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Na Wyczerpach-Aniołowie, przy ul. Fertnera,
powstanie skatepark o nieregularnym kształcie i wymiarach 23 na 13 m. Obiekt będzie podzielony na 6 sekcji zawierających różne urządzenia jezdne – ich wymiary i kształt przyjęto
według zasad ergonomii oraz zasad obowiązujących przy uprawianiu skateboardingu na
niezadaszonych terenach. Ze skateparku będą
mogli korzystać amatorzy jazdy na rolkach,
deskorolkach, hulajnogach oraz rowerach
BMX. Całość prac przy jego budowie powinna
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zakończyć się do końca września tego roku.
Na terenie zieleńca przy alei Kościuszki 13
powstanie plac wyposażony w urządzenia do
ćwiczeń parkour i streetworkout. Znajdująca
się tam obecnie zieleń zostanie uporządkowana. Ułożone zostaną nowe nawierzchnie
– brukowana (z kostki) oraz bezpieczna (z płytek gumowych EPDM). Oprócz urządzeń do
ćwiczeń i gier, na placu zamontowana będzie
mała architektura – stojaki na rowery, ławki,
kosze na śmieci, trejaże – czyli znane choćby
z niektórych ogrodów konstrukcje składające się z szeregu słupków połączonych u góry
belką – oraz tablica informacyjna. Teren wokół
placu będzie wyrównany i oczyszczony, nasadzona zostanie nowa zieleń, a trawniki – odtworzone. Wśród urządzeń do ćwiczeń na placu przy alei Kościuszki znajdą się m.in. słupy
pionowe, drążki, drabinki, koła gimnastyczne,
lina do wspinania czy dance pole – pionowa
rura do tańca i ćwiczeń gimnastycznych. Na
chętnych będzie czekał też stół do gry w piłka-

MINI PARK NA RAKOWIE
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Na Wyczerpach-Aniołowie już jesienią tego
roku powstanie skatepark dla rolkarzy,
amatorów deskorolek czy akrobacji na rowerach BMX. Coraz popularniejszy wśród
młodzieży parkour oraz tzw. streetworkout będzie można uprawiać na placu przy
alei Kościuszki, a dwa kolejne place rekreacji pojawią się przy ulicach Warszawskiej
i Kuncewiczowej.

www.cgk.czestochowa.pl

Przy ul. Żareckiej 42 można już
korzystać z pierwszego w mieście parku kieszonkowego. Inwestycja powstała z inicjatywy
rady lokatorów dzielnicy Raków
i dzięki wsparciu finansowemu
Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej „TBS”. Mini park wpisuje
się w program „Zielona Częstochowa”.
Parki kieszonkowe – inaczej anekwww.cgk.czestochowa.pl

sy zielone lub mini parki – to
niewielkich rozmiarów miejsca
odpoczynku dla mieszkańców
dużych miast. Ich rozmiar sięgać
może maksymalnie 5 tys. m2. Takie zieleńce często tworzone są
na pojedynczej, małej, niezabudowanej parceli lub na niewielkim
fragmencie gruntu o nieregularnym kształcie między działkami
budowlanymi. To wszystko spra-

rzyki na wolnym powietrzu oraz stolik do gry
w szachy i „chińczyka”, z siedziskami.
Przy ul. Warszawskiej 142 – przy Zespole Szkół
im. Jana Kochanowskiego – powstanie plac
rekreacji ruchowej. Inwestycja zacznie się od
robót rozbiórkowych – usunięcia istniejących
piłkochwytów, nawierzchni ziemnego kortu
tenisowego, a także fragmentów nawierzchni z płytek betonowych. Po zakończeniu robót
ziemnych, ułożony będzie chodnik z kostki betonowej. Zamontowane zostaną urządzenia
siłowni terenowej, elementy małej architektury
oraz ogrodzenie panelowe. Przyległy teren zostanie oczyszczony i wyrównany; odtworzone
będą także trawniki.
Plac rekreacji pojawi się też przy ul. Kuncewiczowej 9. Staną tam urządzenia do zabawy
i ćwiczeń dla dzieci i dorosłych oraz elementy
małej architektury; powstaną nowe, brukowane oraz bezpieczne nawierzchnie. Przylegający
teren zostanie wyrównany i oczyszczony; zieleń będzie zagospodarowana i uzupełniona.

wia, że mini parki stają się swoistą
enklawą w zwartej zabudowie.
Pierwszy park kieszonkowy w Częstochowie uroczyście otworzył
prezydent Częstochowy Krzysztof
Matyjaszczyk wraz z przedstawicielami ZGM TBS.
Wkrótce będzie więcej zieleni m.in.
na placu Biegańskiego, ale chcemy,
by w różnych częściach miasta i różnych dzielnicach powstawały takie
zielone aneksy. Cieszę się, że pierwszy w mieście park kieszonkowy
powstał właśnie w dzielnicy Raków,

z którą czuję się osobiście bardzo
związany. To cenne, że takie „zielone” przedsięwzięcia udaje się realizować wspólnym wysiłkiem lokatorów
oraz administratora lokali komunalnych - powiedział prezydent.
W ramach tej inwestycji zasadzono 15 drzew – w tym graby,
klony i brzozy, a także krzewy. Do
dyspozycji mieszkańców jest także 7 ławek, stół do gry w szachy,
huśtawka oraz piaskownica. Teren
wyłożono kostką brukową.
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PYTAMY PREZYDENTA

Staliśmy się miastem uniwersyteckim – Akademia im. Jana Długosza
zmieniła się z początkiem czerwca w Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy. Można więc powiedzieć, że rozwój Częstochowy jako miasta
przemysłowo-akademickiego, który jest naszym celem, w kolejnym
punkcie właśnie się realizuje. Mamy strefy ekonomiczne, wiele nowych
inwestycji, wzrastającą liczbę firm w mieście, rozwijającą się Politechnikę.
Teraz naukowy awans „zalicza” AJD.
Trzeba pogratulować obecnym i byłym władzom uczelni, a także całej
akademickiej społeczności. Akademia spełniła wymogi, zdobywając
nowe uprawnienia do nadawania doktoratów, ale także inwestując
w kadrę i modernizując bazę naukowo-dydaktyczną.
Miasto ma w tym udział. W ramach programu ,,Akademicka Częstochowa” dotowaliśmy remonty, doposażenie sal i laboratoriów, promowaliśmy rekrutację studentów. Powstała nowa droga do nowych budynków
uczelni. Poprawiamy jakość studiowania – choćby poprzez budowę nowych ścieżek rowerowych czy kolejne imprezy kulturalne dedykowane
młodym. Poza tym samorząd od wielu lat postulował o częstochowski
uniwersytet, który miastu należał się z wielu względów…
Utworzenie uniwersytetu to potwierdzenie naszych aspiracji bycia regionalnym liderem. To nowy impuls do rozwoju. To także zachęta dla
młodych ludzi i młodych naukowców – nie tylko z Częstochowy i okolic, żeby studiowali lub rozwijali swoje kariery naukowe właśnie tutaj.

fot. Łukasz Stacherczak

...O UNIWERSYTET
W CZĘSTOCHOWIE

Uniwersytet to większy prestiż i możliwość szerszych kontaktów z renomowanymi ośrodkami akademickimi. To również atut dla rosnącej częstochowskiej gospodarki oraz instytucji publicznych, liczących na coraz
lepiej wykształcone, przygotowane kadry.
Miejmy więc nadzieję, że marka uniwersytecka, będzie od teraz już na
stałe kojarzona z Częstochową, bez względu na planowane bądź możliwe w przyszłości zmiany w przepisach o szkolnictwie wyższym.
Miasto wspierało i nadal chce wspierać uczelnię. Już teraz w ramach
„Akademickiej Częstochowy” przekazujemy na promocję Uniwersytetu
Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza - 30 tys. zł.
„Akademicka Częstochowa” to także moje coroczne spotkania z uczniami
końcowych klas częstochowskich szkół średnich. Ostatnio sporo się ich
odbyło. Świetnie zdaję sobie sprawę, że ilu młodych ludzi, tyle rozmaitych
planów na życie, marzeń i aspiracji. Szanując to, zawsze ich zachęcam, aby
zastanowili się nad możliwością dalszej edukacji właśnie tutaj. Będę do
tego namawiał konsekwentnie – nie tylko w myśl zasady: ,,cudze chwalicie, swego nie znacie”. Wierzę, że studia w Częstochowie to - dla wielu osób
– naprawdę coraz lepsza inwestycja we własną przyszłość.
Pozdrawiam serdecznie
Krzysztof Matyjaszczyk
Prezydent Miasta Częstochowy

CZĘSTOCHOWA WYSOKO W FINANSOWYM RANKINGU
Racjonalne zarządzanie finansami przyniosło Częstochowie 10.
lokatę wśród 66 miast na prawach powiatu w rankingu finansowym samorządów, który na IV
Europejski Kongres Samorządów
przygotowali eksperci z krakowskich uczelni i Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Krakowie.
Autorzy zestawienia ocenili zarządzanie finansami w jednostkach samorządu terytorialnego
różnego typu, bazując na danych
z 2016 roku. Ranking obejmował
5 kategorii – gminy wiejskie, miejsko-wiejskie, miejskie, miasta na
prawach powiatu oraz powiaty
ziemskie. Do badania wybrano te
wskaźniki, które są najczęściej wymieniane i mają zasadnicze znaczenie. Zbadano więc m.in.: udział
dochodów własnych jednostki
04
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w jej dochodach ogółem (im jest
on wyższy, tym samorząd ma
większą swobodę w wydatkowaniu środków według własnych potrzeb, w mniejszym stopniu zależąc

stycyjne. Poza tym rozpatrywano
udział wydatków inwestycyjnych
w wydatkach ogółem (co jest
miarą rozwoju jednostki samorządowej), jak również obciążenie

od wsparcia z budżetu państwa)
czy relację nadwyżki operacyjnej (a więc dochodów bieżących
przewyższających wydatki), do dochodów ogółem. Taką nadwyżkę
można wydać m.in. na cele inwe-

wydatków bieżących wydatkami
na wynagrodzenia i pochodne
od wynagrodzeń, udział środków
z Unii Europejskiej w wydatkach
ogółem bez poręczeń (im większy wolumen tych środków, tym

większe możliwości rozwojowe),
relację zobowiązań do dochodów
ogółem oraz udział podatku dochodowego od osób fizycznych
w dochodach bieżących.
Biorąc pod uwagę powyższe kryteria i przyjętą metodologię, Częstochowa uplasowała się na wysokim 10. miejscu wśród 66 miast
na prawach powiatu. W pierwszej
dziesiątce rankingu znalazły się
także kolejno: Gliwice, Poznań,
Bielsko-Biała, Warszawa, Gdańsk,
Sopot, Wrocław, Katowice i Tychy.
W tym zestawieniu nasze miasto
wyprzedziło więc m.in. Kraków,
Szczecin, Łódź, Gdynię, Białystok
czy Rzeszów.
Ranking został opracowany przez
ekspertów z krakowskiej Regionalnej Izby Obrachunkowej, Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
www.cgk.czestochowa.pl

„Pieszy zawsze pierwszy” to hasło przewodnie miejskiej akcji
promującej poszanowanie dla
wspólnej przestrzeni w miejscach, gdzie mogą poruszać się
zarówno piesi, jak i rowerzyści.
Symbolem akcji są banery, które
zawisły w częstochowskiej alei
Najświętszej Maryi Panny. Akcję
wspiera policja i środowisko rowerzystów.
Aleja Najświętszej Maryi Panny
to miejsce szczególne, w sezonie
równie chętnie odwiedzane przez
spacerowiczów, jak i rowerzystów,
którzy – o czym kilka lat temu zdecydowali częstochowianie w czasie
konsultacji społecznych – mogą korzystać także ze środkowego pasa
alei, będącego ciągiem pieszo-rowerowym. Oczywiście w takich

miejscach, nie tylko w obrębie alei,
obowiązują pewne zasady, zgodnie
z którymi piesi powinni być grupą
uprzywilejowaną: mającą pierwszeństwo.
Do tych zasad zdecydowana większość rowerzystów oczywiście się
stosuje, ale zdarzają się sytuacje,
w których użytkownicy jednośladów nie zachowują ostrożności, nie
przewidują sytuacji na drodze lub
jeżdżą wśród pieszych po prostu
zbyt szybko.
Rowerów jest w mieście coraz więcej,
rośnie też długość dedykowanych rowerzystom dróg, których jest już ok.
80 km. To cieszy, ale trzeba pamiętać
o poszanowaniu wspólnej przestrzeni tam, gdzie drogę dzielą piesi i cykliści – mówi prezydent Krzysztof
Matyjaszczyk. - Dlatego postanowiliśmy – we współpracy z policją

