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SOR został wyposażony w najnowocześniejszy
sprzęt ratujący życie. Projekt zakładał rozbudowę szpitalnego pawilonu B, w kierunku północnym oraz południowym na poziomie parteru
oraz modernizację starego SOR-u. Celem rozbudowy było dostosowanie funkcji zlokalizowanego na parterze pawilonu Szpitalnego Oddziału Ratunkowego do aktualnych wymagań
Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Zgodnie z jej zapisami zapewniono m.in.
prawidłowy podział na obszary (z bezkolizyjną
zewnętrzną obsługą): segregacji medycznej; rejestracji i przyjęć; resuscytacyjno – zabiegowe;
wstępnej intensywnej terapii; terapii natychmiastowej; obserwacji; konsultacyjne; laboratoryjno–diagnostyczne; stacjonowania zespołów
ratownictwa medycznego (jeżeli zostaną przewidziane w strukturze szpitala) oraz zaplecza
administracyjno-gospodarczo-socjalnego.

To dobrze, że na rozbudowę SOR udało się miastu
i szpitalowi pozyskać unijne fundusze – mówi
prezydent Krzysztof Matyjaszczyk. - W ostatnich
latach z miejskich środków zmodernizowaliśmy
część szpitalnych oddziałów i kupiliśmy potrzebny sprzęt medyczny. Inwestujemy w miejski szpital, bo chcemy, żeby częstochowianie czuli się
bezpieczniej, a szpital oferował lepszą opiekę,
bardziej komfortowe warunki pracy i był konkurencyjny na rynku usług medycznych kontraktowanych przez NFZ.
Powierzchnia SOR-u powiększyła się o 100%,
obecnie to ok. 900 m2 (wcześniej ok. 450
m2).W nowo wybudowanej części znalazły się
23 nowe łóżka, dzięki czemu oddział będzie
mógł przyjąć dwukrotnie więcej pacjentów
niż do tej pory. Obecnie średnio każdego dnia
trafia tu 75 pacjentów, miesięcznie ponad 2,3
tysiąca osób, a rocznie - blisko 28 tysięcy.
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Nowoczesny, dwukrotnie większy niż przed rozbudową
Szpitalny Oddział Ratunkowy Miejskiego Szpitala
Zespolonego przy ul. Mirowskiej, może działać już
w nowych wnętrzach i z użyciem nowego
sprzętu. Modernizacja kosztowała prawie 5,6 mln zł,
większość środków (ok. 60%) pochodzi
z unijnego dofinansowania, reszta –
z budżetu miasta.

www.cgk.czestochowa.pl

Częstochowskie MPK podpisało
umowę na produkcję i dostawę
12 nowych autobusów marki
MAN. Wartość inwestycji dofinansowanej z Unii Europejskiej
to 13,3 mln zł.
W styczniu miejski przewoźnik
podpisał z PESĄ kontrakt na dostawww.cgk.czestochowa.pl

wę 10 nowych tramwajów, które
dotrą do Częstochowy w przyszłym roku, a pół roku temu - umowę z Marszałkiem Województwa
na dofinansowanie unijne – zarówno do tego zakupu, jak i przebudowy starszej części linii tramwajowej.

W Szpitalnym Oddziale Ratunkowym zwiększy
się także liczba personelu (na dyżurze i ogólnie).
Od 1 kwietnia pracuje tam 6 lekarzy na kontrakcie, dwóch na umowę zlecenie oraz ordynator
(o 2 osoby więcej niż dotychczas). Ponadto
pielęgniarki i ratownicy medyczni (potrzeba
63 osób) oraz salowe (kilkanaście osób).
Oddział został wyposażony w nowoczesny
sprzęt, m.in. kardiomonitory, respirator stacjonarny, respiratory transportowe, pompy infuzyjne dwutorowe, zestawy do intubacji, defibrylator, defibrylator przenośny, defibrylator
z kardiowersją, pulsoksymetry przenośne, stoły
zabiegowe, aparat do znieczulania z monitorem czy zestaw do trudnej intubacji.
Na realizację projektu rozbudowy Szpitalnego
Oddziału Ratunkowego szpital otrzymał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Teraz umowę na także „unijną”
dostawę 12 nowych autobusów
podpisali przedstawiciele Man
Bus&Truck Polska.
12-metrowe autobusy marki MAN
A37 z napędem dieslowskim będą
spełniać najwyższe normy niskiego poziomu emisji spalin EURO 6.
Pojazdy będą wyposażone w system automatycznego gaszenia
pożaru, klimatyzację, monitoring,

elektroniczny system informacji,
biletomaty oraz wifi. Mają być
wygodne również dla osób niepełnosprawnych, słabowidzących
i słabosłyszących.
Ta inwestycja to kolejny element
realizacji programu „Lepsza Komunikacja”, w ramach którego miasto
stara się równolegle poprawiać
w Częstochowie warunki komunikacji drogowej, publicznej i rowerowej.
MAJ 2018
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PYTAMY PREZYDENTA

...O ZIELEŃ W MIEŚCIE

W SKRÓCIE

Zazieleniło się w Częstochowie znowu jakby niepostrzeżenie. Rowerzyści odkurzyli swoje jednoślady; dołączyli do nich też użytkownicy i użytkowniczki Roweru Miejskiego, który błyskawicznie zyskał popularność.
Wiosna już na całego. I właśnie o tej porze najlepiej widać, że warto
dbać o zieleń, nie tylko z powodów ekologicznych, ale też czysto estetycznych. Podobnie jak miejskie powietrze, zieleń to taki obszar, za który
współodpowiedzialność może przejąć każdy – nie tylko władze samorządowe. Na takim przekonaniu oparta jest ogólnopolska akcja ,,Zielony
Rekord Polski”, w którą 27 kwietnia włączyła się również Częstochowa.
O co w niej chodzi? Biorący udział w akcji mają dobę na posadzenie jak
największej liczby drzew lub krzewów – można to robić na własną rękę,
choćby w ogrodzie, przesyłając potem do organizatorów dokumentujące to zdjęcia - ale w biciu rekordu uczestniczą też instytucje. W naszym
mieście, które jest partnerem akcji, obok Miejskiego Szpitala Zespolonego, Szkoły Podstawowej nr 49 i Zespołu Szkół Specjalnych nr 45, w bicie
rekordu włączył się też Urząd Miasta. Na długim odcinku alei Jana Pawła
II zasadziliśmy bez mała 4 tys. krzewów róży. Wierzę, że częstochowianki
i częstochowianie - na swoich działkach i w swoich ogrodach – dołożyli
swoje, a jeżeli teraz nie zdążyli, zrobią to zgodnie z osobistym planem
wiosennych nasadzeń…
Do obowiązku utrzymania zieleni chcemy podchodzić bardziej spójnie
i całościowo. Wyciągamy wnioski z doświadczeń – rozdzielanie tego
zadania na kilka firm w każdym rejonie miasta prowadziło do swego
rodzaju ,,spychologii” między nimi, nie ułatwiając samorządowi nadzoru nad tym, aby zieleń była pielęgnowana i sprzątana jak należy. Teraz
jest nieco inaczej – nad całością czuwa Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne, a zieleńcami (i przy okazji czystością na przystankach)
w każdym z ośmiu wydzielonych obszarów zajmuje się kompleksowo

Częstochowa przeznaczy dodatkowe
100 tys. zł na realizację dofinansowania
zabiegów in vitro w tym roku. To efekt
dużego zainteresowania programem, do
którego zgłosiło się w naborze ponad 50
par. Podobnie więc, jak w roku ubiegłym,
wszystkie pary, które zgłosiły w styczniu chęć skorzystania z dofinansowania,
mają taką szansę (pod warunkiem ostatecznej weryfikacji wskazań medycznych
do procedury in vitro przez wybraną klinikę realizującą program). Kolejne dzieci
urodzone w ramach programu in vitro
otrzymały również wózki od częstochowskiej firmy Deltim .
Firma x-kom oficjalnie rozpoczęła pracę
w nowej siedzibie, na częstochowskim
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jedna, wyłoniona w przetargu firma. Nadzór nad stanem zieleni ma być
więc bardziej skuteczny, a w związku z tym, że w budżecie miasta w tym
roku na utrzymanie zieleni zabezpieczyliśmy więcej pieniędzy, niektóre
prace porządkowe i pielęgnacyjne będzie też można prowadzić – w razie potrzeby - z większą częstotliwością.
O nowy zielony akcent – a ściśle mówiąc ,,aneks” – wzbogaci się Plac Biegańskiego. Złoży się na niego 15 brzóz w donicach oraz mała architektura w postaci 18 ławek i 9 leżaków. Będzie zwartym, dającym wytchnienie
od słońca kompleksem zieleni blisko Odwachu. To dla tych, którzy szukają chwili relaksu w samym sercu miasta. W Parku Lisiniec miejsce znajdą
szukający dłuższego odpoczynku, nieco bliżej wody i przyrody. Na Lisiniec trafia już od pewnego czasu piasek … prosto z Łeby. I będzie go na
tyle, aby pokryć nim całą„adriatycką” plażę, którą chcemy udostępnić już
w czasie zbliżającego się sezonu letniego, mimo że inne prace w parku
będą jeszcze trwały.
Swój pomysł na ,,Zieloną Częstochowę” ma też ZGM TBS – sadzi nowe
drzewa przy blokach komunalnych, odnawia elewacje i poprawia estetykę osiedli.
O zieleń trzeba dbać cały rok, ale właśnie wiosną i latem wszyscy mamy
z tego najwięcej frajdy. Zachęcam Was, aby ideę ,,Zielonego Rekordu
Polski” wcielać w życie po swojemu, sadząc rośliny w ogrodach, na balkonach, a nawet po prostu w doniczkach na parapetach. Bijmy własne
rekordy w pomnażaniu tego, co zielone, bo właśnie tego koloru – i ekologicznego rezultatu, który daje – wokół nas nigdy nie za wiele. „Jeszcze
w zielone gramy…”
Pozdrawiam serdecznie
Krzysztof Matyjaszczyk
Prezydent Miasta Częstochowy

terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej
„Euro-Park” Mielec. Nowoczesny kompleks zatrudnia ponad 800 osób.
Nowa siedziba przy ulicy Bojemskiego 25 składa się z dwóch budynków:
czterokondygnacyjnego biurowca oraz
centrum logistycznego - o łącznej powierzchni całkowitej ponad 12 tys. m2
(8 tys. m2 powierzchni magazynowej i 4 tys.
m2 przestrzeni biurowej). Do kompleksu
przenieśli się pracownicy, którzy do tej pory
pracowali w trzech różnych budynkach,
m.in. przy ul. Krakowskiej i Rejtana.
Politechnika Częstochowska rusza z kierunkiem dedykowanym branży szkła
i ceramiki. Miasto jest patronem projektu i dotuje wyposażenie laboratorium.

Nowy kierunek będzie kształcił kadry
m.in. dla firmy Guardian, która inwestuje w kolejną hutę szkła w Częstochowie.
Wsparcie miasta to element realizacji
projektu „Akademicka Częstochowa”
oraz programu „Teraz Lepsza Praca”. Kierunek Technologia Szkła i Ceramiki w ramach Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki
Częstochowskiej zacznie działać już od
nowego roku akademickiego. Jego powołanie to odpowiedź na potrzeby biznesu, ale także poszerzenie możliwości
zdobywania dobrych, perspektywicznych miejsc pracy przez częstochowian
i tych absolwentów Politechniki spoza
miasta, którzy z funkcjonującymi w naszym mieście firmami będą wiązać swoją
zawodową przyszłość.
www.cgk.czestochowa.pl

CZĘSTOCHOWA
WSPIERA SENIORÓW
Aplikacja alarmowa na smartfony oraz roczny bilet emerytalny
za 100 zł na miejską komunikację
to pierwsze przedsięwzięcia, które będą zrealizowane w ramach
nowego programu „Częstochowa wspiera Seniorów”.
Częstochowscy seniorzy są dużą,
niezwykle ważną grupą społeczną,
istotną częścią życia społecznego naszego miasta. Samorząd od
dłuższego czasu zajmuje się nią
w sposób szczególny. Są już efekty
tych działań - seniorki i seniorzy są
w naszym mieście coraz bardziej
widoczni i chętni do korzystania
z dużej liczby aktywności i udogodnień, jakie oferuje miasto.
By usystematyzować te działania i monitorować je na bieżąco,
a także jeszcze lepiej przystosowywać naszą ofertę do potrzeb
naszych mieszkańców, rozpoczynamy realizację programu „Częstochowa wspiera Seniorów” - mówi
prezydent Krzysztof Matyjaszczyk.
- Tych działań jest już tak dużo, że
postanowiliśmy je pogrupować, tak
by nasi seniorzy mogli w pełni wykorzystywać wszystkie możliwości
i łatwiej znaleźć wszystkie potrzebne
im informacje.
Powołano już zespół zadaniowy, który będzie koordynował
prowadzone działania w ramach
programu „Częstochowa wspiera
Seniorów”. Jego przewodniczącym
został naczelnik Wydziału Polityki
Społecznej Adrian Staroniek. Program będzie realizowany w trzech
www.cgk.czestochowa.pl

sferach: zdrowie i bezpieczeństwo;
aktywność społeczna (w tym: kultura, rekreacja, wsparcie) oraz rozwój
osobisty (w tym działania międzypokoleniowe).
Pierwszym nowym elementem realizowanym w ramach programu,
będzie wdrożenie aplikacji alarmowej na smartfony. Już teraz
można ją pobrać ze strony www.
czestochowa.pl (baner „Czuj się
bezpiecznie”). Aplikacja ma przyjazny dla seniora design i intuicyjny
interfejs, można jej więc używać
łatwo, nawet w sytuacji stresu. Jest

domością o potrzebie pomocy do
3 wybranych osób, poda też lokalizację na mapie (jeśli telefon ma
włączony GPS) oraz automatyczne
wybierze numer osoby do pierwszego kontaktu, z którą połączy się
w trybie głośnomówiącym.
Kolejnym udogodnieniem dla seniorów jest wprowadzenie miejskiego biletu emerytalnego - rocznego. Będzie kosztował 100 zł i będzie
ważny przez 365 kolejnych dni od
dowolnie wybranego momentu.
Będzie przysługiwać wszystkim
emerytkom powyżej 60. roku życia

bardzo prosta w obsłudze - korzystający z niej senior, w przypadku
niebezpieczeństwa, w sytuacji
zagrożenia lub jakiegoś nagłego
wypadku przytrzymuje przycisk
alarmowy na wyświetlaczu i automatycznie powiadamia o tym, że
dzieje się coś złego, wybraną sieć
pomocową. To może być sąsiad,
przyjaciel, syn, córka, wnuk, opiekun medyczny, lekarz rodzinny…
Każdy, kto przyłączy się do takiej
sieci pomocowej. Aplikacja wyśle
powiadomienie – sms-a – z wia-

i wszystkim emerytom powyżej 65.
roku życia, zamieszkałym na ternie
Częstochowy. Bilet będzie zapisywany na e-karcie i wydawany na
podstawie ważnej legitymacji emeryta. Za 100 zł będzie więc można
jeździć środkami MPK przez cały
rok (emeryci powyżej 70. roku życia
jeżdżą oczywiście w Częstochowie
– na podstawie wcześniejszej regulacji – za darmo).
W ostatnich latach w Częstochowie
realizowanych jest wiele przedsięwzięć przygotowywanych specjal-

nie dla seniorów. To m.in. realizacja
programów „Częstochowa seniorom” (Karta Częstochowski Senior,
Karta Mieszkańca) oraz „Koperta
życia”, projektu usług teleopiekuńczych „Bezpiecznie we własnym
domu”, działalność Częstochowskiego Centrum Aktywności Seniorów oraz dwóch Dziennych
Domów „Wigor-Senior” czy organizacja „Senioraliów”.
Dobrej kondycji fizycznej seniorów
pomagają też specjalnie przygotowane przez samorząd programy
zdrowotne dla osób starszych profilaktycznych szczepień i badań
oraz rehabilitacji ruchowej. Cały
czas rozbudowywane jest także
zaplecze sportowo-rekreacyjne,
z myślą o seniorach we wszystkich
dzielnicach powstają kolejne place
rekreacji. Znakomitym przykładem integrowania środowiska
seniorów jest działalność częstochowskich uniwersytetów trzeciego wieku, które udowadniają, że
na naukę nigdy nie jest za późno,
a także specjalne oferty miejskich
instytucji, m.in. Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (akcja „Aktywny Senior”), OKF „Iluzja” (Kino
Seniora), Teatru im. Adama Mickiewicza (Teatr przyjazny osobom po
60. roku życia), Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej (akcja „Kawiarenka dla seniora”). Warte odnotowania są także działania Zakładu
Gospodarki Mieszkaniowej „TBS”,
takie jak choćby akcja informacyjna pod hasłem „Bądź bezpieczny,
seniorze”.
MAJ 2018
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MARSZ RÓŻOWEJ WSTĄŻKI
24 maja o godzinie 12.00, z Placu Daszyńskiego
wyruszy kolejna edycja Marszu Różowej Wstążki.
Przejdzie on częstochowskimi Alejami w kierunku
Placu Biegańskiego, by w ten sposób wyrazić
wsparcie dla kobiet w walce z chorobą nowotworową.
Organizator przedsięwzięcia, Stowarzyszenie Częstochowskie Amazonki, chce poprzez tę akcję zachęcić też do profilaktycznych badań,
które mogą skutecznie eliminować
zagrożenie chorobami kobiecymi.
Dlatego na Placu Biegańskiego powstanie „miasteczko profilaktyczne”.
Tego dnia będzie można skorzystać
z bezpłatnych badań mammograficznych (mammobus; godz. 10.00–
16.00), cytologicznych ( cytobus;
godz. 10.00 – 16.00) oraz badań USG
piersi i tarczycy (godz. 12.00-16.00)
Dodatkowo grono rehabilitantów,

lekarzy i specjalistów różnych dziedzin będzie udzielać kobietom
porad i konsultacji, a personel medyczny wykonywać pomiary glukometryczne oraz pomiary ciśnienia
tętniczego krwi.
Oczywiście nie zabraknie również
programu artystycznego. Na scenie,
funkcjonującej obok „miasteczka
profilaktycznego”, zaprezentowany
zostanie specjalny program, w ramach którego młodzi twórcy dedykować będą swoje występy wszystkim mamom.

PIKNIK RODZINNY
PODMIOTÓW EKONOMII
SPOŁECZNEJ
Tradycyjnie w ramach obchodów Dni Samorządu
Terytorialnego, na Promenadzie im. Czesława Niemena, odbędzie się Piknik Rodzinny Podmiotów
Ekonomii Społecznej. Będzie to wyjątkowa okazja,
żeby przekonać się, jak w naszym mieście działa
Trzeci Sektor i równocześnie doskonale się bawić.
Celem przedsięwzięcia jest promocja działań częstochowskich
Organizacji Pozarządowych poprzez stworzenie przestrzeni do
bezpośredniego kontaktu liderów NGO z mieszkańcami miasta.
Dlatego 27 maja, (godz. 12.00 - 17.00) podczas Pikniku swoją
działalność zaprezentują Podmioty Ekonomii Społecznej, działające na terenie Częstochowy: fundacje, stowarzyszenia, spółdzielnie socjalne. Pokażą się też poszczególne Rady Dzielnic.
Oczywiście podczas Pikniku zaplanowano również liczne atrakcje
dla mieszkańców: występy sceniczne, wystawy, pokazy psów rasowych, zabawy dla dzieci (m.in. malowanie twarzy, animacje ruchowe, duże bańki mydlane, afrykańskie warkoczyki, możliwość
przejażdżki rowerem bez pedałów), pokazy tematyczne (taneczne, plastyczne, pierwszej pomocy, sportów walki, porady weterynaryjne), punkty porad medycznych itd. Imprezie towarzyszyć
będzie również konkurs pt. „Najatrakcyjniejsze stoisko NGO 2018”,
z wyjątkowymi nagrodami. Wstęp na imprezę jest wolny.
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GRAND PRIX
CZĘSTOCHOWY
To będzie już 46. Międzynarodowy Wyścig Kolarski o Puchar Prezydenta Częstochowy, czyli
impreza znana pod nazwą Grand Prix Częstochowy. W tym roku jest ona jednocześnie
eliminacją do mistrzostw kraju i memoriałem
tragicznie zmarłego cyklisty i dziennikarza radiowego, Jacka Pikorskiego. 6 maja szykuje się
więc pod Jasną Górą wielkie sportowe święto,
za którego organizacją od lat stoi najważniejsza osoba w częstochowskim kolarstwie, były
indywidualny mistrz Polski na szosie, Grzegorz
Gronkiewicz.
Popularny w środowisku miłośników dwóch
kółek „Gronek” podkreśla, że Grand Prix Częstochowy jest jedną z najstarszych imprez sporto-

wych organizowanych w naszym mieście.
Może nie wszyscy wiedzą, ale Grand Prix Częstochowy to ten sam wyścig, który nazywał się
kiedyś wyścigiem o Puchar Prezesa Kolejarza.
Pamiętam, że jako nastolatek sam się w nim
brałem udział, stawiając pierwsze kolarskie kroki
w dorosłym peletonie – przypomina Grzegorz
Gronkiewicz.
W tegorocznym Grand Prix Częstochowy najważniejszy wyścig, batalię z udziałem elity
na dystansie 70 km (35 okrążeń po 1850 metrów), zaplanowano na godz. 16.10. Wcześniej
na starcie zobaczymy młodzików i młodziczki,
żaków i żaczki. Na trasie kryterium pojawią się
też amatorzy i zawodnicy w kategorii masters.

CZĘSTOCHOWA
STREETBALL CUP
26 maja, w sobotę, rozegrana zostanie już szósta edycja turnieju
koszykówki ulicznej Częstochowa
Streetball CUP vol. 6. Areną zmagań
miłośników basketu będzie boisko
wielofunkcyjne na Promenadzie
Czesława Niemena. Dla najlepszych
uczestników
współzawodnictwa
przewidziano atrakcyjne nagrody
rzeczowe o łącznej wartości 10 tys.
złotych.
Częstochowa Streetball CUP vol. 6
to nie tylko emocje pod koszami, ale
również dodatkowe atrakcje przygotowane zarówno dla uczestników
turnieju, jak i publiczności – m.in.
miniturniej koszykówki dla dzieci,
przebojowa muzyka, za którą odpowiadać będzie DJ Marchew, graffiti
jam, oraz wspólne grillowanie.
Organizatorami imprezy są Miawww.cgk.czestochowa.pl

sto Częstochowa, Stowarzyszenie
Sportowa Częstochowa oraz Miejski
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Częstochowie.
Zapisy zespołów zainteresowanych
występem w Częstochowa Streetball CUP vol. 6 prowadzone będą
do dnia 24 maja lub do wyczerpania
limitu miejsc (maksymalnie udział
w zawodach może wziąć 36 drużyn).
Po zakończeniu zapisów zespoły podzielone zostaną na grupy i ustalony
zostanie szczegółowy harmonogram zawodów. Warto więc odwiedzić stronę internetową imprezy:
streetball.mosir.pl
W związku z tym, że impreza została
dofinansowana z budżetu Gminy
Miasta Częstochowy w ramach Inicjatyw Lokalnych, udział w turnieju
jest bezpłatny.
az

Myślę, że w zmaganiach seniorów o miejsca na
podium walczyć będą zawodnicy zawodowej
grupy kolarskiej CCC. Oni na pewno nadawać
będą ton tej rywalizacji. Nasi zawodnicy, reprezentujący Kolejarza Unipol Częstochowa powinni być w czołówce zmagań w młodszych kategoriach wiekowych – podkreśla Gronkiewicz.
Przypominamy, że start i metę kryterium
wyznaczono, jak to zwykle w ostatnich latach bywało, na wysokości Ośrodka Kultury
Filmowej „Iluzja” przy Alei Najświętszej Maryi
Panny 64.
Andrzej Zaguła

LEKKOATLECI NA START
Sezon lekkoatletyczny w Częstochowie startuje na dobre.
W maju, na obiekcie przy
ul. Dąbrowskiego 56, zaplanowano aż trzy imprezy. Tegoroczne otwarcie współzawodnictwa
w królowej sportu nastąpi 1 maja,
gdy, w ramach zawodów pod
hasłem „Inauguracja sezonu”,
mierzyć się ze sobą będą zawodniczki i zawodnicy z całego kraju.
20 maja w kalendarzu zaplanowano kolejną imprezę
o zasięgu ogólnopolskim. Tym
razem na stadionie, na którym
gospodarzem są Budowlani
Częstochowa, rozegrany zostanie miting lekkoatletyczny
połączony z jedną z rund Drużynowych Mistrzostw Polski
juniorów do lat 20.
Druga runda, zaledwie tydzień

później, także odbędzie się
w Częstochowie. W tym przypadku połączymy ją z mistrzostwami Śląska w kilku kategoriach wiekowych – od juniora
do seniora – tłumaczy prezes
Budowlanych, Czesław Lamch.
Początek czerwca również
będzie „zarezerwowany” dla
lekkoatletów. Pod Jasną Górą
rozegrana zostanie kolejna
edycja tradycyjnego Memoriału im. Artura Szymy i Artura
Ociepy.
Termin tej imprezy przesunęliśmy na 2 czerwca, bo będzie
okazja do uzyskania dobrych
wyników, w tym minimów na
imprezy mistrzowskie. Myślę, że
obsada mitingu będzie dobra –
dodaje Lamch.
az
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ALEJE - TU SIĘ DZIEJE!

