans filmowy: 
= „Jestem William”  /Młody Iluzjonista/ - godz. 11.00  
= „I znowu zgrzeszyliśmy dobry Boże”- godz. 14.30
= „Truposze nie umierają” – godz. 16.30
= „W deszczowy dzień w Nowym Jorku”- godz. 18.30
= „Truposze nie umierają” - godz. 20.30
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, 
Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

Lato w muzeum - warsztaty archeologiczne „Nie święci 
garnki lepią” - godz. 11.00 
Obowiązują wcześniejsze zapisy: tel. 504 757 502
Muzeum Częstochowskie, Rezerwat Archeologiczny, 
ul. Łukasińskiego 21 
Koszt: 7-10 zł 

Festiwal Hip Hop Elements:
= Panel dyskusyjny „Domowe studio nagrań” 
 z Piotrem Kardasem - godz. 15.00-17.00 
= Warsztaty dj’skie dla początkujących i średnio 
 zaawansowanych z DJ HWR – godz. 17.00-20.00
= Scratch sesja – godz. 20.00-22.00  
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1

Aleje - tu się dzieje!: Warsztaty ilustratorskie z Danie-
lem de Latour – godz. 18.00 
Odwach obok Ratusza, Aleja Najświętszej Maryi Panny 45 A

Artystyczny piątek – godz. 19.00
Otwarte spotkanie z artystami plastykami, członkami 
Związku Polskich Artystów Plastyków Okręgu Często-
chowskiego
Galeria ZPAP, Aleja Najświętszej Maryi Panny 57

35www.cgk.czestochowa.pl LIPIEC 2019

Aleje - tu się dzieje!: Muzyczne podróże z Michałem 
Roratem - koncert Krzysztof Drynda Trio 
godz. 20.00 
Plac Biegańskiego 

Festiwal Hip Hop Elements: 
= Hip Hop Elements Freestyle Battle 
 godz. 20.00-23.00
= After party – godz. 23.00 
Klub Rura, Aleja Najświętszej Maryi Panny 38

27.07 sobota
BiegamBoLubię - godz. 9.30
Bezpłatne treningi dla amatorów z instruktorami lekkoatletyki.
Miejski Stadion Lekkoatletyczny, ul. Dąbrowskiego 58/64 

Warsztaty plastyczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych 
z rysunku, malarstwa, ceramiki, grafiki warsztatowej, 
witrażu techniką Tiffaniego - godz. 10.00
Obowiązują wcześniejsze zapisy: tel. 508 218 001 
Pracownia Sztuk Plastycznych, Aleja Niepodległości 50 lok. 112

Seans filmowy: 
= „Jestem William”  /Młody Iluzjonista/ - godz. 11.00  
= „Truposze nie umierają” – godz. 14.30 
= „I znowu zgrzeszyliśmy dobry Boże”- godz. 16.30
= „W deszczowy dzień w Nowym Jorku”- godz. 18.30
= „Truposze nie umierają” - godz. 20.30
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, 
Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

Festiwal Hip Hop Elements: Graffiti Jam oraz warsztaty 
graffiti dla dzieci – godz. 12.00 – 18.00
Promenada im. Czesław Niemena 

Festiwal Hip Hop Elements: 
= Clash of the Titans - breakdance jam – godz. 15.00
= Koncert Dj Slim / Mikser – godz. 17.00
= Koncert ReTo – godz. 17.30 
= Koncert KeKe – godz. 18.00
= Koncert Paluch – godz. 19.00
= Koncert Sokół – godz. 20.00
= Koncert PRO8L3M – godz. 21.00 
Plac za pętla tramwajową w dzielnicy Północ

Festiwal Hip Hop Elements: After party – godz. 22.00 
Klub Rura, Aleja Najświętszej Maryi Panny 38

28.07 niedziela
„Joga na śniadanie” Praktykuj jogę w Parku Lisiniec 
godz. 9.30 
Prowadzący: Joanna Będuch i  Marek Będuch
Taras restauracji „La Playa”, Park Lisiniec

Bransoletki z koralików – zajęcia plastyczne dla dzieci - 
godz. 10.00-11.00 
Obowiązują wcześniejsze zapisy: tel. 34/367 11 59, 
filia5@biblioteka.czest.pl
Biblioteka Publiczna, Filia nr 5 , ul. Krasińskiego 4  

Seans filmowy: 
= „Jestem William” /Młody Iluzjonista/ - godz. 11.00  
= „W deszczowy dzień w Nowym Jorku”- godz. 13.00
= „I znowu zgrzeszyliśmy dobry Boże”- godz. 15.00
= „Neufary Moneta” /Wielka sztuka na ekranie/ 
 godz. 17.00 
= „W deszczowy dzień w Nowym Jorku”- godz. 18.45
= „Truposze nie umierają” - godz. 20.30
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, 
Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

Aleje - tu się dzieje!:
= Stowarzyszenie Yava - Kolorowo - Gąbkowo - 
 warsztaty dla dzieci – godz. 16.00 
= Muzyczny Punkt Spotkań Jarosława Woszczyny - 
 Duet Pan Harmonijka i Klawiszmajster oraz 
 wokalistka Anna Bińczyk – godz. 18.00 
Plac Biegańskiego 

29.07 poniedziałek
29 lipca – 2 sierpnia
Kolorowe Półkolonie – godz. 7.30-16.00 
Organizator: Fundacja Małego i Dużego Człowieka Kolorowa 
Obowiązują wcześniejsze zapisy: tel. 510 785 065, 
mdkolorowa@gmail.com 
Szkoła Podstawowa nr 38, ul. Sikorskiego 56 
Koszt: 290 zł (za tydzień) 