NAGRODY DLA TWÓRCÓW
I PROMOTORÓW KULTURY
Wydział Kultury, Promocji i Sportu Urzędu Miasta Częstochowy przypomina, że trwa nabór wniosków do kolejnej
edycji Nagród Miasta Częstochowy w dziedzinie kultury.
Propozycje kandydatów do nagrody za rok 2018
mogą składać: instytucje kultury, szkoły artystyczne, związki i stowarzyszenia twórcze, inne organizacje i stowarzyszenia oraz osoby fizyczne.
Pisemne wnioski zawierające: dane osobowe kandydata
do nagrody, dane o dorobku twórczym lub artystycznym,
wskazanie, za jakie osiągnięcie nagroda ma być przyznana oraz uzasadnienie wyboru kandydatury składać należy
w Kancelarii Urzędu Miasta pok. 3, ul. Śląska 11/13, w terminie do 30 czerwca br.
Nagrody Miasta Częstochowy przyznawane są raz w roku
za szczególne osiągnięcia w twórczości, promocji i ochronie kultury w następujących dziedzinach: literatura i historia, muzyka i taniec, sztuki plastyczne, teatr i film, ochrona
i promocja kultury. Nagrody mogą być przyznane na podstawie oceny całokształtu działalności lub za osiągnięcie
o istotnym znaczeniu. Nagroda za całokształt działalności
może być przyznana tej samej osobie tylko jeden raz.
Szczegółowe informacje w sprawie nagród oraz druki
wniosków dostępne są na stronie internetowej Urzędu
Miasta Częstochowy .

www.cgk.czestochowa.pl

i przy wsparciu samych rowerzystów
– z pomocą hasła „Pieszy zawsze
pierwszy” - promować respektowanie praw pieszych, aby w alejowej
przestrzeni wszyscy mogli czuć się
bezpiecznie i komfortowo.
Przedstawicielki Komendy Miejskiej Policji - Sabina Chyra-Giereś
z wydziału Ruchu Drogowego KMP
oraz oficer prasowy KMP Marta
Ladowska - podkreślają, że celem
akcji nie jest zniechęcanie do korzystania z rowerów w mieście, ale
uświadomienie konieczności stosowania się do zasad bezpiecznej
jazdy, nie tylko w ruchu ulicznym
czy na ścieżkach rowerowych, ale
także na ciągach pieszo-rowerowych. Tej ostrożności nigdy dosyć,
o czym świadczą policyjne statystyki: w ubiegłym roku doszło w Częstochowie do ok. 100 notowanych

przez policję zdarzeń drogowych
z udziałem rowerzystów. Policja ma
nadzieję, że w tym roku będzie ich
znacząco mniej.
Nieprzypadkowo inicjatorem akcji
jest Łukasz Kot - społeczny konsultant ds. komunikacji rowerowej,
którego zadaniem jest także dbałość o prawa i interesy pieszych.
Ideę popiera także środowisko rowerzystów.
Symbolami akcji i apelu kierowanego do rowerzystów są banery
„Pieszy zawsze pierwszy”, które
pojawiły się w III Alei. Akcja wpisuje
się w program „Kierunek Przyjazna
Częstochowa”, w ramach którego
miasto m.in. zachęca i tworzy warunki do różnych form aktywności,
ale… oczywiście aktywności bezpiecznej.

TARGI PRACY
W maju, w Częstochowskim Parku
Przemysłowo-Technologicznym odbyły się targi dla osób poszukujących,
bądź chcących zmienić swoją pracę.
Częstochowski Powiatowy Urząd Pracy zorganizował imprezę po raz jedenasty.
Podczas targów około 70 wystawców
przedstawiło dwa tysiące ofert pracy
– zarówno na rynku krajowym, jak i zagranicznym. Wydarzenie przyciągnęło
kilkuset odwiedzających.
Chcemy, by na naszym rynku było jak
najwięcej dobrych ofert pracy, gwarantujących zatrudnienie na umowę o pracę,
czy pensję w wysokości przynajmniej 150
procent minimalnego wynagrodzenia.
Między innymi w tym celu miasto realizuje program Teraz Lepsza Praca, w ramach
którego oferujemy pracodawcom przede
wszystkim ulgi podatkowe – mówił podczas otwarcia targów prezydent Krzysztof Matyjaszczyk.
Wśród wystawców, którzy prezentowali oferty zatrudnienia, były liczne
instytucje rynku pracy, agencje pracy

tymczasowej oraz działające na terenie miasta przedsiębiorstwa, m.in.:
ZF Group, Auchan Polska, CSF Poland,
Wigolen, x-com, Odlewnia Żeliwa Wulkan S.A, Polontex S.A., Leroy Merlin, czy
Press Glass S.A. Zawody, których przedstawiciele byli najbardziej poszukiwani
to m.in.: operatorzy wózków widłowych, pracownicy linii produkcyjnych,
magazynierzy, budowlańcy, ślusarze,
sprzedawcy i kasjerzy, pakowacze czy
doradcy klienta. Oprócz samych propozycji konkretnego zatrudnienia, odwiedzający mogli skorzystać z warsztatów
i spotkań z doradcami zawodowymi
z Powiatowego Urzędu Pracy, Ochotniczych Hufców Pracy, Agencji Rozwoju
Regionalnego w Częstochowie czy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
Organizatorem tegorocznych targów
był Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie we współpracy z Ochotniczymi
Hufcami Pracy - Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Częstochowie, Agencją
Rozwoju Regionalnego w Częstochowie oraz Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Katowicach.
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SPOŁECZNE

2 czerwca, w godz. 10.00 -15.00, na Placu Biegańskiego stanie specjalistyczny ambulans do poboru krwi, obsługiwany przez Regionalne Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Poprzez tę
akcję kierowcy jednośladów, będący znacznie
bardziej narażeni na ciężkie urazy w wypadkach
komunikacyjnych, chcą podkreślić, jak cennym
darem człowieka dla człowieka jest krew. Propagowania idei honorowego krwiodawstwa
i współpraca z Polskim Czerwonym Krzyżem,
to misja która przyświeca klubom zrzeszonym
w Kongresie Polskich Klubów Motocyklowych.
Równocześnie tego dnia na placu przed Ratuszem zostanie ustawiona scena, z której
prowadzone będą różnego rodzaju animacje,
szczególnie dla dzieci - w końcu to weekend

najbliższy Dniu Dziecka. Na wszystkich chętnych będą czekać konkursy plastyczne, pokazy
taneczne połączone z nauką tańca, pokazy walk
mieczami japońskimi, grupowe zajęcia fitness,
pokaz ratownictwa medycznego itd. Dodatkowo przeprowadzona zostanie aukcja darów od
sponsorów i znanych osób, z której dochód zostanie przeznaczony dla Domu dla Dzieci Sosenka w Częstochowie. Z kolei muzyczne przeżycia
zapewnią koncerty takich zespoły jak Chłopcy
z Placu Broni, 7A Blues, Bonanza, Menhor i Styxx.
Częstochowskie Towarzystwo Motocyklowe
Jura Riders zaprasza wszystkich, by pojawić się
2 czerwca - między godziną 10.00 a 21.30 - na
Placu Biegańskiego, oddać krew i wziąć udział we
wspólnej zabawie.

W CZĘSTOCHOWIE TRWAJĄ KONSULTACJE SPOŁECZNE DOTYCZĄCE:
•

Możliwości wyboru sposobów ochrony przed skutkami ugryzień kleszczy.
Mieszkańcy mogą wyrażać opinie i zdecydować, co będzie bardziej
pomocne – bezpłatne szczepienia przeciwko odkleszczowemu zapaleniu mózgu czy możliwość skorzystania z bezpłatnych badań
umożliwiających wczesne wykrycie boreliozy.

•

Użytkowania fajerwerków podczas miejskich imprez i uroczystości.
Mieszkańcy mogą wyrazić swoje opinie w tym temacie, wypełniając formularz ankiety oraz biorąc udział w spotkaniu konsultacyjnym, które odbędzie się we wtorek 5 czerwca br. o godz. 17.00 w sali
sesyjnej Urzędu Miasta Częstochowy. W spotkaniu wezmą udział
również przedstawiciele Władz Miasta, eksperci, członkowie organizacji pozarządowych i pracownicy Urzędu Miasta.

WEŹ UDZIAŁ W ANKIETACH: www.konsultacje.czestochowa.pl

fot. Marcin Szczygieł

Częstochowskie Towarzystwo Motocyklowe Jura
Riders, w sobotę 2 czerwca,
organizuje jubileuszową
X edycję akcji Motoserce. Jej
głównym celem jest zebranie
jak największej ilości krwi od
honorowych dawców,
z przeznaczeniem głównie
na leczenie dzieci.

SPORT

To już nie będzie zwykłe uliczne
granie w kosza. To będzie jeden
z czterech turniejów eliminacyjnych Bosch Grand Prix Polski 2018
w koszykówce 3x3. 8 i 9 czerwca
zespoły kobiet i mężczyzn będą
rywalizowały na Placu Biegańskiego nie tylko o nagrody finansowe,
ale przede wszystkim o awans do
sierpniowych półfinałów, skąd droga
wiedzie prosto do decydującej, sierpniowej rozgrywki w Kołobrzegu.
Koszykówka 3x3 swój rodowód czerpie oczywiście ze wspomnianego grania ulicznego,
zwanego z angielskiego streetballem. Ale streetball w ostatnich latach tak mocno okrzepł,

Z ULICY
PROSTO NA...
IGRZYSKA
że wywalczył sobie miejsce w rodzinie olimpijskiej. Jego debiut nastąpi podczas igrzysk
w 2020 roku, co w praktyce oznacza potężny
wzrost zainteresowania nową/starą dyscypliną. Turnieje eliminacyjne cyklu Bosch Grand
Prix Polski 2018 są równolegle turniejami eliminacyjnymi cyklu 3x3 Central Europe Tour
z finałem w Pradze, w których będzie można
zdobywać punkty do rankingu światowego.
To dla nas olbrzymie wyróżnienie, że jedne z zawodów eliminacyjnych trafiły do Częstochowy.
Trzy pozostałe odbędą się w Łodzi, Rzeszowie
i Wrocławiu, czyli dużych aglomeracjach miejskich, w których zlokalizowane są zakłady firmy
Bosch – wyjaśnia Adam Stępniak, wiceprezes
zarządu Środowiskowego Klubu AZS w Częstochowie, głównego organizatora imprezy.
Z racji dużego zainteresowania turniejem

kwalifikacyjnym w Częstochowie można się
spodziewać niemałych emocji sportowych.
W zmaganiach panów do walki zostaną dopuszczone maksymalnie 32 zespoły. Awans do
kolejnego etapu, zarówno w gronie pań, jak
i panów, wywalczą po dwie najlepsze ekipy.
Oprócz koszykarskich bojów w ramach Grand
Prix odbędzie się szereg imprez towarzyszących, w tym konkursy i zabawy dla najmłodszych sympatyków basketu. Planowany jest
też turniej dla koszykarskich mastersów, czyli
graczy powyżej 40 roku życia.
Wszelkie informacje na temat tegorocznego cyklu rozgrywek Bosch Grand Prix Polski można znaleźć na stronie internetowej:
www.streetballpolska.pl.
Andrzej Zaguła