KULTURA
NA DŁUGIM
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W tym roku
już 1po
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–
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dzieje!”.
A
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O MA
Przez najbliższe cztery miesiące
czeka nas prawdziwy kulturalny
maraton. W tym okresie centrum
Częstochowy będzie regularnie
zmieniać się w scenę teatralną
i muzyczną, galerię sztuki,
miejsce spotkań literackich,
klub taneczny, czy też wehikuł
czasu. Łatwo w takim natłoku
atrakcji przegapić rzeczy, które
interesują nas najbardziej, dlatego
zalecamy trzymać rękę na pulsie
i dokładnie śledzić kulturalne
kalendarium.
Od samego początku akcja „Aleje – tu się
dzieje!” ma swój własny, tygodniowy rytm,
który pozwala odnaleźć się w natłoku propozycji. Poniedziałki tradycyjnie należą do
literatów i podróżników. W maju będzie to
okazja do spotkania się z Michałem Witkowskim (7.05), laureatem Paszportu Polityki
i Nagrody Literackiej Gdynia. Autor kultowego „Lubiewa” i „Drwala”, ponownie zawita
do Odwachu, by promować swoją ostatnią
książkę „Wymazane” i opowiedzieć, co robi
pisarz na planie telenoweli. Fani poezji i muzyki nie powinni natomiast przegapić spotkania z Marcinem Świetlickim i Rafałem
Księżykiem (14.05). Ich „Nieprzysiadalność.
08
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KONCERT
łośnicy fotografii będą mieli okazję poderwać się z ziemi, podczas spotkania z Maciejem Zychem (15.05) - specjalistą od
zdjęć krajobrazu, tworzonych z lotu ptaka.
Równie nietypowo zapowiada się pierwsze
w tym roku spotkanie z ilustratorem, jego
gość SAINER (29.05), zamiast książek ilustruje przestrzeń miast. Stworzone przez
niego murale można odnaleźć na ulicach
między innymi Łodzi, Krakowa, Lublina,
Gdyni, Monachium, Brukseli, Oslo, Los Angeles czy Miami.
Środy to podczas akcji „Aleje – tu się dzieje!” tradycyjnie czas teatru. Swoje spektakle, w odsłonach plenerowych na Placu
Biegańskiego, pokażą Teatr Rozrywki RZT
Szymaszkowa z Zakopanego („Wanted –
pierwszy western na Podhalu” - 9.05) oraz,
w ramach cyklu „Alternatywy między ścianami”, Teatr Kto? („Łamigłówka 2.0” - 16.05)
i Teatr Satyry Zielona Mrówa z Lublina
(„Niech się miota złość na cię, czyli mówcie prawdę bajki i satyry rzetelne” - 30.05).
Dodatkowo Muzeum Częstochowskie zaprosi na memoriał poświęcony osobie Mariana
Gorzeckiego (23.05), który w latach 70. XX
w. współtworzył w Częstochowie kabaret
„Adios Muchachos”.

Kamila „BearGirl” Kielar

nieoczywistych melodii. Na początku gospodarz cyklu zagra z Piotrem Nikoli (11.05).
Natomiast „Miejski zagajnik” to propozycja
rozpoczęcia weekendu z muzyką klubową
w plenerze. Lokalni DJ’e będą rozgrzewać
atmosferę na Placu Biegańskiego i wprawiać
całe miasto w taneczno-imprezowy nastrój.
W maju będziemy mieli okazję posłuchać
muzycznych setów przygotowanych przez
Biernaskiego, Jareda Flk i Kacpra Kapsę
(25.05).

W czwartki, w centrum miasta, rozbrzmiewać będą dźwięki jazzu i pokrewnych gatunków muzyki popularnej. Zagra między
innymi częstochowska formacja 7A Blues
(17.05), od wielu lat sprawnie poruszająca się na pograniczu bluesa i rocka. Z kolei
Jarosław Woszczyna, na start swojego „MuWanted - pierwszy western na Podhalu

Autobiografia” to nie tylko wywiad rzeka z jednym z najwybitniejszych polskich
poetów współczesnych, ale też niezwykły
dokument, jak zmieniała się Polska przez
ostatnie cztery dekady. Z kolei tegoroczny
cykl podróżniczy zdominują wędrujące po
świecie kobiety. Jako pierwsza w krzyżowym ogniu pytań częstochowskiej publiczności znajdzie się Kamila „BearGirl” Kielar
(28.05) – podróżniczka, która ma na koncie
między innymi rowerowe wyprawy w poprzek Alaski, na Jukon i Kamczatkę. W sumie
zwiedziła ona ponad sześćdziesiąt krajów na
sześciu kontynentach.

zycznego Punktu Spotkań”, zaprosił zespół
The Dreaming Ukulele (10.05). Będzie to
wyjątkowa okazja, by przenieść się do Złotej
Ery Swingu. Muzyka The Dreaming Ukulele
to przede wszystkim delikatne i nastrojowe
brzmienie ukulele, inspirowane twórczością
legendarnego Herb Ohta San.

Majowe wtorki podzielą między siebie trzy
kulturalne żywioły: kino, fotografia i ilustracja. Filmowo będzie to przede wszystkim
25. rocznica premiery „Balangi” (22.05)
oraz spotkanie z twórcą tego niezwykłego
obrazu Łukaszem Wylężałkiem. Z kolei mi-

W piątki warto pojawić się w Alejach, by
sprawdzić nowe muzyczne cykle. W maju
zadebiutują „Duety z fasonem”, czyli koncerty muzyków zapraszanych przez Wojciecha
Turbiarza. Z pewnością nie zabraknie tutaj
nutki retro, łączenia różnych stylistyk oraz

The Dreaming Ukulele

www.cgk.czestochowa.pl

Niedziela to idealny dzień na spacery w centrum miasta. Dzięki akcji „Aleje – tu się
dzieje!” umili je przede wszystkim muzyka
poważna w ramach cyklu „Podwieczorek
z klasyką”. Dodatkowe atrakcje przygotowują
również Miejska Galeria Sztuki i Biblioteka. Ta
pierwsza namawia do wspólnego tworzenia instalacji artystycznej z kolektywem
SETIS GROUP (27.05). Biblioteka natomiast,
z myślą o najmłodszych, zaprosiła do Częstochowy Teatr Małe Mi, ze spektaklem „Fintikluszki – Folkowe okruszki” (20.05) oraz
szykuje otwarte warsztaty tworzenia lalek.
Oczywiście to tylko część majowych propozycji, a w kolejnych miesiącach czeka nas
jeszcze więcej atrakcji. Szczegółowe informacje dotyczące imprez odbywających się
w ramach akcji „Aleje - tu się dzieje!” można
znaleźć w naszym kalendarium.
af
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W zeszłym roku minęło 50 lat od
wydania płyty „Dziwny jest ten
świat” i 30 - od pierwszego
występu Czesława Niemena
na Festiwalu w Jarocinie.
W związku z tym
organizatorzy
ubiegłorocznej odsłony
tej imprezy zaproponowali Krzysztofowi
Zalewskiemu
przygotowanie koncertu z piosenkami
legendy polskiej sceny.
Taki był początek
projektu „Zalewski
śpiewa Niemena”.
Od kilku miesięcy
możemy się cieszyć
albumem, który
zbiera ten muzyczny
materiał, a 13 maja
będzie można go
usłyszeć w naszej
Filharmonii.

ZALEWSKI
ŚPIEWA
NIEMENA
Czesław Niemen był wybitnym kompozytorem, aranżerem z wyobraźnią, znakomitym instrumentalistą i śmiałym eksperymentatorem. Zalewski - laureat drugiej
edycji programu „Idol”, który ostatnio nagrał dwie doskonale przyjęte płyty „Zelig”
i „Złoto” - podszedł do twórczości Mistrza
z szacunkiem, ale nie na kolanach. Nie
wywrócił tych utworów do góry nogami,
nie wymyślał interpretacji na siłę odmiennych od oryginałów - raczej ujednolicił
repertuar pochodzący z różnych okresów
twórczych Niemena. Powstała aktualna,
świeżo brzmiąca płyta, gatunkowo rozpięta pomiędzy hard rockiem a białym
soulem, z niezbyt głęboko ukrytymi pokładami słowiańskiej melancholii.
Trudno ostatecznie przesądzić, czy „Za-

lewski śpiewa Niemena” jest bardziej
płytą Zalewskiego czy Niemena, ale ponad wszelką wątpliwość nie udałoby się
dokonać niemożliwego, gdyby nie znakomity zespół w składzie: Jurek Zagórski
(gitara, MPC, produkcja, miks), Natalia
Przybysz (chórki), Paulina Przybysz (chórki), Tomasz Duda (saks, flet, tamburyn),
Kuba Staruszkiewicz (perkusja, przeszkadzajki), Patryk „Pat” Stawiński (bas, klawisze) i Jarek Jóźwik (organy Rhodesa,
syntezatory). Lider zebrał tę mocną ekipę
w Studio S4, sam chwycił za gitarę, stanął
przed mikrofonem i nagrał płytę na setkę,
na żywo, z biglem. Można przypuszczać,
że Czesławowi Niemenowi, który cenił sobie bezkompromisowość, takie podejście
by się spodobało.
MAJ 2018
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ZAPOWIEDZI

Tegoroczne Juwenalia w Częstochowie
odbędą się pod nazwą „Juwe Pcz&AJD”.
Dwie największe uczelnie w mieście połączyły siły
i zdecydowały się wspólnie zorganizować Święto
Studentów, jakiego jeszcze u nas nie było.

W tym roku żacy świętować
będą aż cztery dni - od 9 do 12
maja. Cała impreza rozpocznie
się w środę od intensywnej
rywalizacji między studentami
- zarówno podczas rozgrywek
sportowych na hali AJD, jak
i turnieju gier komputerowych.
Wieczorem zarówno zwycięzcy,
jak i przegrani, złapią muzyczny
oddech w klubie Retro, przy

klubowych dźwiękach.
W czwartek wystartuje tradycyjny, kolorowy korowód studencki, podczas którego żacy odbiorą klucze do miasta i przypomną
mieszkańcom Częstochowy, że
właśnie trwa ich święto. Natomiast od godziny 17.00 do 20.00
zaplanowano BBQ studentów
z Rektorami i władzami obu
uczelni oraz Przegląd Studenc-

kich Kapel. Wieczorem zabrzmią
reggaeowe rytmy na koncercie
East West Rockers oraz wystąpi
jeden z najlepszych i najmniej
oczywistych hiphopowych
składów, Rasmentalism.
Juwenaliowy piątek będzie
w tym roku idealną rozrywką dla
wszystkich fanów disco polo, na
scenie Juwe PCz&AJD wystąpią
m.in. Damian Banasiak, Mejk

i Power Play. Wcześniej jednak
odbędzie się Olimpiada Szalonego Komputerowca i zakończy
się przegląd studenckich kapel.
Muzyczna sobota to występ
czarnego konia list sprzedaży płyt
w Polsce - Sławomira. Dzięki niemu wszystkie panie poczują się
jak królowe nocy, a panowie będą
ich rycerzami. Po nim na scenie
pojawią się DJ’e, którzy zapewnią

JUWE FEST 2018

FESTIWAL UCZELNI
WYŻSZYCH
Pomysł zorganizowania imprezy zrodził się w 2013 roku,
podczas Wiosny Studentów. Celem akcji była promocja
i propagowanie młodych, utalentowanych artystów
z Częstochowy i regionu. Szansa na zaistnienie i na debiut
sceniczny, oceniany przez profesjonalne jury - to marzenie
każdego młodego zespołu. Na scenie spotykają się różne
style muzyczne: rock, pop, reggae czy heavy metal.
W tym roku rywalizacja artystów odbędzie się 20 maja
na Promenadzie im. Czesława Niemena.
10

MAJ 2018

www.cgk.czestochowa.pl

studentom niezapomnianą
zabawę, do północy.
Tak jak w zeszłym rok juwenaliowa zabawa toczyć się
będzie na placu przy Wydziale Zarządzania Politechniki
Częstochowskiej. W piątek
i sobotę stanie tam ogromny
namiot, gdzie najwytrwalsi
będą mogli bawić się, w rytm
muzyki, aż do godziny 2.00

w nocy. Dodatkowo na terenie Juwe Pcz&AJD zaparkują
liczne Food Trucki, karuzele
i inne atrakcje. Wstęp na
wszystkie koncerty i na teren
imprezy jest całkowicie
bezpłatny!
Studenci obiecują dobrą muzykę, imprezową atmosferę
i niezapomniane koncerty!

W pierwszej edycji akcja zorganizowana była dzień przed
oficjalnym rozpoczęciem Juwenaliów i miała być tylko dodatkiem do studenckiej wiosny. Festiwal jednak odniósł
sukces i szybko zapadły decyzje, by imprezę wzmocnić
organizacyjnie i przygotowywać od tej pory jako wydarzenie cykliczne.
Do udziału w festiwalu, od początku istnienia imprezy,
zgłaszają się zespoły i artyści w różnym wieku oraz soliści.
Dlatego JUWE FEST szybko została poszerzona o przegląd
karaoke dla debiutujących wokalistów. W tym roku wystartuje ono o godzinie 15.00. Następnie przyjdzie pora
na Przegląd Lokalnych Zespołów (godz. 17.00), a na deser
wystąpią gwiazdy: Cała Góra Barwinków (godz. 19.30)
oraz Letni, Chamski Podryw (godz. 21.00).
Impreza ma charakter otwarty i jest niebiletowana.
Wszystko po to, aby jak najwięcej częstochowian mogło
w niej uczestniczyć i świetnie się bawić.
www.cgk.czestochowa.pl

Po raz kolejny firma ZF organizuje dla mieszkańców
Częstochowy i regionu imprezę pod hasłem „Bezpieczna
Częstochowa”. Jej tegoroczna edycja odbędzie się w niedzielę 20 maja, na Placu Biegańskiego, od godz. 13.00.
W tym dniu zaplanowano szereg atrakcji motoryzacyjnych
między innymi: Off Road, symulatory bezpiecznej jazdy,
symulatory zderzeń, dachowania, działania poduszek powietrznych i pasów bezpieczeństwa. Na stoiskach ZF będzie można również dowiedzieć się więcej o tym, co dzieje
się aktualnie w firmie oraz jakie oferty pracy są dostępne.
Oczywiście nie zabraknie też licznych atrakcji dla dzieci,
a na zakończenie imprezy zagra Mezo oraz zespół Video.
VIDEO to dziś jeden z ciekawszych zespołów polskiej muzyki rozrywkowej. Tworzą go Wojtek Łuszczykiewicz, Marek Yan Kisieliński, Bartek
“Budyń” Szymański, Piotr Kowalewski, Paweł Stępień i Daniel Tyszkiewicz. Kapela istnieje od 2007 roku i ma na swoim koncie trzy albumy:
„Video Gra”, „Nie Obchodzi Nas Rock” oraz „Doskonale Wszystko Jedno”.
Wspomniane płyty przyniosły liczne przeboje, m.in: „Bella”, „Idę na plażę”, „Soft”, „Papieros”, „Środa czwartek”, „Szminki róż”, „Fantastyczny lot”,
„Wszystko Jedno” oraz „Ktoś Nowy”. Są oni również laureatami licznych
nagród, między innymi zdobyli statuetki Eska Music Awards 2015 i 2016
w kategorii „Najlepszy Zespół”. Ich koncerty to zawsze gwarancja niezapomnianej, żywiołowej zabawy.
Drugą gwiazdą „Bezpiecznej Częstochowy” będzie Jacek Mejer, czyli
Mezo. Jego debiutancki album „Mezokracja” z 2003 r. odbił się głośnym
echem w hiphopowym środowisku. Artysta od tego czasu konsekwentnie stara się łączyć, oparty na pozytywnym przekazie hiphop z muzyką
pop. Mezo zdobył wiele prestiżowych nagród, w tym Srebrną Premierę
na festiwalu w Opolu, Superjedynkę, Viva Comet czy wielokrotnie Eska
Music Awards. Muzycznie współpracował między innymi z Tabbem,
Kasią Wilk, Mieczysławem Szcześniakiem, Liberem czy Hanią Stach.
W 2012 roku wziął udział w telewizyjnym show „Bitwa na głosy” i doprowadził swój zespół „Mezoteam” do 3 miejsca. W zeszłym roku artysta
wydał album „Życiówka”, który z pewnością będzie można usłyszeć
podczas występu w Częstochowie.
MAJ 2018
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opr. af na podstawie materiałów prasowych organizatora

CZAS ŻAKÓW

MEZO, VIDEO
I BEZPIECZNA
CZĘSTOCHOWA

TEATR

JUBILEUSZ
Po 23 latach na deski częstochowskiego teatru powraca
„Łysa śpiewaczka” Eugène Ionesco. Realizacja tej sztuki
była wielkim marzeniem reżysera Andrzeja Majczaka
i już sam ten fakt powinien być zachęcający. Drugim
niech będzie zapowiedź rewizji dramatu, który nazywany
był, przez samego Ionesco, antysztuką. Rewizja antysztuki?
To trzeba zobaczyć. Ale od początku…
„Łysa śpiewaczka” to pierwsza sztuka tego francuskiego dramaturga. Premiera miała miejsce w Paryżu, w Théâtre des Noctambules, 11 maja 1950
roku. Od tamtej pory stała się jednym z najczęściej granych przedstawień. W 1989 roku otrzymała francuską nagrodę teatralną – honorowego
Molière’a. Warto też wiedzieć, że jest to jeden z najważniejszych tekstów
teatru absurdu. Od daty jego premierowej inscenizacji liczy się początek
tego nurtu w dramaturgii.
Minęło już ponad 20 lat od ostatniego razu, gdy można było zobaczyć
„Łysą śpiewaczkę” na częstochowskiej scenie. Starsi wielbiciele naszego
teatru pewnie pamiętają, że miało to miejsce za dyrektury Henryka Talara
i to on sam podjął się reżyserii spektaklu, a także występował w roli Kapitana Strażaków. W spektaklu grali również: Ewa Agopsowicz-Kula, Andrzej
Iwiński, Elżbieta Jabłonka, Małgorzata Chojnacka, Adam Hutyra i Agata
Ochota- Hutyra. Ta ostatnia dwójka aktorów łączy to, co było, z tym, co będzie - gdyż oboje zagrają w nowej odsłonie dramatu Ionesco na deskach
częstochowskiego teatru.

ANTYSZTUKA
Skąd powrót po latach do tej sztuki? Chcieliśmy wraz z Piotrem Machalicą
sięgnąć do teatru absurdu w tym sezonie artystycznym. Przychodziło nam
do głów wielu autorów, aż wreszcie wybór padł na „Łysą śpiewaczkę”. Jednak
nie po to, aby skonfrontować się z Henrykiem Talarem, lecz dlatego, iż uznaliśmy, że ponad 20 lat to czas, w którym pojawiły się nowe pokolenia widzów
nieznających zupełnie tej inscenizacji. Z kolei reżysera polecił nam dyrektor
olsztyńskiego teatru Janusz Kijowski - mówi dyrektor Teatru im. Adama Mickiewicza Robert Dorosławski.

fot. Piotr Dłubak

Sam reżyser zdradza natomiast: Propozycja, jaką otrzymałem od częstochowskiego teatru, była dla mnie spełnieniem marzeń, darzę bowiem tę
sztukę Ionesco wielkim sentymentem. Bardzo cenię poczucie humoru tego
znakomitego dramaturga oraz ogólnie jego przewrotny pomysł na teatr.
Ionesco 70 lat temu zadrwił z konserwatywnego świata Brytyjczyków.
Andrzej Majczak w rozmowie z nami zapowiedział podjęcie tego tematu: Od tamtego czasu w naszym świecie sporo się pozmieniało. Europejczycy
pozornie otworzyli się na siebie, dziś jednak jesteśmy u progu Brexitu. Jak więc
teraz patrzymy na mieszkańców wyspy, a oni na nas – próba odpowiedzi na
to pytanie wydała mi się intrygująca przy obecnej realizacji.”
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MUZYKA
W SŁUŻBIE PIĘKNA
18 maja w Filharmonii Częstochowskiej odbędzie się koncert
jubileuszowy Sławomira Czarneckiego. Kompozytora, który
życiową przygodę z muzyką zaczynał właśnie w Częstochowie.
W swoim dorobku twórczym ma on utwory, zebrane
w 60 opusach, obejmujących muzykę solową, kameralną,
symfoniczną i wokalno-instrumentalną. Dziś Czarnecki
tworzy w nurcie po-modernistycznym, gdzie ważne są
inspiracje tradycyjnymi wartościami muzycznymi
i kulturowymi - takimi jak chorał gregoriański w utworach
o charakterze religijnym, czy muzyka narodowa i ludowa w utworach
o charakterze świeckim. We wszystkich tych kompozycjach ideą autora jest, aby,
zarówno dla wykonawców, jak i dla słuchaczy, słowa „fascynacja” czy „zauroczenie”
pięknem muzycznym nabrały szczególnego znaczenia.
Sławomir Stanisław Czarnecki, urodził się
w 1949 r. w Jeleniej Górze. Szkołę muzyczną
II stopnia ukończył w Częstochowie w klasie
fortepianu. Kompozycję studiował w Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Warszawie
(obecnie Uniwersytet Muzyczny im. Fryderyka
Chopina) u Piotra Perkowskiego i Romualda
Twardowskiego. Odbył również studia uzupełniające z zakresu kompozycji u Oliviera
Messiaena w Paryżu, jako stypendysta Rządu
Francuskiego.
Z Częstochową zachowałem silne związki emocjonalne. I tak już będzie – zdecydowanie deklaruje kompozytor. - Mimo, że po studiach
pozostałem w Warszawie, to Częstochowa
pozostała we mnie. Nie może być inaczej. Tu
mieszkałem w najważniejszym okresie swojego
życia – w okresie młodzieńczym, kiedy kształtuje
się osobowość człowieka. Właśnie wtedy dojrzewały moje pasje, rodziły się fascynacje. Tutaj też,
pod opieką pedagogów-pasjonatów kształtowało się moje pojmowanie etosu artysty. Wielkie
słowa, ale tak jest. Bliskość Jasnej Góry nie była
też bez znaczenia. Moja pierwsza kompozycja
„Canzona da chiesa” miała swoje prawykonanie
właśnie w Kaplicy Cudownego Obrazu, 26 maja
1968 roku, o godz.16.45, w wykonaniu koleżanki-skrzypaczki Jadwigi Stolarczyk (obecnie profe-

W spektaklu zagrają Marta Honzatko, Agata Ochota- Hutyra, Sylwia Oksiuta-Warmus, Maciej Półtorak, Adam Hutyra i Adam Machalica. Według mnie
obsada jest w pełni trafiona. Mamy tu do czynienia z mieszanką doświadczenia i świeżości spojrzenia na tekst. Agata Ochota-Hutyra i Adam Hutyra mieli
już niegdyś okazję nad nim pracować. Świetnie czują konwencję i umiejętnie
się nią bawią. Młodsi zaś - Maciej, Marta, Sylwia i Adam Machalica - dorzucają
własne pomysły - mówi reżyser. Na pytanie, czy obawia się porównań ze
starszym przedstawieniem, odpowiada: Nie sposób uniknąć porównań. Ja
jednak nie ścigam się z Talarowską realizacją. Wierzę w potencjał grupy ludzi,
których zaprosiłem do współpracy. Pokażemy naszą uwspółcześnioną wersję
tej komedii pełnej absurdu.
Magda Fijołek
www.cgk.czestochowa.pl

sora ekonomii w Paryżu) i Józefa
Siedlika, organisty jasnogórskiego.
Czarnecki jest laureatem
17 konkursów kompozytorskich krajowych i zagranicznych. Za „Symphonie concertante” w 1980 r.
otrzymał nagrodę miasta
Darmstadt, a w 1997 r. nagrodę miasta Gdańsk za „Hymnus
Gedanensis” na chór i orkiestrę
z okazji 1000-lecia miasta. W tymże roku
otrzymał także nagrodę stowarzyszenia ZAiKS
za „Hombark-concerto” na skrzypce i orkiestrę
kameralną. Obok pracy twórczej zajmuje się
również pedagogiką. Jest profesorem zwyczajnym Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
w Bydgoszczy. Za swoją działalność został
uhonorowany Srebrnym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Medalem
Gloria Artis klasy srebrnej i prezydenckim Złotym Medalem za Długoletnia Służbę.
Jubileuszowy koncert artysty, w Filharmonii
Częstochowskiej, zapowiada się naprawdę
wyjątkowo. W programie koncertu kompozytorskiego znajdują się utwory, które reprezentują
mój aktualny styl- styl syntezy po modernistycz-

nej, gdzie naczelną ideą jest
dążenie do piękna – mówi
profesor Czarnecki – Moje
kompozycje są oparte na
tradycji i ją wyrażają. Są
bardzo „polskie”. Pierwsze
dwie - „Wałaski” i „Concerto Liliowe” - nawiązują do
muzyki podhalańskiej (w roli
solistów znakomici skrzypkowie Krzysztof i Jakub Jakowiczowie). Podczas koncertu będzie
można również usłyszeć uwerturę „Cervus
Elaphus”, która została zamówiona przez Filharmonię Lubelską z okazji 540-lecia powołania Województwa Lubelskiego. Motywem przewodnim
jest tam XII wieczny Hymn „Ortus de Polonia”,
XV-wieczny hejnał miejski oraz frazy melodii ludowych lubelszczyzny. Z kolei kantata „Adoracja
Grobu Bożego” to moja najnowsza kompozycja,
która będzie miała tu swoje prawykonanie. Napisałem ją specjalnie na ten koncert. To kompozycja
„dziękczynna” w szerokim znaczeniu. To dziękczynienie „Opatrzności” za 100-lecie odzyskania
niepodległości i wolności. To także moje osobiste
dziękczynienie za 50 lat pracy twórczej, która, jak
napisał do mnie Ojciec Święty papież emeryt Benedykt XVI, prowadzi do piękna i do wiary. af

„PIŁSUDSKI. DLA POLSKI ŻYĆ”
Film dokumentalny „Piłsudski. Dla Polski żyć” został zrealizowany przez polsko-japońskie małżeństwo Andrzeja Siedleckiego i Riho Okagami Siedlecką. Wyruszyli oni
z Australii w podróż po europejskich miastach (m.in.
Warszawa, Wilno, Kraków), by zbierać materiały do
filmu o Józefie Piłsudskim. Państwo Siedleccy odwie-

www.cgk.czestochowa.pl

dzili również Częstochowę, czego ślad można znaleźć
w niniejszej produkcji filmowej. Płyta DVD „Piłsudski.
Dla Polski żyć” jest okolicznościowym wydawnictwem,
które powstało w hołdzie Naczelnikowi w 100. rocznicę
odzyskania przez Polskę niepodległości. Film można
zamówić pod numerem tel. 512 118 620.