29-31 lipca 
Warsztaty „Od Bałtyku aż po Tatry” 
godz. 9.00 i 12.00 
Obowiązują wcześniejsze zapisy: tel. 504 757 598
Muzeum Częstochowskie, Multicentrum ZODIAK,
Park im. S. Staszica    
Koszt: 7-10 zł  

29 lipca – 2 sierpnia
Z powietrza, ognia, wody i ziemi – wakacje artystyczne 
z żywiołami – godz. 10.00- 12.00 i 12.30-14.30 
Zajęcia dla dzieci w wieku od 6 do 12 lat (pierwsza grupa) 
i młodzieży powyżej 12 roku życia (druga grupa).   
Obowiązują wcześniejsze zapisy: tel. 695 590 101, 
n.talarek@gmail.com 
Pracownia Tęczówka, ul. Dekabrystów 1 
Koszt: 30 zł (pojedyncze zajęcia), 135 zł (karnet na 5 spotkań 
w tygodniu) 

Seans filmowy: 
= „W deszczowy dzień w Nowym Jorku”- godz. 14.30
= „I znowu zgrzeszyliśmy dobry Boże”- godz. 16.30
= „Truposze nie umierają” - godz. 18.30
= „W deszczowy dzień w Nowym Jorku”- godz. 20.30
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, 
Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

Warsztaty plastyczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych 
z rysunku, malarstwa, ceramiki, grafiki warsztatowej, 
witrażu techniką Tiffaniego - godz. 16.00 
Obowiązują wcześniejsze zapisy: tel. 508 218 001 
Pracownia Sztuk Plastycznych, Aleja Niepodległości 50 lok. 112

Foto warsztaty dla seniorów – godz. 16.00 
Organizator: Stowarzyszenie Senior Plus
Urząd Stanu Cywilnego ul. Focha 19/21

Relaksacja dla dzieci z udziałem rodziców 
godz. 17.00-18.00
Zajęcia dla dzieci w wieku od 6 do 9 lat. 
Prowadzące: Maja Wyremblewska i Dominika Miedzińska 
– Golczyk. 
Obowiązują wcześniejsze zapisy: 663-663-698 
Pracownia Psychoterapii i Pracy z Ciałem, ul. Waszyngtona 32/2 
Koszt: 30 zł

30.07 wtorek
Wakacje 2019 z PTTK: Wycieczka  autokarowo-krajo-
znawcza „Atrakcje okolic Chęcin”: Jaskinia Raj , Park 
Etnograficzny Tokarnia  – godz. 7.30 
Organizator: Regionalny Oddział PTTK w Częstochowie 
(www.ropttk.cba.pl, pttkregczwa@op.pl)
Zbiórka: Parking „Auchan”, ul. Focha 7
Koszt: 60 zł

„Bergman – rok z życia” /30 filmów na 30-lecie kina/
30 lipca - godz. 18.15 
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, 
Aleja Najświętszej Maryi Panny 64
Rok 1957 był ważnym rokiem dla Ingmara Bergmana 
- przede wszystkim dlatego, że właśnie wtedy miały 
premierę filmy „Siódma pieczęć” i „Tam, gdzie rosną 
poziomki”, dzięki którym Szwed wszedł do panteonu ów-
czesnego kina. Dokument Jane Magnusson zdaje raport 
z tego momentu, opowiada przy tym także o latach, które 
do niego doprowadziły i które po nim nadeszły, ukazując 
tak naprawdę całe życie reżysera. Portret, jaki wyłania 
się z tej meandrycznej narracji, jest zaskakująco ambiwa-
lentny. Z jednej strony Bergman zostaje przedstawiony 
jako wielki artysta, słusznie podziwiany i nagradzany. 
Z drugiej zaś raz po raz podejmowane są kwestie 
związane z jego trudnym charakterem: mitomania, 
egoizm, despotyzm czy skłonność do zdrady. Dzięki temu 
„Bergman - rok z życia” to znacznie więcej niż kolejna 
dwuwymiarowa kinofilska laurka.

Rajdy -Mistrz Jurajskiej Rekreacji - terenowa impreza 
rekreacyjna – godz. 9.00-14.00
Rajd dla dzieci w wieku od 8 do 14 lat
Organizator: KRS TKKF SPORTOWIEC Częstochowa 
(jmksportowiec@ gmail.com, www.sportowiec.org.pl)
Koszt: 10 zł

Letnia łąka - collage – zajęcia plastyczne dla dzieci 
godz. 10.00-11.00
Obowiązują wcześniejsze zapisy: tel. 34/367 11 59, 
filia5@biblioteka.czest.pl
Biblioteka Publiczna, Filia nr 5 , ul. Krasińskiego 4  

Warsztaty robotyki – godz. 11.00-13.00
Zajęcia dla dzieci w wieku od 9 do 14 lat, z wykorzystaniem 

Lego Mindstorms. Zajęcia finansowane z Budżetu Obywa-
telskiego. Obowiązują wcześniejsze zapisy: tel. 34 361 43 
27, filia8@biblioteka.czest.pl
Biblioteka Publiczna, Filia nr 8, ul. Księżycowa 2 

Wakacje na tarasie – godz. 10.00 – 13.00 
Turniej gier wielkoformatowych dla dzieci w wieku 
od 7 do 12 lat. 
Biblioteka Publiczna, Filia nr 13, ul. Mireckiego 28

Letnia czytelnia – godz. 11.00-14.00 
Na dziedzińcu Biblioteki Publicznej będzie można wygod-
nie usiąść, czy położyć się na leżaku i przejrzeć codzienną 
prasę lub poczytać książkę. 
Biblioteka Publiczna, Aleja Najświętszej Maryi Panny 22