CHCĄ „WYBIEGAĆ ŻYCIE!”
Już 3 czerwca odbędzie się druga
edycja biegu charytatywnego,
a właściwie biegów charytatywnych organizowanych pod hasłem
„Wybiegaj życie !”.
Impreza zapoczątkowana przed rokiem przez
Martynę Wiśniewską, przedstawicielkę Studenckiego Naukowego Koła Terapeutów
działającego przy Wydziale Pedagogicznym
Akademii im. Jana Długosza (od niedawna
Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym
im. Jana Długosza), wspiera dzieci będące pod
troskliwą opieką Stowarzyszenia Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej z ul. Krakowskiej
45A. W tym roku imprezie biegowej ze startem
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i metą przy amfiteatrze na Promenadzie im.
Czesława Niemena będą patronowali: Prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk
i Rektor nowo powołanego Uniwersytetu
prof. dr hab. Anna Wypych-Gawrońska.
Start zawodów wyznaczono dokładnie na
godz. godz. 11.30, gdy na trasę na dystansie
400 m wybiegną najmłodsi. Pół godziny później w szranki rywalizacji staną dorośli biegacze
na trzech kolejnych dystansach – 1, 5 i 10 kilometrów.
Dystans kilometra będzie można nie tylko przebiec, ale również przejść w ramach zwykłego
spaceru – podpowiada nam Bartosz Kąkol, który w tym roku wspiera w działaniach organizacyjnych wspomnianą Martynę Wiśniewską. –
Mocno liczymy, że to zachęci do wzięcia udziału

w naszym przedsięwzięciu całe rodziny.
By zostać uczestnikiem biegu, wystarczy wejść na stronę internetową imprezy
(www.wybiegajzycie.pl), wypełnić formularz
zgłoszeniowy i uiścić opłatę startową w formie
darowizny w wysokości minimum 30 zł. Należy
też uzupełnić i zabrać ze sobą zaświadczenie
biegacza (dostępne na stronie internetowej),
a w dniu zawodów odebrać pakiet startowy.
Przed rokiem na rzecz naszego hospicjum udało
się nam uzbierać prawie 7 tysięcy złotych. W tym
roku mamy zamiar zgromadzić znacznie większą sumę. Liczymy na dużą frekwencję miłośników tej formy aktywności ruchowej i naszych niezawodnych partnerów – dodaje Bartosz Kąkol.
az
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Tradycyjnie czerwiec to
miesiąc w którym akcja
„Aleje – tu się dzieje!”
rozkręca się na dobre.
Ciepła aura i perspektywa zbliżającego się
lata sprawiają, że mamy
coraz większy apetyt
na kulturę, chętniej wybieramy się na plenerowe koncerty, spektakle
i spotkania autorskie.
Dlatego centrum naszego miasta zmienia się
w tym okresie w małe
centrum kultury. Poniżej
prezentujemy kilka wybranych pomysłów na
czerwcowe popołudnia.
Pełen program „Aleje
– tu się dzieje!” można
znaleźć w naszym kalendarium.

fot. Karol Kolba

CZERWCOWY APETYT
Teatr Terminus A Quo

Również literacki czerwiec w Alejach będzie
miał w tym roku bardzo mocną obsadę. Na
początek pojawi się Klementyna Suchanow (4.06) autorka bestsellerowej pozycji
„Gombrowicz, ja geniusz”. Ta dwutomowa
biografia uznawana jest przez krytyków za
najpełniejsze i najciekawsze opracowanie
twórczości i życia autora „Trans-Atlantyku”.
W Odwachu gościć będzie także laureat zeszłorocznej nagrody NIKE Cezary Łazarewicz (11.06). W tym roku ukazały się na rynku już jego dwie nowe książki reporterskie:
„1968” (napisana wspólnie z Ewą Winnicką)
oraz „Koronkowa robota. Sprawa Gorgonowej”. Z kolei na spotkaniu z Anną Dziewit-Meller (18.06) widownię z pewnością zapełnią przede wszystkim panie - zarówno te

Fani teatru z pewnością ucieszą się z plenerowej odsłony spektaklu „Pierwszy raz”
(13.06). Przedstawienie to od prawie dziesięciu lat znajduje się w repertuarze Teatru
im. Adama Mickiewicza i cieszy się niesłabnącą popularnością. To komedia o uteatralizowanej miłości i erotycznej inicjacji mieszkańców miejskiego blokowiska, oparta na
ostrej przepychance międzypłciowej. Z kolei
w ramach cyklu „Alternatywa między ścianami”, na Placu Biegańskiego, będzie można
zobaczyć dwa monodramy. Eliasz Gramont
z teatru TERMINUS A QUO (20.06) pokaże
spektakl oparty na powieści peruwiańskiego
pisarza Jaime Bayly „Noc jest dziewicą”, a Mateusz Nowak (27.06) przyjedzie z Lublina
z przedstawieniem „Żertwa”, nawiązującym Anna Dziewit - Meller
do epoki stalinowskich więzień w Polsce.

Gromee

Bedoes
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Solar

Beteo

8 i 9 czerwca - w ramach akcji propagującej odtworzenie Województwa Częstochowskiego - odbędzie się druga edycja
święta częstochowskiej młodzieży, czyli
festiwal Summer Chill. W Parku Lisiniec
czekają nas dwa dni muzycznej zabawy,
ale też szereg atrakcji towarzyszących:
konkursy, wspólne oglądanie filmów pod
gołym niebem oraz coś dla miłośników
dobrego jedzenia.
www.cgk.czestochowa.pl

NA KULTURĘ
starsze jak i młodsze. Autorka „Disko” i „Góry
Tajget” dała się ostatnio poznać jako twórczyni niezwykłych książek dla młodszych
czytelników i czytelniczek „Damy, dziewuchy, dziewczyny”. Dlatego spotkanie będzie
doskonałą okazją do rozmowy o rocznicy
przyznania kobietom praw wyborczych, społecznych rolach płciowych i o tym, czy pisarki
powinny być jeszcze głośniejsze.
W tym miesiącu powraca również cykl spotkań historycznych. Rozpocznie się on od
rozmowy z Joanną Onyszkiewicz (12.06),
czyli wnuczką Józefa Piłsudskiego i córką
Jadwigi Piłsudskiej-Jaraczewskiej. Tematem
będzie postać Marszałka, jego żony i córek;
historia działalności Joanny Onyszkiewicz
w „Solidarności”, życie Bronisława Piłsudskiego, czyli starszego brata Marszałka oraz powstające obecnie Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku.
W czerwcu dużo atrakcji czeka na miłośników sztuk wizualnych. Najmłodsi pasjonaci
będą mieli okazję wziąć udział w warsztatach plastycznych prowadzonych przez
Olę Niepsuj (5.06). Ta jedna z najzdolniejszych polskich ilustratorek i graficzek ma
na koncie szereg prestiżowych wystaw,
a jej prace można znaleźć w wielu polskich

Festiwal zadebiutował w zeszłym roku
i okazał się sporym sukcesem. Dlatego organizatorzy - Młodzieżowa Rada Miasta we
współpracy z częstochowskimi organizacjami
pozarządowymi, Urzędem Miasta, oraz samorządami uczniowskimi częstochowskich szkół
- postanowili pójść za ciosem i przygotować
drugą edycję imprezy z jeszcze większym rozmachem.
Pierwszy dzień to przede wszystkim koncerty. Główną gwiazdą będzie DJ Gromee, czyli
reprezentant Polski podczas tegorocznego
konkursu Eurowizji, znany z takich piosenek,
jak „Light Me Up”, czy „Without You”. Artysta,
dzięki wydanemu w 2017 roku singlowi „Follow You”, znalazł się na liście Top15 utworów
najczęściej odtwarzanych w stacjach radiowych oraz w setce najchętniej granych utworów w Europie. Na Summer Chill będzie można go posłuchać 8 czerwca o godz. 21.00.
Wcześniej zagrają częstochowscy muzycy
(m.in. zespoły The White Tea oraz Sołtys),
a od godz. 19.00 scena należeć będzie do
niezwykle popularnych reprezentantów hip-hopu. Wystąpią Beteo, Bedoes i Solar z ekipy
SB Maffija Label. Beteo zasłynął takimi kawww.cgk.czestochowa.pl

Ola Niepsuj

Lokalni artyści, na przygotowanych przez
siebie stoiskach, będą prezentować i sprzedawać swoją twórczość, a spacerowicze
będą mieli szansę wziąć udział w warsztatach i pokazach artystycznych.
Oczywiście podczas „Aleje – tu się dzieje!”
nie może zabraknąć muzyki. Do świata pieśni żeglarskiej zaproszą nas Henryk ‘SZKOT’
Czekał (1.06) i Marcin Magdziar (29.06),
a bluesową ucztę przygotuje częstochowski

i zagranicznych książkach i magazynach. Fani
pięknych zdjęć nie powinni natomiast przegapić spotkania z Robertem Laską (26.06),
mistrzem fotografii portretowej. Udało mu
się złapać w kadr między innymi Wojciecha
Smażowskiego, Nergala, Etgara Kereta, Wojciecha Waglewskiego, Krzesimira Dębskiego,
Kazika Staszewskiego czy Liroya. Wszystkie
jego prace są niezwykle charakterystyczne Maurizio Nicolini
i wiele z nich wpisało się na dobre w ikonosskład Breakmaszyna (28.06). Dodatkowo,
ferę polskiej kultury popularnej. Z kolei Miejw ramach Muzycznego Punktu Spotkań Jaska Galeria Sztuki zaprasza do dalszego korosława Woszczyny, wystąpi Maurizio Nicolektywnego tworzenia instalacji artystycznej
lini (21.06), który zaśpiewa i zagra dobrze
z grupą Setis Group (3, 10 i 17.06) oraz na
nam znane przeboje Festiwalu Piosenki Włoakcję „Sztuka dla każdego” (30.06-01.07).
skiej San Remo.
W jej ramach, na przełomie czerwca i lipca, III
af
Aleja zmieni się w przestrzeń targów sztuki.

wałkami, jak „Love Show”, czy „Nie wiesz nic”,
Bedoes znany jest z utworów „Gang, gang,
gang”, czy „Biały i młody”, a Solar to twórca
akcji „Hot 16 Challenge”, która skupiła ponad
200 raperów, a hasztag #Hot16Challenge był
jednym z najpopularniejszych hasztagów
w social mediach. Warto tu podkreślić, że wykonawców, którzy wystąpią w czasie Summer
Chill 2018 wybierała sama częstochowska
młodzież.
9 czerwca muzyka stanie się tłem dla pozostałych atrakcji, często ściśle nawiązujących
do „chilloutowego” charakteru imprezy. Będą
zatem m.in.: park adrenaliny, bitwa na balony
z wodą, automaty do gier, rodeo, tory przeszkód, czy wspólne oglądanie filmów na leżakach. Wszyscy chętni będą mogli skorzystać
ze strefy food trucków, w której tym razem
rządzić będą kuchnie: tajska, meksykańska,
amerykańska i francuska.
Impreza ma charakter otwarty i jest niebiletowana. Wszystko po to, aby jak najwięcej
częstochowian mogło w niej uczestniczyć. Organizatorzy zapraszają do wspólnej zabawy
nie tylko młodzież, ale też całe rodziny.
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ZAPOWIEDŹ

INDUSTRIADA
JEST KOBIETĄ
Święto Szlaku Zabytków Techniki INDUSTRIADA, czyli
największy festiwal dziedzictwa przemysłowego w tej
części Europy, przypada w tym roku na 9 czerwca. Będzie to
wyjątkowa okazja, by pokazać, że przemysł nigdy nie był
wyłącznie męskim światem i docenić wkład kobiet w życie
gospodarcze oraz kulturę przemysłową naszego kraju.

Częstochowski pisarz, Rafał Cuprjak, wydał właśnie drugą
powieść, zatytułowaną „Mamusiu, przecież byłam grzeczna”.
Parę dni temu opowiadał o niej podczas spotkania autorskiego
w OPK „Gaude Mater”, a teraz zapowiada już trzecią książkę.