MAJ 2018
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MUZYCZNE
SACRUM
JUBILEUSZ
W RYTMIE
BĘBNÓW
Piotra „Jacksona” Wolskiego znają wszyscy
miłośnicy dobrej muzyki i nieszablonowych
rytmów. W tym roku artysta obchodzi
dwa jubileusze: 30 lat pracy twórczej oraz
50. rocznicę urodzin. Z tej okazji odbędą
się specjalne koncerty, a także pojawi się
największy bęben świata.
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Częstochowski muzyk, Piotr „Jackson”
Wolski zaprasza mieszkańców miasta do
wspólnej zabawy podczas swojego podwójnego święta. Dokładnie 12 maja, na
Placu Biegańskiego pojawi się ogromny
bęben z membraną o średnicy dziesięciu metrów, ważący około trzech ton.
Ma przy nim stanąć i wspólnie zagrać
ponad trzysta osób. Dodatkowo tego
dnia odbędą się dwa specjalne koncerty i muzyczne afterparty w formie jam
session.
Za projektem wspomnianego bębna
stoi Ryszard Bazarnik, czyli artysta specjalizujący się w ekstremalnych projektach muzycznych, takich jak koncert
na ścianie czy gra na dziwnych instrumentach. Warto też dodać, że przy tym

instrumencie, dwa lata temu, pobito
rekord Guinnessa w liczbie osób grających na największym bębnie świata.
Pojawił się on już na wielu imprezach
i festiwalach, zarówno w Polsce, jak i za
granicą (np. w Niemczech czy Zjednoczonych Emiratach Arabskich).

naprawdę nie sposób przewidzieć, dokąd
zaprowadzą nas twórcze charaktery poszczególnych muzyków. Na scenie pojawią
się: Włodzimierz „Kinior” Kiniorski, Mietek
Jurecki, Andrzej Urny, Tomasz Zeliszewski,
Piotr „Jackson” Wolski oraz Sylwia Nadgrodkiewicz.

Jednakże będzie to dopiero wstęp do
prawdziwych muzycznych atrakcji, bo
w ramach całej imprezy na scenie pojawi się zestaw prawdziwych artystycznych osobowości. Na początek możemy
liczyć na występ formacji Kinior Reggae
Sound, która przygotuje niebanalne
aranżacje utworów Tadeusza Nalepy
i Bogdana Loebla. Z pewnością usłyszymy kompozycje grup Blackout i Breakout chociażby w wersji reggae, lecz tak

Finałem wieczoru na Placu Biegańskiego, będzie występ flagowej grupy Jacksona, czyli
Tam Tam Project. Ich muzyka jest trudna do
sklasyfikowania, bo jest bardzo różnorodna
i łączy w sobie wiele muzycznej ekspresji,
często określanej mianem „world music”.
Jednak jedno jest pewne – nie zabraknie
energii i żywiołowego bębnienia. Na scenie
pojawi się wielu artystów, z którymi Wolskiego łączą specjalne relacje. Zatem poza resztą
stałego składu, czyli Krzysztofem Niedź-
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gelicko-Augsburskim wykona między innymi
dzieła Bacha, Walthera, Rimbaulta, Ebena oraz
autorskie „Improwizacje Jasnogórskie”. Koncert będzie połączony z otwarciem wystawy
fotografii dwóch autorów: Jarosława Dumańskiego i Cezarego Miłosia, pt.„Festiwale muzyki
organowej i kameralnej w kościele parafialnym
pw. Wniebowstąpienia Pańskiego w Częstochowie”.
Z kolei w piątek 4 maja, w Kościele Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji
Częstochowskiej, zaśpiewa Narodowy Chór
Ukrainy im. G.G. Wierowki, wykonujący ukraińskie pieśni patriotyczne i ludowe. Następnie
w Miejskim Domu Kultury rozbrzmi muzyka
gospel. Na scenie pojawi się formacja Celebrate Gospel z Wielkiej Brytanii z Colinem Williamsem na czele. Obok niego wystąpi polska

wokalistka Gabi Gąsior z zespołem.
W festiwalową sobotę koniecznie trzeba pojawić się w Kościele Najświętszego Imienia Maryi
(Kościele Rektorackim), gdzie zarówno miłośnicy muzyki organowej, jak i wielbiciele dźwięków saksofonu będą mogli usłyszeć wspólny
występ Bogusława Grabowskiego i Macieja Sikały. Artyści trzy lata temu wydali płytę „Mater
Sanctissima”, poświęconą tematyce maryjnej,
a podczas koncertu wykonają „Improwizacje
na tematy pieśni maryjnych”.
Niedziela upłynie muzycznie na dwóch koncertach. Na początek w Filharmonii Częstochowskiej wybrzmi muzyka synagogalna
w wykonaniu kantora Yosepha Schwartza
z Izraela oraz Chóru Synagogi pod Białym Bocianem we Wrocławiu, pod batutą Stanisława
Rybarczyka. Z kolei wieczorem w OPK „Gaude
Mater” pojawią się Karolina Cicha i Elżbieta
Rojek, które zaprezentują projekt „Jeden/Wiele. Pieśni chwalebne wielu świątyń”, w którym
przeplatają się pieśni trzech Religii Księgi. Uniwersalne spotyka się tutaj z lokalnym, ponieważ artystki skupiły się na jednym z polskich
regionów, czyli na Podlasiu, gdzie od wieków
współegzystują różne tradycje religijne.
Po siedmiu dniach, na zakończenie festiwalu,
w Bazylice Jasnogórskiej usłyszymy oratorium
„Mesjasz”, autorstwa niemieckiego kompozytora późnego baroku, Georga Friedricha Händla. Dzieło, ze znanym fragmentem chóralnym
„Hallelujah”, wykonają soliści, chór „Collegium
Cantorum” oraz orkiestra Filharmonii Częstochowskiej pod batutą Adama Klocka.
Wstęp na część wydarzeń jest biletowana.
Ceny biletów oraz szczegółowy program Festiwalu „Gaude Mater” można znaleźć na stronie
internetowej OPK „Gaude Mater” oraz w naszym kalendarium. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian programu.
Michał Wilk

fot. Jarosław Respondek

Jak co roku, pierwsze dni maja należą
do Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Sakralnej
„Gaude Mater”. W tym roku festiwal przypada na dni 1-7 maja,
w ciągu których odbędzie się dwanaście różnych wydarzeń,
a Częstochowę odwiedzą muzycy z różnych stron świata.

Międzynarodowy Festiwal Muzyki Sakralnej
„Gaude Mater” to największy w Polsce projekt
promujący muzykę różnych religii i kultur. Odbywa się w Częstochowie już od ponad 25 lat
i stał się muzyczną marką rozpoznawalną nie
tylko w mieście, ale i w całej Polsce. Od samego
początku jego głównym celem jest prezentacja muzyki trzech największych religii monoteistycznych: chrześcijaństwa, judaizmu i islamu.
To jednak również okazja do przedstawienia
wartości poszczególnych wyznań oraz prowadzenia dialogu międzykulturowego.
28. MFMS „Gaude Mater” rozpocznie się we
wtorek, 1 maja, w Ośrodku Promocji Kultury
„Gaude Mater”, wystawą malarstwa częstochowskiego artysty, Jarosława Kweclicha. Następnie, w Bazylice Jasnogórskiej, zespół muzyki dawnej La Tempesta pod batutą Jakuba
Burzyńskiego, zaprezentuje muzykę ze zbiorów jasnogórskich.
Liturgiczna Inauguracja Festiwalu została zaplanowana na samo południe 2 maja. Wówczas w Bazylice Jasnogórskiej wystąpi grupa
Schola Cardinalis Stephani Wyszyński, pod
dyrekcją i batutą Michała Sławeckiego, specjalizująca się w śpiewie gregoriańskim. Tego
samego dnia wieczorem w OPK „Gaude Mater”
odbędzie się wyjątkowy, prapremierowy koncert „Muzyczne świątynie świata” zespołu Marii
Pomianowskiej. W projekcie polskiej multiinstrumentalistki uczestniczą Mohammad Rasouli z Iranu, Adeb Chamoun z Syrii oraz Karolina
Matuszkiewicz. Artyści zaprezentują kompozycje polskie, perskie, indyjskie i afrykańskie oraz
dwa prawykonania kompozycji Pomianowskiej: „Podróż” oraz „Harmonia Dźwięku” - dedykowane muzyce tworzącej pokój i otwartej
na dialog między kulturami.
Trzeciego dnia festiwalu pojawi się wyjątkowa
okazja do posłuchania organowej gry Emanuela Bączkowskiego, który w Kościele Ewan-

wieckim, Marcinem Pożarlikiem i Mariuszem
Migasem zobaczymy i usłyszymy między
innymi Antoniego „Ziuta” Gralaka, Mamadou
Dioufa, Dziani Szmidta, Grzegorza Sobiana
czy wspomnianego już Ryszarda Bazarnika.

fot. Klaudia Dzyr

MUZYKA

Wobec takiej muzycznej uczty nie można
przejść obojętnie. Tym bardziej, że już po
wszystkim, dla osób jeszcze bardziej spragnionych dźwiękowych wrażeń, w Klubie
Muzycznym Meta odbędzie się długie jam
session. Szczegóły dotyczących całego jubileuszu można znaleźć na stronie internetowej Ośrodka Promocji Kultury „Gaude Mater”.
Michał Wilk
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EVVIVA L’ARTE

DYSTRYKT:
Tegoroczna
częstochowska
Noc Muzeów odbędzie się
z 19 na 20 maja. Jak co roku,
będzie można zwiedzić
bezpłatnie szereg
muzealnych obiektów,
a na jej uczestników
czeka wiele
niespodzianek.

NOCNE
PANOPTIKUM
I tak, w Ratuszu będzie można zobaczyć niezwykłe starodruki „Historiae Polonicae” Jana Długosza z początku XVIII wieku oraz „Analecta Mensae Reginalis” Szymona Nieszporkowica z 1681 roku. Co
godzinę - od 18.00 do 21.00 - zorganizowane będzie także oprowadzanie kuratorskie po wystawie „Dzieje miasta Częstochowy”,
a o godz. 18.00 wszystkie chętne dzieci dowiedzą się, jaki motyl jest
najpiękniejszy na świecie i dlaczego niektóre motyle blakną. Z owadami będzie można również zaprzyjaźnić się w trakcie warsztatów
„Na tropie owadów”. A dla dorosłych w Ratuszu odbędą się dwie ciekawe imprezy towarzyszące. O godzinie 20.00 Muzeum zaprasza na
opowieści o Lady Eleonore Glanville – XVII-wiecznej entomolożce,
a o godzinie 22.00 przeniesiemy się w świat poezji Federico Garcíi
Lorki, w tłumaczeniu Ireny Kuran-Boguckiej.

HUTA

W tym roku przypada
90. rocznica przyłączenia Rakowa do miasta
i jest to doskonała okazja do przypomnienia
jego historii na obrazie.
ISD Huta Częstochowa po raz czternasty
zorganizowała plener
artystyczny z udziałem
czołowych częstochowskich plastyków, pod
hasłem „Z widokiem na
Hutę. 90 lat połączenia
Rakowa z Częstochową”.

Huta żelaza została wybudowana w roku 1896 we wsi Raków. Kilka lat później tkanka zaczęła się rozrastać. Pojawiła się stacja kolejowa, osiedle z blokami dla pracowników Huty, pałac właściciela,
w którym dziś mieści się Miejski Dom Kultury. Raków dzielnicą
Częstochowy został jednak dopiero w 1928 roku. Dziś częstochowscy twórcy postanowili odkryć go na nowo.
Od 28 lutego artyści, wykładowcy i uczniowie częstochowskiego
Liceum Plastycznego im. Jacka Malczewskiego pracowali w plenerze nad pracami pokazującymi nowe oblicze Rakowa i Huty,
która wrosła w jego krajobraz. 11 maja o godzinie 17.00, w Muzeum Częstochowskim, w Ratuszu, odbędzie się wernisaż prac,
które będą zwieńczeniem procesu twórczego plastyków takich
jak: Jacek Pałucha, Piotr Kaniecki, Agnieszka Tyrman, Joanna Przygoda, Justyna Olszewska, Mateusz Kłysak, Arkadiusz Dzielawski
czy Ewa Powroźnik.
Cieszymy się, że wśród uczestników mamy bardzo zdolnych młodych
ludzi i artystów, którzy są ich nauczycielami. Jesteśmy przekonani,
że dzięki ich talentowi i świeżości spojrzenia, prace zrealizowane
w ramach tegorocznego pleneru będą piękną formą uczczenia jubileuszu połączenia Rakowa z Częstochową - mówi rzeźbiarz Mariusz
Chrząstek, który jest komisarzem hutniczych plenerów.
Wydarzenie patronatem honorowym objęli Prezydent Miasta Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk oraz Rada Miasta Częstochowy.
Sylwia Góra

JEDNYM OKIEM DARIUSZ DĄBROWSKI

Miłośnicy Sarmacji znajdą coś dla siebie w Galerii Dobrej Sztuki przy
Alei Najświętszej Maryi Panny 47. Również w godzinnych interwałach - od 18.00 do 21.00 - będzie można załapać się na oprowadzanie kuratorskie po wystawie „Husaria – broń wschodnia z kolekcji
Ryszarda Janiaka, Janusza Piotrowicza i Krzysztofa Ledwonia”.
Trochę młodsze, ale jednak eksponaty retro, pokaże Zagroda Włościańska przy ul. 7 Kamienic 4, otwierając wystawę „Retroprzedmioty”. Niektórzy będą wspominać swoje dzieciństwo i młodość, inni
będą mieli okazję dowiedzieć się, co to gramofon, kaseta VHS albo
dyskietka.
Kto od obrazów i artefaktów woli papier powinien odwiedzić Archiwum Państwowe, przy ul. Rejtana 13. W tę jedną, jedyną noc będzie
miał okazję zwiedzić pomieszczenia na co dzień niedostępne i chronione przez archiwistów, w których przechowywane są najcenniejsze dokumenty dotyczące historii Częstochowy.
Dla wszystkich uczestników Nocy Muzeów przewidziana jest niespodzianka. Każdy, kto odpowie na pytania dotyczące wystaw
stałych, weźmie udział w losowaniu nagrody – kompletu filmów
Krzysztofa Kasprzaka o Częstochowie. Jest więc o co powalczyć. Losowanie odbędzie się w Ratuszu o godz. 23.00.
Do zobaczenia 19 maja!
Sylwia Góra
16
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ZAPOWIEDZI

POEZJA
W RYTMIE
TRIP HOP

Emose Uhunmwangho - absolwentka Wydziału Wokalno-Aktorskiego Akademii Muzycznej
im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi.
Wokalistka i aktorka od 2009 roku związana
z Teatrem Capitol we Wrocławiu, gdzie brawurowo wcieliła się w rolę m.in. Elli Fitzgerald
w spektaklu „Rat Pack, czyli Sinatra z kolegami”
czy Hekate w „Makbecie”.

W tym roku, w ramach obchodów Dnia
Samorządu Terytorialnego, czeka nas
widowisko muzyczne „Puls” - dedykowane
częstochowskiej poetce Halinie Poświatowskiej.
Obok twórców trip hopu z angielskiego Bristolu,
w niezwykłym majowym koncercie wezmą udział
między innymi Monika Brodka, Renata Przemyk,
Wojciech Waglewski oraz Skubas.

Urodzona w Częstochowie poetka żyła 32 lata,
z których prawie 20 spędziła w szpitalach. Choroba serca, której nabawiła się w wyniku powikłań po anginie, zdefiniowała całe jej życie.
Męża - który również chorował na serce i po
dwóch latach małżeństwa uczynił ją młodą
wdową - poznała w sanatorium, a możliwość
rozpoczęcia prestiżowych studiów w Stanach
Zjednoczonych pojawiła się przy okazji wyjazdu na skomplikowaną operację serca.
W czasie majowego widowiska historia Poświatowskiej zostanie przedstawiona w kilku
wymiarach. Pomogą w tym muzyka, taniec
oraz video-mapping. Organizatorzy „Pulsu”
chcieli uciec od przyjętego w Polsce, klasycznego sposobu opowiadania liryki, dlatego nie
18
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będzie to koncert poezji śpiewanej. Tragiczny
życiorys „Haśki”, syndrom zamknięcia oraz fakt,
że większość swojego życia spędziła w izolacji
(dom, szpital), skierowały pomysłodawców
koncertu w stronę trip hopu - gatunku, który
może być ciekawą próbą oddania jej sytuacji
egzystencjalnej, emocji, osobowości oraz twórczości.
26 maja wieczorem, na Placu Biegańskiego
wiersze Poświatowskiej wykonają: Monika
Brodka, Skubas, Wojciech Waglewski, Renata
Przemyk, Natalia Sikora, Emose Uhumnwangho i zespół Jarzębina. Przygotowaniem specjalnych aranżacji muzycznych zajął się James
Morton, jeden z najzdolniejszych saksofonistów w Wielkiej Brytanii, na co dzień grający
z zespołem The Herbaliser. Do współpracy
zaprosił artystów z Bristolu, którzy w głównej
mierze tworzyli i tworzą światową scenę trip
hopu: Angelo Bruschini (Massive Attack), DJ
Suv (Raprazent, Fresh 4), Si John (Roni Size Reprazent ), Oliver Parfitt (The Herbaliser), Simon
Lea (James Blunt, Ronnie Wood, Katie Melua,
Temperance Movement), Tomasz Bura (Etien-

Wojciech Waglewski - kompozytor, autor tekstów, producent muzyczny, lider i założyciel
jednego z najważniejszych polskich zespołów
rockowych – Voo Voo. Utworzony w latach
80. zespół, wydał jak dotąd prawie 30 płyt. Ze
swoimi synami tworzy także projekt „Waglewski Fisz Emade”, który dotychczas ma na koncie
dwa studyjne albumy.
Skubas - jeden z najbardziej charakterystycznych głosów na polskiej scenie muzycznej.
Znany ze współpracy ze Smolikiem, solo stawia na akustyczne gitarowe brzmienia o lekko
folkowym, grunge’owym charakterze. Ma na
koncie dwie doskonale przyjęte płyty: „Wilczełyko” i „Brzask” oraz ogrom wyjątkowo energetycznych koncertów.

ne Mbappe), Everton Thomas (Lee Scratch Perry, Courtney Pine).
Muzykom towarzyszyć będą tancerze z Wrocławskiego Teatru Tańca oraz tancerze na szarfach, którzy za pomocą choreografii (przygotowanych przez Bożenę Klimczak, wieloletnią
choreografkę Opery Wrocławskiej) będą opowiadać historię życia Poświatowskiej. Całość
widowiska dopełni specjalnie przygotowany
na ten wieczór video-mapping. Za scenariusz
i reżyserię wydarzenia odpowiada wrocławski
duet „Generalnie Smakowicie”, czyli Marzena
Kopczyńska-Urlich i Michał Gawlicz.
Dodatkowo koncert „Puls” poprzedzą występy Pawła Łowickiego i Iwony Chołuj, a po
całym widowisku, w pubie muzycznym Stacherczak, zaplanowano Trip Hop After Party.
Warto również wspomnieć, że podczas Dnia
Samorządu Terytorialnego prezydent miasta
wręczy na scenie tradycyjne wyróżnienia
„Promotor Częstochowy”. W roku obchodów
stulecia praw kobiet przypadną one samym
Promotorkom.
www.cgk.czestochowa.pl

opr. af na podstawie materiałów prasowych organizatora

Od kilku lat w Dzień Samorządu Terytorialnego przygotowywane są specjalne koncerty,
poświęcone wybitnym artystom, związanym
z naszym miastem. Po edycjach dedykowanych kolejno Januszowi Gniatkowskiemu, Kalinie Jędrusik i Krzysztofowi Komedzie, nadszedł
czas na Halinę Poświatowską.

Natalia Sikora - aktorka i wokalistka, w wieku
17 lat, w programie„Szansa na sukces” zachwyciła gwiazdę odcinka – Stana Borysa. Zwyciężczyni drugiej edycji programu „The Voice of
Poland”. Na koncie ma dwa albumy oraz zachwycające role teatralne, m.in. rolę Edith Piaf
w Teatrze Polonia.

Monika Brodka – jedna z najciekawszych i najzdolniejszych polskich wokalistek. Zwyciężczyni trzeciej edycji programu „Idol”. Jej album
„Granda” odświeżył polski rynek muzyki popularnej, a jej ostatni krążek „Clashes”, napisany
w całości po angielsku, pozwolił przebić się jej
muzyce na scenę światową.

www.cgk.czestochowa.pl

Zespół Jarzębina - zespół śpiewaczek ludowych,
w którego skład wchodzą kobiety reprezentujące trzy pokolenia. Ich utwór „Koko Euro Spoko”
został wybrany oficjalną piosenką Reprezentacji
Polski na Euro 2012. Zespół brał udział w międzynarodowych projektach muzyczno-teatralnych i jest laureatem wielu prestiżowych wyróżnień, m.in. Nagrody im. Oskara Kolberga.

Renata Przemyk - nieprzeciętny głos i wielka
indywidualność. Wokalistka, która łączy piosenkę autorską z rockowym zacięciem. Większość płyt w jej dorobku pokryła się złotem.
Laureatka wielu nagród, od statuetek przywiezionych z przeglądów piosenki studenckiej po
Fryderyka w kategorii „Płyta roku – piosenka
poetycka” za album „Andergrant”. Zrealizowała
dla TVP kilka autorskich koncertów i widowisk,
a także zagrała w kilku filmach.
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FOTOGRAFIA
Jacenty Dędek to pochodzący z Częstochowy
fotograf, reporter i dokumentalista. Ma na koncie
współpracę między innymi z „National
Geographic Polska”, „Dużym Formatem”,
„Tygodnikiem Powszechnym”, „Polityką”,
„Przekrojem”, „Newsweekiem”, „Wprost”.
W ostatnich latach najchętniej pracuje
nad własnymi autorskimi projektami. Jednym
z nich jest „portretprowincji.pl”, który współtworzy z żoną Kasią, autorką tekstów. Wspólnie
podjęli próbę wykonania aktualnego portretu
Polaków żyjących poza wielkimi ośrodkami
miejskimi. Owocem tej pracy jest wyjątkowy
album, który właśnie się ukazuje.
Adam Florczyk: Czym dla was
jest prowincja i dlaczego właśnie
ona stała się bohaterką waszego
ostatniego projektu?
Kasia Dędek: Zaczynaliśmy pracę
nad „Portretem prowincji” właśnie
z takim pytaniem: jaka jest Polska
małomiasteczkowa? I ta ciekawość ludzi, miejsc i przestrzeni
towarzyszyła nam od pierwszych
wyjazdów, a im dłużej trwały, tym
bardziej byliśmy pewni, że nie
ma jednoznacznej odpowiedzi.
Zresztą nie był to projekt badawczy, tylko dokumentalny. Zależało
nam, by utrwalić pewien obraz
małomiasteczkowej Polski, która
się przecież zmienia. Wydawało
nam się, że prowincja znajduje się
w dziwnym zawieszeniu, w takim
„międzyczasie” pomiędzy starym
a nowym.
Jacenty Dędek: Wizualnie ten stan
był dla nas bardzo ciekawy. Więc
po ponad sześciu latach podróży
twierdzimy, że prowincja jest fascynująca, nieoczywista i zaskakująca.
A możemy tak powiedzieć, bo zjeździliśmy Polskę wzdłuż i wszerz.
Przejechaliśmy przez wszystkie
województwa wielokrotnie, zdjęcia powstawały w 421 miejscowościach, choć odwiedziliśmy ich
znacznie więcej. W samej podróży
spędziliśmy ponad rok i dwa miesiące.
Jak bardzo życie tam różni się od
tego w wielkich miastach? Czy
dla fotografa łączy się to z jakąś
fundamentalną zmianą artystycznego języka, który miałby
pomóc uchwycić ten małomia20
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steczkowy klimat?
K: Jak się żyje w wielkich miastach, sami do końca nie wiemy,
bo mieszkamy przecież w mieście
średniej wielkości. Chyba najbardziej rzucającą się w oczy różnicą
jest poczucie czasu. Wydaje mi się,
że ludzie mają go dla siebie więcej.
J: Ale w małych miejscowościach
żyje się z pewnością trudniej. Spotyka się wiele zapóźnień i biedy,
często naprawdę niezawinionej.
Jedna z bohaterek powiedziała
Kasi: „Żyć bym tu Pani nie radziła”,
też by sobie Pani rady nie dała. Co
do strony wizualnej, to chciałem,
żeby temu tematowi nadać odpowiednią wagę, dlatego zdecydowałem się na używanie bardzo
prostych środków. Zależało mi też
na jak największym dokumentalizmie, choć oczywiście jest to bardzo osobisty dokument. Uciekając
przed doskonałością cyfrowego
zapisu, całość zarejestrowałem na
tradycyjnych filmach, zarówno
małoobrazkowych, jak i dużego
formatu.

Opowiadali barwnie i prawdziwie.
Często posługując się językiem,
w którym można się zakochać, a na
pewno zadziwić jego różnorodnością. Dla mnie bardzo zapadające w pamięć i emocjonalne było
spotkanie w Burzeninie z panem
Marianem Wlaźlakiem, który na
początku rozmowy powiedział
nam prawdę życiową, niemal jak
bohater powieści Wiesława Myśliwskiego: „Jaki los przeznaczony,
tego za młodu się nie wie. Człowiek
sobie sam życia nie wyznacza, ma
los przeznaczony i tym losem przeżyje”.
J: Nie mam jednej ulubionej historii, czy spotkania. W pamięć zapadły mi opowieści pana Czesia,
który przeżył najbardziej niezwykłą
noc w życiu, na weselu brata swojej przyszłej żony, oraz spotkanie
z Kasią z południa Polski, dawczynią komórek jajowych, która była
poszukiwana za morderstwo. Tych
historii jest sporo, trudno je porównywać.