Seans filmowy: 
= „I znowu zgrzeszyliśmy dobry Boże”- godz. 14.15
= „Truposze nie umierają” - godz. 16.15
= „Bergman – rok z życia” /30 filmów na 30-lecie kina/ 
 godz. 18.15 
= „W deszczowy dzień w Nowym Jorku”- godz. 20.30
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

Warsztaty robotyki – godz. 14.00-16.00
Zajęcia dla dzieci w wieku od 9 do 14 lat, z wykorzystaniem 
Lego Mindstorms. 
Zajęcia finansowane z Budżetu Obywatelskiego. 
Obowiązują wcześniejsze zapisy:  tel. 34/367 11 59, filia5@
biblioteka.czest.pl
Biblioteka Publiczna, Filia nr 5, ul. Krasińskiego 4

Letnia czytelnia pod parasolem – godz. 16.00-18.00
Propozycja dla dorosłych czytelników, którzy w czasie 
wakacji będą mogli poczytać prasę, pograć w gry planszo-
we, czy podyskutować w specjalnie przygotowanej letniej 
czytelni.
Biblioteka Publiczna, Filia nr 13, ul. Mireckiego 28

Zajęcia plastyczne dla dzieci –  godz. 16.00-17.00 
Biblioteka Publiczna, Filia nr 3, ul. Ułańska 1

„Nordic walking na receptę” akcja w ramach Akademii 
Zdrowia Santandera – godz. 18.00
Bezpłatne treningi nordic walking
Lasek Aniołowski (wejście od strony Promenady im. Cz. Niemena) 

Spotkanie Toastmasters „Prawo przyciągania”
godz. 18.00
Techniczne Zakłady Naukowe, ul. Jasnogórska 84/90

31.07 środa
Seans filmowy: 
= „Liliana Pędziwiatr” /Młody Iluzjonista/ - godz. 11.00 
= „I znowu zgrzeszyliśmy dobry Boże”- godz. 14.30
= „W deszczowy dzień w Nowym Jorku”- godz. 16.30
= „Truposze nie umierają” - godz. 18.30
= „W deszczowy dzień w Nowym Jorku”- godz. 20.30
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

Podstawy obsługi komputera dla seniorów 
godz. 11.00 – 12.00 
Zajęcia dla seniorów z podstaw obsługi komputera i korzy-
stania z Internetu. Obowiązują wcześniejsze zapisy: 
tel. 34 369 70 72, filia3@biblioteka.czest.pl 
Biblioteka Publiczna, Filia nr 3, ul. Ułańska 1
 
Wakacje w bibliotece – zajęcia plastyczne dla dzieci – 
godz. 12.00-15.00
Biblioteka Publiczna, Filia nr 2, ul. Orlik-Rückemanna 35/37 

Wykład „Nadwaga i otyłość jako coraz większy problem 
w społeczeństwie” - godz. 18.00- 20.00 
Prowadząca: psychodietetyczka Joanna Naumowicz
Obowiązują wcześniejsze zapisy: tel. 516 105 691 
Pracownia Psychoterapii i Pracy z Ciałem, ul. Waszyngtona 32/2 
Koszt: 50 zł

Aleje - tu się dzieje!: Warsztaty ilustratorskie 
z Danielem de Latour 
26 lipca – godz. 18.00 
Odwach obok Ratusza, Aleja Najświętszej Maryi Panny 45 A
Daniel de Latour ilustruje książki i czasopisma dla mniej-
szych i większych, rysuje komiksy. Współpracował m.in. 
z „Misiem”, „Świerszczykiem”, ilustrował felietony Joanny 
Sokolińskiej w „Wysokich Obcasach”, rysował smoki, 
krasnoludki, kosmonautów, żyrafy, tygrysy, pociągi i inne 
rzeczy. „Wyprawa do kraju księcia Marginała” Henryka 
Bardijewskiego z jego ilustracjami otrzymała nominację 
do nagrody Polskiej Sekcji IBBY Książka Roku 2009, 

a „Atlas świata. Ameryka Południowa” nominowany był 
do nagrody „Przecinek i Kropka, najlepsza książka dzie-
cięca”. Laureat drugiej nagrody w konkursie na komiks 
Muzeum Powstania Warszawskiego. Niektóre rzeczy 
przerysowuje od swoich dzieci. Uczy się grać na skrzyp-
cach od wiejskich muzykantów. W jego rodzinnym domu 
każdy zbłąkany pająk może liczyć na dobre słowo, ciepły 
kąt i miskę strawy. Pewnie dlatego większość zatrzymuje 
się tam na dłużej, a niektóre sprowadzają krewnych.
Warsztaty dla dzieci w wieku 6 – 13 lat i ich opiekunów. 
Wstęp wolny. ZAPISY: astepien@czestochowa.um.gov.pl 
(liczba miejsc ograniczona)



BIBLIOTEKA PUBLICZNA 
IM. DR. WŁ. BIEGAŃSKIEGO
Wystawa Karoliny Basiak
Biblioteka Publiczna, Filia nr 14, ul. Norwida 17/21 

„Lalki nie z tej ziemi” - wystawa lalek  
z papieru autorstwa Elżbiety Muznerowskiej 
Biblioteka Publiczna, Filia nr 8, ul. Księżycowa 2 

Wystawa malarstwa Jolanty Małek
Biblioteka Publiczna, Filia nr 6,  ul. Orkana 56 A 

„Czas poza czasem” 
wystawa lalek Teatru Nieoczywistego
Biblioteka Publiczna, Filia nr 10, ul. Michałowskiego 20