LITERACKIE ZDJĘCIE
RZECZYWISTOŚCI
Rafał Cuprjak: To się dopiero okaże. Jak dotąd recenzje i odzew są bardzo przychylne.
Zobaczymy, co będzie dalej.
A czujesz postęp w pisaniu i poprawę
w swoim warsztacie?
Na pewno tak. Myślę, że to jest lepsza powieść,
a trzecia będzie jeszcze lepsza. Wydaje mi się,
że mój warsztat rozwinął się, mimo że jestem
naturszczykiem i nie byłem na żadnym kursie
pisarskim. Cały czas pracuję nad techniką.
W drugiej powieści niejako podejmujesz
wątek z pierwszej, nawet do niej nawiązujesz, świadomie budujesz sieć powiązań.
Również w podobny sposób mieszasz
różne porządki, style i gatunki. Jednak
czego nowego mogą spodziewać się Twoi
czytelnicy?
Powieść „Po drugiej stronie” za bardzo zagmatwałem. Takie mam odczucia z perspektywy
czasu. „Mamusiu, przecież byłam grzeczna”
jest spokojniejsza bardziej uporządkowana
i przemyślana.
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Rozumiem, że pomimo tego, że obie książki
są ze sobą powiązane, nie trzeba czytać
pierwszej, by sięgnąć po tę drugą?
Można czytać je oddzielenie. Właściwie druga
książka kończy się początkiem pierwszej.
Nie uciekasz też od tematów trudnych.
W przypadku „Mamusiu, przecież byłam
grzeczna” rzekłbym nawet, że próbujesz
zmierzyć się ze współczesnością, z tym co nas
otacza...
Tak. Jestem świadkiem tego, co dzieje się dookoła. Interesuję się polityką i procesami społecznymi, które zachodzą w naszym świecie.
To mnie pociąga i staram się temu zrobić takie
literackie zdjęcie. Próbuję nie oceniać, tylko obserwować i być jak najbardziej obiektywnym.
I sądzisz, że literatura jest dobrym sposobem na radzenie sobie z wątpliwościami,
na szukanie odpowiedzi na ważne pytania
dotyczące ludzkiego życia?
Na pewno tak. To jest świetne narzędzie. Może
nie tyle na odpowiadanie na pytania, ile na ich
zadawanie.
A co z Częstochową? To miasto jest dobrą
inspiracją do pisania i tworzenia historii?
Tutaj mieszkam od urodzenia, więc to jest moje

główne źródło inspiracji. Co prawda specjalnie
nie nazywam miasta, w którym dzieje się akcja
obu moich powieści, ale jednak chodzi o Częstochowę. I chciałbym też zwrócić uwagę, że
w obu książkach poruszam temat getta częstochowskiego, które jest kompletnie zapomniane. Przeciętny częstochowianin nie wie, gdzie
ono było, gdzie znajdowały się granice, nie wie
też nic na temat powstania w getcie. Staram się
przybliżyć również ten temat.
Rozumiem więc, że Twoją twórczość można
czytać zarówno dla przyjemności, jak i po
to, by czegoś ciekawego się dowiedzieć.
Daleko mi do nauczania. Chodzi mi bardziej
o to, by czytelnika zaciekawić, skłonić go do samodzielnych poszukiwań.
Wiem, że nie osiadasz na laurach i pracujesz
dalej. Ponoć kończysz już trzecią powieść.
Możemy nieco uchylić rąbka tajemnicy i powiedzieć, o czym będzie?
Z pewnością będzie jeszcze spokojniejsza.
W stosunku do dwóch poprzednich pojawi się
mniej świata nierealnego, mniej magii - choć
na pewno umieszczę w niej delikatne nawiązania do wcześniejszych książek. Nie umiem
od tego uciec. Trzecia powieść będzie bardziej
obyczajowa, do tego z wieloma elementami
romansu. Myślę, że można o niej powiedzieć,
że będzie to taka wymyślona biografia.
www.cgk.czestochowa.pl

fot. Marcin Szczygieł

Michał Wilk: Rozmawiamy świeżo po
premierze Twojej drugiej powieści „Mamusiu, przecież byłam grzeczna”. Jak odczucia? Udało się przeskoczyć wcześniej
zawieszoną poprzeczkę?

W Częstochowie areną działań w ramach Industriady będą trzy obiekty. W swoich planach koniecznie
trzeba uwzględnić wizytę w Muzeum Górnictwa Rud
Żelaza w Parku im. S. Staszica. Oprócz tradycyjnego
zwiedzania obiektu z emerytowanymi górnikami ze
Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa
(g. 11.00-15.00), na młodszych i starszych czekać będzie tam szereg warsztatów. Podczas zajęć „Kobieta
a la Ruda” (g. 11.00-16.30) dzieci poznają rolę kobiet
w życiu kopalni oraz stworzą rzeźbę „Rudnej” św. Barbary. Przyjedzie również kowalka Agnieszka Pasek,
która udowodni, że kucie żelaza nie jest wyłącznie
domeną mężczyzn i zachęci do samodzielnej zabawy
z tym rzemiosłem (g. 11.00-16.30). Z kolei na miłośników rywalizacji czekać będzie konkurs z zadaniami pt. „Kobieta pracująca – rudnej pracy się nie boi!”
(g. 11.00-16.30). Dodatkowo, w ramach plenerowego
Parku Mądrej Rozrywki (g.12.00-15.00), kobiety z Politechniki Częstochowskiej przeprowadzą pokazy, doświadczenia i prezentacje naukowe dla całych rodzin.
W Parku im. S. Staszica nie zabraknie również programu artystycznego. Interesująco zapowiada się Industrialna Foto-Aranżacja (g.11.00-20.00), czyli projekt
fotograficzny, który ma na celu kreatywne pokazanie
dawnych industrialnych przestrzeni Częstochowy
i Śląska, w nowym kontekście artystycznym. O muzyczne tło imprezy zadba natomiast zespół The
White Tea (g. 15.30-16.30) oraz Renata Przemyk (g. 17.00-18.30).
Wokalistka, znana z takich
przebojów jak „Babę zesłał Bóg”, „Protest Song”
czy „Kochaj mnie jak
wariat”, wystąpi podczas Industriady ze
specjalnie przygotowanym repertuarem i zaskakującymi
aranżacjami.
Dzień przy Muzeum Górnictwa Rud
Żelaza zakończy spektakl „Zapałka” Często-

www.cgk.czestochowa.pl

chowskiego Teatru Tańca (g. 19.30-20.15). Będzie to
opowieść o codziennych zmaganiach kobiet - pracownic Częstochowskiej Zapałczarni - rozdartych
miedzy obowiązkami domowymi i pracą w przemyśle. Przedstawienie pokazuje obraz kobiet silnych,
odważnych, a zarazem kruchych i delikatnych, zapracowanych i zmęczonych, dbających o szczęście
rodzinne, ale także walczących o siebie. Po spektaklu
czeka nas też pokaz pirotechniczny Grupy PSO.
Oczywiście częstochowskie Muzeum Produkcji Zapałek
(ul. Ogrodowa 68) również włączy się w tegoroczne
Święto Szlaku Zabytków Techniki. Obiekt będzie można zwiedzać od g. 10.00 do 18.00, odkrywając zabytkowy park maszynowy, proces powstawania zapałek
oraz galerię rzeźb z jednej zapałki i kolekcję etykiet
zapałczanych.
Kolejne miejsce, które koniecznie trzeba odwiedzić
9 czerwca to Muzeum Historii Kolei (ul. Pułaskiego
100/120). Między g. 11.00 a 19.00 wszyscy chętni
będą mieli tutaj szansę zwiedzić obiekt z przewodnikiem, przejechać się drezyną, spróbować swoich sił
w symulatorze lokomotywy, a także wysłuchać opowieści o Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej i Mieczysławie Biegańskiej. W tym natłoku atrakcji nie wolno
przegapić ekspozycji modeli kolejowych oraz wystawy zdjęć ukazujących kobiety w pracy na kolei. Natomiast na tych najbardziej ciekawskich czekać będzie
Nastawnia Częstochowa Stradom
(g. 11.00-14.30) oraz przejazd
pociągiem specjalnym dookoła Częstochowy (g. 11.0015.00).
Zbliżająca się Industriada to z jednej
strony unikalna szansa na spotkania z pasjonatami techniki
i historii, a z drugiej
świetny pretekst do
dobrej zabawy z całą
rodziną.
af
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FESTIWAL

TRADYCYJNE
SMAKI
JAZZU
Początek czerwca wszystkim miłośnikom
jazzu już od wielu lat kojarzy się z Częstochową i Festiwalem Hot Jazz Spring. W tym
roku czeka nas jego 14. edycja, na której
zagoszczą światowej sławy artyści z Polski,
USA, Niemiec, Izraela, Belgii, Francji, Ukrainy, Włoch, Wielkiej Brytanii. Przez wielu
znawców jazzu tradycyjnego częstochowski
festiwal uważany jest za najlepszy w Polsce.
Jak co roku organizatorami wydarzenia są
Polskie Stowarzyszenie Jazzu Tradycyjnego
oraz Filharmonia Częstochowska.

SCOTT HAMILTON
BONEY FIELDS
swoją 7-osobową formację założył w roku 1997 w Paryżu.
Jej członkowie są muzykami z całego świata. Boney Fields
dodatkowo współpracował z takimi artystami jak: Jimmy
Johnson, Albert Collins, Buddy Guy, James Cotton, Luther
Allison, George Clinton, Wynton Marsalis i wielu innych.
Motywem przewodnim jego częstochowskiego koncertu
będzie twórczość Jamesa Browna, idola lidera grupy.
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światowej sławy amerykański saksofonista tenorowy.
Większość swoich płyt i koncertów nagrał pod własnym
nazwiskiem, pojawiał się też jednak jako sideman w zespołach Benny’ego Goodmana, Woody’ego Hermana,
Vaché’ego, Johna Buncha i Billa Berry’ego. Dokonał wielu
nagrań z Ruby Braff’em, nagrał z Charliem Byrdem „It’s
A Wonderful World”, a na albumach „Back To Back”
i„Scott’s Buddy” wystąpił w duecie z weteranem saksofonu tenorowego Buddym Tate’em..

Główne obchody tegorocznego Festiwalu
Hot Jazz Spring rozpoczną się 8 czerwca Paradą Nowoorleańską, która na dobre wpisała
się w kalendarz festiwalowy i co roku gromadzi wielu uczestników. Ten wyjątkowy orszak
ruszy o godz. 18.00 z Placu Biegańskiego
i - prowadzony przez marszanda przy muzyce rodem z Nowego Orleanu - przemaszeruje
na Plac Louisa Armstronga przy Filharmonii
Częstochowskiej, gdzie uczestnicy zostaną
oficjalnie zaproszeni na pierwsze koncerty. Podobnie jak w zeszłym roku, główne
koncerty odbywać się będą właśnie w Sali
Koncertowej Filharmonii Częstochowskiej,
a mniejsze wydarzenia w Jazz Klubie „Five
O’Clock” przy ul. Wilsona 16. Podczas bieżącej
edycji festiwalu organizatorzy przewidzieli
również audycje muzyczne dla dzieci, które
mają na celu promowanie i przybliżanie jazzu tradycyjnego. Odbędą się one 7 czerwca
o godz. 9.00 i 10.45.
Największą gwiazdą tegorocznego Hot Jazz
Spring będzie światowej sławy amerykański saksofonista tenorowy Scott Hamilton,
solista w wykonywanej przez zespół Five
O’Clock Orchestra z towarzyszeniem Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Częstochowskiej pod batutą Adama Klocka Suicie
Nowoorleańskiej, której kompozytorami są
Tadeusz Ehrhardt-Orgielewski i Eugeniusz
„Kerry” Marszałek. Scott Hamilton odbierze
także z rąk Prezydenta Częstochowy Krzysztofa Matyjaszczyka statuetkę Honorowego
Swingującego Kruka.
Podczas tegorocznej edycji festiwalu usłyszymy każdy rodzaj jazzu tradycyjnego. Będzie
jazz tradycyjny na najwyższym poziomie za
sprawą kultowej częstochowskiej formacji
Five O’Clock Orchestra, czy wybitnego polskiego pianisty Wojtka Kamińskiego & His
Swing Workshop, gospel wykonywany przez
pochodzącą z USA formację Peter Mante’s
Gospel Project, blues w międzynarodowym
wykonaniu artystów z Izraela i Niemiec tworzących Abi Wallenstein Spirit of the Blues
oraz energetyczny funk, który zaprezentuje
ze swoim pełnym składem amerykański trębacz, kompozytor i wokalista Boney Fields.
Również miłośnicy gipsy swingu znajdą coś
dla siebie za sprawą belgijskiego skrzypka,
gitarzysty i wokalisty Tcha Limbergera, któremu towarzyszyć będzie Siergiej Wowkotrub
Gypsy Swing Quartet.
W ramach festiwalu odbywa się także konkurs Swingujący Kruk, w którym biorą udział
młodzi instrumentaliści i wokaliści uprawiający jazz tradycyjny, którzy nie przekroczyli
30 roku życia. Konkurs ten odbywa się w tym
roku już po raz dziesiąty.
Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych koncertów można znaleźć w naszym
kalendarium i na stronie www.hotjazzspring.eu.
Dariusz Drążkiewicz

www.cgk.czestochowa.pl
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ABI WALLENSTEIN
SPIRIT OF THE BLUES
Abi Wallenstein (gitarzysta i wokalista
bluesowy), Marc Breitfelder (harmonijka),
Georg Schroeter (fortepian) i Martin Röttger (perkusja) to mistrzowie swoich instrumentów, którzy jako pierwsi Europejczycy
wygrywali Międzynarodowy Konkurs
Blues Challenge w Memphis, największy
na świecie konkurs bluesowy. Abi Wallenstein nie bez powodu uważany jest za
jednego z największych mistrzów bluesa
w Europie. Wirtuozowska gra na gitarze
i dymny głos to nieomylny znak firmowy
muzyka, który nadał jego bluesowi osobisty charakter.