DOKUMENT
Z PROWINCJI

Jak znajdowaliście ludzi do projektu? Jak reagowali na to, że
chcecie ich sportretować, dowiedzieć się czegoś o ich życiu?
K: Nie zawsze było to łatwe, wiele
razy spotykaliśmy się z odmową.
Jacenty ma bardzo duże doświadczenie reporterskie i to z pewnością nam pomagało.
J: W ogóle myślę, że praktyka, jaką
daje codzienna praca w gazecie,
jest często przez ludzi niedoceniona, a to reporterskie rzemiosło
bardzo się przydaje w kontaktach
międzyludzkich. Drugą sprawą,
może nawet ważniejszą, jest to, że
ludzie muszą Ci po prostu zaufać.
Innej metody nie ma.
Prace nad albumem trwały ponad sześć lat. Jak bardzo zmieniał się w tym czasie projekt?
J: Mieliśmy od początku bardzo
jasno sprecyzowany plan. Chcieliśmy portretować ludzi i miejsca,
bo Kasia się uparła, że miejscom
też można robić portrety. Ale ważne dla nas było, by portrety i opowieści były konkretnie osadzone
w przestrzeni.
K: Początkowo było to stypendium
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, ale ono zostało nam
przyznane tylko na pół roku. Wiedzieliśmy, że w tym krótkim czasie
nie uda się zmierzyć z tak obszer-

W albumie tekst spotyka się z fotografią. Oddajecie głos swoim
bohaterom. Czy któraś z opowiedzianych historii zapadła
wam najmocniej w pamięć? Któreś spotkanie było szczególnie
wyjątkowe?
K: Wszystkie spotkania były wyjątkowe i nie jest to wyraz jakiejś
kokieterii. Mieliśmy szczęście do
bohaterów. Bardzo chcieliśmy, by
w „Portrecie prowincji” to właśnie
mieszkający na prowincji ludzie
opowiedzieli nam o swoim życiu.
www.cgk.czestochowa.pl

www.cgk.czestochowa.pl

nym tematem, zwłaszcza, że założyliśmy sobie, że zdjęcia będą powstawały na terenie całego kraju,
w miejscowościach nie większych
niż liczące 30 tys. mieszkańców.
J: Najlepiej pracowało się nam
pod koniec projektu, bo bardzo się
w trakcie trwania tej pracy zgraliśmy. Wcześniej bywało, że niektóre
trudy podróży Kasia oprotestowywała, jak na przykład włączanie
ogrzewania w czasie upałów, bo
nasz stary samochód miał problemy z chłodzeniem silnika.
Od początku docelowo miał powstać album, czy może wstępnie
był to projekt bardziej internetowy?
J: Etap stypendium ministerialnego podsumowaliśmy projektem
internetowym, ale od początku
zbieraliśmy materiały, by zakończyć to publikacją książkową.
W międzyczasie była publikacja
w „Dużym Formacie”, w zeszłym
roku wystawa na Festiwalu OFFOTO w Opolu, a już zupełnie niedawno publikacją części naszego
projektu zainteresował się „doc!photo magazine”.
Dlaczego akurat Włodzimierza
Nowaka poprosiliście o napisanie słowa wstępu do albumu?
K: To Jacenty wybrał Włodzimierza
Nowaka, by napisał wstęp do naszego albumu. Wszystko z powodu
jego reporterskiej książki „Serce narodu koło przystanku”.
J: We wstępie Włodek opowiada
o naszym spotkaniu i tym, co nas
połączyło.
Były jeszcze inne lektury, które
inspirowały podczas Waszej podróży po prowincji?
K: Było ich wiele i to nie tylko podczas podróży. Oboje jesteśmy fanami literatury faktu.
J: I chyba nie ruszylibyśmy w drogę
bez Stasiuka.
Pracujecie już nad czymś nowym, jakiś nowy temat was zaciekawił?
J: Tak, pracujemy znowu wspólnie
nad pewnym przedsięwzięciem,
też dotyczącym Polski. Mamy już
za sobą pół roku jeżdżenia w teren,
ale to dopiero początek pracy. Dla
odmiany, po czarno-białym „Portrecie prowincji”, te zdjęcia będą
bardzo kolorowe.
MAJ 2018
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CZĘSTOCHOWSCY PODRÓŻNICY

Słowacja
Kowno, Litwa

Mostar, Bośnia i Hercegowina

5 maja, o godzinie 12.00, przed Ratuszem na Placu Biegańskiego zbierają się
mieszczanie i oddział garnizonu Częstochowskiego w oczekiwaniu na Stanisława
Małachowskiego, który ma przekazać informacje ważne dla Rzeczypospolitej... Tak
zaczyna się kolejna edycja XVIII-wiecznego
pikniku w Parku im. S. Staszica, organizowanego przez Garnizon Fortecy Częstochowskiej, a który w tym roku zbiega się z uroczystością obchodów 100-lecia odzyskania
niepodległości i otwiera cykl czterech scen
historycznych, wyreżyserowanych przez
Konrada Chęcińskiego we współpracy z Teatrem im. Adama Mickiewicza.

BAŁKANY
I RESZTA ŚWIATA

Ochryda, Macedonia

Kamila Napora jest zawodowo związana z koleją, ale jest to też jej
podstawowy środek transportu podczas turystycznych wypraw. A potrafi
ona spędzić w podróży jedną trzecią roku! I wcale nie chodzi tu o delegacje
służbowe. Poznawanie Polski i Europy rozpoczęła już w dzieciństwie, z rodzicami,
jednak to w czasie studiów na Politechnice Częstochowskiej wyprawy wciągnęły ją
na dobre. Gdy później trafiła na etat do jednej z firm kolejowych, wszystko nabrało już właściwego
rozpędu. Od tego czasu konsekwentnie pokazuje, że samotne podróże mogą być również domeną kobiet.
Udowadnia też, że nigdy nie jest zbyt mało czasu na spełnianie marzeń oraz że nie trzeba być
milionerem, aby zwiedzać cały glob. Wszystko jest jedynie kwestią obrania właściwych priorytetów.
Ponad 60 odwiedzonych krajów, 26 dni urlopu
na rok, 10 lat stałej pracy - tak w liczbach można przedstawić świat w którym żyje Kamila. Jej
wyjazdy to głównie weekendowe eskapady.
Czasem zaczynają się od razu po pracy lub
kończą zaraz przed jej rozpoczęciem. Choć
niejednokrotnie bywa to wyczerpujące, to tak
naprawdę jest to odpoczynek dla głowy, który
pozwala wejść w kolejny tydzień z uśmiechem
na twarzy i pełną gotowością do działania. Wyjazdy zajmują jej również wszystkie dni wolne
od pracy oraz cały urlop - który z sympatii do
współpracowników i poszanowania ich życia
rodzinnego wykorzystuje poza sezonem wakacyjnym. W końcu dla prawdziwych podróżników termin nie ma żadnego znaczenia.
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Od momentu, gdy na dobre porwał ją zew poznawania świata, większość wyjazdów odbywa sama i chwali sobie ten styl podróżowania.
Przed każdym wyjazdem słyszy standardowo
dwa pytania: „czy się nie boi?” i „czy nie będzie
się czuła samotna?”. Na oba z całkowitą pewnością odpowiada „nie”. Oczywiście to przyszło
z czasem. Jak sama przyznaje, na początku
przygody z podróżami panicznie bała się jechać sama do Rumunii. Teraz jedzie solo do
Iranu, Libanu czy innych miejsc potencjalnie
niebezpiecznych i nie stanowi to dla niej najmniejszego problemu.
Zapytana o wskazówki, twierdzi, że nie narzuca
sobie żadnych specjalnych zasad bezpieczeństwa. Najważniejsze to słuchać zdrowego rozsąd-

ku i unikać sytuacji potencjalnie niebezpiecznych.
Dla mnie podróżowanie solo ma więcej zalet niż
wad - opowiada Kamila - Samotna nie czuję się
nigdy, zawsze w drodze poznaję mnóstwo ludzi,
zarówno innych podróżników, jak i mieszkańców
miejsc, które odwiedzam. Jeśli jest się samemu
w podróży, bardziej się chce rozmawiać z innymi, a i inni często odzywają się pierwsi. Do dziś
jestem w kontakcie z wieloma osobami poznanymi podczas wyprawy. Mam dość specyficzne
zainteresowania, które podziela niewielu moich
znajomych: street art, alternatywne miejsca,
architektura XX wieku. I znów podróże solo są
tu świetnym rozwiązaniem, mogę zobaczyć dokładnie to, co chcę, bez narzekania nad uchem,
jakie te miejsca są brzydkie.
www.cgk.czestochowa.pl

Kotor, Czarnogóra

Podróżniczka prowadzi bloga mywanderlust.
pl, którego nazwa w języku polskim oznacza
zamiłowanie do włóczęgi. Znajdziemy tam
między innymi mapę z odbytymi wyprawami
- gęsto usiane na mapie pinezki wbite w miejscach, która odwiedziła, przykrywają całą Europę oraz sięgają na krańce Ameryk, Afryki i Azji.
Choć zwiedziła wiele odległych miejsc, to
jednym z jej ulubionych kierunków są Bałkany. Chętnie dzieli się swoimi sprawdzonymi
ścieżkami po Albanii, Chorwacji, Kosowie, Macedonii, Czarnogórze, Serbii, Bośni i Hercegowinie oraz Słowenii. Przywozi ze sobą stamtąd
wspomnienia pełne kontrastów. W jej relacjach
Bałkany to z jednej strony krajobrazy usiane
wszechobecnymi bunkrami i innymi pamiątwww.cgk.czestochowa.pl

PIKNIK
HISTORYCZNY

kami z wojny, a z drugiej ekscytujące miasta
z wielobarwną i momentami dziwaczną architekturą, zapełnioną muralami i wszelkimi innymi formami street artu.
Kamila na blogu opisuje mniej znane atrakcje
turystyczne Europy Środkowo-Wschodniej,
byłego ZSSR i Bałkanów oraz stara się opowiedzieć o tym, czy współcześnie kraje takie
jak Liban lub Ukraina są bezpieczne. Pisze, jak
podróżuje się samotnej kobiecie po Iranie i jak
wygląda Berlin po upadku Żelaznej Kurtyny.
Chętnie prezentuje też alternatywne propozycje zwiedzania znanych miast, choćby tropem
sztuki ulicy. Z tego klucza zabiera swych czytelników między innymi do Bukaresztu, Sofii,
Daniel Zalejski
Lizbony czy Łodzi.

Jak co roku, rekonstruktorzy zapraszają
do wspólnego przeniesienia się w niesamowity wiek XVIII- piękne stroje, koncert
barokowej muzyki, pokaz sztuki wojennej
w wykonaniu żołnierzy Garnizonu i wiele
ciekawych informacji, gier i zabaw. Otwarta i ciekawa formuła wydarzenia sprawia,
że impreza stała się bardzo dobrym pomysłem na wiosenny odpoczynek dla
mieszkańców, którzy majowy długi weekend planują spędzić w Częstochowie.
Garnizon Fortecy Częstochowskiej jest
grupą rekonstruktorów, która od kilku lat
dynamicznie się rozwija, zarażając swoją
pasją do historii coraz szersze grono ludzi
z całej Polski. Są otwarci na nowe osoby,
które chciałyby do ich przygód dołączyćod budzących dreszczyk emocji bitew po
przepyszne bale urządzane w pałacach.
Najbliższą okazją, żeby ich poznać stanie się właśnie piknik, który odbędzie się
5 maja w Parku im. S. Staszica przy fontannie, a swoje uroczyste otwarcie będzie miał o godzinie 12.00, przed Ratuszem na Placu Biegańskiego.
MAJ 2018
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SPACER Z JULKIEM

CO / GDZIE / KIEDY: W MAJU

01.05 wtorek

02.05 środa

Seans filmowy:
= „Twój Vincent” - godz. 12.00
= „Maria Magdalena” - godz. 14.00
= „Śmierć Stalina” - godz. 16.15
= „Maria Magdalena” - godz. 18.15
= „Śmierć Stalina” - godz. 20.30
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”,
Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

Seans filmowy:
= „Twój Vincent” - godz. 12.00
= „Maria Magdalena” - godz. 14.00
= „Śmierć Stalina” - godz. 16.15
= „Maria Magdalena” - godz. 18.15
= „Śmierć Stalina” - godz. 20.30
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”,
Aleja Najświętszej Maryi Panny 64
Koncert Grupy Schola Gregoriana Cardinalis
Stephani Wyszyński – godz. 12.00
Inauguracja Liturgiczna 28. Międzynarodowego
Festiwalu Muzyki Sakralnej „Gaude Mater”.
Muzyka ze średniowiecznych zbiorów jasnogórskich,
dyryguje: Michał Sławecki.
Bazylika Jasnogórska, ul. o. A. Kordeckiego 2
Wstęp wolny
Prapremierowy koncert Marii Pomianowskiej z zespołem „Muzyczne świątynie świata” - godz. 18.00
W ramach 28. Międzynarodowego Festiwalu Muzyki
Sakralnej „Gaude Mater”
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1
Bilety: 15 zł (ulgowy), 20 zł (przedsprzedaż ), 30 zł (w dniu koncertu)

45 lat temu narodziła się
koncepcja budowy na obrzeżach dzielnicy
Tysiąclecia, liczącej 1700 m, trasy spacerowej
i rowerowej wraz z przylegającymi
terenami rekreacyjnymi.

PROMENADA
Autorem projektu o nazwie „Promenada” był
inżynier architekt Jan Bajda z Miejskiej Pracowni Urbanistycznej. Większość prac, które rozpoczęły się we wrześniu 1973 r., wykonali mieszkańcy Częstochowy (w ramach powszechnych
wówczas, odgórnie organizowanych, czynów
społecznych). Ciągnąca się od ul. 16 stycznia
(obecnie ul. Kiedrzyńska) do Lasku Aniołowskiego, Promenada w częsci środkowej zajęła
tereny należące do 1939 r. do Żydowskiej Fermy
Ogrodniczej. Zanim obiekt przekazano do użytku, częstochowianie mogli wybrać jego nazwę.
W plebiscycie ogłoszonym przez „Życie Częstochowy”, spośród bardzo oryginalnych propozycji (m.in. Czynu Partyjnego, Przodowników Pracy
Społecznej, czy Młodego Pokolenia) wybrano
nazwę Promenada XXX-lecia PRL (informuje
o tym pamiątkowy obelisk ustawiony przy wejściu od ul. Kiedrzyńskiej). W 2004 r. Promenada
otrzymała nowe imię – Czesława Niemena.
Przekazanie Promenady mieszkańcom miało
się odbyć 21 lipca 1974 r., dzień przed świętem ludowej ojczyzny, lecz przeszkodziła temu
potężna burza. Stało się to dopiero 27 lipca;
przemówienia wygłosili wówczas sekretarz Komitetu Miejskiego PZPR Mieczysław Przysucha
i prezydent miasta Ryszard Matysiakiewicz.
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Przez kolejne lata władze miasta bardzo leniwie
inwestowały w rozbudowę i wzbogacanie tego
kompleksu rekreacyjnego. Głównym jego atutem była zieleń: park (mało kto pamięta, że otrzymał nazwę „Tysiąclecia”), zadrzewiona prawa
strona alei spacerowej oraz piękne głogi wzdłuż
ścieżki rowerowej. Należy zwrócić uwagę na wiąz
górski - najstarsze drzewo na Promenadzie liczące 150 lat, pomnik przyrody, bardzo rzadki w Polsce – który stoi majestatycznie koło lokalu „Malaga”. Funkcjonowały tu też lokale gastronomiczne;
największym z nich była „Panorama”, w której
odbywały się dansingi (w latach 90. dyskoteki).
Do większych inwestycji należał amfiteatr, który
jednak szybko podupadł i w II połowie lat 80., jak
pisał ówczesny dziennikarz, był już: „budowlą nie

przypominającą kulturalnego miejsca […], groźną dla zdrowia widzów i wykonawców”.
Na przełomie XX i XXI wieku tereny rekreacyjne
przy Promenadzie znacząco zmodernizowano
i rozbudowano. Praktycznie od nowa wybudowano amfiteatr. Zainwestowano w infrastrukturę
sportową: powstały profesjonalne i bezpieczne
boiska do piłki nożnej i koszykówki, zbudowano skatepark, siłownię na świeżym powietrzu,
ustawiono kamienne stoły do tenisa stołowego.
Powstały również place zabaw dla dzieci.
Od utworzenia Promenada była miejscem,
gdzie częstochowianie licznie gromadzili się
na festynach, kiermaszach, koncertach i innych
imprezach kulturalnych, a także sportowo-rekreacyjnych. Tysiące mieszkańców brały udział
m.in. w festynach z okazji 1-Maja, Majowych
Prezentacjach, Lipcowych Spotkaniach z Rozrywką, Jarmarkach Jurajskich. Od 2010 r. organizowane są tu Dni Samorządu Terytorialnego.
W latach 70. i 80. atrakcją było wesołe miasteczko, zakładano je corocznie w maju przy wejściu
na Promenadę, w miejscu gdzie obecnie znajduje się Centrum Handlowe „Promenada”.
Juliusz Sętowski
Fotografie pochodzą z „Częstochowa. Dzieje miasta i klasztoru jasnogórskiego, t. 4”, Częstochowa 2007.
www.cgk.czestochowa.pl

03.05 czwartek

1 – 3 maja - godz. 16.15 i 20.30
Śmierć Stalina
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”,
Aleja Najświętszej Maryi Panny 64
Komedia satyryczna, przedstawiająca w krzywym
zwierciadle rzeczywistość ZSRR w marcu 1953 roku. Po
śmierci Stalina, tyrana i bestii odpowiedzialnej za śmierć
milionów ludzi, pośród elit władzy rozpoczyna się walka
o dominację i wpływy. Wszystkim przyświeca ten sam
motyw – nie dać się zabić i jakimś cudem przeżyć chaos,
w jakim pogrąża się Kreml. Film dla miłośników czarnego
humoru, absurdu i politycznej niepoprawności, zakazany
w Rosji.

Seans filmowy:
„Twój Vincent” - godz. 12.00
„Maria Magdalena” - godz. 14.00
„Śmierć Stalina” - godz. 16.15
„Maria Magdalena” - godz. 18.15
„Śmierć Stalina” - godz. 20.30
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”,
Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

Spektakl teatralny: „Gałganiarz i Patyczek”
godz. 16.00
Teatr im. A. Mickiewicza, ul. Kilińskiego 15
Bilety: 25 zł (parter), 20 zł (balkon)
Koncert Emanuela Bączkowskiego „Wokół organów
Jasnogórskich”- godz. 17.00
Otwarcie wystawy fotografii J. Dumańskiego, C.Miłosia
„Festiwal muzyki organowej i kameralnej w kościele
parafialnym pw. Wniebowstąpienia Pańskiego
w Częstochowie”- godz. 17.00
W ramach 28. Międzynarodowego Festiwalu Muzyki
Sakralnej „Gaude Mater”
Kościół Ewangelicko-Augsburski, ul. Śląska 20
Wstęp wolny

04.05 piątek
Seans filmowy:
= „Wyspa Psów” - godz. 14.45
= „Kochankowie jednego dnia” - godz. 16.45
= „Do zobaczenia w zaświatach” - godz. 18.15
= „Wyspa Psów” - godz. 20.30
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”,
Aleja Najświętszej Maryi Panny 64
Narodowy Chór Ukrainy im. G. G Wierowki
godz. 17.00
W ramach 28. Międzynarodowego Festiwalu Muzyki
Sakralnej „Gaude Mater”
Kościół Wyższego Seminarium Duchownego, ul. św. Barbary 41
Bilety: 15 zł (ulgowy), 20 zł (przedsprzedaż ),
30 zł (w dniu koncertu)
Spektakl teatralny: „Mayday” - godz. 19.00
Teatr im. A. Mickiewicza, ul. Kilińskiego 15
Bilety: 40 zł (parter normalne), 35 zł (ulgowe),
35 zł (balkon normalne), 30 zł ( ulgowe)

Okolicznościowy mecz piłki nożnej oldbojów:
Skra Częstochowa - Ruch Chorzów – godz. 14.00
Organizator: Klub Seniora Klubu Sportowego Skra
Miejski Stadion Piłkarski,
ul. Loretańska 20
Wystawa malarstwa Jarosława Kweclicha - godz. 16.00
W ramach 28. Międzynarodowego Festiwalu Muzyki
Sakralnej „Gaude Mater”
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”,
ul. Dąbrowskiego 1
Wstęp wolny
Koncert Zespołu Muzyki Dawnej „La Tempesta”
godz. 18.00
W ramach 28. Międzynarodowego Festiwalu Muzyki
Sakralnej „Gaude Mater”.
Muzyka ze zbiorów jasnogórskich, dyryguje Jakub
Burzyński.
Bazylika Jasnogórska, ul. o. A. Kordeckiego 2
Bilety: 15 zł (ulgowy), 20 zł (przedsprzedaż ),
30 zł (w dniu koncertu)
Totalna Improwizacja – godz. 20.30
Jam Session
Carpe Diem Klub, Aleja Najświętszej Maryi Panny 29

www.cgk.czestochowa.pl

Wyspa Psów
4-7 i 9 maja - godz. 14.45 i 20.30
8 maja – godz. 14:30 i 20:30
10 maja – godz. 14:15
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”,
Aleja Najświętszej Maryi Panny 64
Najnowszy film nagrodzonego Srebrnym Niedźwiedziem w Berlinie Wesa Andersona to kolejna, po obsypanym nagrodami „Fantastycznym panu Lisie”, animacja poklatkowa. Opowieść o dwunastoletnim japońskim chłopcu imieniem
Atari, którego wychowuje skorumpowany burmistrz wielkiego miasta Megasaki. Gdy na mocy specjalnego dekretu
wszystkie psy domowe wygnane zostają na ogromne wysypisko odpadów, Atari wykradzionym przez siebie niezwykłym
samolotem turbośmigłowym leci na „wyspę śmieci”, by odnaleźć swego ukochanego pupila. Na miejscu gromadzi
wokół siebie grupę czworonożnych przyjaciół i wraz z nimi wyrusza na wielką wyprawę, która zadecyduje o losach całej
Prefektury.
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Koncert muzyki gospel – godz. 19.00
W ramach 28. Międzynarodowego Festiwalu Muzyki
Sakralnej „Gaude Mater”.
Wykonawcy: Collin Williams & Gabi Gąsior z Celebrate
Gospel ( Wielka Brytania)
Miejski Dom Kultury, ul. Łukasińskiego 50/68
Bilety: 15 zł (ulgowy), 30 zł (przedsprzedaż ), 40 zł (w dniu
koncertu)

Spektakl teatralny: „Ostra jazda” - godz. 19.00
Teatr im. A. Mickiewicza, ul. Kilińskiego 15
Bilety: 40 zł (parter normalne), 35 zł (ulgowe), 35 zł (balkon
normalne), 30 zł (ulgowe)

05.05 sobota

Seans filmowy:
= „Wyspa Psów” - godz. 14.45
= „Kochankowie jednego dnia” – godz. 16.45
= „Obietnica poranka” - godz. 18.15
= „Wyspa Psów” - godz. 20.45
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”,
Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

BiegamBoLubię – godz. 9.30
Bezpłatne treningi dla amatorów z instruktorami
lekkoatletyki
Organizator: MOSiR, tel. 34 372 07 83
Miejski Stadion Lekkoatletyczny, ul. Dąbrowskiego 58/64
Seans filmowy:
= „Festiwal Polskiej Animacji O!PLA – godz. 11.00
= „Wyspa Psów” - godz. 14.45
= „Kochankowie jednego dnia” – godz. 16.45
=
„Neapol, spowity tajemnicą” - godz. 18.15
= „Wyspa Psów” - godz. 20.30
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”,
Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

07.05 poniedziałek

Seans filmowy: „Do zakochania jeden krok”
godz. 18.00
DKF „Rumcajs”, Klub „Politechnik”, Aleja Armii Krajowej 23/25
Aleje – tu się dzieje!
Literackie spotkanie z Michałem Witkowskim
godz. 19.00
Odwach obok Ratusza, Aleja Najświętszej Maryi Panny 45

„Improwizacje na tematy pieśni maryjnych”
Bogusław Grabowski& Maciej Sikała - godz. 19.00
W ramach 28. Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Sakralnej „Gaude Mater”
Kościół Rektoracki, Aleja Najświętszej Maryi Panny 56
Bilety: 15 zł (ulgowy), 20 zł (przedsprzedaż ), 30 zł (w dniu koncertu)

Seans filmowy:
= „Festiwal Polskiej Animacji O!PLA – godz. 11.00
= „Wyspa Psów” - godz. 14.45
= „Kochankowie jednego dnia” – godz. 16.45
= „Fokstrot” - godz. 18.15
= „Wyspa Psów” - godz. 20.30
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”,
Aleja Najświętszej Maryi Panny 64
Koncert muzyki synagogalnej - godz. 17.00
W ramach 28. Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Sakralnej „Gaude Mater”.
Wystąpią: Kantor Joseph Schwarz, Chór Synagogi pod
Białym Bocianem, Stanisław Rybarczyk – dyrygent
Organizatorzy: Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana
Filharmonia Częstochowska, ul. Wilsona 16
Bilety: 15 zł (ulgowy), 30 zł (przedsprzedaż ), 40 zł (w dniu
koncertu)
„Jeden /Wiele. Pieśni chwalebne wielu świątyń”
koncert Karoliny Cichej z zespołem - godz. 19.00
W ramach 28. Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Sakralnej „Gaude Mater”
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1
Bilety: 15 zł (ulgowy), 20 zł (przedsprzedaż ), 30 zł (w dniu koncertu)
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Aleje – tu się dzieje!
Literackie spotkanie z Michałem Witkowskim
7 maja – godz. 19.00
Odwach obok Ratusza, Aleja Najświętszej Maryi Panny 45
Michał Witkowski podbił szturmem literackie salony
debiutancką powieścią „Lubiewo”. Kolejne książki: „Barbara Radziwiłłówna z Jaworzna-Szczakowej”, „Margot”,
„Drwal”, „Zbrodniarz i dziewczyna”, „Fynf und cfancyś”,
tylko umocniły jego pozycję kontrowersyjnego i ważnego
głosu we współczesnej prozie polskiej. Witkowski ma na
koncie Paszport „Polityki”, Literacką Nagrodę Gdynia, był
finalistą Nagrody Angelusa oraz trzykrotnie nominowany
do Nagrody Literackiej Nike. Jego książki tłumaczone są
na 30 języków.
Najnowsza powieść Witkowskiego „Wymazane” rozgrywa
się w miasteczku na Dzikim Wschodzie, położonym
między Lasem, W Którym Rosną Same Trujaki a parkingiem dla TIR-ów „Tijuana”. Kilka bloków postawionych
na bagnach, w próżni. W tej scenerii, zapełnionej całą
galerią oryginałów, rozgrywa się przewrotny romans,
harlequin à rebours. Wszystko odbywa się tu na odwrót
niż w klasycznej historii miłosnej. Pięknego Damiana
fascynują jedynie ciała stare, grube i porozciągane,
a królowa pieczarek Alexis ma wobec niego podstępny
plan. Historia pęcznieje od żądz i emocji. Akcja tej napisanej z niewiarygodnym epickim rozmachem powieści
rozgrywa się m.in. we współczesnej Polsce, w średniowieczu, przedwojennym i wojennym Grudziądzu, a nawet
na Malediwach.