„Prawdziwe życie” - wystawa malarstwa Elżbiety 
Wanat-Antonowskiej
Biblioteka Publiczna, Filia nr 2, ul. Orlik-Rückemanna 35/37 

„Retrospekcje” - wystawa malarstwa Janusza Kłopota
Biblioteka Publiczna, Biblioteka Główna, 
Aleja Najświętszej Maryi Panny 22

MUZEUM CZĘSTOCHOWSKIE
RATUSZ

Wystawa stała:
Dzieje miasta Częstochowy – wystawa historyczna 
                          
Prezentacje długoterminowe:
Kweclich, Sętowski, Michalik, Stępniak, Bulik… – ko-
lekcja obrazów współczesnych malarzy częstochowskich
Spacer po dawnej i współczesnej Częstochowie – 
stare i nowe fotografie miasta na wieży ratuszowej  
     
Wystawy czasowe:
(Bez)miar objętości. Kolekcja Mieczysława Szyca 
w cyklu „Pasje Częstochowian”

Ku gwiazdom  

Nowe Pokolenie  – wystawa poplenerowa 
Huty Częstochowa 

GALERIA DOBREJ SZTUKI

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

Wystawy czasowe:
Stop! Smog  – zbiorowa wystawa artystów z Często-
chowy, Katowic, Gliwic, Krakowa, Zamościa, Rzeszowa, 
Poznania, Cegielni, Pajęczna i Zaczernia, pokazuje 
stanowisko autorów, którzy  alarmują i proszą o podjęcie 
radykalnych środków w walce ze smogiem. Ich prace  
w warstwie wizualnej i warsztatowej w różnoraki sposób 
analizowały trudny dla wszystkich temat. Począwszy od 
realizacji właściwych sztuce przedstawieniowej, poprzez 
rozwiązania ekspresjonistyczne, nacechowane symbo-
lizmem, po prace abstrakcyjne. W malarstwie, rysunku, 
grafice, fotografii twórcy, poprzez wykorzystanie środków 
artystycznego wyrazu, twórcy zgłębili: strukturę i wrogą 
materię smogu; jego wpływ na degradację środowiska 
naturalnego, zdrowie człowieka, płodu; nieodwracalne 
skutki cywilizacyjnego piętna, krótkowzroczności homo 
sapiens oraz perspektywę realnego wykorzystania 
odnawialnych źródeł energii. Pierwsza ekspozycja wy-

stawy miała miejsce na początku kwietnia w Domu Polski 
Południowej w Brukseli. Następnie wystawa przywędro-
wała do Polski. Do tej pory eksponowana była w Ustroniu, 
Zabrzu i w Katowicach.
Organizatorzy i partnerzy: Muzeum Częstochowskie, Jerzy Buzek 
- Przewodniczący Komisji Przemysłu, Badań i Energii Parlamentu 
Europejskiego, Przewodniczący Parlamentu Europejskiego 
(2009-2012), Premier RP (1997-2001), Grupa EPL w Parlamencie 
Europejskim, Parlament Europejski, Grupa artystyczna ATINA. 

od 24 lipca
Prezentacja prac Malwiny Cieślik /Galeria Wejściówka/

od 25 lipca
Prezentacja prac Marii Duszy /Galeria Wejściówka/

REZERWAT ARCHEOLOGICZNY

Wystawa stała:
Z mroku dziejów. Kultura łużycka – wystawa archeolo-
giczna Cmentarzysko kultury łużyckiej in situ

Wystawa czasowa:
„Wino w starożytnym Sudanie”  wystawa  z Muzeum 
Archeologicznego w Poznaniu

DOM POEZJI – MUZEUM HALINY POŚWIATOWSKIEJ

Wystawa stała:
Wystawa poświęcona życiu i twórczości poetki

MUZEUM GÓRNICTWA RUD ŻELAZA
Wystawa stała:
Wystawa poświęcona historii górnictwa rud żelaza

KAMIENICA MIESZCZAŃSKA 
MUZEUM ŻYDÓW CZĘSTOCHOWIAN

Wystawa stała:
Żydzi Częstochowianie

PAWILON WYSTAWOWY W PARKU IM. S. STASZICA

Wystawy czasowe:

Skamieniałości jurajskie – klucz do przeszłości ziemi 
częstochowskiej                             

Stefan Chabrowski. Malarstwo - wystawa ze zbiorów 
Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze, Muzeum 
Archeologiczno-Historycznego w Głogowie, Muzeum 
Okręgowego w Lesznie, Muzeum Śląskiego w Katowicach, 
Muzeum Częstochowskiego. Stefan Chabrowski urodził się 
23 grudnia 1937 r. w Częstochowie. Studiował w Akademii 
Sztuk Pięknych w Krakowie, w pracowni prof. Jana Świder-
skiego i prof. Mieczysława Wejmana. Należał do Związku 
Polskich Artystów Plastyków oraz Związku Polskich Arty-
stów Malarzy i Grafików (1984-1988). W latach 1974-1977 
i 1980-1983 był przewodniczącym częstochowskiego 
Oddziału ZPAP. Od 1964 r. aktywnie uczestniczył w wysta-
wach, konkursach i plenerach artystycznych. Trzykrotnie 
otrzymał stypendium Ministra Kultury i Sztuki (1968, 
1981, 1982). Był rzeczoznawcą w specjalności: ocena 
dzieł sztuki współczesnej w zakresie grafiki warsztatowej. 
Prezentował swój dorobek artystyczny w ponad 50 wysta-
wach indywidualnych w Polsce i za granicą. Uczestniczył 
również w licznych (ok. 120) ekspozycjach zbiorowych. 
Prace Stefana Chabrowskiego (obrazy, grafiki) znajdują 
się zbiorach m.in. Ministerstwa Kultury i Sztuki, Muzeum 
Częstochowskiego w Częstochowie, Muzeum Śląskiego  
i Biblioteki Śląskiej w Katowicach, Muzeum Górnoślą-
skiego w Bytomiu, Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej 
Górze, „Zachęty” Narodowej Galerii Sztuki w Warszawie. 
Uprawiał malarstwo (olej, pastel, akwarelę) oraz grafikę.  