TCHA LIMBERGER

PETER MANTE’S
GOSPEL PROJECT

belgijski muzyk cygański, gitarzysta,
skrzypek i piosenkarz. W wyniku przedwczesnego przyjścia na świat stracił
wzrok. Ogromna liczba projektów,
w które jest zaangażowany, odzwierciedla jego wszechstronność. Współpracował m.in. z Alainem Platelem i Les Ballets
C de la B. Z Budapest Gypsy Orchestra
koncertuje na Magyar Nota, z Kalotaszeg
Trio gra muzykę ludową Transsyl, a wraz
z Les violons de Bruxelles próbuje na
nowo wymyślić muzykę Django Reinhardta. Tcha Limberger jest również bardzo aktywny w świecie teatru jako aktor,
muzyk i kompozytor .

afroamerykańska formacja wokalna.
Grupa powstała w roku 2002 w Nadrenii w okolicach Düsseldorfu. Szefem
zespołu jest pianista, dyrygent i aranżer
Peter Mante. W każdym występie artyści demonstrują nie tylko doskonałe
przygotowanie muzyczne, ale także
niesamowitą energię, którą niesie ze
sobą ich muzyka. Największe gale muzyczne z ich udziałem odbyły się m. in.
w Danii, Holandii, Francji, Luxemburgu
i w Niemczech.
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EVVIVA L’ARTE

Już 16 czerwca Muzeum Częstochowskie zamieni się w miejsce spotkania dwóch wizji świata wyśnionego. Będziemy mieli okazję zobaczyć niezwykłe zestawienie prac graficznych i rysunkowych uznawanego za geniusza
surrealizmu Salvadora Dali i częstochowskiego twórcy realizmu magicznego Tomasza Sętowskiego.
zbudował sobie silną markę personalną. Patrzymy na niego przez pryzmat osobności, ekscentryczności, geniuszu. Jednak okazuje się, że
i on miał swoich mistrzów i czerpał garściami
z kultury poprzedzającej jego epokę. Możemy
to zobaczyć na 40 grafikach, które powstały na
przestrzeni lat 1944-1983 do zilustrowania ekskluzywnych wydań dzieł literackich, takich jak:
„Boska komedia” Dantego Alighieri, „Jak wam
się podoba” Williama Shakespeare’a czy „Don
Kichote z la Manchy” Miguela de Cervantesa.
Opowieści te bez wątpienia bliskie są surrealiście i można je z powodzeniem opowiedzieć
obrazem, na co decyduje się Dali.
Prace surrealisty zestawione są z twórczością
rodzimego artysty – Tomasza Sętowskiego,
którego do Dalego chętnie się porównuje. Jednak, czy jest to porównanie trafne, będziemy
mieli okazję przekonać się na wystawie. Sętowski inspiracji zdaje się poszukiwać gdzie indziej.
I choć pewne podobieństwa osobowościowe
z pewnością można u artystów odnaleźć, to

warsztat mają już inny. Sętowski mówi też wyraźnie o pewnym nurcie intelektualnym, jakim
był surrealizm przede wszystkim w latach 20.
i 30. XX wieku, a o którym trudno mówić dzisiaj. Nie sposób jednak nie zaznaczyć, że mimo
iż obaj są przede wszystkim malarzami, to dobrze radzą sobie także w innych formach – grafikach czy ilustracjach właśnie. Dali interesował
się również filmem, zapewne za sprawą swojego przyjaciela Luisa Buñuela. Sętowski flirtuje
zaś chętnie z projektowaniem zarówno wnętrz,
jak i biżuterii; scenografią teatralną, muralami,
a nawet działaniami performatywnymi.
Ekspozycja ta będzie więc doskonałą okazją,
aby samemu przekonać się, ile „klasycznego”
surrealizmu znajdziemy u Sętowskiego, a ile
Dalego w Dalim.
Sylwia Góra
Dziękujemy Muzeum Częstochowskiemu za udostępnienie do wglądu tekstu z katalogu wystawy,
autorstwa kuratora Mariana Panka

Salvador Dali

Dalego nie trzeba nikomu przedstawiać. Kataloński ekscentryk sam chętnie mówił o sobie
w licznych wywiadach i wystąpieniach publicznych, a w końcu w dziennikach. Znamy
go dzięki świetnemu PR-owi, jaki zapewnili mu
krytycy i przyjaciele z jego czasów oraz kolejne
pokolenia fascynatów sztuki i osoby malarza.
Dalemu pomogła buta, wiara we własną wyjątkowość i ekscentryczne życie. Przede wszystkim publiczne. Jaki był prywatnie, pozostanie
tajemnicą. Jego obrazy także nie powiedzą
nam wiele o nim jako człowieku, nakreślą jedynie profil artystyczny malarza. Wszyscy znamy
„Trwałość pamięci”, „Płonącą żyrafę”, „Metamorfozy Narcyza” i zapewne jeszcze wiele innych
prac. Wydaje się zatem, że znamy Dalego. Ale
czy na pewno? Na wystawie zobaczymy dzieła
zupełnie inne, mniejsze, być może mniej spektakularne, bo będą to grafiki i ilustracje. Jednak
dzięki takim właśnie pracom widzimy, że artystyczne ambicje nie rodzą się w próżni. Dali,
jakby powiedzieli dziś spece od marketingu,
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GRANICE
REALNOŚCI
Beksiński zajmował się fotografią właściwie tylko w latach 50. XX wieku, choć pierwsze zdjęcia wykonywał jeszcze w rodzinnym Sanoku
w czasie okupacji. Były to wąskie, brudne uliczki miasta, drewniane płoty, odrapane mury
i bardzo często dom rodzinny. Chętnie wybierał też formę autoportretu stylizowanego na
przykład na robotnika czy marynarza. Jednak
ulubionym modelem artysty staje się z czasem
jego żona. Najlepiej znanym cyklem fotografii
z Zofią Beksińską jest„Gorset sadysty”. Tytułowe
zdjęcie pochodzące z 1957 roku dalekie jest od
klasycznej formy aktu. Postać kobieca jest odwrócona do widza tyłem, a jej ciało obwiązane
sznurkiem. Dodatkowo na pierwszym planie
mamy wyraźnie widoczne oparcie krzesła, które tworzy formy geometryczne. To wszystko
sprawia, że postać staje się fragmentaryczna.
Widz uczestniczy w operacji pokawałkowania
kobiecego ciała, w akcie opresji, przemocy. Podobne efekty fragmentarycznego wizerunku
postaci kobiecej Beksiński osiąga dzięki wykorzystaniu na fotografiach luster. Artysta bardzo świadomie inscenizuje przestrzeń i używa
konkretnych rekwizytów, doskonale zdając
sobie sprawę z tego, jaki efekt chce osiągnąć.
Momentami przypomina to fotoperformance
i body art.
W 1958 roku Beksiński wraz z Bronisławem
Schlabsem i Jerzym Lewczyńskim pokazuje
www.cgk.czestochowa.pl

swoje prace na wystawie fotograficznej, która
zbiera skrajne recenzje. Od pełnych zachwytu
słów Urszuli Czartoryskiej po bardzo krytyczne
opinie Alfreda Ligockiego. Rok później artysta
pokazuje swoje fotografie, w tym„Gorset Sadysty” na kolejnej wystawie w Gliwicach. Ligocki
nazywa je antyfotografią.
Sam Beksiński był do tego etapu swojej twórczości bardzo zdystansowany. Nigdy już do fotografii nie powrócił. Jego miłośnicy mają więc
niezwykłą okazję, aby poznać, jak rozwijała się
droga twórcza artysty. Na fotografiach widać
już bowiem późniejsze motywy z obrazów
malarza: krzyże, groby, cmentarze, udramatyzowane, samotne postaci.
Portret, akt, ekspresja, abstrakcja, montaż to
główne techniki, którymi posiłkował się artysta. Większość zdjęć jego autorstwa znajduje się na co dzień w Muzeum Historycznym
w Sanoku oraz Muzeum Narodowym we Wrocławiu. W Częstochowie będziemy mieli okazję oglądać zbiory użyczone przez obecnego
dysponenta tej części kolekcji Dmochowskich
– Nowohuckie Centrum Kultury.
Dla wszystkich miłośników Beksińskiego to
niezwykła okazja, żeby zobaczyć, jaką drogę
przebył, aby stać się świadomym i dojrzałym
malarzem.

fot. Klaudia Dzyr

Tomasz Sętowski

WYŚNIONE
ŚWIATY

Już od 8 czerwca Miejska
Galeria Sztuki zaprasza na
nową odsłonę ekspozycji
prac Zdzisława Beksińskiego, w muzeum poświęconym artyście, zatytułowaną
„Granice realności”. Na
wystawie zobaczymy kilka
nieznanych w Częstochowie
prac malarskich, ale przede
wszystkim bogaty zbiór
z dziedziny fotografii, która
była drugą, wczesną pasją
artysty.

Sylwia Góra
CZERWIEC 2018

15

WSPOMNIENIE

ŁAGODNY I POGODNY

RED BULL MUSIC PRESENTS:

PESYMISTA

QUEBONAFIDE ON TOUR
W czerwcu Quebonafide wyruszy w trasę Red Bull Music Presents. Koncerty na dachu muzycznego autobusu
odbyć się miały w siedmiu miastach wybranych przez fanów rapera podczas dwutygodniowego głosowania
on-line, jednak dzięki zaangażowaniu fanów zagra dodatkowy, ósmy koncert w Częstochowie 6 czerwca!
Pierwszy raz w historii Red Bull Music Presents
głosowanie na miasta, w których ma zatrzymać
się muzyczny autobus, miało tak dynamiczny
i niespodziewany przebieg. Zażarta rywalizacja
na głosy trwała do ostatnich sekund i finalnie
zakończyła się remisem między dwoma miastami - Słupskiem i Częstochową. Regulamin
głosowania przewiduje, że w takiej sytuacji
zwycięzcą zostaje miasto, na które decydujący
głos został oddany wcześniej. Po dogłębnej
analizie wyników okazało się, że Częstochowa
ze Słupskiem przegrała zaledwie o… sekundę.
Niemal natychmiast po ogłoszeniu wyników
Młodzieżowa Rada Miasta Częstochowy oraz

9 czerwca 2018 r. mija 90 lat od dnia urodzin Tadeusza Gierymskiego.
Warto przypomnieć tę jedną z ciekawszych postaci wpisanych
w kulturalny pejzaż Częstochowy.
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postrzeganie świata odgrywa wiek. Twierdził,
że człowiek jest dobry z natury, lecz w każdym
tkwi niestety ogromny ładunek agresji.
Lubił kobiety. Ale co o nich sądził? „Gdyby
z tłumu całej ludzkości kazano wystąpić istocie o największej dobroci serca, wystąpiłaby
kobieta. Lecz jeśliby chciano znaleźć najpodlejszego osobnika, też by wybiegła płeć
piękna.” [Nie znoszę małostkowości. Wywiad
z Tadeuszem Gierymskim, Dwumiesięcznik
Kulturalny Częstochowy „Aleje 3”, nr 36, listopad - grudzień 2001, s. 28] Podobały mu się
kobiety, w których zakochiwał się od pierwszego wejrzenia. Musiały emanować kobiecością, z blaskiem duszy w oczach... Kochał je
platonicznie, idealnie.
Po zakończeniu pracy w częstochowskiej
książnicy, Gierymski nie zapominał o niej; często odwiedzał zaprzyjaźnione osoby, z którymi prowadził długie rozmowy o literaturze
i kulturze. Był kopalnią wiedzy o ludziach, miejscach i wydarzeniach. Nie miał ulubionych autorów, za to miał ulubione książki:„Mały książę”
Saint Exupéry’ ego , „Kroniki włoskie” Stendhala, „Don Kichot” Cervantesa, „Głód” Hamsuna,
„Zbrodnia i kara” Dostojewskiego, „Szaleństwo
Almayera” Conrada. Literatura współczesna
wydawała mu się zbyt pokrętna. Co ciekawe,
to jednak muzykę uważał za królową muz
i stawiał ją nawet przed poezją.
W dorobku tego świetnego popularyzatora
i recenzenta działań kulturalnych jest wiele
publikacji, po które warto sięgać. Zainteresowani jego życiem i twórczością mogą korzystać m.in. z opracowań prof. Elżbiety Hurnik,
dr. Arkadiusza Frani, Marka Czarnołęskiego,
z archiwalnych numerów Dwumiesięcznika
Kulturalnego Częstochowy „Aleje 3”, Roczników Muzeum Częstochowskiego i „Almanachów Częstochowy”.
Tadeusz Gierymski zmarł 22 listopada 2009 r.
w Częstochowie. Jest pochowany na cmentarzu Św. Rocha.
Beata Grzanka
Dyrektor Biblioteki Publicznej
im. dr. Władysława Biegańskiego

wspólnie z artystą postanowili podjąć konieczne kroki ku organizacji dodatkowego koncertu.
Koncerty w ramach Red Bull Music Presents są
wyjątkowe nie tylko ze względu na nietypową scenę, którą jest dach autobusu, ale dzięki
plenerowemu i darmowemu charakterowi wydarzenia. Co roku trasa posiada również swój
motyw przewodni. Tym razem będą to podróże rapera, o których opowiada jego album
„Egzotyka”. Artysta będzie wykonywać utwory
właśnie z tego krążka i zabierze publiczność
w pełną niespodzianek muzyczną wędrówkę.
Start o godz. 19.00 na Placu Biegańskiego.