Aleje – tu się dzieje!
Filmowy Wtorek „Młode, Zdolne Częstochowianki”
godz. 18.30
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”,
Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

Muzyczna Strefa Brzdąca - godz. 10.00
Cykliczne zajęcia umuzykalniające dla maluchów w wieku
od 1 do 3 lat
Pracownia Artystyczna Wielokropka, Aleja Niepodległości 41 a;
Zgłoszenia pod nr. tel. 696 810 315; koszt zajęć: 25 zł

„Jerzy Kossak (w rocznicę śmierci)” – opowiada
Iwona Strzelewicz-Ziemiańska - godz. 17.00
Muzeum Częstochowskie – Ratusz,
Aleja Najświętszej Maryi Panny 45

„Usłysz Wiosnę!” - Bezpłatne Testy Słuchu
godz. 8.00 – 16.00
Program profilaktyczny walki z niedosłuchem: konsultacje,
badanie i zalecenia.
Spotkanie prosimy umawiać pod nr. tel. 696 113 912, liczba
miejsc ograniczona.
Gabinet Słuchu Amplifon, Aleja Armii Krajowej 64

9-12 maja
Juwe Pcz&AJD
plac przy Wydziale Zarządzania Politechniki Częstochowskiej,
Aleja Armii Krajowej 19
Więcej s. 10-11

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

46. Międzynarodowy Wyścig Kolarski Grand Prix
Częstochowy
Organizator: Częstochowski Kolarski Klub Sportowy Kolejarz-Jura
Szczegóły na stronie: www.pzkol.pl
Miejsce: centrum miasta

Seans filmowy:
= „Wyspa Psów” – godz. 14.15
= „Kochankowie jednego dnia” - godz. 16.15
= „Utoya, 22 lipca” - godz. 17.45
= „Makbet” z R. Kinearem/ transmisja na żywo
z National Theatre w Londynie – godz. 20.00
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”,
Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

09.05 środa

„Konsultacje komputerowe” - godz. 11.00 – 12.00
Zajęcia skierowane do osób starszych, mających problemy
z obsługą komputera. Obowiązują wcześniejsze zapisy.
Biblioteka Publiczna, Filia nr 8, ul. Księżycowa 2, tel. 34 361 43 27

06.05 niedziela

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

Spotkania lokalnych przedsiębiorców z Prezydentem
Miasta Częstochowy
Organizator: Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A.,
tel. 34 360 56 88, e-mail: arr@arr.czestochowa.pl;
oprzybylik@arr.czestochowa.pl
Częstochowski Park Przemysłowo-Technologiczny,
Wały Dwernickiego 117/121
Wstęp wolny

Toastmasters - Klub Publicznego Przemawiania
i Przywództwa – godz. 18.00
7 sposobów na lęk sceniczny
Techniczne Zakłady Naukowe, ul. Jasnogórska 84/90

08.05 wtorek

Strefa Brzdąca - godz. 10.30
Cykliczne zajęcia plastyczno-sensoryczne dla maluchów
w wieku od 1 do 3 lat
Pracownia Artystyczna Wielokropka, Aleja Niepodległości 41a;
Zgłoszenia pod nr. tel. 696 810 315; koszt zajęć: 25 zł

Spektakl teatralny: „Ostra jazda” - godz. 19.00
Teatr im. A. Mickiewicza, ul. Kilińskiego 15
Bilety: 40 zł (parter normalne), 35 zł (ulgowe), 35 zł (balkon
normalne), 30 zł (ulgowe)

Bieg „Z Siódemką na 7-kę”
Organizator: Szkoła Podstawowa nr 7, ul. Zamenhofa 23

Koncert finałowy 28. Międzynarodowego Festiwalu
Muzyki Sakralnej „Gaude Mater” - godz. 19.00
Wystąpią: Orkiestra Filharmonii Częstochowskiej, Chór
Filharmonii Częstochowskiej „Collegium Cantorum”, Anna
Wilk – sopran, Marta Motkowicz – mezzosopran, Tomasz
Krzysica – tenor, Robert Gierlach – bas, Adam Klocek –
dyrygent, Janusz Siadlak – przygotowanie chóru, Regina
Gowarzewska – prowadzenie koncertu;
W programie: Georg Friedrich Haendel - Oratorium Mesjasz
Organizatorzy: Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana
Bazylika Jasnogórska
Bilety: 15 zł (ulgowy), 30 zł (przedsprzedaż ), 40 zł (w dniu
koncertu)

Seans filmowy:
= „Do zakochania jeden krok” - godz. 12.00
= „Wyspa Psów” – godz. 14.30
= „Ramen, smak wspomnień” - godz. 16.30
= „Wyspa Psów” - godz. 20.30
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”,
Aleja Najświętszej Maryi Panny 64
„Zajęcia komputerowe” - godz. 12.00
Podstawowy kurs obsługi komputera dla seniorów.
Obowiązują wcześniejsze zapisy.
Biblioteka Publiczna, Filia nr 20, ul. Gombrowicza 15,
tel. 34 362 35 87
Konsultacje specjalistyczne ECK
= Oligofrenopedagog, Tyflopedagog, Socjoterapeuta,
Terapeuta specyficznych trudności w nauce języka
polskiego - godz. 15.00 – 16.00
= Oligofrenopedagog, Surdopedagog,
Tyflopedagog, specjalista w zakresie wczesnego
wspomagania rozwoju, wychowania fizycznego,
terapeuta dziecka z autyzmem – godz. 16.00 – 17.00
Edukacyjne Centrum Konsultacji przy SOSW nr 1,
ul. Legionów 54 a, tel. 34 360 10 72
Mali Twórcy - godz. 16.00
Cykliczne zajęcia artystyczne dla dzieci w wieku od 5 do
7 lat.
Pracownia Artystyczna Wielokropka, Aleja Niepodległości 41 a;
Zgłoszenia pod nr. tel. 696 810 315; koszt zajęć: 30 zł
Spotkania z historią: „Polskie symbole narodowe
u progu niepodległości” – wykład dr. hab. prof. AJD
Marcelego Antoniewicza - godz. 18.00		
Muzeum Częstochowskie – Ratusz,
Aleja Najświętszej Maryi Panny 45

www.cgk.czestochowa.pl

Warsztaty pisarskie Towarzystwa Galeria Literacka
godz. 17.00
Dom Poezji – Muzeum Haliny Poświatowskiej, ul. Jasnogórska 23
Spotkanie autorskie z Anną Falaną-Jafrą – godz. 18.00
Biblioteka Publiczna, Aleja Najświętszej Maryi Panny 22,
tel. 34 360 56 28

Seans filmowy:
= „Wyspa Psów” – godz. 14.45
= „Kochankowie jednego dnia” - godz. 16.45
= „Jesień we Francji” - godz. 18.15
= „Wyspa Psów” – godz. 20.30
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”,
Aleja Najświętszej Maryi Panny 64
„Każda środa jest nasza”- godz. 15.30 - 17.00
Zajęcia literacko-plastyczne dla dzieci w wieku od 5
do 12 lat
Biblioteka Publiczna, Oddział dla Dzieci i Młodzieży,
Aleja Kościuszki 4, tel. 34 360 61 09
Warsztaty literackie Klubu „Złota Jesień” - godz. 16.00
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1
„Dysbioza, czy ją masz?” - godz. 17.00
Cykliczne spotkania dotyczące zdrowego stylu życia,
odżywiania, diety, typowania metabolicznego
Biblioteka Publiczna, Aleja Najświętszej Maryi Panny 22,
tel. 34 360 56 28
Spotkanie Towarzystwa Genealogicznego Ziemi
Częstochowskiej - godz. 17.00
Wykład ks. Antoniego Kaczmarka „Księgi metrykalne –
to nie tylko metryki”.
Urząd Stanu Cywilnego, ul. Focha 19/21
W cyklu Filozofujemy: Zawód architekt – humanistyczny
wymiar architektury. Wątki filozoficzne - godz. 18.00
Spotkanie z udziałem architektów Lecha Nowotarskiego
i Huberta Wąska. Dyskusję będzie moderował prof. Maciej
Woźniczka.
Muzeum Częstochowskie – Ratusz,
Aleja Najświętszej Maryi Panny 45
RKS Raków vs. Ruch Chorzów - godz. 19.00
Miejski Stadion Piłkarski „Raków”, ul. Limanowskiego 82
Warsztaty tańca dawnego - godz. 20.00
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1
Aleje – tu się dzieje!
Teatr im. A. Mickiewicza - spektakl „Wanted – pierwszy
western na Podhalu” - godz. 20.00
Scena między Ratuszem i Odwachem,
Plac Biegańskiego

10.05 czwartek
„Śniadania z przedsiębiorcami” - godz. 8.30

www.cgk.czestochowa.pl

„Makbet” z R. Kinearem/ transmisja na żywo
z National Theatre w Londynie
10 maja – godz. 20.00
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”,
Aleja Najświętszej Maryi Panny 64
Najbardziej intensywna i przerażająca tragedia Szekspira,
wyreżyserowana przez Rufusa Norrisa. Rory Kinnear gra
owładniętego fatalnym pędem ku władzy Makbeta. Anne-Marie Duff wciela się w Lady Makbet, silną kobietę, która
kieruje mężem na drodze do korony, skłaniając go do
popełnienia zbrodni. W świecie zniszczonym przez wojnę
domową małżeństwo walczy o przetrwanie. Budują
swoją siłę i pozycję za pomocą morderstwa i oszustwa.
Wydaje się, że kieruje nimi czyste, elementarne zło.
Szekspir oparł swoją sztukę na przekazach historycznych
dotyczących Makbeta, króla Szkocji, zapisanych przez
Raphaela Holinsheda, a także we wcześniejszej kronice
„Historia Gentis Scotorum”. Rzeczywiście, 27 lipca 1054 r.
Makbet został pokonany w bitwie pod Dunsinan przez
Siwarda z Northumbrii. Historyczny Makbet nie był
jednak krwiożerczym tyranem, ale królem, za panowania
którego Szkocja rozkwitła. Szekspir skupił się na tym, że
aby dojść do władzy, Makbet zamordował poprzedniego
władcę – Dunkana. Dramaturg wysnuł historię o tym,
jak jedna zbrodnia pociąga za sobą kolejne. „Makbet”
jest jedną z najczęściej wystawianych, interpretowanych
i filmowanych sztuk Szekspira. Na jej kanwie powstała
również opera Giuseppe Verdiego.

„Śniadanie z prasą” - godz. 10.00 – 12.00
Spotkania dla seniorów w czasie których można przejrzeć
najnowszą prasę, wymienić się poglądami, podyskutować.
Biblioteka Publiczna, Filia nr 16, ul. Krakowska 46/50,
tel. 34 360 61 12

Spotkanie autorskie z Anną Falaną-Jafrą
10 maja – godz. 18.00
Biblioteka Publiczna, Aleja Najświętszej Maryi Panny 22
Anna Falana-Jafra pochodzi z Częstochowy, a obecnie
mieszka z rodziną w wiosce w województwie śląskim.
Z wykształcenia jest prawnikiem, a z porywu serca literatką. Kocha słowo pisane i filozofię. Jej debiut to połączenie
tych dwóch zainteresowań. Powieść „Za 10 dni koniec
świata” to historia o Janku, chłopcu o nieprzeciętnej wrażliwości i jego starszej przyjaciółce Małgorzacie, którym
ukazuje się Bóg i przepowiada, że za 10 dni mieszkańcy
Cielętnik umrą. Wieści o końcu świata szybko rozchodzą
się po wsi. Ludzie najpierw przerażeni, zaraz jednak zapominają o czekającej ich śmierci – w obliczu nadchodzącej
apokalipsy budzą się w nich od dawna skrywane żądze.
Z każdym dniem sytuacja we wsi się komplikuje – do końca
świata zostało jeszcze kilka dni, a już trup się ściele gęsto...
Mieszkańcy Cielętnik uznają, że straszna przepowiednia
nie może się ziścić, bo zapewne jest owocem chorego
umysłu Janka. Ale jeśli nie i za 10 dni naprawdę nastąpi
koniec świata? Odliczanie się rozpoczyna...
Aleje – tu się dzieje!
Muzyczny Punkt Spotkań Jarosława Woszczyny - koncert „The Dreaming Ukulele” - godz. 19.00
Plac Biegańskiego
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CO / GDZIE / KIEDY: W MAJU
W hołdzie Milosowi Formanowi. Pokaz filmu „Hair”
godz. 20.00
Pub Szuflada, Aleja Kościuszki 18/20
Wstęp wolny

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

11.05 piątek

Spektakl teatralny: „Łysa śpiewaczka” - godz. 19.00
/Premiera/
Teatr im. A. Mickiewicza, ul. Kilińskiego 15
Bilety: 40 zł
Więcej s. 12

30 –lecie pracy twórczej Piotra Jacksona Wolskiego
Największy Bęben Świata – godz. 18.00
Koncert Tam Tam Project – godz. 19.00
Koncert Kinior Regae Sound – Stars – godz. 20.00
Organizator: Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”
Plac Biegańskiego
Więcej s. 14-15
Spektakl teatralny: „Łysa śpiewaczka” - godz. 19.00
Teatr im. A. Mickiewicza, ul. Kilińskiego 15
Bilety: 35 zł (normalne), 30 zł (ulgowe)

Aleje – tu się dzieje!
Duet z fasonem: koncert Piotra Nikoli i Wojciecha
Turbiarza - godz. 19.00
Plac Biegańskiego

12.05 sobota
Biwak Turystyki Kwalifikowanej
Trasa I: Bielsko Biała – Szyndzielnia (kolej linowa) – Klimczok – Meszna – Bystra
Trasa II: Bystra – Stefanka – Kołowrót – Szyndzielnia –
Klimczok – Bystra Śląska
Organizator: Regionalny Oddział PTTK, Aleja Najświętszej Maryi
Panny 39/41, tel. 34 324 21 20, w godz. 13.30 – 18.00
12 – 13 maja
Wystawa Kwiatów i Targi Ogrodnicze
godz. 9.00 – 19.00
Organizator: Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Ogrodnictwa,
Oddział w Częstochowie, tel. 503 170 845
IV LO im. H. Sienkiewicza, Aleja Najświętszej Maryi Panny 56
11 – 13 maja
Festiwal Sztuki Kulinarnej „Aleja Dobrego Smaku”
III Aleja Najświętszej Maryi Panny i Plac Biegańskiego
Organizator: Częstochowska Organizacja Turystyczna,
tel. 34 368 22 60
Podczas trzech dni festiwalowych w III Alei Najświętszej
Maryi Panny odbędzie się Jarmark Produktów Regionalnych. Swoje wyroby zaprezentują firmy z różnych regionów Polski. Zwiedzający będą mogli dokonać zakupów
produktów i uczestniczyć w degustacjach i pokazach
przygotowanych przez wystawców.
Plac Biegańskiego /scena 12 maja 2018 r./
godz. 13.00-13.45 Pokaz kulinarny w wykonaniu
Szymona Szlendaka - zastępcy szefa kuchni
w Centrum Rozrywki Kubatura w Opolu
godz. 13.45-15.15 Pokaz kulinarny w wykonaniu
Remigiusza Rączki - kucharza śląskiego znanego m.in.
z programu „Rączka gotuje”
godz. 15.15-16.45 Pokaz kulinarny w wykonaniu
Mateusza Zielonki - zwycięzcy VI edycji programu
„MasterChef”
godz. 17.00-17.45 Koncert zespołu
The White Tea Music
Seans filmowy:
= „Czas mroku” – godz. 14.15
= „Sobibór” - godz. 16.30
= „Prawdziwa historia” - godz. 18.30
= „120 uderzeń serca” - godz. 20.30
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, Aleja Najświętszej Maryi Panny 64
„Teatr nieoczywisty”- wystawa lalek teatralnych
oraz spektakl dla dzieci pt. „Czerwony Kapturek”
godz. 17.00
Warsztaty tańca irlandzkiego – godz. 18.00
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1
Otwarcie wystawy poplenerowej Huty Częstochowa
„Z widokiem na Hutę” – godz. 18.00
Ratusz, Aleja Najświętszej Maryi Panny 45
Więcej s.17
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Kongres dla kobiet „Zdrowie i piękno w każdym
wieku”
12 maja - godz.10.00-14.30
Częstochowski Park Przemysłowo-Technologiczny, ul. Wały
Dwernickiego 117/121
SESJA I Wykłady - Zdrowie
godz. 10.00 - 10.15 Powitanie uczestniczek kongresu wykład inauguracyjny.
godz. 10.15 - 10.30 Dieta stulatków, czyli co jedzą ludzie,
którzy świętują setne urodziny
godz. 10.30 - 10.45 Antyoksydanty kontra wolne rodniki ta walka może być wygrana
godz. 10.45 - 11.00 Ruch to zdrowie - właściwy dobór
aktywności fizycznej w ocenie trenera personalnego
godz. 11.00 - 11.15 Przerwa kawowa
SESJA II Wykłady - Uroda
godz. 11.15 - 11.30 ABC pięknej skóry czyli przykazania
kosmetologa
godz. 11.30 - 11.45 Zabiegi regeneracyjne - gorący trend
medycyny estetycznej
godz. 11.45 - 12.00 Arkana odmładzającego makijażu
godz. 12.00 - 12.15 Piękne włosy: marzenie każdej kobiety - porady trychologa
godz. 12.15 - 12.30 Przerwa kawowa
SESJA III Warsztaty
godz. 12.30 - 13.00 Nu Skin - nowoczesna technologia
w domowej pielęgnacji ciała
godz. 13.00 - 13.30 Superfoods z Alaski - Kyani
godz. 13.30 - 14.00 Akademia zdrowego kręgosłupa porady specjalisty rehablilitacji
godz. 14.00 - 14.30 Naturalny lifting - automasaż i gimnastyka twarzy
godz. 14.30 - Zakończenie kongresu, losowanie wśród
uczestników nagród ufundowanych przez organizatorów.
BiegamBoLubię – godz. 9.30
Bezpłatne treningi dla amatorów z instruktorami lekkoatletyki
Organizator: MOSiR, tel. 34 372 07 83
Miejski Stadion Lekkoatletyczny, ul. Dąbrowskiego 58/64

Koncert Zespołu „Ampera” - godz. 19.00
Miejski Dom Kultury, ul. Łukasińskiego 58/60
Bilety: 15 zł
Koncert Lidii Pospieszalskiej
12 maja – godz. 20.00				
Muzeum Monet i Medali Jana Pawła II w Częstochowie,
ul. Jagiellońska 67/71
12 maja na scenie muzycznej Muzeum Monet i Medali
Jana Pawła II w Częstochowie zaśpiewa Lidia Pospieszalska wraz z zespołem w pełnym, 7-osobowym składzie
(Lidia Pospieszalska /vocal/, Marcin Pospieszalski
/bas/, Nikodem Pospieszalski /perkusja/, Tomasz Basiuk
/piano/, Zuzanna Tomaszewska /flet/, Łukasz Kluczniak
/saxofon altowy/, Daniel Pomorski /trąbka/). Muzyka,
która wypełni salę koncertową tego wieczoru, łączy różne
style i epoki, a przy tym zachowuje finezyjną spójność
i rytmikę. Paradoks ten nie powinien dziwić kogoś,
kto zna rodzinę Pospieszalskich - można powiedzieć:
„ambasadorów kulturalnych” naszego miasta, cenionych
w całej Polsce - dla których muzyka to rodzinna, wielopokoleniowa tradycja, wykształcenie, profesjonalizm, życie.
Dźwięki wygrywane przez częstochowskich muzyków
przenoszą nasze zmysły do innego świata i otwierają
drogę dla umysłu, by zanurzył się w pięknych treściach
lirycznych, śpiewanych przez Lidię.
„Spotkania z historią żydowską” – godz. 10.00
Wycieczka na cmentarz żydowski z przewodnikiem
Wiesławem Paszkowskim. Spotkanie o godzinie 10.00 przy
bramie cmentarza lub na przystanku autobusowym linii
nr 13 (przystanek Łanowa).
Zaprasza Biblioteka Publiczna, Filia nr 9, ul. Nowowiejskiego 15,
tel. 34 360 61 14
Seans filmowy:
= „Festiwal Polskiej Animacji O!PLA – godz. 11.00
= „Czas mroku” - godz. 14.15
= „Sobibór” - godz. 16.30
= „Prawdziwa historia” - godz. 18.30
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, Aleja Najświętszej Maryi Panny 64
Otwarcie wystawy „Husaria – broń wschodnia z kolekcji
Ryszarda Janiaka, Janusza Piotrowicza i Krzysztofa
Ledwonia” – godz. 13.00
Muzeum Częstochowskie - Galeria Dobrej Sztuki,
Aleja Najświętszej Maryi Panny 47

Seans filmowy:
= „Czas mroku” – godz. 14.15
= „Sobibór” - godz. 16.30
= „Prawdziwa Historia” - godz. 18.30
= „120 uderzeń serca” – godz. 20.30
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”,
Aleja Najświętszej Maryi Panny 64
Seans filmowy: „The Place” - godz. 18.00
DKF „Rumcajs”, Klub „Politechnik”, Aleja Armii Krajowej 23/25

Koncert FORSAL – godz. 20.00
Jazz Club Five O`Clock, ul. Wilsona 16

13.05 niedziela
„Festiwal Polskiej Animacji O!PLA – godz. 11.00
„Prawdziwa historia” - godz. 12.15
„Czas mroku” - godz. 14.15
= „Sobibór” - godz. 16.30
= „Anioły w Ameryce” cz. I – godz.18.30
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, Aleja Najświętszej Maryi Panny 64
=
=

Aleje – tu się dzieje!
Muzeum Częstochowskie: wykład Pawła Woźniaka
„W błękicie jurajskiego morza” - godz. 18.00
Muzeum Częstochowskie – Ratusz,
Aleja Najświętszej Maryi Panny 45
Podwieczorek z klasyką: występ duetu wokalnego
Karolina Sambor-Kobiałka i Paulina Synoradzka
godz. 18.30
Skwer przed IV LO im. Sienkiewicza
Spektakl teatralny: „Łysa śpiewaczka” - godz. 19.00
Teatr im. A. Mickiewicza, ul. Kilińskiego 15
Bilety: 35 zł (normalne), 30 zł (ulgowe)
Zalewski śpiewa Niemena – godz. 19.00
Filharmonia Częstochowska, ul. Wilsona 16
Organizator: Agencja Manager
Bilety: od 79 do 120 zł (w zależności od miejsca)
Więcej s.9

Koncert „Usta milczą, dusza śpiewa” klasycznie i humorystycznie – godz. 17.00
Wystąpią: soliści Teatru Wielkiego - Opery Narodowej
w Warszawie i Teatru Wielkiego w Łodzi: Ewelina Hańska sopran, Danuta Dudzińska - sopran, Wiesław Bednarek - baryton, Krzysztof Marciniak - tenor oraz soliści baletu Teatru
Wielkiego w Łodzi, Orkiestra kameralna, Bogna Dulińska
– dyrygent, Andrzej Zborowski – prowadzenie koncertu;
W programie: arie i duety z największych oper, operetek
i musicali.
Organizator: Agencja Artystyczna Scenic
Filharmonia Częstochowska, ul. Wilsona 16
Bilety: od 55 do 80 zł (w zależności od miejsca)

14.05 poniedziałek
14 – 18 maja
„Mania słuchania” Audycje umuzykalniające z cyklu
Filharmonia Dzieciom – godz. 8.30, 9.30, 10.30, 11.30
Prowadzenie: Małgorzata Starczewska-Owczarek
Filharmonia Częstochowska, ul. Wilsona 16
Bilety: w zależności od liczebności grupy od 3 do 6 zł (od osoby)
Spotkanie autorskie z Renatą Piątkowską
Spotkanie dla dzieci w wieku od 6 do 7 lat

www.cgk.czestochowa.pl

„Konsultacje komputerowe” - godz. 11.00 – 12.00
Zajęcia skierowane do osób starszych, mających problemy
z obsługą komputera. Obowiązują wcześniejsze zapisy.
Biblioteka Publiczna, Filia nr 8, ul. Księżycowa 2, tel. 34 361 43 27
„Zajęcia komputerowe” - godz. 12.00
Podstawowy kurs obsługi komputera dla seniorów.
Obowiązują wcześniejsze zapisy.
Biblioteka Publiczna, Filia nr 20, ul. Gombrowicza 15,
tel. 34 362 35 87

Seans filmowy:
= „Czas mroku” – godz. 14.15
= „Sobibór” - godz. 16.30
= „Prawdziwa Historia” - godz. 18.30
= „120 uderzeń serca” – godz. 20.30
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”,
Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