CO / GDZIE / KIEDY: W LIPCU

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie, 
ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2
tel. 34/37 24 200; fax (34) 37 24 250; 
mops@czestochowa.um.gov.pl
Dyżury Ośrodka: poniedziałek, środa, czwartek – 
godz. 7.30 – 15.30, wtorek – godz. 7.30-16.00, 
piątek – godz. 7.30-15.00   

Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Wydziale 
Pedagogicznym Uniwersytetu Humanistyczno-
Przyrodniczego im. Jana Długosza 
ul. Waszyngtona 4/8, 42-217 Częstochowa 
tel. 34/ 37 84 208, e-mail: utw@ajd.czest.pl, 
www.utw.ajd.czest.pl
Dyżury Samorządu (pokój nr 35): poniedziałek 
godz.15. 00 -17.00, środa: godz. 11.00 - 13.00

Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Wydziale 
Zarządzania Politechniki Częstochowskiej
Aleja Armii Krajowej 19 B  
tel. 34/ 325 02 74, www.zim.pcz.czest.pl

Uniwersytet Trzeciego Wieku 50+ 
przy Akademii Polonijnej
ul. Pułaskiego 4/6, tel. 34/368 42 00  
Godziny otwarcia: poniedziałek – piątek: godz. 9.00 – 17.00

Częstochowskie Centrum Aktywności Seniorów
ul. Staszica 10, tel. 509 656 937
email: sekretariat@ccas.com.pl

Stowarzyszenie Częstochowski Uniwersytet 
Trzeciego Wieku
Biuro Stowarzyszenia ul. Focha 19/21 (Urząd Stanu 
Cywilnego) czynne w każdy wtorek, godz. 11.00-13.00 
Adres do korespondencji: ul. Waszyngtona 45 lok.9, 
42-217 Częstochowa, tel. 782 610 333, 512 270 619, 
biuro@sutw.com.pl . Zajęcia: ul. Focha 19/21 (Urząd 
Stanu Cywilnego). Wykłady: ul. Jasnogórska 8, 
42-201 Częstochowa - środa, godz. 16.30

Dom Pomocy Społecznej, ul. Kontkiewicza 2 
tel. 34 364 38 10 (do godziny 15.30), tel. 34 364 38 15
dps@dps.czest.pl 

Zarząd Miejski Polskiego Komitetu Pomocy 
Społecznej w Częstochowie 
42-217 Częstochowa, ul. Krasińskiego 11 a
tel: 343 614 660; pkps.czestochowa@wp.pl
Godziny otwarcia: poniedziałek – piątek:  
godz. 10.00-18.00

Dzienny Dom Pomocy Społecznej „Senior Wigor” 
prowadzony przez Polski Komitet Pomocy Społecznej 
Zarząd Miejski w Częstochowie, ul. Marysia 93

Dzienny Dom Senior + , ul. Rapackiego 3/5
tel. 34 368 05 82; email: caritas@caritas.czest.pl

WAŻNIEJSZE
DANE TELEADRESOWE
DLA SENIORÓW
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ZAGRODA WŁOŚCIAŃSKA
Wystawa czasowa:

„Pasje twórcze” wystawa tkanin członków Towarzystwa 
Przyjaciół Sztuk Pięknych im. Wandy Wereszczyńskiej 
w Częstochowie

od 12 lipca
„Na partyzancki bój. Kobiety w konspiracyjnej działal-
ności ruchu ludowego” - wystawa ze zbiorów Muzeum 
Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie,  
w ramach obchodów Dnia Walki i Męczeństwa Wsi  
Polskiej, współorganizacja Ludowe Towarzystwo  
Naukowo-Kulturalne oddział w Częstochowie
             
Godziny otwarcia Muzeum Częstochowskiego
wystawy w Ratuszu (pl. Biegańskiego), Galerii Dobrej Sztuki 
(Aleja Najświętszej Maryi Panny 47), Pawilonach Wystawowych 
w Parku im. S. Staszica, Domu Poezji – Muzeum Haliny Poświa-
towskiej (ul. Jasnogórska 23), Kamienicy Mieszczańskiej. Muzeum 
Żydów Częstochowian (ul. Katedralna 8)

czynne w okresie letnim (czerwiec – wrzesień):
wtorek, czwartek 11.00 – 17.00 
środa, piątek 11.00 – 17.30 
sobota, niedziela 11.00 – 18.00 (Uwaga! Rezerwat Archeolo-
giczny czynny tylko w każdą trzecią sobotę i niedzielę miesiąca 
(20, 21 lipca)
poniedziałek nieczynne 