JEDNYM OKIEM DARIUSZ DĄBROWSKI

Fotografia ze zbiorów rodzinnych

Wyrastający intelektualnie ponad przeciętność, poeta, prozaik, dziennikarz, odkrywca
Haliny Poświatowskiej, której jakości utworów
- jak przyznał po latach - początkowo nie docenił, chciał jednak sprawić przyjemność ciężko chorej, młodej dziewczynie. Tadeusz Gierymski urodził się 9 czerwca 1928 r. w Płońsku,
pod znakiem Bliźniąt, co uważał za przyczynę
duchowego rozdwojenia i bardzo pogmatwanej osobowości.
Ze względu na pracę ojca - kolejarza rodzina
przenosiła się do różnych miejscowości m.in.
Warszawy, Nieszawy, Skierniewic, Łodzi. Tadeusz poszukiwał swego miejsca na ziemi, by
ostatecznie – jako człowiek dojrzały – osiąść
w Częstochowie. Temperament nie pozwolił
mu wytrwać zawodowo w jednym miejscu.
Pracował chociażby w „Gazecie Częstochowskiej” i w Bibliotece Publicznej. Praca w tej
szacownej instytucji umożliwiła mu poznanie
wielu interesujących osób związanych ze środowiskiem twórczym miasta oraz z ludźmi
kultury spoza Częstochowy. Zainicjował pismo kulturalne „Aleje 3”, którego został pierwszym redaktorem naczelnym. Twierdził, że
miejskie życie kulturalne jest bardzo prężne,
tylko człowiek czasem nie potrafi wykorzystać
własnych talentów i możliwości. Uzależnione
jest to bowiem od przypadku, warunków czy
szczęścia.
Mówił, że najważniejsze to być porządnym
człowiekiem i że istnieją granice etyczne,
których nigdy nie powinno się przekraczać,
nawet gdyby bardzo chciałoby się to uczynić.
Cenił piękno natury i języka literackiego. Był
przekonany, że poezja, podobnie jak nauka
i religia, dąży do znalezienia prawdy i próbuje
tego dokonać własnymi sposobami. Powinna
z jednej strony ogarniać rzeczy ziemskie, z drugiej – dotykać spraw metafizycznych; łączyć je
i jednocześnie rozwikływać. Preferował filozofię jako „narzędzie” do rozmyślania nad fundamentalnymi pytaniami, które stawiają przed
człowiekiem nauka i samo życie. Uważał się
za łagodnego i pogodnego pesymistę, przy
czym podkreślał, że niebagatelny wpływ na

uczniowie częstochowskich szkół wystosowali
oficjalne pismo z wnioskiem o zorganizowanie
koncertu w swoim mieście. Niestety z powodów logistycznych i produkcyjnych otrzymali
odpowiedź negatywną. To jednak nie zraziło częstochowskich fanów. Do siedziby Red
Bulla w Warszawie przyjechała reprezentacja
Młodzieżowej Rady Miasta i złożyła ponad
kilka tysięcy petycji o zorganizowanie dodatkowego koncertu. Dodatkowo każdego dnia
na oficjalne kanały social media Red Bulla oraz
artysty wysyłane były setki próśb w tej sprawie.
Ostatecznie widząc niezłomność w działaniu
częstochowskich fanów, organizatorzy trasy

W obchody 90. rocznicy urodzin Tadeusza
Gierymskiego włączyły się częstochowskie
instytucje kultury. 8 czerwca, o godz. 18.00
Muzeum Częstochowskie zaprasza do Ratusza na otwarcie wystawy „Trzygrosze poezji Tadeusza Gierymskiego w 90. rocznicę
urodzin...” i na wykład prof. Elżbiety Hurnik
o życiu i twórczości Poety. 9 czerwca,
o godz. 16.00 w Teatrze im. Adama Mickiewicza odbędzie się Salon Poezji poświęcony
Tadeuszowi Gierymskiemu. Na 13 czerwca,
o godz. 18.00 w OPK „Gaude Mater” zaplanowano – we współpracy z Instytutem Filologii Polskiej AJD - wieczór wspomnieniowy, który poprowadzą prof. Elżbieta Hurnik
i dr Konrad Ludwicki.
Szczegółowe informacje można znaleźć
w naszym kalendarium.

www.cgk.czestochowa.pl

www.cgk.czestochowa.pl

CZERWIEC 2018

17

MIASTO Z PASJĄ

LOKALNE GRANIE

EKSPERYMENT

CZAS
NA DEBIUT

NA ŻYWYM ORGANIZMIE
Biernaski to częstochowski DJ i producent muzyki elektroniczne.j
Tworzy muzykę od 2003 roku, lawirując pomiędzy house, electro,
synth pop lat 80., disco i funk. Kiedy rok temu zagrał afterparty na
Frytce OFFjazd, uczestnicy nie chcieli przestać tańczyć. Teraz wydaje swoją nową EP-kę i powraca na częstochowski festiwal.

Pod koniec czerwca przekonamy się, co nowego
słychać w młodym, muzycznym światku Częstochowy. Właśnie skończył się nabór zgłoszeń do kolejnej
edycji przeglądu „Debiuty from Poland” i zespołu już
szykują się, by zaprezentować się na Scenie TFP .

Magda Fijołek: Muzyka elektroniczna wciąż
jest na fali wznoszącej, w naszym mieście
ma się dobrze między innymi dzięki Tobie.
Jesteś zauważany i doceniany przez muzyków i dziennikarzy również spoza Częstochowy. Twoje produkcje były prezentowane chociażby w radiowej Czwórce.

W tym roku odbędzie się już 9. edycja corocznego przeglądu kapel, które postanowiły po raz pierwszy pojawić się na scenie muzycznej lub zrobiły to w ostatnich latach.
Idea imprezy jest bardzo prosta. Chodzi o to, by rozpoczynające swoją karierę zespoły
ośmielić do występów przed publicznością i w ten sposób pomóc im oswoić się z tremą i emocjonalnie reagującą widownią. To również szansa dla muzyków, by rozwinąć
warsztat i śmiało ruszyć artystyczną ścieżką.
W 2009 roku zorganizowałam „I Free Art Fest from Poland. Festiwal Sztuki Niezależnej”,
którego do tej pory istotnym elementem jest przegląd zespołów i składów w czterech kategoriach muzycznych. Impreza od początku cieszyła się dużym zainteresowaniem i szybko
stała się festiwalem o charakterze ogólnopolskim. Jednocześnie brało w niej udział sporo zespołów z regionu. Wydawało mi się, że stworzenie przeglądu muzycznego tylko dla
lokalnych muzyków będzie ukłonem w ich kierunku i da im możliwość poszerzenia artystycznego CV – tłumaczy pomysłodawczyni i i organizatorka przeglądu, Anita Grobelak.
Debiuty from Poland od razu zostały przyjęte z ogromnym entuzjazmem. Do tej pory,
w historii przeglądu, odbyło się prawie 130 koncertów, a jury niejednokrotnie bardzo
długo dyskutowało, zanim podzieliło pulę nagród. Dzięki tej imprezie mogliśmy bliżej poznać twórczość takich zespołów jak Clitoris, KariOn, Wombat, The Neverender,
Fabryka Kości, Hatethorn, Chaos Engine Research, UDS - Underdamped System,
Where is Hatchet, Tranquillizer, Funkabra, 2M i wielu innych. W ubiegłym roku
na najwyższym stopniu podium stanęły (ex aequo) zespoły Infearnite i Fulgur.
O tym, kto zwycięży w tym roku, przekonamy się już wkrótce.
Na muzycznej scenie Częstochowy zachodzą nieustanne rotacje. W ostatnich
latach da się zauważyć deficyt młodych raperów. Ustało zainteresowanie reggae, ska, rockabilly. Dawno nie słyszałam nowego, lokalnego zespołu z klimatu hardcore. Dość dobrze ma się scena rockowo-metalowa i na jej potencjał
zapewne wszyscy liczą – dodaje Anita Grobelak.
Na uczestników Debiutów czeka jednak nie tylko test umiejętności na
scenie i szansa na uzyskanie rozpoznawalności w częstochowskim środowisku muzycznym. Część muzyków z powodzeniem po debiucie
nagrywała płyty czy też występowała na ważnych festiwalach, zarówno w kraju, jak i za granicą. Ponadto laureaci otrzymają nagrody sfinansowane z funduszy Centrum Amatorskiego Ruchu Artystycznego, funkcjonującego przy Ośrodku Promocji Kultury „Gaude Mater”.
Warto dodać, że u podstawy Debiutów leży także popularyzacja takiej formy pozyskiwania dofinansowania, jaką jest CARA, przeznaczanej na amatorskie projekty, związane chociażby z koncertami,
nagraniami teledysków czy wydaniem płyt.
Tegoroczne Debiuty from Poland odbędą się więc 29 czerwca
w Scenie TfP (Al. NMP 2). Przed publicznością wystąpią między
innymi zespoły: Odwilż, Daboja, Follow the Sun, Dzika Plaża, The
Bells, Trail, Przepraszam, Pomyłka oraz Snowblind. Wstęp na koncerty kosztuje jedyne 8 złotych. Przegląd zaczyna się o godzinie 18.00.

Biernaski: Aż tak dobrze to chyba nie jest
(śmiech), ale faktycznie trochę się dzieje. „In the
moonlight” znalazło się na playliście Czwórki
i było prezentowane dwa razy w ciągu dnia. To
naprawdę bardzo miłe uczucie usłyszeć swoją
produkcję w radiu.
To chyba najlepiej świadczy o tym, że dostrzegany jesteś nie tylko na gruncie lokalnym, ale też na zewnątrz. W zeszłym roku
brałeś udział we Frytce OFFjazd, ale nie był
to Twój jedyny festiwal.
Tak, po drodze był kiedyś Coke Live Music Festiwal i ostatnio dwukrotnie Snow Fest Festival.
Poza tym inne kluby w Polsce. Mam świadomość, że jestem zauważalny, ale też nie mam
presji i ciśnienia, żeby poszerzać swój zakres
działania. Uważam, że wszystko powinno
przyjść naturalnie. Wszytko robię w swoim
tempie, nie przyspieszam niczego.
Czyli jak wieje wiatr, to go chwytasz, a jak
jest cisza na morzu, to jest cisza?

fot. Łukasz Kolewiński

Jest to z pewnością trochę krzywdzące wobec samej twórczości, bo jak się coś przestaje
robić, to ludzie to bardzo szybko zapominają.
Później trzeba wszystko odbudowywać na
nowo i z powrotem wspinać na jakiś poziom
rozpoznawalności, a raczej rozpoznawalności
swojego stylu i swojej muzyki. Teraz staram się
już mieć zaplanowany ciągły cykl wydawniczy,
czyli będą nowe mixtapy, single, epki i klipy.
W czerwcu znów odwiedzę Czwórkę.