=

„Marszałku! To nieprawda, że Ciebie już nie ma...” godz. 17.00
Wieczór w hołdzie Józefowi Piłsudskiemu, człowiekowi,
który obudził Naród do Czynu.
Spotkanie pod honorowym patronatem Poseł do Parlamentu Europejskiego Jadwigi Wiśniewskiej.
Organizatorzy: ks. Gabriel Maciejewski i malarz Aleksander
Markowski, śpiewniki w cenie 20 zł
Kościół pw. św. Maksymiliana przy ul. S. Starzyńskiego 11

Strefa Brzdąca - godz. 10.30
Cykliczne zajęcia plastyczno-sensoryczne dla maluchów
w wieku od 1 do 3 lat
Pracownia Artystyczna Wielokropka, Aleja Niepodległości 41 a;
Zgłoszenia pod nr. tel. 696 810 315; koszt zajęć: 25 zł

Konsultacje specjalistyczne ECK
= Surdopedagog, Tyflopedagog, Socjoterapeuta,
Oligofrenopedagog, Terapeuta specyficznych
trudności nauczania początkowego
godz. 15.00 – 16.00
= Oligofrenopedagog, Tyflopedagog, Socjoterapeuta
godz. 16.00 – 17.00
Edukacyjne Centrum Konsultacji przy SOSW nr 1,
ul. Legionów 54 a, tel. 34 360 10 72

Koncert Lidii Pospieszalskiej – godz. 20.00
Muzeum Monet i Medali Jana Pawła II w Częstochowie,
ul. Jagiellońska 67/71
Bilety: 50zł (60zł w dniu koncertu),
możliwość rezerwacji telefonicznej: 34 365 19 82

19. spotkanie Częstochowskiego Fanklubu Gwiezdnych
Wojen „GILDIA Rycerzy Jedi” – godz.16.00
Uroczysty zlot z okazji 3 lat istnienia! Spotkanie łączy się
z imprezą taneczną z muzyką lat 80.
Pub Szuflada, Aleja Kościuszki 18/20

www.cgk.czestochowa.pl

godz. 9.00 - Biblioteka Publiczna, Filia nr 15, ul. Okulickiego 63,
tel. 34 322 76 19
godz. 10.30 - Biblioteka Publiczna, Filia nr 8, ul. Księżycowa 2,
tel. 34 361 43 27

Mali Twórcy - godz. 16.00
Cykliczne zajęcia artystyczne dla dzieci w wieku
od 5 do 7 lat
Pracownia Artystyczna Wielokropka, Aleja Niepodległości 41 a;
Zgłoszenia pod nr. tel. 696 810 315; koszt zajęć: 30 zł
Spotkanie z Operą Mirona Pietrasa – godz. 17.00
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1
Seans filmowy: „The Place”
14 maja - godz. 18.00
DKF „Rumcajs”, Klub „Politechnik”, Aleja Armii Krajowej 23/25
Tajemniczy mężczyzna codziennie siedzi przy tym samym
stoliku w tej samej restauracji, rozmawiając z osobami,
które przychodzą do niego po nietypową pomoc. Każdy
z gości okazuje się czegoś pragnąć, ma marzenie trudne
w realizacji, jeśli w ogóle nie niemożliwe. Jednak dla
mężczyzny wszystko jest wykonalne. „Możesz to osiągnąć”, powtarza każdemu. Ale warunkiem jest wykonanie
specjalnego zadania, dzięki czemu spełni się najskrytsze
życzenie. Kim właściwie jest ten człowiek i kto wyznacza
reguły dziwnej gry przy stoliku?
Spotkanie Chóru Coralmente – godz. 19.00
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1
Aleje – tu się dzieje!
Literackie spotkanie z Marcinem Świetlickim
i Rafałem Księżykiem - godz. 19.00
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1

15.05 wtorek
„Usłysz Wiosnę!” - Bezpłatne Testy Słuchu
godz. 8.00 – 16.00
Program profilaktyczny walki z niedosłuchem: konsultacje,
badanie i zalecenia.
Umawianie spotkań pod nr. tel. 696 113 912, liczba miejsc
ograniczona
Gabinet Słuchu Amplifon, Aleja Armii Krajowej 64

Toastmasters - Klub Publicznego Przemawiania i Przywództwa – godz. 18.00
Klubowe wybory 2018
Techniczne Zakłady Naukowe, ul. Jasnogórska 84/90
Spotkania z historią: „Agonia I Rzeczypospolitej” –
wykład Łukasza Pabicha – godz. 18.00
Muzeum Częstochowskie – Ratusz, Aleja Najświętszej Maryi Panny 45
Aleje – tu się dzieje!
Fotograficzne spotkanie z Maciejem Zychem
godz. 19.00
Odwach obok Ratusza, Aleja Najświętszej Maryi Panny 45 a
Spektakl teatralny: „Czechow: Żarty z życia”
godz. 19.00 /Dzień Teatru Publicznego – bilet za
grosze/
Teatr im. A. Mickiewicza, ul. Kilińskiego 15
Bilety: 3 zł
Totalna Improwizacja – godz. 20.30
Jam Session
Carpe Diem Klub, Aleja Najświętszej Maryi Panny 29

16.05 środa
Spektakl teatralny: „Łysa śpiewaczka” - godz. 11.00
/Szkoła Teatru/
Spektakl teatralny: „Łysa śpiewaczka” - godz. 18.00
/Premiera nauczycielska/
Teatr im. A. Mickiewicza, ul. Kilińskiego 15
Bilety: 20 zł
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CO / GDZIE / KIEDY: W MAJU
IX Regionalna Sesja Popularyzatorska „Twórczość
Zbigniewa Herberta w szkole i bibliotece” w ramach
Tygodnia Bibliotek 2018 oraz Roku Zbigniewa Herberta
- godz. 13.30 – 15.30
Organizatorzy: Muzeum Częstochowskie, Oddział Stowarzyszenia
Bibliotekarzy Polskich, Oddział Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich, Sekcja Bibliotekarska przy Oddziale Związku
Nauczycielstwa Polskiego w Częstochowie.
Dom Poezji – Muzeum Haliny Poświatowskiej, ul. Jasnogórska 23
Wstęp wolny
Seans filmowy:
= „Czas mroku” – godz. 14.15
= „Sobibór” - godz. 16.30
= „Prawdziwa Historia” - godz. 18.30
= „120 uderzeń serca” – godz. 20.30
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”,
Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

Popkulturowe przyjemności: Horrory lat 80.
godz. 17.00
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1

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

„Sztuka dewocyjna i pamiątkarstwo regionu
częstochowskiego” – wykład Katarzyny Sucharkiewicz
godz. 16.30
Muzeum Częstochowskie – Ratusz, Aleja Najświętszej Maryi Panny 45

„Sztuka życia. Filozofia jogi” – wykład prof. Janusza
Szopy – godz. 18.00
Muzeum Częstochowskie – Ratusz,
Aleja Najświętszej Maryi Panny 45

Aleje – tu się dzieje!
Wycieczka z Julkiem Sętowskim „Aleje w czasie
Powstania Styczniowego 1863-1864” - godz. 18.00
Plac Biegańskiego (zbiórka)

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

=

Warsztaty tańca dawnego – godz. 18.00
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1
Alternatywa Między Ścianami: spektakl TEATRU KTO?
„Łamigłówka 2.0” - godz. 20.00
scena między Ratuszem i Odwachem, Plac Biegańskiego

17.05 czwartek
„100-lecie niepodległości” – Towarzystwo Miłośników
Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich – wykłady
tematyczne
Miejski Dom Kultury, ul. Łukasińskiego 58/60
Muzyczna Strefa Brzdąca - godz. 10.00
Cykliczne zajęcia umuzykalniające dla maluchów w wieku
od 1 do 3 lat
Pracownia Artystyczna Wielokropka, Aleja Niepodległości 41 a;
Zgłoszenia pod nr. tel. 696 810 315; koszt zajęć: 25 zł

Spektakl teatralny: „Wanted. Pierwszy western na
Podhalu” - godz. 19.00 /projekt 60+/
Teatr Rozrywki Szymaszkowa z Zakopanego
Teatr im. A. Mickiewicza, ul. Kilińskiego 15
Bilety: 30 zł (normalne), 25 zł (ulgowe)
Koncert Barbary Anny Wierzbickiej, Jacka Stawiarskiego i Dariusza Kasprzyka - godz. 19.00
Klub „ Five O’clock”, ul. Wilsona 16

18.05 piątek
Dzień Muzealnika – Promocja Rocznika Muzeum
Częstochowskiego t. 17 – godz. 13.00
Spotkaniu towarzyszy wykład Iwony MłodkowskiejPrzepiórowskiej „Ratusz w Starej Częstochowie nad Wartą
w świetle badań archeologicznych”
Muzeum Częstochowskie – Ratusz,
Aleja Najświętszej Maryi Panny 45

„Śniadanie z prasą” - godz. 10.00 – 12.00
Spotkania dla seniorów, w czasie których można przejrzeć
najnowszą prasę, wymienić się poglądami, podyskutować.
Biblioteka Publiczna, Filia nr 16, ul. Krakowska 46/50,
tel. 34 360 61 12

„Czas mroku”
11– 17 maja - godz. 14.15
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”,
Aleja Najświętszej Maryi Panny 64
Nominowany do Oscara, zdobywca nagrody BAFTA
Gary Oldman w roli Winstona Churchilla, w filmie
inspirowanym prawdziwymi wydarzeniami. Winston
Churchill spędził pierwsze tygodnie w fotelu premiera
w pierwszych miesiącach II wojny światowej. Dzięki
scenariuszowi Anthony’ego McCartena i znakomitemu
Gary’emu Oldmanowi mamy szansę zobaczyć człowieka,
nie ikonę. Poznajemy go jako dowcipnego i błyskotliwego
męża stanu, krzepkiego członka Parlamentu, 65-letniego
kandydata na premiera w czasach, gdy Europa upada,
płonąc w pożodze wojny. Państwa sprzymierzone wciąż
przegrywają potyczkę z wojskami nazistowskimi. Armia
brytyjska zdana jest na własne siły we Francji. 300 tysięcy brytyjskich żołnierzy stacjonuje na plażach Dunkierki.
W tych okolicznościach rząd Chamberlaina podaje się do
dymisji. Nowym premierem Wielkiej Brytanii zostaje Winston Churchill. Ma przeciw sobie członków własnej partii
oraz króla – Jerzego VI (laureat Emmy Ben Mendelsohn),
sceptycznie przyglądającego się poczynaniom Churchilla.
„Każda środa jest nasza”- godz. 15.30 - 17.00
Zajęcia literacko-plastyczne dla dzieci w wieku
od 5 do 12 lat
Biblioteka Publiczna, Oddział dla Dzieci i Młodzieży,
Aleja Kościuszki 4, tel. 34 360 61 09
=

Warsztaty literackie Klubu „Złota Jesień”
godz. 16.00
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Seans filmowy:
= „Czas mroku” – godz. 14.15
= „Sobibór” - godz. 16.30
= „Prawdziwa Historia” - godz. 18.30
= „120 uderzeń serca” – godz. 20.30
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”,
Aleja Najświętszej Maryi Panny 64
Spotkanie z cyklu „Niepodległość 1918 - 2018 i pamięć” na temat przyrodopisarzy – godz. 17.00
Prowadzenie: Elżbieta Gumuła
Organizator: Klub Społecznych Opiekunów Zabytków Oddziału
Miejskiego PTTK
Urząd Stanu Cywilnego, ul. Focha 19/21 (Sala Błękitna)
Warsztaty tańca irlandzkiego, wstęp wolny – godz. 18.00
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1
Wstęp wolny
75. Spotkanie z cyklu „Z Janem Pawłem II ku przyszłości” – godz. 18.00
Muzeum Monet i Medali Jana Pawła II w Częstochowie,
ul. Jagiellońska 67/71
Wstęp wolny

19.05 sobota
Jurajski Jarmark Staroci - godz. 6.00 - 16.00
Organizator: FUK „Jarmark” Eugeniusz Chrzan, tel. 600 071 518
Rynek Wieluński
Wycieczka: Rejs po Kanale Gliwickim
Organizator: Stowarzyszenie Senior Tur
Miejsce zbiórki: ul. Focha obok Marketu Simply o godz. 6.45,
odjazd o godz. 7.00
BiegamBoLubię – godz. 9.30
Bezpłatne treningi dla amatorów z instruktorami
lekkoatletyki
Organizator: MOSiR, tel. 34 372 07 83
Miejski Stadion Lekkoatletyczny, ul. Dąbrowskiego 58/64

Koncert Max Garcia Conover (Portland, USA) – godz. 19.00
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1
Bilety: 10 zł (przedsprzedaż), 15 zł (w dniu koncertu)

Seans filmowy:
= „Zimowi Bracia” – godz. 12.00
= „Nasze najlepsze wesele” - godz. 15.15
= „Weekend z MILLENIUM DOCS AGAINST GRAVITY”
godz. 17.30
= „Weekend z MILLENIUM DOCS AGAINST GRAVITY”
godz. 19.00
= „Prawdziwa Historia” - godz. 20.30
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”,
Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

Jubileusz Sławomira Czarneckiego - godz. 19.00
Wystąpią: Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Częstochowskiej, Chór Filharmonii Częstochowskiej Collegium
Cantorum, Krzysztof Jakowicz – skrzypce, Jakub Jakowicz –
skrzypce, Adam Klocek – dyrygent;
Filharmonia Częstochowska, ul. Wilsona 16
Bilety: 35 zł (normalny), 30 zł (ulgowy), 18 zł (UTW)
Więcej s. 13

Spektakle „Serca na odwyku” - godz. 16.30, 19.30
(PREMIERA)
Reżyseria - Cezary Żak, w obsadzie: Cezary Żak, Katarzyna
Żak, Hanna Śleszyńska, Michał Piela
Organizator: Agencja CERTUS
Filharmonia Częstochowska, ul. Wilsona 16
Bilety: od 40 do 100 zł (w zależności od miejsca), od 50 do 140 zł
(w zależności od miejsca, spektakl premierowy)

Spektakl teatralny: „Przyjazne dusze” - godz. 19.00
Teatr im. A. Mickiewicza, ul. Kilińskiego 15
Bilety: 40 zł (parter normalne), 35 zł (ulgowe), 35 zł (balkon
normalne), 30 zł (ulgowe)

Wernisaż zbiorowej wystawy „ WŁOSKIE IMPRESJE”
godz. 17.00
Współorganizator: ZPAP okręg w Częstochowie
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1

Wieczór poświęcony pamięci Janusza Gniatkowskiego
godz. 18.00
Sala widowiskowa, ul. Czecha 21
Organizator: Stowarzyszenie Aktywny Senior

Koncert Zespołu „Agresive 69” - godz. 18.00
Miejski Dom Kultury, ul. Łukasińskiego 58/60
Bilety: 30 zł i 25 zł
Noc Muzeów – godz. 18.00 – 24.00
Więcej s.16

„Prezent dla mamy - czekoladownik”
godz. 15.00 – 17.00
Zajęcia rękodzielnicze dla dzieci i młodzieży od lat 10 do 14
Biblioteka Publiczna, Filia nr 6, ul. Orkana 56 A, tel. 34 363 93 32
XXX Regionalne Spotkania z Poezją i Prozą Wrażliwość
na słowa dla dzieci i młodzieży - uroczystość wręczenia
nagród laureatom – godz. 16.00
W programie m.in. koncert w wykonaniu uczniów
z Zespołu Szkół Muzycznych w Częstochowie oraz propozycja artystyczno-literacka związana z jubileuszową
30. edycją Spotkań.
Wszelkich informacji udziela koordynator Spotkań Dorota
Musiał - instruktor ds. literatury i teatru ROK,
teatr@rok.czestochowa.pl
Regionalny Ośrodek Kultury, ul. Ogińskiego 13 a, tel. 34 366 59 65,
34 324 46 51.
Wstęp wolny
Spotkanie poświęcone losom archiwistyki wojskowej
godz. 17.00
Gośćmi specjalnymi spotkania będą pracownicy
Wojskowego Biura Historycznego.
Organizator: katowicki IPN.
Muzeum Monet i Medali Jana Pawła II w Częstochowie,
ul. Jagiellońska 67/71
Warsztaty pisarskie Towarzystwa Galeria Literacka
godz. 17.00
Dom Poezji – Muzeum Haliny Poświatowskiej, ul. Jasnogórskiej 23

Koncert Zespołu „Agressiva 69”
19 maja - godz. 18.00
Miejski Dom Kultury, ul. Łukasińskiego 58/60
Agressiva 69 to prekursorzy i najbardziej rozpoznawalny
w Polsce zespół rockowo industrialny. Grupa została założona w 1987 r. przez Tomasza Grocholę i Jacka Tokarczyka.
Ich pierwszy album, „Deus Ex Machina” został wydany
w 1992 roku i był czymś zupełnie nowym na polskim
rynku muzycznym, a Agressiva nie musiała długo czekać
na zainteresowanie. Takie osobowości jak Martin Atkins
czy Wayne Hussey wzięły udział w nagraniach wydanego
w 2005 roku albumu „In”, uznawanego za najlepszy jak do
tej pory album Agressivy. Grupa została także wielokrotnie
doceniona przez polską branżę muzyczną. Klip do „Situations” był nominowany aż w 6 kategoriach na Yach Film
Festival w 2003 roku i został nagrodzony nagrodą Grand
Prix oraz w kategorii „animacja roku”. „Hammered by the
Gods” został ogłoszony najlepszym industrialnym albumem roku 2004, a „2.47” był nominowany do Fryderyka
w kategorii najlepszy album techno.
W listopadzie 2011 r. Agressiva 69 wydała płytę pt.
„Republika 69” z coverami legendarnej Republiki. Płyta
ta została nominowana do nagrody Fryderyka w kategorii
„Album roku – Muzyka alternatywna”. I to właśnie
z materiałem z tego krążka Agressiva 69 przyjedzie do
częstochowskiego MDKu.

RKS Raków vs. Olimpia Grudziądz - godz. 19.00
Miejski Stadion Piłkarski „Raków”,
ul. Limanowskiego 82
Spektakl teatralny: „Przyjazne dusze” - godz. 19.00
Teatr im. A. Mickiewicza, ul. Kilińskiego 15
Bilety: 40 zł (parter normalne), 35 zł (ulgowe),
35 zł (balkon normalne), 30 zł (ulgowe)

Wieczór poświęcony pamięci Janusza Gniatkowskiego
18 maja – godz. 18.00
Sala widowiskowa, ul. Czecha 21
W tym roku przypada 90. rocznica urodzin artysty Janusza Gniatkowskiego, mieszkającego wiele lat w Częstochowie i pochowanego na Cmentarzu Kule. Dla uczczenia
jego pamięci Stowarzyszenie Aktywny Senior organizuje
spotkanie z Krystyną Maciejewską, żoną muzyka. Jej
wspomnienia będą wizualizowane fotografiami, filmami
i oryginalnymi nagraniami piosenek artysty. W spotkaniu
wezmą również udział laureaci festiwali piosenek Janusza
Gniatkowskiego.
Da się zrobić! - warsztaty młodych animatorów kultury
GENERATOR – godz. 16.30
Organizator: WyTwórnia, OPK „Gaude Mater”, Fundacja Oczami Brata
Klubokawiarnia Alternatywa 21, ul. Mielczarskiego 20
Seans filmowy:
= „Nasze najlepsze wesele” – godz. 15.15
= „Weekend z MILLENIUM DOCS AGAINST GRAVITY”
godz. 17.30
= „Weekend z MILLENIUM DOCS AGAINST GRAVITY”
godz. 19.00
= „Prawdziwa Historia” - godz. 20.30

www.cgk.czestochowa.pl

Otwarcie wystawy „Retroprzedmioty” – godz. 20.00
Muzeum Częstochowskie – Zagroda Włościańska,
ul. 7 Kamienic 4

20.05 niedziela
Spektakle „Serca na odwyku”
19 maja - godz. 16.30, 19.30
Filharmonia Częstochowska, ul. Wilsona 16
„Serca na odwyku” to komedia, w której bohaterowie w przezabawny sposób udowadniają, że na miłość nigdy nie
jest za późno, że zawsze warto dać życiu szansę na szczęście! Wystarczy pokonać stereotypy lub spróbować niekonwencjonalnych metod. Spektakl w reżyserii Cezarego Żaka, opowida o skomplikowanych relacjach damsko-męskich
i obfituje w niebywale śmieszne sytuacje i dialogi. Na scenie zobaczymy Katarzynę Żak, Hannę Śleszyńską, Michała Pielę
i Cezarego Żaka.
„Serca na odwyku” to gwarancja rozrywki na najwyższym poziomie i komedia, która bawi widza do łez!

www.cgk.czestochowa.pl

Seans filmowy:
= „Prawdziwa historia” – godz. 12.00
= „Nasze najlepsze wesele” - godz. 15.15
= „Weekend z MILLENIUM DOCS AGAINST GRAVITY”
godz. 17.30
= „Anioły w Ameryce” cz. I - godz. 18.30
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”,
Aleja Najświętszej Maryi Panny 64
Bezpieczna Częstochowa – godz. 13.00
Organizator: ZF Group
Plac Biegańskiego
Więcej s. 11
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CO / GDZIE / KIEDY: W MAJU
Aleje – tu się dzieje!
Biblioteka zaprasza: spektakl „Fintikluszki - Folkowe
okruszki” i warsztaty tworzenia lalek - godz. 16.00
Skwer przed IV LO im. H. Sienkiewicza
Podwieczorek z klasyką: koncert tria stroikowego
Wojciech Pompka, Konrad Kołtun, Maksymilian
Mirowski - godz. 18.30
Skwer przed IV LO im. H.Sienkiewicza

„Melomania” Częstochowska Giełda Muzyczna
godz. 10.00 – 15.00
Regionalne Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych
„Konduktorownia”, ul. Piłsudskiego 34/36
Seans filmowy:
= „Nasze najlepsze wesele” – godz. 14.00
= „Zimowi Bracia” - godz. 16.15
= „Nasze najlepsze wesele” – godz. 18.15
= „Prawdziwa historia” - godz. 20.30
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”,
Aleja Najświętszej Maryi Panny 64
Seans filmowy: „W czterech ścianach życia”
godz. 18.00
DKF Rumcajs, Klub „Politechnik”, Aleja Armii Krajowej 23/25
Wieczór z polsko-włoską poezją Wisławy Szymborskiej
pt.”Niente due volte…” - godz. 18.00
Organizator: Polsko – Włoskie Stowarzyszenie „Due Terre”
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1
Aleje – tu się dzieje!
Literackie spotkanie z Martą Guzowską - godz. 19.00
Odwach obok Ratusza, Aleja Najświętszej Maryi Panny 45

22.05 wtorek
„Usłysz Wiosnę!” - Bezpłatne Testy Słuchu
godz. 8.00 – 16.00
Program profilaktyczny walki z niedosłuchem: konsultacje,
badanie i zalecenia.
Umawianie spotkanie pod nr. tel. 696 113 912, liczba
miejsc ograniczona
Gabinet Słuchu Amplifon, Aleja Armii Krajowej 64
Spektakl teatralny: „Gałganiarz i Patyczek”
godz. 10.00
Teatr im. A. Mickiewicza, ul. Kilińskiego 15
Bilety: 18 zł

MACHALista przebojów – piosenki i ballady Piotra
Machalicy - godz. 19.00 /projekt 60+/
Teatr im. A. Mickiewicza, ul. Kilińskiego 15
Bilety: 40 zł (parter normalne), 35 zł (ulgowe), 35 zł (balkon
normalne), 30 zł (ulgowe)

21.05 poniedziałek
Maraton Częstochowskie MTB – etap EROWERYPL
Organizator: Fundacja Rowerowa Jura, ul. Śląska 22/2,
tel. 660 673 492
Szczegóły na stronie: www.zmierzymyczas.pl
Miejsce startu i mety: CSR Scout Częstochowa, ul. Drogowców 12
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Toastmasters - Klub Publicznego Przemawiania
i Przywództwa – godz. 18.00
Co potrafi ludzki upór
Techniczne Zakłady Naukowe, ul. Jasnogórska 84/90
Finał warsztatów dla dorosłych – godz. 18.00
Teatr im. A. Mickiewicza, ul. Kilińskiego 15
Bilety: 15 zł
Spotkanie Klubu Górskiego – godz. 18.00
Pokaz zdjęć pt. „Wietnam” , prelegent: Stefan Sytniewski
Urząd Stanu Cywilnego, ul. Focha 19/21

Strefa Brzdąca - godz. 10.30
Cykliczne zajęcia plastyczno-sensoryczne dla maluchów
w wieku od 1 do 3 lat
Pracownia Artystyczna Wielokropka, Aleja Niepodległości 41 a;
Zgłoszenia pod nr. tel. 696 810 315; koszt zajęć: 25 zł

Aleje – tu się dzieje!
Filmowy Wtorek: „Balanga” - 25 lat od premiery, pokaz
i spotkanie z twórcami filmu - godz. 18.30
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”,
Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

„Konsultacje komputerowe” - godz. 11.00 – 12.00
Zajęcia skierowane do osób starszych, mających problemy
z obsługą komputera. Obowiązują wcześniejsze zapisy.
Biblioteka Publiczna, Filia nr 8, ul. Księżycowa 2, tel. 34 361 43 27

23.05 środa

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

Aleje – tu się dzieje!
Spektakl „Fintikluszki - Folkowe okruszki” i warsztaty
tworzenia lalek
20 maja - godz. 16.00
Skwer przed IV LO im. H. Sienkiewicza
Częstochowska biblioteka zaprasza na spektakl Teatru
Małe Mi „Fintikluszki - Folkowe okruszki”. To przedstawienie zbiera zabawne, błyskotliwe, wzruszające,
zapomniane przypowiastki, obyczaje, wspomnienia,
wierszyki i przyśpiewki. Wszystkie one zgromadzone są
w Wędrownym Kramie z Opowieściami i wskrzeszają
świat Wielkoludów, Domowych Skrzatów. Zdradzają
też tajemnice powstania Skowronka. „Fintikluszki...” to
bogactwo uniwersalnej mądrości ludowej ukazane przy
pomocy różnych form teatru lalek, tradycyjnych zabawek,
instrumentów muzycznych, pieśni brawurowo zaaranżowanych przez Karolinę Cichą (laureatkę Nowej Tradycji
2013). Przedstawienie to od 2012 roku z powodzeniem
wędruje po całej Polsce, a w 2014 wzbogaciło się o nowe
historie, scenografię - Mikołaja Maleszy i dźwięki - Jacka
Mazurkiewicza.
Po spektaklu aktorzy zaproszą na warsztaty tworzenia
lalek.