MIEJSKA GALERIA SZTUKI 
Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

Wystawa „Jan Lebenstein. In memoriam…”

od 12 lipca 
Wystawa „Transfiguracje – konstruowanie twarzy”

od 12 lipca
Wystawa malarstwa Amelii Augustyn „Ryby” 

od 13 lipca
Wystawa „Porozmawiajmy o śmieciach”

do 28 lipca 
Wystawa malarstwa Magdaleny Nazar „Forma, barwa, 
światło. Z inspiracji twórczością dziecięcą” 
Galeria Zwiastun 

do 28 lipca 
Wystawa Karoliny Parkitnej 
Galeria Zwiastun  

OŚRODEK PROMOCJI 
KULTURY „GAUDE MATER”
ul. Dąbrowskiego 1 

od 13 lipca
„Windows XD” wystawa  Agaty Lankamer

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

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

MUZEA I GALERIE
Muzeum Jasnogórskie, ul. Kordeckiego 2, 
tel. 34 377 77 77 
Muzeum Częstochowskie,  
Aleja Najświętszej Maryi Panny 47, 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 Uniwersytetu 
Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długo-
sza w Częstochowie, Aleja Armii Krajowej 13/15, 
tel. 782 237 375  
Muzeum Produkcji Zapałek,  ul. Ogrodowa 68,  
tel. 34 324 12 10  
Muzeum Historii Kolei, ul. Pułaskiego 100/120,  
dworzec PKP Częstochowa Stradom, tel. 502 128 687 
Miejska Galeria Sztuki,  
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 03 44 11 
Park Miniatur Sakralnych, ul. Złota, tel.  605 870 790     

KULTURA
Biblioteka Publiczna im. dr. Władysława  
Biegańskiego, Aleja Najświętszej Maryi Panny 22,  
tel. 34 360 61 18
Filharmonia Częstochowska im. Bronisława 
Hubermana, ul. Wilsona 16, tel. 34 324 42 30 
Miejski Dom Kultury w Częstochowie
ul. Łukasińskiego 50/68, tel. 34 323 12 79
Teatr im. Adama Mickiewicza, ul. Kilińskiego 15, 
tel. 34 372 33 27 (47, 57) 34 372 33 06 (kasa biletowa)  
Kino Cinema City „Wolność”,  Aleja Kościuszki 5, 
tel. 34 371 71 71 
Kino Cinema City „Galeria Jurajska”, 
Aleja Wojska Polskiego 207, tel. 34 390 17 00 
Kino OKF „Iluzja” ,  
Aleja Najświętszej Maryi Panny 64, tel. 34 324 22 40

SPORT I REKREACJA
Hala Sportowa Częstochowa, ul. Żużlowa 4,  
tel. 34 368 82 78 
Pływalnia kryta MDK, ul. Łukasińskiego 68,  
tel. 34 323 12 79 
Pływalnia Kryta „Sienkiewicz Częstochowa”
Aleja Najświętszej Maryi Panny 56, 
tel. 34 393 00 64
Miejski Stadion Lekkoatletyczny, ul. Dąbrowskiego 
58/64, tel. 34 368 36 58
Hala Sportowo-Widowiskowa „Polonia”, 
ul. Dekabrystów 43, 34 372 07 86

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

WAŻNIEJSZE
DANE TELEADRESOWE

„Narodowy zryw Solidarności w wotach pielgrzymów 
jasnogórskich” - ekspozycja przygotowana z okazji jubile-
uszu 25-lecia powstania NSZZ „Solidarność”
SALA O. KORDECKIEGO
Obraz „Polonia” Antoniego Tańskiego - przedstawia 
około 200 wybitnych Polaków, reprezentujących polską 
kulturę, naukę, wojsko i politykę. Dzieło powstawało w la-
tach 1929-1938, obrazuje blisko tysiąc lat polskiej historii, 
począwszy od dynastii Piastów. 
„Ave Maria” - cykl obrazów prof. Stanisława Słoniny 
- motywem przewodnim  jest sylwetka Matki Boskiej 
Częstochowskiej
SKARBIEC
Wystawa stała - prezentuje wota przekazywane dla Matki 
Bożej Jasnogórskiej w ciągu stuleci przez wszystkie stany 
narodu polskiego
MUZEUM 600-LECIA
Wystawa stała – Eksponaty w Muzeum 600 - lecia ukazują 
sześćsetletnią obecnością Zakonu Paulinów na Jasnej Górze
Epitafium Smoleńskie – poświęcone ofiarom tragedii 
smoleńskiej 10 kwietnia 2010 r.

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

Kolekcja stała 

REGIONALNY OŚRODEK 
KULTURY
ul. Ogińskiego 13 a

od 8 lipca 
Wystawa obrazów powstałych podczas plenerów 
malarskich organizowanych przez Regionalny Ośrodek 
Kultury w Częstochowie. 

REKREACJA

MIEJSKI OŚRODEK 
SPORTU I REKREACJI
Strefy wypoczynku „Adriatyk”  
i wypożyczalni sprzętu pływającego 
Park Wypoczynkowy Lisiniec
W godz. 10.00 – 20.00 ratownicy WOPR pełnią dyżury  
na kąpielisku (plaży) w strefie wypoczynku „Adriatyk”  
i w wypożyczalni sprzętu pływającego przy zbiorniku 
„Bałtyk” (ostatnie wypożyczenie do godz. 19.00).

Pływalnia Letnia,
ul. Dekabrystów 45 
W trwającym sezonie letnim pływalnia czynna będzie 
codziennie w godz. 10.00 – 20.00. Szczegóły  na stronie: 
www.mosir.pl

Lato w mieście – lato pod żaglami 
Park Wypoczynkowy Lisiniec
Szkolenie żeglarskie dla dzieci i młodzieży. Formularz 
zgłoszeniowy na stronie facebook.com/ UKSMORKA/ 
Dodatkowe informacje pod nr. tel. 502 272 349

Oferta płatnych zajęć dla Seniorów 60+:

Gimnastyka w wodzie: 
poniedziałek, środa, sobota –  godz. 12.00-13.00
Pływalnia kryta „Sienkiewicz Częstochowa”, 
Aleja Najświętszej Maryi Panny 56
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Adam Florczyk: Na początku mu-
szę spytać, w  której dziedzinie 
czujesz się najlepiej: w filmie czy 
sztukach plastycznych? W  obu 
udało Ci się zdobyć Stypendium 
Prezydenta Miasta Częstocho-
wy, więc jestem ciekaw, co jest 
Twoim podstawowym językiem 
wypowiedzi artystycznej?  
Emilia Dudziec: Właśnie kończę 
studia na wydziale malarstwa. 
Kształcę się w  kierunku sztuk 
wizualnych w  sumie ponad 12 
lat, dlatego tutaj czuję się pew-
niej. Mimo to nie jestem w stanie 
sprecyzować, co jest moim pod-
stawowym medium. Do tej pory 
dobierałam je w zależności od te-
matu. Nie czuję też przywiązania 
do stylu, traktuję go bardziej jako 
narzędzie.