Miichał Wilk

18

CZERWIEC 2018

www.cgk.czestochowa.pl

www.cgk.czestochowa.pl

Jesteś długo na scenie muzycznej…
Wszystko zaczęło się w 1999 roku, od bycia
DJ-em. Pierwsze produkcje pojawiły w latach

2003/04. Zacząłem je robić nie myśląc zupełnie
o tym, jak wygląda branża muzyczna. Tworzyłem po prostu coś dla siebie i to pod innym
szyldem. Po pewnym czasie z zaskoczeniem
zorientowałem się, że wiele zagranicznych portali zaczęło się moją muzyką interesować. Nie
planowałem tego, nie byłem przygotowany na
taki oddźwięk i nadal traktowałem to jako zabawę. Dziś to się zmieniło. Teraz mam większe
doświadczenie, dokładnie wiem, jaką muzykę
chcę robić. Wcześniej w mojej twórczości brakowało jakości, bo tworzyłem w warunkach
domowych, nie mając odpowiedniego sprzętu. A mimo to zostałem dostrzeżony, to dało mi
sporego kopa, aby tworzyć dalej.
Co w najbliższym czasie?
Miniepka , która będzie się nazywała „Can you
feel it”, do tego teledysk i dwa remixy - jeden
deep’ owy Jacka Janickiego, a drugi Karola
Aleksandra. Zobaczymy, jaki będzie odbiór.
Mam przygotowane kolejne produkcje z wokalistką Ariadną Laddy, nagrałem z nią dwa
gościnne wokale i myślę, że wyjdzie z tej
współpracy coś fajnego. A potem pomyślę, czy
czasem nie zacząć przygotowywać albumu.
Masz swojego guru muzycznego?
Zawsze bardzo bliska była mi francuska muzyka elektroniczna: Daft Punk, Justice, Sebastian.
Ten francuski touch jest mi bliski. Jednak inspirują mnie też inne gatunki muzyczne np. country i rock, wszystko, co ma tą klimatyczną linię
melodyczną, od której dostaję gęsiej skórki.
Twoją muzykę na żywo, oprócz Frytki, można usłyszeć w Klubie Rura.
Tak, jestem tam rezydentem. Mam tam swój
cykl imprez „On/Off”, na który zapraszam innych artystów ze świata muzyki elektronicznej.
Podczas tych imprez można też usłyszeć wiele
moich produkcji. Eksperymentuję na biorących udział w imprezie, sprawdzam odbiór
swoich świeżynek.
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FESTIWAL

PO RAZ ÓSMY!
Ósemka jest uznawana za
symbol doskonałości
i nieskończoności. W Chinach traktuje się ją jako najszczęśliwszą z liczb. „Ósmy
cud świata” to rzecz budząca
powszechny podziw. Wypadało więc, żeby ósma edycja
Festiwalu Frytka OFFjazd
była edycją wyjatkową. Na
taką też się zapowiada!
Festiwal po raz drugi odbędzie się w Parku Lisiniec, w dniach 15- 16 czerwca. Wracamy do
tradycji piątkowo-sobotnich koncertów. Tym
razem jednak będzie to dwukrotnie duża scena muzyczna, zakończona afterparty. Nie zabraknie też zjazdu food trucków, serwujących
dania o różnych smakach: od tytułowych dla
festiwalu frytek po dania egzotyczne.
Tegoroczny Festiwal ma trzech headlinerów:
Lao Che, Nosowską i Pidżamę Porno. Dodatkowo zobaczymy kilku przedstawicieli lokalnej
sceny muzycznej (Biernaski i TRIP.) oraz usłyszymy kilka frytkowych powrotów (L.Stadt,
Momofoko). Zagrają również Hańba, Paulina
Przybysz z gościnnym występem Zamilskiej,
Miuosh i Lech Janerka.
Podrzucamy Wam encyklopedyczny opis frytkowych wykonawców w kolejności alfabetycznej (o Biernaskim więcej możecie przeczytać w „Lokalnym graniu”):

LAO CHE

BRODACZE
LIVE ACT
to trzech poznańskich elektro brodaczy. Ich
koncerty są podróżą w krainę ambitnej elektroniki miksowanej z pięknem brzmienia żywych instrumentów. Zespół został doceniony
przez naczelny imprezowy skład Łąki Łan (Brodacze często ich supportują). Na Frytce zagrają
afterparty 16 czerwca , na scenie dodatkowo
towarzyszyć im będzie dwóch dj-ów.

L.STADT

byli headlinerem pierwszej edycji naszego festiwalu. Teraz wracają ze swoją najnowszą płytą „Wiedza o społeczeństwie”. Do zespołu dołączył nowy muzyk - Karol
Gola (saksofon barytonowy, klawisze, flet) znany między innymi z zespołów Pink
Freud czy Jazzombie. „To nie raj”z pewnością zagrają 15 czerwca o godz. 22.30.

HAŃBA!
muzycy zespołu nazywają siebie
Zbuntowaną Orkiestrą Podwórkową. Zagrali już na wielu ważnych
festiwalach europejskich: Primavera
w Barcelonie, Colours of Ostrava, Pohoda Festival. W styczniu tego roku
otrzymali Paszport Polityki, a teraz
otworzą nasz festiwal. Usłyszycie ich
15 czerwca o godz. 17.00.

to także zespół, który jest już znany frytkowej publiczności z pierwszej edycji festiwalu.
Skład,
który z sukcesem po czterech latach powrócił
z nowym albumem, zatytułowanym „L-Story”.
To pierwsza w pełni polskojęzyczna płyta zespołu.
Utwory z tego albumu i poprzednich wybrzmią
15 czerwca o godz. 18.00.

MIUOSH

PAULINA
PRZYBYSZ

jest artystą odważnie przekraczającym
schematy myślenia o hip-hopie. Jego
najnowszy album „Pop.” to płyta, który
nie daje się łatwo zaszufladkować
i wepchnąć w sztywne ramy. Każdy
z zaproszonych na nią muzyków
wniósł tam swoje odmienne artystyczne doświadczenie i wrażliwość. Dzięki
temu krążek jest prawdziwą muzyczną
ucztą. Uczty na żywo spodziewajcie się
16 czerwca o godz. 19.00.

prawie dwie dekady zachwycała głosem w takich składach jak Sistars, Pinnawela,
Rita Pax czy Archeo. Wydała w sumie 7 długogrających albumów. Jest laureatką
licznych nagród i wyróżnień – m.in. Fryderyków i SuperJedynek . Na frytkową
scenę zaprosiła królową polskiego elektro - Zamilską. Spodziewajcie się ich
16 czerwca o godz. 17.30.
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LECH
JANERKA

kultowy polski muzyk rockowy, kompozytor, basista,
autor tekstów. Pochodzi z Wrocławia. Na polskiej scenie
pojawił się pod koniec lat 70. Założył zespół KLAUS
MITFFOCH, którego debiutancki album jest uznawany
przez wielu za jedną z najistotniejszych płyt w historii
polskiego rocka. Janerka opuścił zespół w 1984 roku
i rozpoczął działalność pod własnym nazwiskiem. Na
scenie frytkowej usłyszycie go 16 czerwca o godz. 20.30.

MOMOFOKO

szwedzki zespół, który zawojował frytkową publiczność w 2013 roku. Niedawno wydali nowe single
„Static”, „Crystalline” i „Stare at the Sun”. Na naszej
scenie usłyszycie ich 15 czerwca o godz. 19.30.

NOSOWSKA

po zawieszeniu działalności zespołu Hey,
artystka penetruje krainy, w które z macierzystym zespołem się nie zapuszczała. Dodatkowo eksploruje też sfery spoza świata muzycznego. Od roku bardzo aktywnie działa na
Instagramie, gdzie prowadzi treningi fatness
i mówi o życiu, show-biznesie, celebrytach,
współczesnych snobizmach, fobiach oraz
modach. Cykl filmików „A ja żem jej powiedziała…” stał się inspiracją do książki o tym
samym tytule Na frytkowej scenie Nosowska
zagra 15 czerwca o godz.21.00.

TRIP.

jak sami o sobie mówią, są grupą podróżników. Każde z nich
z całkiem sporym bagażem muzycznych doświadczeń. Z tych
przeżyć Agata, Dominik, Kuba, Nikodem, Wojtek i Piotr tworzą
zupełnie nowe brzmienia - łącząc rap, elektronikę, soul i jazz.
Ciasto, z którego lepią swoje kompozycje, nazwali TRIP.

PIDŻAMA
PORNO

to kultowy polski zespół punkrockowy. Jego liderem jest Krzysztof
„Grabaż” Grabowski, przez wielu postrzegany jako najważniejszy poeta
polskiego rocka (jego teksty zostały wydane w tomiku poetyckim „Welwetowe swetry”). Pidżama Porno zagra 16 czerwca o godz. 22.00.

www.cgk.czestochowa.pl

Tekst: Magda Fijołek
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Teren, na którym położony jest stadion, od
1907 r. przylegał do koszar wybudowanych
przez właściciela pobliskiego zakładu ogrodniczego – Karola Zawadę. Stacjonowały tam
rosyjskie 7 i 8 Pułk Strzelecki. Częściowo plac
przed koszarami służył do apeli i ćwiczeń
wojskowych, lecz nie tylko. W 1912 r. na równym i płaskim terenie, gdzie żołnierze ćwiczyli
musztrę, wylądował aeroplanem Michał Scipio
del Campo - w latach 1910–1913 uczestnik
wielu pokazów lotniczych w Królestwie Polskim i za granicą.
Od roku 1914 do 1916 koszary stały opuszczone. W tym okresie plac apelowy wykorzystywany był do rozgrywania spotkań piłkarskich.
Niektóre z nich przyciągały rzesze kibiców. We
wrześniu 1915 r. rozegrano tu mecz piłkarski
pomiędzy drużyną Czenstochovia i zespołem
złożonym z pracowników fabryki włókienniczej Peltzerów. Dochód ze sprzedaży biletów
miał zasilić kuchnię nr 3 „Doraźnej Pomocy”.

W początkach lat 20. XX w. plac przy koszarach
27 Pułku Piechoty służył do treningów (obok
innych boisk) Częstochowskiemu Klubowi
Sportowemu Orlęta. Ćwiczyły tu sekcje piłkarska i lekkoatletyczna.
Boisku usytuowanemu przy koszarach, charakteru obiektu sportowego z prawdziwego zdarzenia nadała dopiero działalność Wojskowego
Klubu Sportowego 27 Pułku Piechoty. Wśród
ośmiu sekcji prowadzonych przez ten klub,
najważniejszą była lekkoatletyczna. Utworzony w 1922 roku WKS 27 pp był organizatorem
licznych zawodów sportowych, m.in. corocznych mistrzostw lekkoatletycznych 7 Dywizji
Piechoty. 24 czerwca 1923 r. na wspomnianym
obiekcie został rozegrany miting lekkoatletyczny, w którym rywalizowało (w dwunastu konkurencjach) siedem częstochowskich klubów.
Podczas okupacji niemieckiej, w latach 1941–
1945, koszary Zawady wraz z przylegającym
do nich placem apelowym i stadionem sporwww.cgk.czestochowa.pl

Fotografie ze zbiorów Tadeusza Lechowskiego i Marka Ciuka

Minęło ponad 100
lat od rozegrania
pierwszych
zawodów sportowych w miejscu,
gdzie obecnie
(pomiędzy ulicami
Dąbrowskiego i Kilińskiego) znajduje
się Miejski Stadion
Lekkoatletyczny.

towym były ogrodzone drutem kolczastym.
Niemcy urządzili tu Stalag 367 Nordkaserne
– obóz jeniecki, w którym od 1941 r. przetrzymywano żołnierzy radzieckich, a od 1943 r.
włoskich.
W październiku 1946 r. zarząd miasta Częstochowy przekazał teren w długoletnią bezpłatną dzierżawę Międzyszkolnemu Klubowi Sportowemu Legion. Od tej pory - głównie siłami
młodzieży tegoż klubu, a od 1948 r. (po połączeniu Legionu z Częstochowskim Klubem
Sportowym) Klubu Sportowego Brygada - starano się doprowadzić do użytku zdewastowany przez wojnę obiekt. Z kasy klubu przeznaczono na ten cel znaczne sumy. O ciekawym
wątku sportowym z tego okresu wspomina
Witold Hupka, od 1949 r. student Szkoły Inżynierskiej. Z jego przekazu dowiadujemy się, że
w latach 1949-1950 młodzież (niezrzeszona
w żadnym klubie) organizowała na bieżni stadionu wyścigi motocyklowe.
www.cgk.czestochowa.pl

W 1956 r., po licznych reorganizacjach i zmianach strukturalnych w częstochowskim sporcie, gospodarzem obiektu stał się Częstochowski Klub Sportowy Budowlani. Klub był
wielosekcyjny, dopiero u progu lat 60. zaczęła
dominować w nim lekkoatletyka. Wówczas począł dojrzewać pomysł gruntownego remontu
stadionu. Przebudowa została wykonana w latach 1962–1966 według projektu i pod nadzorem inż. Henryka Sącińskiego - lekkoatlety,
później działacza klubu. Wykonano bieżnię
szutrowo-żwirową, skocznie i rzutnie, boiska
do gier zespołowych (siatkówki i koszykówki),
a także wybudowano trybuny dla 3 tysięcy
osób. Posadzono przy tym kilkanaście tysięcy
krzewów i drzewa. Połowa prac została wykonana w czynie społecznym - pomagały częstochowskie zakłady: m.in. Przedsiębiorstwo
Budownictwa Przemysłowego, Wojewódzkie
Przedsiębiorstwo Budownictwa Miejskiego,
Zarząd Zieleni Miejskiej.