Muzeum Częstochowskie – Ratusz,
Aleja Najświętszej Maryi Panny 45

„Zajęcia komputerowe” - godz. 12.00
Podstawowy kurs obsługi komputera dla seniorów.
Obowiązują wcześniejsze zapisy
Biblioteka Publiczna, Filia nr 20, ul. Gombrowicza 15,
tel. 34 362 35 87
W samo południe z muzyką country
„ Mirosława Desperaka – godz. 12.00
Konkurs na miniaturę skrzypcową. Szkoły Muzycznej
I stopnia w Częstochowie.– godz. 14.00 – 20.00
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, Dąbrowskiego 1

„Co to znaczy - dzieci w gąszczu powiedzeń” - zabawa
w kalambury z udziałem rodziców i dzieci – godz. 10.00
Biblioteka Publiczna, Filia nr 6, ul. Orkana 56 A, tel. 34 363 93 32
Muzyczna Strefa Brzdąca - godz. 10.00
Cykliczne zajęcia umuzykalniające dla maluchów
w wieku od 1 do 3 lat
Pracownia Artystyczna Wielokropka, Aleja Niepodległości 41 a;
Zgłoszenia pod nr. tel. 696 810 315; koszt zajęć: 25 zł
Spektakl teatralny: „Stopklatka” - godz. 11.00
Teatr im. A. Mickiewicza, ul. Kilińskiego 15
Bilety: 20 zł

=

=

XVIII Powiatowy Medialny Konkurs Krajoznawczy „Region Częstochowski – moja mała ojczyzna” o Grand Prix
Prezydenta Miasta Częstochowy i Grand Prix Starosty
Częstochowskiego pt. „Drogi ku wolności”
Organizatorzy: Oddział Regionalny PTTK, Aleja Najświętszej Maryi
Panny 39/41, tel. 34 324 21 20 w godz. 13.30 – 18.00 oraz SKKT
PTTK przy SP nr 9

Aleje – tu się dzieje!
Literackie spotkanie z Martą Guzowską
21 maja - godz. 19.00
Odwach obok Ratusza, Aleja Najświętszej Maryi Panny 45
Marta Guzowska od ponad dwudziestu lat jest archeologiem. Pracowała między innymi w Troi, w najbardziej
prestiżowych wykopaliskach świata. Autostopem
zjeździła całą Turcję, wyspy greckie i pół basenu Morza
Śródziemnego. Mieszkała w wielu miejscach na świecie,
nie zawsze bezpiecznych. W Turcji przeżyła trzęsienie
ziemi, w Izraelu drugą intifadę. Ponad rok spędziła
w Atenach, mieszkała też w Heidelbergu, Tybindze,
Freibergu, Kopenhadze, Tel Awiwie, Budapeszcie i na
Krecie. Od dziewięciu lat żyje z rodziną w Wiedniu i tam
pisze swoje książki. Współprowadzi portal „Zbrodnicze
siostrzyczki”. Swoją przygodę z kryminałem zaczęła
z wysokiego C, ponieważ jej debiut literacki, „Ofiara
Polikseny”, wygrał Nagrodę Wielkiego Kalibru w 2013 r.
Nominowane do tej nagrody były również jej powieści
„Głowa Niobe” i „Chciwość”. Kilka miesięcy temu pojawiła się jej najnowsza książka, „Ślepy archeolog”.

Konsultacje specjalistyczne ECK
= Oligofrenopedagog, Tyflopedagog, Terapeuta
specyficznych trudności w nauce matematyki
i fizyki – – godz. 15.00 – 16.00
= Specjalista terapii patologii zachowań,
Oligofrenopedagog, Tyflopedagog, Terapeuta
specyficznych trudności w nauce języka polskiego
godz. 16.00 – 17.00
Edukacyjne Centrum Konsultacji przy SOSW nr 1,
ul. Legionów 54 a, tel. 34 360 10 72

Seans filmowy:
= „Nasze najlepsze wesele” – godz. 14.00
= „Zimowi Bracia” - godz. 16.15
= „Nasze najlepsze wesele” – godz. 18.15
= „Prawdziwa historia” - godz. 20.30
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”,
Aleja Najświętszej Maryi Panny 64
„Każda środa jest nasza”- godz. 15.30 - 17.00
Zajęcia literacko-plastyczne dla dzieci w wieku
od 5 do 12 lat
Biblioteka Publiczna, Oddział dla Dzieci i Młodzieży,
Aleja Kościuszki 4, tel. 34 360 61 09
„Bransoletka dla mamy” – godz. 16.00 – 18.00
Warsztaty rękodzielnicze dla starszych dzieci i młodzieży
Biblioteka Publiczna, Filia nr 8, ul. Księżycowa 2, tel. 34 361 43 27
Warsztaty literackie Klubu „Złota Jesień”
godz. 16.00
= Koncert laureatów konkursu na miniaturę
skrzypcową – godz. 18.00
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1
=

Mali Twórcy - godz. 16.00
Cykliczne zajęcia artystyczne dla dzieci w wieku
od 5 do 7 lat
Pracownia Artystyczna Wielokropka, Aleja Niepodległości 41 a;
Zgłoszenia pod nr. tel. 696 810 315; koszt zajęć: 30 zł

Akademicki Koncert Kameralny - godz. 18.50
Wystawa: Artur Wawrzkiewicz, Instytut Sztuk Pięknych AJD
Wykład: „O niepopularności intelektu” dr hab. Andrzej
Tarnopolski, prof. AJD, Zakład Psychologii, Wydział Filologiczno-Historyczny AJD
Koncert: Jaroslava Staňková - fortepian, Markéta Štefaniková - alt, Michal Chrobák – fortepian, Katedra Muzyki,
Uniwersytet Hradec Králové, Republika Czeska;
W programie: F. Poulenc, D.de Sévérac, V. Novák, J. Křička,
P. Eben.
Filharmonia Częstochowska, ul. Wilsona 16
Bilety: 15 zł (normalny), 12 zł (ulgowy)

Zbisław Janikowski rozmawia z ... Romanem Krystem
godz. 18.00

Aleje – tu się dzieje!
Muzeum Częstochowskie: memoriał Mariana Gorzeckie-

Seans filmowy:
„Nasze najlepsze wesele” – godz. 14.00
„Zimowi Bracia” - godz. 16.15
„Prawdziwa historia” - godz. 20.45
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”,
Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

www.cgk.czestochowa.pl

www.cgk.czestochowa.pl

= „Pozycja obowiązkowa” – godz. 16.15
go z kabaretu Adios Muchachos - godz. 19.00
= „Ignacy Loyola” - godz. 18.15
Spotkanie w 25. rocznicę śmierci i 70. rocznicę urodzin
= „Pozycja obowiązkowa” – godz. 20.30
Mariana Gorzeckiego, w którym wezmą udział: Małgorzata
Gorzecka, Małgorzata Dymarczyk, Czesława Monczka,
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”,
Agata Ślazyk, Five O’Clock Orchestra, Andrzej Młodkowski,
Aleja Najświętszej Maryi Panny 64
Tomasz Kmiecik, Krzysztof i Zygmunt Niedźwieccy, Janusz
			
Mielczarek i inni
Muzeum Częstochowskie – Ratusz,
Aleja Najświętszej Maryi Panny 45

24.05 czwartek
Spektakl teatralny: „Kometa nad Doliną Muminków”
godz. 10.00
= Spektakl teatralny: „Stopklatka” - godz. 13.00
/Szkoła Teatru/
Teatr im. A. Mickiewicza, ul. Kilińskiego 15
Bilety: 20 zł
=

„Śniadanie z prasą” - godz. 10.00 – 12.00
Spotkania dla seniorów, w czasie których można przejrzeć
najnowszą prasę, wymienić się poglądami, podyskutować.
Biblioteka Publiczna, Filia nr 16, ul. Krakowska 46/50,
tel. 34 360 61 12
Marsz Różowej Wstążki – godz. 12.00 - 16.00
Organizator: Stowarzyszenie Częstochowskie Amazonki
Plac Daszyńskiego – Plac Biegańskiego
Więcej s. 6

Spotkanie z Anitą z Book Reviews promocja
książki w internecie
25 maja – godz. 18.00
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1
„Book Reviews by Anita” to jeden z najpopularniejszych vlogów o literaturze na polskim youtube.
Spotkanie z jego autorką będzie wyjątkową okazją
do rozmowy o perspektywach promocji książek
w internecie, przewagach jaką mają media cyfrowe nad
telewizją, rolą recenzentów w przyszłości i o tym, czy
młodzież woli dzisiaj oglądać filmiki czy czytać książki.
Oczywiście będzie to również szansa, by poznać świat
internetowych krytyków od kuchni, dopytać o ulubione
lektury i na żywo przekonać się, ze Anita jest jedną
z najbardziej charyzmatycznych osobowości książkowej blogosfery.

Seans filmowy:
= „Ignacy Loyola” – godz. 12.00
= „Nasze najlepsze wesele” – godz. 14.00
= „Zimowi Bracia” - godz. 16.15
= „Nasze najlepsze wesele” – godz. 18.15
= „Prawdziwa historia” - godz. 20.30
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”,
Aleja Najświętszej Maryi Panny 64
Warsztaty pisarskie Towarzystwa „Galeria Literacka”
godz. 17.00
Dom Poezji – Muzeum Haliny Poświatowskiej, ul. Jasnogórska 23
„GRUZJA cz. 3” - pokaz zdjęć członków Stowarzyszenia
Senior Tur – godz. 18.30
Prowadzący: Marek Nowak
Organizator: Stowarzyszenie Senior Tur
Urząd Stanu Cywilnego, ul. Focha 19/21 /Sala Błękitna/
Aleje – tu się dzieje!
Michał Walczak Zaprasza - godz. 19.00
Plac Biegańskiego

25.05 piątek
LITERACKI PIĄTEK
= Konferencja naukowa „ Szanse , możliwości ,
zagrożenia współczesnej literatury - 9.00 – 17.00
= Wymiana książki – godz. 17.00 – 20.00
= Spotkanie z Anitą z Book Reviews promocja książki
w internecie – godz. 18.00
= Spotkanie autorskie z Rafałem Cuprjakiem
godz. 19.00
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1
„Miłosna zawieja” – koncert poezji śpiewanej
Miejski Dom Kultury, ul. Łukasińskiego 58/60
Spektakl teatralny: „Kometa nad Doliną Muminków”
godz. 10.00
Teatr im. A. Mickiewicza, ul. Kilińskiego 15
Bilety: 20 zł
Seans filmowy:
= „Tully” – godz. 14.30

Spotkanie autorskie z Rafałem Cuprjakiem
25 maja – godz. 19.00
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1
Rafał Cuprjak to rodowity częstochowianin, absolwent
Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Autor
wydanej pod koniec 2015 roku powieści „Po drugiej
stronie”. Pisze od dziecka, czyli zgodnie z tym, co mówi,
odkąd skończył trzydzieści pięć lat. Za dnia przykładny
mąż i ojciec, w nocy – jak twierdzi – wymiotuje słowami w ilościach niezliczonych, na ekran komputera. Jego
nowa powieść opowiada o świecie, który przestaje być
takim, jakim go widzimy na co dzień, a staje się czymś
zgoła innym – pięknym, ale też przerażającym. „Mamusiu, przecież byłam grzeczna” to historia o trudach
miłości, potędze sztuki i głębokim cierpieniu.
„Warsztaty Teatru Nieoczywistego” – godz. 16.00
Warsztaty teatralne dla dzieci i rodziców.
Prowadzące: Mirosława Truchta-Nowicka i Jolanta Stanisz.
Biblioteka Publiczna, Filia nr 9, ul. Nowowiejskiego 15,
tel. 34 360 61 14
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CO / GDZIE / KIEDY: W MAJU
Aleje – tu się dzieje!
Miejski Zagajnik: zagrają Biernaski, Jared Flk i Kacper
Kapsa - godz. 19.00
Plac Biegańskiego

Wernisaż wystawy „Dekalog w obrazach”
godz. 20.00
Muzeum Monet i Medali Jana Pawła II w Częstochowie,
ul. Jagiellońska 67/71

Eliminacje do Mistrzostw Polski w grze KLASK
godz. 16:30
Multitapie Piwiarnia Częstochowa,
Aleja Najświętszej Maryi Panny 31

Spektakl teatralny: „Łysa śpiewaczka” - godz. 19.00
Teatr im. A. Mickiewicza, ul. Kilińskiego 15
Bilety: normalne 35 zł, ulgowe 30 zł

27.05 niedziela

„Niech żyje bal” Połońska śpiewa Osiecką. Koncert
dla Mamy - godz. 19.00
Wystąpią: Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Częstochowskiej, Adam Klocek - dyrygent, Iza Połońska – wokal, Adam
Rymarz – wokal, Leszek Kołodziejski – fortepian, akordeon,
aranżacje, Michał Kobojek – saksofon, Michał Grott – gitara
basowa, Piotr Pietrzak – instrumenty perkusyjne
Filharmonia Częstochowska, ul. Wilsona 16
Bilety: 50 zł (normalny), 45 zł (ulgowy), 35 zł (UTW)

Giełda ryb, roślin i ptaków egzotycznych
godz. 10.00 – 13.30
Organizator: Liga Ochrony Przyrody Klub Akwarystów
VI LO im. J. Dąbrowskiego, ul. Łukasińskiego 40

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

26.05 sobota
26 - 27 maja
Finał Ligi Juniorów, Drużynowe Mistrzostwa Polski
2018 w Lekkiej Atletyce
Organizator: Częstochowski Klub Sportowy Budowlani
Miejski Stadion Lekkoatletyczny, ul. Dąbrowskiego 58/64
Częstochowa StreetBall Cup vol. 6
Organizatorzy: Miasto Częstochowa, Stowarzyszenie Sportowa
Częstochowa, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Częstochowie
Więcej szczegółów na www.mosir.plo oraz FB/Stowarzyszeniesportowaczestochowa
Miejsce: Promenada im. Czesława Niemena

Piknik Rodzinny Podmiotów Ekonomii Społecznej
godz. 12.00 – 17.00
Promenada Czesława Niemena
Seans filmowy:
= „Tully” – godz. 15.00
= „Pozycja obowiązkowa” – godz. 16.45
= „Tully” - godz. 18.45
= „Pozycja obowiązkowa” – godz. 20.30
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”,
Aleja Najświętszej Maryi Panny 64
Aleje – tu się dzieje!
Miejska Galeria Sztuki: wspólne tworzenie instalacji
z Setis Group - godz. 15.00-18.00
przed Miejską Galerią Sztuki, Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

Spektakl teatralny: „Czechow: Żarty z życia”
godz. 19.00
Teatr im. A. Mickiewicza, ul. Kilińskiego 15
Bilety: 40 zł (parter normalne), 35 zł (ulgowe), 35 zł (balkon
normalne), 30 zł (ulgowe)
Ekstraliga żużlowa: Forbet Włókniarz Częstochowa –
Get Well Toruń
SGP Arena Częstochowa, ul. Olsztyńska 123/127

28.05 poniedziałek
Seans filmowy:
= „Tully” – godz. 14.30
= „Pozycja obowiązkowa” – godz. 16.15
= „Spotkania podróżnicze” - godz. 18.15
= „Pozycja obowiązkowa” – godz. 20.30
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”,
Aleja Najświętszej Maryi Panny 64
Seans filmowy: „I tak cię kocham” - godz. 18.00
DKF „Rumcajs”, Klub „Politechnik”,
Aleja Armii Krajowej 23/25

Ogólnopolskie Zawody w Dwuboju Nowoczesnym
Dzieci „Penta Day”
Organizator: Uczniowski Klub Sportowy Atut przy SP nr 36,
ul. Kasztanowa 7/9
BiegamBoLubię – godz. 9.30
Bezpłatne treningi dla amatorów z instruktorami
lekkoatletyki
Organizator: MOSiR, tel. 34 372 07 83
Miejski Stadion Lekkoatletyczny, ul. Dąbrowskiego 58/64
Festiwal Nauki Politechniki Częstochowskiej
godz. 12.00-18.00
Prezentacja sześciu Wydziałów Uczelni i Biblioteki Głównej,
pokazy doświadczeń laboratoryjnych i sprzętu naukowego,
konkursy z nagrodami
Plac Biegańskiego
Dzień Samorządu Terytorialnego:
= Koncert Paweł Łowicki Band – godz. 19.00
= Wręczenie statuetek „Promotor Częstochowy”
godz. 19.45
= Koncert Iwony Chołuj z zespołem – godz. 20.00
= Koncert „Puls” poświęcony Halinie Poświatowskiej
godz. 21.00
Plac Biegańskiego
= Trip-Hop After party – godz. 23.00
Pub Sportowy Stacherczak, Aleja Kościuszki 1
Więcej s. 18-19
Seans filmowy:
= „Tully” – godz. 15.00
= „Pozycja obowiązkowa” – godz. 16.45
= „Tully” - godz. 18.45
= „Pozycja obowiązkowa” – godz. 20.30
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”,
Aleja Najświętszej Maryi Panny 64
Spektakl teatralny: „Czechow: Żarty z życia”
godz. 19.00 /Dzień Mamy w Teatrze!/
Teatr im. A. Mickiewicza, ul. Kilińskiego 15
Bilety: 40 zł (parter normalne), 35 zł (ulgowe), 35 zł (balkon
normalne), 30 zł (ulgowe)
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Aleje – tu się dzieje!
Miejska Galeria Sztuki: wspólne tworzenie
instalacji z Setis Group
27 maja - godz. 15.00-18.00
przed Miejską Galerią Sztuki,
Aleja Najświętszej Maryi Panny 64
Artystyczny projekt interaktywny przygotowany
przez nieformalną grupą Setis Group, zrzeszającą
absolwentów Zespołu Szkół Plastycznych im. Jacka
Malczewskiego. Projekt obejmuje działania artystów
(tworzenie na oczach widzów artystycznego znaku
tłumaczącego znaczenie słowa „galeria”), zaproszenie
do interakcji adresowane do przypadkowych przechodniów, obserwatorów, mieszkańców miasta oraz filmową
dokumentację akcji i wywiadów z widzami.
Jak deklarują młodzi artyści: „Naszą ideą jest powrót
człowieka do przeżywania, odbioru sztuki w życiu
codziennym i pohamowanie powszechnego zjawiska
istnienia mas. Dając możliwość poszukiwania własnej
tożsamości i odnajdywania poczucia wartości przez
doznania estetyczne chcemy zwrócić uwagę na słowo
GALERIA i obudzić u ludzi zainteresowanie i szacunek
dla sztuki. Słowo GALERIA winno być rozumiane jako
dom wolności i wypowiedzi artystycznej w różnych
odmianach formy i estetyki. Słowa: GALERIA i SZTUKA
nie mogą stać się oksymoronem.”
Akcja zrealizowana zostanie w czterech częściach.
Podczas pierwszego spotkania Setis Group wykona na
oczach widzów gigantyczny pędzel jako symbol akcji
i jednocześnie główny element późniejszej instalacji,
która na koniec projektu umieszczona zostanie na
fasadzie budynku MGS. Kolejne działania planowane są
na: 3, 10 i 17 czerwca.

29.05 wtorek
„Usłysz Wiosnę!” - Bezpłatne Testy Słuchu
godz. 8.00 – 16.00
Program profilaktyczny walki z niedosłuchem: konsultacje,
badanie i zalecenia.
Umawianie spotkanie pod nr. tel. 696 113 912, liczba
miejsc ograniczona
Gabinet Słuchu Amplifon, Aleja Armii Krajowej 64
„Nauczyciel i uczniowie” - wernisaż wystawy malarstwa
i ceramiki artystów plastyków Elżbiety i Lecha Ledeckich wraz z uczniami – godz. 17.00
Wystawa z okazji Dnia Dziecka
Galeria ART-FOTO Regionalnego Ośrodka Kultury,
ul. Ogińskiego 13 a

Toastmasters - Klub Publicznego Przemawiania
i Przywództwa – godz. 18.00
Mentor w Częstochowie?
Techniczne Zakłady Naukowe, ul. Jasnogórska 84/90
Aleje – tu się dzieje!
Spotkanie z twórcą street artu Sainerem - godz. 19.00
Odwach obok Ratusza, Aleja Najświętszej Maryi Panny 45
Koncert Danny Bryant Band(UK) – godz. 20.00
Jazz Club Five O`Clock, ul. Wilsona 16

Spektakl teatralny: „Roszpunka” - godz. 10.00
Teatr im. A. Mickiewicza, ul. Kilińskiego 15
Bilety: 20 zł
Strefa Brzdąca - godz. 10.30
Cykliczne zajęcia plastyczno-sensoryczne dla maluchów
w wieku od 1 do 3 lat
Pracownia Artystyczna Wielokropka, Aleja Niepodległości 41 a;
Zgłoszenia pod nr. tel. 696 810 315; koszt zajęć: 25 zł

Koncert Danny Bryant Band(UK)
29 maja – godz. 20.00
Jazz Club Five O`Clock, ul. Wilsona 16
Polskie Stowarzyszenie Jazzu Tradycyjnego, przy
współpracy z agencją artystyczną Delta Artna, zaprasza
na koncert w ramach europejskiej trasy Danny Bryant
Band. Leader zespołu zajmuje się profesjonalnie muzyką od 18 roku życia. Grywał na tych samych scenach,
co Buddy Guy, Carlos Santana, Mick Taylor i Joe Cocker.
Od 2011 roku jest związany z niemiecką wytwórnią
Jazzhaus Records. Wydany we wrześniu 2014 roku
album „Temperature Rising”, był jedną z najczęściej
ściąganych z sieci bluesowych produkcji tamtego roku.
Kolejna płyta „Blood Money”, zarejestrowana z gościnnym udziałem Waltera Trouta i Berniego Marsdena,
ukazała się w 2016 roku. Prawie rok później artysta
zarejestrował krążek, który był spełnieniem jego
dziecięcych marzeń – koncertowe nagranie z towarzyszeniem dziewięcioosobowego big bandu. Podwójny
album „BIG Live in Europe”, który ukazał się w lipcu
2017 r., zawiera największe przeboje z jego trzech
ostatnich studyjnych płyt, przearanżowane pod kątem
maksymalnego wykorzystania nowego, wzbogaconego
instrumentarium. Bryant kontynuuje współpracę koncertową z big bandem, który okazjonalnie wzbogaca
tradycyjną formułę jego trio. 20 kwietnia tego roku
miało premierę najnowsze studyjne wydawnictwo
artysty, zatytułowane „Revelation”. Z tej okazji muzyk
z zespołem będzie koncertować w Polsce, a 29 maja
zagra w Częstochowie.

„Konsultacje komputerowe” - godz. 11.00 – 12.00
Zajęcia skierowane do osób starszych, mających problemy
z obsługą komputera. Obowiązują wcześniejsze zapisy.
Biblioteka Publiczna, Filia nr 8, ul. Księżycowa 2, tel. 34 361 43 27
„Zajęcia komputerowe” - godz. 12.00
Podstawowy kurs obsługi komputera dla seniorów. Obowiązują wcześniejsze zapisy.
Biblioteka Publiczna, Filia nr 20, ul. Gombrowicza 15,
tel. 34 362 35 87
Konsultacje specjalistyczne ECK
= Oligofrenopedagog, Tyflopedagog
godz. 15.00 – 16.00
= Oligofrenopedagog, Specjalista z zakresu prawa
rodzinnego i nieletnich – godz. 16.00 – 17.00
Edukacyjne Centrum Konsultacji przy SOSW nr 1,
ul. Legionów 54 a, tel. 34 360 10 72
Specjalistyczne konsultacje z komunikacji alternatywnej i wspomagającej AAC – godz. 15.00 – 16.00
Prowadząca: mgr Anna Kuśmierska
Zespół Szkół Specjalnych nr 45, ul. Czecha 15

Seans filmowy: „I tak cię kocham”
28 maja - godz. 18.00
DKF „Rumcajs”, Klub „Politechnik”, Aleja Armii Krajowej 23/25
Ta historia wydarzyła się naprawdę: mężczyzna z kapitalnym poczuciem humoru i konserwatywną rodziną na
głowie spotkał przypadkiem nowoczesną dziewczynę,
która miała dosyć związków. I choć dzieliło ich prawie
wszystko, to właśnie w sytuacjach pozornie bez wyjścia
życie potrafi pokazać swoje najzabawniejsze oblicze
i udowodnić, że nigdy nie należy tracić nadziei.
„I tak cię kocham”, uznane za jedną z najzabawniejszych komedii romantycznych dekady, było odkryciem
festiwalu Sundance, zdobyło nagrodę publiczności na
MFF w Locarno i stało się wielkim przebojem amerykańskim kin, obecnie zaś bije rekordy popularności na
świecie.