Który z  projektów, jakie reali-
zowałaś w ramach stypendiów 
przyniósł Ci najwięcej satysfak-
cji? 
Przede wszystkim – przy każdym 
z projektów filmowych współpra-
cowałam z Agatą Lankamer i Tom-
kiem Florczykiem. Największe 
efekty przyniosła praca nad wizu-
alizacjami do płyty Bionulora „Sta-
ry Pisarz”. To jedyny projekt, który 
mieliśmy okazję pokazać także 
poza Częstochową – prezento-
waliśmy go na festiwalach mu-
zycznych „Soundrive” w  Gdańsku 
i „Energia dźwięku” we Wrocławiu. 
To była super współpraca. Bardzo 
dobrze też wspominam pierwszą 
realizację stypendialną – zestaw 
dwóch typograficznych animacji 
poklatkowych, zmontowanych 
z  liter sfotografowanych w  cen-
trum miasta. Litery pochodziły 
z szyldów, reklam – wyodrębnione 
ze swojego pierwotnego środowi-
ska i zakomponowane na czystym 
tle - zmieniały swój charakter. Przy 
tym projekcie współpracowała też 
z nami Magda Kanawka.

Masz na koncie kilka wielkofor-
matowych murali, w  tym dwa 
w  Częstochowie. Od pewnego 
czasu ta forma sztuki wzbudza 
gorącą dyskusję, w  kontekście 
tzw. „muralozy” i  właściwego 
dbania o  przestrzeń publiczną. 
Ciekaw jestem Twojego zdania 
w tej kwestii... 

To dla mnie bardzo złożony pro-
blem. Przede wszystkim dużo 

zależy od tego, czy mamy na 
myśli tylko mural w  tradycyjnym 
rozumieniu - jego funkcję dekora-
cyjną, czy zahaczamy też o street 
art; czy mówimy o pustostanach, 
popadających w ruinę budynkach 
na uboczu, blokowiskach, czy 
o  budynkach w  centrum. Myślę, 
że podstawową kwestią przy pro-
jektowaniu murali powinien być 
kontekst miejsca. Jeśli decyduje-
my się na ingerencję w przestrzeń 
publiczną, to nie możemy jej jed-

nocześnie ignorować. Planując 
mural, bazujemy już na zastanym 
otoczeniu i  jestem w  szoku, jak 
czasem twórcy nie traktują pro-
jektu jako całości z  otoczeniem 
– a przecież nigdy (no może poza 
wykadrowanym zdjęciem wrzu-
conym do Internetu) nie zoba-
czymy samego malowidła, bez 
kontekstu. Moje dwie ulubione 
ściany w  Częstochowie to „Our 
Rust” Monstfura i mural Czarka Ło-
pacińskiego  na ul. Dąbrowskiego. 

Realizacje tych twórców wyróż-
niają się dużym szacunkiem do 
przestrzeni wokół. 

Podczas zeszłorocznej Nocy 
Kulturalnej zmieniłaś wnętrze 
zabytkowego tramwaju w insta-
lację artystyczną. Możesz opo-
wiedzieć trochę o tym projekcie? 

Instalacja przygotowana na Noc 
była czysto wizualna. Wykorzy-
stałam do niej swoje rysunki abs-
trakcyjne, które, wycięte lasero-
wo w  folii – różowej i  niebieskiej 
(jak zeszłoroczne kolory Nocy), 
zakomponowałam na szybach. 
W  szklanych gablotach tramwa-
ju zaprezentowałam kilkadziesiąt 
zdjęć wykonanych instaksem. Foto-
grafie przedstawiały miejsca, w któ-
rych miały odbyć się wydarzenia 
Nocy Kulturalnej.  Jestem bardzo 
zadowolona z  efektu końcowego, 
okazało się, że tramwaj cieszył się 
dużym zainteresowaniem.

Kończysz właśnie studia na 
wrocławskiej ASP i  z  tego co 
wiem, planujesz już powrót do 
Częstochowy z  własną arty-
styczną propozycją. Opowiesz 
coś o tych planach?     

Oczywiście! Razem z  moją przy-
jaciółką, artystką wizualną Aga-
tą Lankamer, pracujemy nad 
otwarciem mobilnej galerii sztuki 
współczesnej. Nazwałyśmy ją 
RELAX i  będzie to w  zasadzie ar-
tist-run space, czyli rodzaj galerii 
prowadzonej przez artystów czy 
artystki, omijający struktury pu-
blicznych i  prywatnych galerii. 
Samoorganizujące się inicjatywy 
artystów przeżywają swój boom 
nie tylko za granicą, ale też w Pol-
sce, w miastach takich jak Warsza-
wa czy Poznań. Czujemy potrzebę 
zapełnienia tej luki i  stworzenia 
czegoś podobnego w  Często-
chowie. Otwarcie RELAXu zapla-
nowałyśmy na Noc Kulturalną, 
wypatrujcie informacji! A  tydzień 
po wystawie startuje kolejna edy-
cja Festiwalu Dekonstrukcji Słowa 
CZYTAJ!, który współorganizuję od 
kilku lat. Nieskromnie zapraszam! 