Seans filmowy:
= „Tully” – godz. 15.00
= „Pozycja obowiązkowa” – godz. 16.45
= „Tully” - godz. 18.45
= „Pozycja obowiązkowa” – godz. 20.30
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”,
Aleja Najświętszej Maryi Panny 64
Mali Twórcy - godz. 16.00
Cykliczne zajęcia artystyczne dla dzieci w wieku
od 5 do 7 lat.
Pracownia Artystyczna Wielokropka, Aleja Niepodległości 41 a;
Zgłoszenia pod nr. tel. 696 810 315; koszt zajęć: 30 zł
Spotkanie z Operą Mirona Pietrasa – 17.00
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, Dąbrowskiego 1

Totalna Improwizacja – godz. 20.30
Jam Session
Carpe Diem Klub, Aleja Najświętszej Maryi Panny 29

30.05 środa
Spektakle dla dzieci – godz. 8.30, 10.10, 11.40
Organizator: Teatr Artenes
Filharmonia Częstochowska, ul. Wilsona 16
Dystrybucją biletów zajmuje się organizator
Spektakl teatralny: „Roszpunka” - godz. 10.00
Spektakl teatralny: „Łysa śpiewaczka” - godz. 18.00
/Środa studencka; karnet nastolatka/
Teatr im. A. Mickiewicza, ul. Kilińskiego 15
Bilety: 20 zł

Popis uczniów Zespołu Szkół Muzycznych II stopnia
godz. 18.00
Organizator: Zespół Szkół Muzycznych im. M. J. Żebrowskiego
w Częstochowie
Filharmonia Częstochowska, ul. Wilsona 16

=

Aleje – tu się dzieje!
Podróżnicze spotkanie z Kamilą „BearGirl” Kielar
godz. 18.30
OKF „Iluzja”, Aleja Najświętszej Maryi Panny 64
Wernisaż wystawy fotografii Bartosza Dominika
godz. 19.00
Galeria Słoneczna, Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”,
ul. Dąbrowskiego 1

Gabinet Wybitnych Częstochowian. Melodie miłości
Janusza Gniatkowskiego – godz. 18.00
Muzeum Częstochowskie – Ratusz,
Aleja Najświętszej Maryi Panny 45

Seans filmowy:
= „Tully” – godz. 15.00
= „Pozycja obowiązkowa” – godz. 16.45
= „Tully” - godz. 18.45

www.cgk.czestochowa.pl

„Pozycja obowiązkowa” – godz. 20.30
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, Aleja Najświętszej Maryi Panny 64
=

www.cgk.czestochowa.pl

=

„Tully”
25 i 28 maja – godz. 14.30
26-27 i 29-30 maja – godz. 15.00 i 18.45
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”,
Aleja Najświętszej Maryi Panny 64
Marlo (Charlize Theron) od zawsze robiła wszystko
samodzielnie, ale po narodzinach trzeciego dziecka
opadła z sił. Za namową brata (Mark Duplass) decyduje
się zatrudnić do pomocy w domowych obowiązkach
młodą nianię, Tully (Mackenzie Davis). Tajemnicza
opiekunka szybko wywraca do góry nogami życie
rodziny. Marlo musi zmierzyć się z przebojową i pełną
energii dziewczyną, która ma w sobie wszystko to, co
Marlo utraciła.
„Każda środa jest nasza”- godz. 15.30 - 17.00
Zajęcia literacko-plastyczne dla dzieci w wieku
od 5 do 12 lat
Biblioteka Publiczna, Oddział dla Dzieci i Młodzieży,
Aleja Kościuszki 4, tel. 34 360 61 09
Warsztaty literackie Klubu „Złota Jesień”- godz. 16.00
Promocja tomiku wierszy „Polana dwojga”
Aleksandry Kowalskiej – godz. 18.00
= Warsztaty tańca dawnego – godz. 20.00
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1
=
=

Aleje – tu się dzieje!
Alternatywa Między Ścianami: Teatr Satyry Zielona
Mrówa „Niech się miota złość na cię, czyli mówcie
prawdę bajki i satyry rzetelne” - godz. 20.00
Scena między Ratuszem i Odwachem, Plac Biegańskiego

31.05 czwartek
Muzyczna Strefa Brzdąca - godz. 10.00
Cykliczne zajęcia umuzykalniające dla maluchów w wieku
od 1 do 3 lat
Pracownia Artystyczna Wielokropka, Aleja Niepodległości 41 a;
Zgłoszenia pod nr. tel. 696 810 315; koszt zajęć: 25 zł
Seans filmowy:
„Bajkowy Dzień Dziecka” – godz. 11.00
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, Aleja Najświętszej Maryi Panny 64
Turniej Jednego Wiersza – godz. 20.00
Cafe Belg, Aleja Najświętszej Maryi Panny 64
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CO / GDZIE / KIEDY: W MAJU
WAŻNIEJSZE

WAŻNIEJSZE

DANE TELEADRESOWE
DLA SENIORÓW
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
Dyżur Przewodniczącego Miejskiej Rady Seniorów
Urząd Miasta Częstochowy przy ul. Śląskiej 11/13
pokój 108 (I piętro)
W każdy ostatni wtorek miesiąca Przewodniczący
Miejskiej Rady Seniorów w Częstochowie
Ryszard Raczek pełni dyżur w w godz. 16.00 – 17.00.
Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Wydziale
Pedagogicznym Akademii 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/ 3250 0274, www.zim.pcz.czest.pl
Uniwersytet Trzeciego Wieku 50+
przy Akademii Polonijnej
ul. Pułaskiego 4/6, 42-200 Częstochowa
tel.: 34/368 42 00
Godziny otwarcia: poniedziałek – piątek: godz. 9.00 – 17.00
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,
42-200 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. (034) 364 38 10 (do godziny 15.30), tel. (034) 364 38 15
dps@dps.czest.pl
Zarząd Miejski Polskiego Komitetu Pomocy
Społecznej w Częstochowie
42-217 Częstochowa, ul. Krasińskiego 11 a
tel: +48 343 614 660; 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
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DANE TELEADRESOWE
WYSTAWY STAŁE I CZASOWE

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
IM. DR. W. BIEGAŃSKIEGO
„Polska – moja ojczyzna” - wystawa pokonkursowa
Filia nr 10, ul. Michałowskiego 20
Wystawa fotografii Marty Dondeli
Biblioteka Główna, Aleja Najświętszej Maryi Panny 22

MUZEUM
CZĘSTOCHOWSKIE
RATUSZ
Aleja Najświętszej Maryi Panny 45
Wystawa stała:
Dzieje miasta Częstochowy – wystawa historyczna
Prezentacje długoterminowe:
Kweclich, Sętowski, Michalik, Stępniak, Bulik… – kolekcja obrazów współczesnych malarzy częstochowskich
Malarstwo artystów częstochowskich			
Spacer po dawnej i współczesnej Częstochowie –
stare i nowe fotografie miasta na wieży ratuszowej
Częstochowianie. Mieszkańcy miasta na fotografii
w latach 1845–1918
Wystawy czasowe:
Najpiękniejsze owady świata
Wystawa jest prezentacją kolekcji owadów egzotycznych, pochodzących z najodleglejszych zakątków ziemi,
którą Muzeum Częstochowskie zakupiło w 2000 roku
od częstochowskiego kolekcjonera Jana Bieńkowskiego. Zbiór liczy około tysiąca okazów najpiękniejszych
motyli i chrząszczy świata. Występowanie określonych
gatunków owadów uzależnione jest od warunków
klimatycznych i szaty roślinnej, występującej na danym
obszarze. W takim też ujęciu zaprezentowana jest
omawiana kolekcja.

Zdzisław Sowiński – Władysław Strzemiński – fotograficzne reminiscencje
GALERIA DOBREJ SZTUKI
Aleja Najświętszej Maryi Panny 47
Wystawa stała:
Sztuka Polska XIX i XX w.
Grafiki mistrza drzeworytu Stefana Mrożewskiego
w kolekcji Muzeum Częstochowskiego
Wystawy czasowe:
12 maja (sobota)
Otwarcie wystawy „Husaria – broń wschodnia z kolekcji Ryszarda Janiaka, Janusza Piotrowicza i Krzysztofa
Ledwonia” – godz. 13.00
Na wystawie pokazane zostaną pancerze, kolczugi,
zbroje lamelkowe, misiurki, łuki, szable z XVII-XVIII w.,
wywodzące się przede wszystkim ze wschodniego kręgu
kulturowego – Persji, Indii, Turcji. Cechą wyróżniającą
prezentowaną broń jest niezwykle ciekawa ornamentyka, zdobnictwo charakterystyczne dla bogatego stylu
wschodniego. Wystawa przygotowana w oparciu o zbiory
kolekcjonerów prywatnych.
PAWILON WYSTAWOWY W PARKU IM. S. STASZICA
Wystawy czasowe:
„Przyroda jurajska w obiektywie” – wystawa pokonkursowa
„Rozważna i romantyczna” – 50-lecie twórczości
artystycznej Cecylii Szerszeń
ZAGRODA WŁOŚCIAŃSKA
ul. 7 Kamienic 4

Wystawy czasowe:
9 maja (sobota)
Otwarcie wystawy „Retroprzedmioty” – godz. 20.00
Na wystawie pokazane zostaną eksponaty pochodzące
z magazynu Działu Etnografii Muzeum Częstochowskiego
oraz przedmioty codziennego, domowego użytku (takie
jak np. odkurzacz, lokówka, gramofon), udostępnione
Muzeum przez częstochowian. Możliwość animacji
przestrzeni muzealnej, która w zbiorowej świadomości
11 maja (piątek)
funkcjonuje jako nietykalna, jej oswojenie oraz zachęta do
Otwarcie wystawy poplenerowej Huty Częstochowa
zjednoczenia sił w poszukiwaniu i odpowiednim nazwaniu
„Z widokiem na Hutę” – godz. 18.00
„retroprzedmiotów” mają wymiar popularyzatorski,
edukacyjny oraz wspólnotowy. Zgromadzone przedmioty
29 maja (wtorek) 				
datowane są od końca XIX wieku do lat 60., 70. XX wieku.
Gabinet Wybitnych Częstochowian. Melodie miłości
Janusza Gniatkowskiego – godz. 18.00
MUZEUM GÓRNICTWA RUD ŻELAZA
Janusz Gniatkowski to legenda polskiej piosenki.
W PARKU IM. S. STASZICA
Największą popularność osiągnął w latach 50 i 60. XX
wieku. Współpracował z najlepszymi autorami tekstów
Wystawa stała poświęcona historii górnictwa rud
i kompozytorami, z najlepszymi orkiestrami w kraju i za
żelaza
granicą. Gromadził na swoich koncertach, jako jedyny
polski piosenkarz, nawet 150 tys. ludzi, wyprzedzaKAMIENICA MIESZCZAŃSKA, MUZEUM ŻYDÓW
jąc epokę. Ta niezwykła popularność przeszkadzała
CZĘSTOCHOWIAN
ówczesnym władzom i w pierwszej połowie lat 60. został ul. Katedralna 8
odsunięty od mediów, skazany na zapomnienie. Mimo to
do 1991 roku intensywnie koncertował, grając średnio
Wystawa stała:
trzysta koncertów rocznie w kraju i za granicą. Jego naj„Żydzi Częstochowianie”
większe przeboje to: „Apasjonata”, „Kuba”, „Indonezja”,
„Bella Donna”, „Za kilka lat”, „Błękitny kwiat”, „Vaya
REZERWAT ARCHEOLOGICZNY
con Dios”, „Siedem czerwonych róż”, „Chleb twój i mój”.
ul. Łukasińskiego 20
W 2007 roku, w Poraju, został zorganizowany pierwszy
Festiwal Piosenek Janusza Gniatkowskiego, który do dnia Wystawa stała:
dzisiejszego gromadzi tłumy widzów. W 2008 roku poZ mroku dziejów. Kultura łużycka – wystawa archeolowstało również Stowarzyszenie Miłośników Twórczości
giczna. Cmentarzysko kultury łużyckiej in situ.
Janusza Gniatkowskiego „Apasjonata”.
Artysta zmarł 24 lipca 2011 roku w Poraju.
DOM POEZJI, MUZEUM HALINY POŚWIATOWSKIEJ
ul. Jasnogórska 23

www.cgk.czestochowa.pl

Wystawa stała poświęcona życiu i twórczości poetki
Godziny otwarcia Muzeum Częstochowskiego:
wystawy w Ratuszu (Pl. Biegańskiego), Galerii Dobrej Sztuki
(Aleja Najświętszej Maryi Panny 47), Pawilonach Wystawowych
w Parku Staszica, Domu Poezji. Muzeum Haliny Poświatowskiej
(ul. Jasnogórska 23), Kamienicy Mieszczańskiej. Muzeum Żydów
Częstochowian (ul. Katedralna 8)
czynne w okresie zimowym (październik – maj):
wtorek, czwartek, piątek: 9.00-15.30, środa: 11.00-17.30
sobota, niedziela: 11.00-17.00
poniedziałek: nieczynne
Zagrodę Włościańską można zwiedzać po wcześniejszym zgłoszeniu w Pawilonie Wystawowym.
Rezerwat Archeologiczny (ul. Łukasińskiego 20) czynny w okresie
zimowym (październik – maj):
wtorek, czwartek, piątek: 9.00-15.30, środa: 11.00-17.30
sobota, niedziela: 11.00-17.00 – wystawa czynna tylko w każdą
trzecią sobotę i niedzielę miesiąca (26, 27 maja 2018)
poniedziałek: nieczynne

MIEJSKA GALERIA SZTUKI
Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

BEKSIŃSKI. Drugie Muzeum
wystawa stała
malarstwo, rysunek z kolekcji Anny i Piotra Dmochowskich
do 27 maja
Incident IV - Accident
Międzynarodowy Festiwal Sztuki i Muzyki
Sale: Śląska, Poplenerowa, Gobelinowa, Antresola

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

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

REKREACJA
OŚRODEK PROMOCJI KULTURY
„GAUDE MATER”
MIEJSKI OŚRODEK
ul. Dąbrowskiego 1
SPORTU I REKREACJI
od 1 do 16 maja

Jarosław Kweclich – malarstwo, wystawa towarzysząca
poniedziałek – piątek
MFMS „Gaude Mater”
Amatorska Liga Piłki Nożnej sezon 2017/2018
Wszystko na temat rozgrywek można znaleźć na stronie
od 11 do 24 maja
www.mosir.pl
Wystawa „Teatr dla dzieci i z dziećmi” /Galeria
Miejski Stadion Piłkarski „Raków”,
„Słoneczna/
ul. Limanowskiego 83 /godz. 19.45 – 22.00/
Organizator: Teatr nieoczywisty
od 19 maja do 1 czerwca
„WŁOSKIE IMPRESJE” zbiorowa wystawa malarstwa
Współorganizator: ZPAP okręg w Częstochowie
Od 28 maja do 9 czerwca
Wystawy fotografii Bartosza Dominika /Galeria
„Słoneczna/

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 najnowocześniejszych i najciekawszych wystaw
w Polsce.

www.cgk.czestochowa.pl

Oferta odpłatnych zajęć dla Seniorów 60+:
Zajęcia „Gimnastyka w wodzie”
wtorki – godz. 14.00
piątki – godz. 13.00
Zajęcia prowadzone przez instruktorów w dniach
funkcjonowania pływalni
Pływalnia Kryta „Sienkiewicz Częstochowa”,
Aleja Najświętszej Maryi Panny 56 (wejście od ul. Racławickiej),
więcej informacji pod nr. tel. 34 393 00 64
Oferta nieodpłatnych zajęć dla Seniorów 60+:
każdy czwartek
Ćwiczenia ogólnorozwojowe – godz. 9.30 - 10.15
oraz 10.30 – 11.15
Hala „Polonia”, ul. Dekabrystów 43
każdy wtorek
Zajęcia ruchowe na bieżni i w siłowni
godz. 13.00 – 14.30
Miejski Stadion Lekkoatletyczny, ul. Dąbrowskiego 58/64
każda środa
Zajęcia z tenisa stołowego – godz. 10.00 – 11.30
Sala Sportowa „Częstochowianka”, ul. Rejtana 7c
Więcej informacji pod nr tel. 34 372 26 32

MUZEA I GALERIE
Muzeum Jasnogórskie, ul. Kordeckiego 2,
tel. 34 377 77 77
Muzeum Częstochowskie, Aleja Najświętszej Maryi
Panny 45, tel. 34 360 56 31
Galeria Sztuki Odlewniczej im. prof. Wacława
Sakwy, Aleja Armii Krajowej 19, tel. 34 325 07 51
Galeria Ośrodka Promocji Kultury ,,Gaude Mater”,
ul. Dąbrowskiego 1, tel. 34 324 36 38
Planetarium Instytutu Fizyki Akademii im. Jana
Długosza w Częstochowie, Aleja Armii Krajowej
13/15, tel. 782 237 375
Muzeum Produkcji Zapałek, ul. Ogrodowa 68,
tel. 34 324 12 10
Muzeum Historii Kolei, ul. Pułaskiego 100/120,
dworzec PKP Częstochowa Stradom, tel. 502 128 687
Miejska Galeria Sztuki/ Kino ,,Iluzja”,
Aleja Najświętszej Maryi Panny 64, tel. 34 324 55 81
Muzeum Monet i Medali JP II, ul. Jagiellońska 67/71,
tel. 34 365 19 82
Muzeum Wyobraźni Tomasza Sętowskiego,
ul. Oławska 2, tel. 34 366 66 28, 505 410 165
Regionalne Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych
,,Konduktorownia”, ul. Piłsudskiego 34/36,
tel. 601 487 237, 501 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
Ośrodek Kultury Filmowej Kino ,,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. +48/34 323 12 79
Pływalnia Kryta „Sienkiewicz Częstochowa”
Aleja Najświętszej Maryi Panny 56,
tel. +48/34 393 00 64
Miejski Stadion Lekkoatletyczny, ul. Dąbrowskiego
58/64, tel. +48/34 368 36 58
Hala Sportowo-Widowiskowa „Polonia”,
ul. Dekabrystów 43, +48/34 372 07 86
Miejska Ślizgawka, Park 3 Maja 1, tel. 605 475 548
WAŻNE ADRESY, TELEFONY
Urząd Miasta Częstochowy, ul. Śląska 11/13,
tel. +48/34 370 71 00, www.czestochowa.pl
Miejskie Centrum Informacji Turystycznej/
Częstochowska Organizacja Turystyczna, Aleja
Najświętszej Maryi Panny 65, tel. +48/34 368 22 50
Jasnogórskie Centrum Informacji, ul. o. A. Kordeckiego 2, tel. +48/34 365 38 88, www.jasnagora.pl
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Z INNEJ PÓŁKI

KOBIECY KWESTIONARIUSZ
MACIEK POLAK, PROJEKTANT, ILUSTRATOR (PAN TU NIE STAŁ)

Patryk Mogilnicki
„Nie ma się co
obrażać”
Przyznaję się bez
bicia, że bibliofilem nigdy nie byłem,
a „połykanie książek” kojarzyłem zawsze
z którymś z odłamów kuglarstwa. Jest natomiast jeden rodzaj literatury, który potrafi
mnie pochłonąć – książkowe wywiady. Lubię dowiedzieć się, co mają do powiedzenia
ludzie, których znamy z filmów, muzyki czy
dzieł plastycznych. Książką, która wciągnęła
mnie ostatnio, był zbiór rozmów z polskimi
ilustratorami „Nie ma się co obrażać” Patryka
Mogilnickiego. Forma wywiadów jest luźna,
wręcz koleżeńska, ponieważ Patryk również
jest ilustratorem i większość z przepytywanych zna osobiście. Z lektury dowiemy się,
co artystów inspiruje, jak pracują i kim są.
Dodatkowo jest tu na czym oko zawiesić,
ponieważ każdy z ilustratorów przygotował
pakiet prac i swój autoportret.

FILM
Lee Unkrich
„Coco”
Oglądanie filmów
przychodzi mi
dużo łatwiej niż czytanie. „Przerabiam” ich
ostatnio naprawdę dużo, nadrabiam klasykę kina, ale staram się też być na bieżąco
z tym, co jest grane. Oscarowy film animowany Lee Unkricha „Coco” to świetnie opowiedziana historia o rodzinie, przemijaniu
i pasji. Przy okazji, w bardzo malowniczy
sposób ukazuje tradycję związaną
z kultem zmarłych w Meksyku. To wszystko
udekorowane jest mistrzowską animacją
i skoczną muzyką. Filmie potrafi ukłuć, więc
jeżeli jesteś dorosłym, łysym, wydzieranym
typem - tak, jak ja i nie masz ochoty, żeby
ktoś widział, jak uroni Ci się łezka, to lepiej
oglądaj w samotności.

PŁYTA
Flirtini
„Heartbreaks
& promises
vol. 4”
Muzyka towarzyszy mi non stop. Słucham
różnych gatunków, ale jako dzieciak z lat
90. wychowałem się na rapie. Lubię go
jednak zmieszanego z innymi gatunkami - tak jak zrobione jest to chociażby na
„Heartbreaks & promises vol. 4”. Album
miał premierę zaledwie kilka dni temu,
a już jestem pewien, że będzie leciał zapętlony u mnie przez długi czas. Składanka
producencka Flirtini, to z jednej strony
lekkie, taneczne bity Mentosa (znanego
ze składu Rasmentalism), Jedynaka
i zaproszonych przez nich producentów,
a z drugiej świetne wokale m.in.: Tego
typa mesa, Rasa, Dawida Podsiadło,
Klaudii Szafrańskiej czy Rosalie.
Tak brzmi dzisiaj muzyka miasta.

HISTORIA JEDNEJ FOTOGRAFII

Monika
Mamoń-Golonka

Anna Sosna

fot. Marcin Szczygieł

KSIĄŻKA

Edukacja jest jej pasją, nie tylko zawodem. Potwierdzeniem tego są tytuł „Nauczyciela Roku
2011”, przyznawany przez Głos Nauczycielski i Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz „Certyfikat
European Language Label - Europejski Znak Innowacyjności”. Za swój największy sukces uważa
nominację do Nagrody im. Ireny Sendlerowej za naprawianie świata, w 2016 roku.

K

- jak kobieta

Wydaje mi się, że doszłyśmy do momentu,
w którym kobiety mogą być takie, jakie chcą.
Jeśli któraś z nas chce się realizować w domu
– świetnie! Są trendy promujące bycie dobrą
mamą, perfekcyjną panią domu. Dla tych z nas,
które z kolei chcą się realizować zawodowo
- też są takie możliwości. Dodatkowo obyczajowo wreszcie możemy robić dużo więcej.
Oczywiście zauważam pewne ograniczenia
i marzę o tym, aby te granice między mężczyznami i kobietami ostatecznie runęły. Kobiecie
wciąż czegoś nie wypada, kobieta czegoś nie
powinna...

O

Ten kadr
jest początkiem
serii zdjęć z fantastycznej
współpracy.
Cudowni ludzie, natura,
wspaniała atmosfera,
kadry nieoczywiste.
Przez fotografię
pragnę przedstawić
świat takim, jakim
go widzę.
Nie jest idealny,
ale jest mój.

– jak optymizm

Jestem optymistką, tego nauczyło mnie życie.
To jest bardzo ważne, żeby się nie poddawać,
tylko iść do przodu. Cały czas sprawdzać, co
można z siebie wyciągnąć, nawet w trudnej
sytuacji. Każda przeszkoda to dla nas trening.
Osobiście nie wyobrażam sobie, żeby siąść
i płakać, bo coś się stało. Zawsze w takich sytuacjach robię krok do przodu i staram się spojrzeć na to pod innym kątem.

B

– jak Żywa Biblioteka

To fantastyczny projekt. Jego pomysłodawcą
jest Ronni Abergel z Danii. Gdy jego przyjaciel
38
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doświadczył aktu przemocy, wraz z grupą znajomych doszedł do wniosku, że to efekt stereotypów i braku tolerancji, więc postanowili jakoś
zareagować. Wpadli na pomysł organizowania
spotkań z różnymi ludźmi po to, żeby ich poznać - pożyczyć na półgodzinną rozmowę, tak
jak się wypożycza książkę. W „księgozbiorze”
były osoby wyznające różne religie, niepełnosprawne itd. Forma takich spotkań szybko
zaczęła się rozpowszechniać również w innych
krajach. Jest także obecna w Polsce, co więcej,
bijemy rekordy w ilości zorganizowanych żywych bibliotek. Ja też biorę udział w ich organizacji. Ubolewam tylko nad tym, że w Częstochowie organizowanie takich spotkań idzie bardzo
opornie i tak mało osób na nie przychodzi.

I

– jak Islandia

Trafiłam do tego kraju służbowo. Niestety
nie mogłam wtedy zwiedzić Islandii wzdłuż
i wszerz. Zobaczyłam mały kawałeczek, ale
to wystarczyło, żebym się zakochała. Byłam
w Reykyawiku zimą. To miasto, pomimo niesprzyjającej pory roku, miało tyle uroku. Również Islandczycy są wyjątkowi. Pilnują swojej
prywatności i żyją w rytmie slow life: nie spieszy im się, w rozmowach nie skarżą się, nie marudzą.

E

– jak edukacja

To całe moje życie, spędziłam w niej 18 lat.
Uczyłam dorosłych, a teraz uczę maluchy. Jeśli

ktoś chce zobaczyć jak wygląda życie, niech
zajrzy do szkoły. Dzięki edukacji poznaję stale
nowe rzeczy i muszę się rozwijać. Praca w edukacji wymaga ogromnej cierpliwości i taktu.

T

– jak turystyka

I tu pojawia się pewien problem. Bardzo lubię, kiedy docieram już do jakiegoś miejsca
i mogę po nim chodzić i zwiedzać. Dodatkowo
uwielbiam planowanie, w pakowaniu jestem
fantastyczna. Natomiast bardzo nie lubię tego
etapu, kiedy trzeba się przemieścić z punktu
A do punktu B. Podczas podróży robię dużo
zdjęć i zbieram pieczątki. Okazuje się, że w Polsce bardzo łatwo je zdobyć, a za granicą już
nie. Kiedy prosiłam o nie w Londynie, nikt nie
wiedział, o co mi chodzi. Za to mam pieczątki
z Nowego Yorku.

A

– jak Anna

Jestem bardzo różna, zmieniam się z upływem
lat. Niektóre rzeczy są trwałe, takie jak waleczność i silne poczucie sprawiedliwości społecznej. Kiedyś byłam bardziej otwarta, szukałam
więcej rozrywek w życiu, teraz uspokoiłam się,
wolę ciszę i spokój. Najlepiej wtedy wypoczywam. Żeby się dobrze czuć, już nie potrzebuję
ludzi, sama ze sobą czuję się dobrze.
wysłuchała i spisała Magda Fijołek
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PONAD 120 IMPREZ
OD MAJA DO SIERPNIA