Szczegóły dotyczące Stypendiów twórczych 
i artystycznych Prezydenta Miasta 

Częstochowy można znaleźć na stronie 
czestochowa.pl, w zakładce: kultura/ 

stypendia, konkursy, nagrody. 
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Tworzy murale, maluje obrazy, kręci filmy, projektuje 
identyfikacje wizualne, jest animatorką kultury. Ma na koncie 
kilka stypendiów Prezydenta Miasta Częstochowy. Z Emilią 

Dudziec rozmawiamy o jej pasjach i nowych planach. 
Zwyciężczyni czerwcowej edycji konkursu: 

Patrycja Zasępa

Zapraszamy do dalszej wspólnej zabawy!

JULIA LISZEWSKA – TEATR NIEZALEŻNY TLEN

  KSIĄŻKA  

„Pani 
od obiadów. 
Lucyna Ćwier-
czakiewiczowa. 
Historia życia” 
Marta Sztokfisz  

Od kilku lat zafik-
sowałam się na 

biografiach. Uwielbiam szperać w życiorysach  
i odkrywać na nowo znane i mniej znane realne 
postaci. Po książkach o twórcach literackich  
i teatralnych przyszła pora na biografię kuli-
narną. Biografię wyjątkową, bo i wyjątkową 
osobę opisującą. Otóż – znana publicystka 
Marta Sztokfisz opisała życie i twórczość Lucyny 
Ćwierczakiewiczowej. Tak, życie i twórczość, bo 
kulinarne osiągnięcia „Pani od obiadów” śmiało 
można nazwać artystycznymi. Ćwierczakiewi-
czowa nie tylko podniosła rangę gotowania  
w polskich kuchniach na poziom światowy, nie 
tylko spisała przepisy w bestsellerze, który do 
tej pory jest wznawiany, ale była niebanalną 
postacią XIX-wiecznej Warszawy. Nie mieściła 
się w mieszczańskich schematach, walcząc nie 
tylko o siebie, ale i o prawa kobiet. Nie liczyła 
się ze zdaniem innych, prąc do przodu wbrew 
opiniom i konwenansom. A w tle biografii 
Ćwierczakiewiczowej Marta Sztokfisz ukazała 
barwną i tętniącą życiem Warszawę z jej zaleta-
mi i przywarami, smaczkami i smakami. 

  PŁYTA  
 
„Stranger 
In The Alps” 
Phoebe 
Bridgers

Jako, że z dźwięków preferuję „morza szum, 
ptaków śpiew” i jestem kompletnie na bakier  
z muzyką, poprosiłam moją 15-letnią córkę, któ-
rą rzadko widzę bez słuchawek w uszach, żeby 
coś poleciła. Napisała, cytuję: „Coraz trudniej jest 
znaleźć młodego, początkującego wykonawcę, 
który potrafi połączyć podążanie za duchem 
czasu z oryginalnością i niepowtarzalnością 
swojej muzyki, oddać klimat, jednocześnie nie 
zamykając się w oklepanych schematach. De-
biutowy album Phoebe Bridgers ciężko odkryć, 
bo niezbyt wybił się spośród morza innych, ale 
zdecydowanie jest godny uwagi ze względu na 
zgrabną kompilację sentymentalnego, spokoj-
nego i momentami sennego nastroju z bliskimi 
sercu tekstami łatwymi do utożsamienia się. 
Znajdzie się kilka łzawych piosenek o relacjach 
bez happy endu, kilka pochylających się bar-
dziej nad tematem śmierci i kilka skupiających 
się na szczęściu, ale bez ślepej euforii, raczej  
z błogością i brakiem pośpiechu. Bridgers, jako 
utalentowana wokalistka i autorka tekstów, 
wydaje mi się być znacznie niedoceniana, a jej 
twórczość, chociaż na razie niezbyt obszerna, 
spodoba się wszystkim miłośnikom melan-
cholii”.

  FILM  

„Nietykalni” 
Brian 
De Palma 

Latem uwiel-
biam zasiąść 
spokojnie na 
kanapie z kie-
liszkiem wina i 

popcornem i odgrzać jakiegoś filmowego 
kotleta. Dla mnie takimi kotletami, wiecznie 
zachowującymi świeżość, są klasyki kina. 
W wakacyjnym menu polecę Wam pewien 
krwisty stek. „Nietykalni” Briana De Palmy 
– amerykańskie kino połowy lat osiemdzie-
siątych XX w. opowiadające historię  
z początku lat 30. z Chicago. Prohibicja, 
dwie walczące ze sobą mafijne rodziny 
i grupka zawziętych stróżów prawa. Historia 
złych bandytów i dobrych policjantów (tak 
wiele razy i w wielu kontekstach już używa-
na w kinie) tu trzyma poziom, klasę i styl. 
Mogłabym godzinami patrzeć na dosko-
nałych aktorów (a obsada jest naprawdę 
gwiazdorska – De Niro, Connery, Costner), 
w doskonale skrojonych garniturach, na 
chicagowskich ulicach z początku XX wieku. 

Zrób zdjęcie w Częstochowie pomiędzy 1 a 20 lipca 
i prześlij na adres: fotografiamiesiaca@czestochowa.um.gov.pl . 

Zgłoszenia przyjmujemy do 20 lipca, do godz. 23.59.
Najlepsza fotografia zostanie opublikowana w miesięczniku miejskim, 

a jej autor otrzyma 300 zł!
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