Kolejna modernizacja stadionu miała miejsce
w latach 1999–2000. Odwodniono wówczas
płytę boiska, zbudowano tartanową bieżnię
(6–torową i sprinterską 8–torową), powstało
zaplecze z natryskami, szatniami i pomieszczeniami gospodarczymi. Stadion uzyskał certyfikat Polskiego Związku Lekkiej Atletyki i wkrótce stał się obiektem administrowanym przez
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Odbywa się
tu szereg imprez sportowych i rekreacyjnych,
począwszy od zawodów szkolnych, aż do mitingów, w których biorą udział gwiazdy światowej lekkoatletyki (Memoriał Artura Szymy i Artura Ociepy). Na stadionie ćwiczą lekkoatletki
i lekkoatleci CKS Budowlani, Towarzystwa
Lekkoatletycznego Orlęta, a także zawodniczki
i zawodnicy trenujący rugby.

Juliusz Sętowski
CZERWIEC 2018
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01.06 piątek
1 - 3 czerwca
Otwarcie miejskiego ogrodu nad bulwarami Warty
i wielki rodzinny festyn – godz. 10.00
Galeria Jurajska, Aleja Wojska Polskiego 207

ZIELONY KOMPAS
Zielony Kompas to podróżniczy projekt, dzięki któremu możemy odkrywać uroki Wielkiej
Brytanii. Anna i Krzysztof wywodzą się z Częstochowy i od kilku lat konsekwentnie
udowadniają, że wyprawy, nawet te na krótkich dystansach, mają niezapomniany smak.

Anna Szumilewicz-Jarmołowicz oraz Krzysztof
Jarmołowicz od najmłodszych lat byli związani
z podróżowaniem. Ania, dzięki swym rodzicom,
od podszewki poznała Jurę Krakowsko-Częstochowską i zachwyciła się ruinami średniowiecznych zamków oraz związanymi z nimi legendami. W tym samym czasie, po seansie filmu
„Anna tysiąca dni” - opowiadającego o losach
nieszczęsnej Anny Boleyn, jednej z żon angielskiego króla Henryka VIII - zafascynowała się
również historią i kulturą Wysp Brytyjskich. Jej
pasje i zdolności manualne zaowocowały studiami plastycznymi na Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, gdzie wyspecjalizowała
się w fotografii oraz działalnością w Bractwie
Rycerskim „Anielska Rota”, w którym sama szyła
stroje z XV wieku.
Krzysiek, w młodości zainspirowany rodzinnymi
wędrówkami po Beskidach, zapisał się do 111.
Częstochowskiej Drużyny Harcerskiej „Grot”.
Tam, w zastępie „Parasol”, szlifował swoje turystyczne rzemiosło w tradycji skautingu, wywodzącej się właśnie z Wysp Brytyjskich.
Ścieżki podróżników przecięły się podczas 11.
Nocy Kulturalnej w Częstochowie, na której
Ania, wraz z przyjaciółkami z grupy Irish Steps,
prezentowała pokaz tańca irlandzkiego. Krzysztof był nim tak poruszony, że zdecydował się porzucić swoje dotychczasowe życie i, podążając
za głosem serca, dołączył do Ani, mieszkającej
już wtedy w Anglii.

Na Wyspach Brytyjskich Krzysztof bez zwłoki
zaczął korzystać z dobrodziejstw miejscowej
kultury piwowarskiej, równocześnie zamęczając swoją partnerkę opowieściami o kolejnych
browarach. Ania zasugerowała mu dzielenie się swą wiedzą w internecie, chcąc zyskać

w ten sposób święty spokój. Tak powstał projekt „Z kuflem w plecaku”, w ramach którego
widzowie vlogów Krzyśka mogli poznawać
miejscową kulturę w oparciu o lokalne trunki,
niczym w popularnym programie kulinarnym.
Oczywiście chmielowy szlak przemierzali we
dwoje, Krzysztof pisał, a Ania zajmowała się stroną zdjęciową.

Z czasem podróżnicza aktywność przerodziła
się w projekt „Zielony Kompas” (www.zielonykompas.pl), w ramach którego Ania z Krzysztofem odkrywają Zjednoczone Królestwo według
bardzo różnorodnych szlaków.
Staramy się pokazać na swoim blogu przede
wszystkim miejsca, do których mógłby pojechać
każdy. Anglia obfituje w interesujące tereny czy
budynki, jednak spora cześć z nich pozostaje ukryta lub dotarcie do nich, na pierwszy rzut oka, jest
mocno utrudnione. Chcemy uświadomić czytelników, że zwiedzanie Anglii nie musi przebiegać
według utartych schematów typu Big Ben i Parlament, warto zamiast tego zagłębić się w bardziej
tajemnicze i mniej popularne lokalizacje. Sami
często odkrywamy coś zupełnym przypadkiem,
jak na przykład Eridge Rocks. Wracając pewnego
dnia ze sklepu, postanowiliśmy zjechać z głównej
drogi i trafiliśmy do mekki fanów boulderingu
(bardzo technicznej wspinaczki po skalnych blokach), gdzie spędziliśmy wspaniałe popołudnie,
spacerując wśród skalnych ostańców i druidycznych ołtarzyków. I o takich właśnie miejscach
chcemy pisać – opowiada Krzysztof.
Dzięki Ani i Krzyśkowi łatwo można poznać wyjątkowe zabytki, niezwykłe krajobrazy czy po
prostu różnorodność krajów składających się na
Wielką Brytanię. Gorąco zachęcam do podróży
w kierunku wyznaczonym przez „Zielony Kompas”.
Daniel Zalejski

Seans filmowy:
= „ Luis i Obcy”- godz. 11.00 /Filmowy Dzień Dziecka/
= „Perły polskiej animacji” - godz. 13.00
/Filmowy Dzień Dziecka/
= „Basia” - godz. 15.00 /Filmowy Dzień Dziecka/
= „Kaczki z Gęsiej Paczki” - godz. 17.00
/Filmowy Dzień Dziecka/
= „Pozycja obowiązkowa” – godz. 18.45
= „Ella i John” – godz. 20.45
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”,
Aleja Najświętszej Maryi Panny 64
„Dzień Dziecka w bibliotece” - godz. 13.00
Zajęcia rekreacyjne dla dzieci w wieku od 6 do 13 lat
Biblioteka Publiczna, Filia nr 21, ul. Orzechowa 14;
tel. 34 360 71 95, filia21@biblioteka.czest.pl
„Dzień Dziecka w bibliotece” - godz. 13.00
Zajęcia rekreacyjno-muzyczne dla dzieci
Biblioteka Publiczna, Filia Muzyczna, Aleja Niepodległości 41;
tel. 34 363 39 37, muzyczna@biblioteka.czest.pl
„Kolorowy świat dziecka” - godz. 15.30
Zajęcia plastyczne, z wykorzystaniem techniki kolażu,
dla dzieci i ich opiekunów.
Filia Muzyczna, Aleja Niepodległości 41;
tel. 34 363 39 37, muzyczna@biblioteka.czest.pl
Spotkanie „Teatru Nieoczywistego”- godz. 16.0018.00
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1
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Seans filmowy:
= „Kaczki z Gęsiej Paczki” - godz. 11.00
/Filmowy Dzień Dziecka/
= „Basia” - godz. 13.00 /Filmowy Dzień Dziecka/
= „Perły polskiej animacji” - godz. 15.00
/Filmowy Dzień Dziecka/
= „ Luis i Obcy”- godz. 17.00 /Filmowy Dzień Dziecka/
= „Pozycja obowiązkowa” – godz. 18.30
= „Ella i John” – godz. 20.30
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”,
Aleja Najświętszej Maryi Panny 64
18. Premiera Częstochowskiego Teatru Tańca
pt. „Nie chcę więcej” - godz. 18.00
Klub „Politechnik”, Aleja Armii Krajowej 23/25
Bilety: 50 zł (dostępne w siedzibie CTT, ul. Kilińskiego 32/34
od godziny 15.00 do 20.00)
100-lecie założenia Ochotniczej Straży Pożarnej
Częstochowa-Gnaszyn
= Prezentacje artystyczne dzieci – godz. 11.00
= Msza Św. polowa oraz uroczyste obchody 100-lecia
OSP Częstochowa-Gnaszyn wraz z nadaniem
i poświęceniem nowego sztandaru – godz. 14.00
Organizatorzy: OSP Częstochowa - Gnaszyn, Stowarzyszenie Przyjaciół Gnaszyn-Kawodrza, Urząd Miasta Częstochowy, MDK w Częstochowie
OSP Częstochowa – Gnaszyn, ul. Festynowa 38
Spektakl teatralny: „Historie łóżkowe” – godz. 19.00
Teatr im. A. Mickiewicza, ul. Kilińskiego 15, Scena Duża
Bilety: parter 40 zł (normalne), 35 zł (ulgowe),
balkon 35 zł (normalne), 30 zł (ulgowe)

Spektakl teatralny: „Jaś i Małgosia” - godz. 17.00
Teatr im. A. Mickiewicza, ul. Kilińskiego 15
Bilety: 20 zł, dzieci do lat 3 mogą zajmować miejsca na kolanach
rodziców (wejściówka w cenie 5 zł)

Karaoke w Tutanchamon Cafe – godz. 20.00
Biznes Centrum, ul. Wały Dwernickiego 11 paw.7

02.06 sobota
17. Memoriał im. Artura Szymy i Artura Ociepy
- zawody z cyklu Pucharu Polski w Lekkiej Atletyce klasa mistrzowska międzynarodowa
Organizator: Częstochowski Klub Sportowy Budowlani
Miejski Stadion Lekkoatletyczny,
ul. Dąbrowskiego 58/6

www.cgk.czestochowa.pl

03.06 niedziela
Seans filmowy:
= „Basia” - godz. 11.00 /Filmowy Dzień Dziecka/
= „Kaczki z Gęsiej Paczki” - godz. 13.00
/Filmowy Dzień Dziecka/
= „ Luis i Obcy”- godz. 15.00 /Filmowy Dzień Dziecka/
= „Tam, gdzie mieszka Bóg” - godz. 17.00
/Filmowy Dzień Dziecka/
= „Pozycja obowiązkowa” – godz. 18.30
= „Ella i John” – godz. 20.30
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”,
Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

XXIII Marszobieg „Na Jurajskim Szlaku”, dystans
6 km – godz. 11.30
Organizatorzy: Gmina Olsztyn, Gminny Ośrodek Kultury
w Olsztynie, Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olsztynie, Miasto Częstochowa
Olsztyn koło Częstochowy (start i meta przy Spichlerzu)

Aleje - tu się dzieje!
Piąty Dzień Tygodnia – koncert Henryka „Szkota”
Czekały – godz. 19.00
Plac Biegańskiego
Spektakl teatralny:
„Nie tylko kobieta - koncert Marty Honzatko”
godz. 19.30
Teatr im. A. Mickiewicza, ul. Kilińskiego 15
Bilety: 30 zł (normalne), 25 zł (ulgowe)

18. premiera Częstochowskiego Teatru Tańca
pt. „Nie chcę więcej”
2 czerwca - godz. 18.00
Klub „Politechnik”, Aleja Armii Krajowej 23/25
„Nie chcę więcej” to osiemnasty spektakl Częstochowskiego Teatru Tańca. Kolejny autorski pomysł
Włodzimierza Kucy - reżysera, choreografa, scenografa,
pomysłodawcy i założyciela CTT. Tym razem Kuca
próbuje tańcem, muzyką i światłami pokazać, bądź zamazać cienką linię między jawą a snem, między prawdą
a fałszem. Mottem przedstawienia są słowa Stefanii
Pruszyńskiej: „Snem twardym karmi się zmęczony, snem
jak bańka mydlana – strapiony, a snem bez snu – poeta”.
W spektaklu wystąpią: Kamil Kuca, Piotr Majer, Kacper
Trzeciak, Bazyli Ogiński, Maja Bogus, Marta Gierczak,
Katarzyna Głowacka, Julita Grochulska, Urszula Janik,
Karolina Kuca, Natalia Małolepsza, Zofia Pulcer, Olga
Szymczyk, Katarzyna Ujma-Maludzińska, Kamila Wiklińska i Zuzanna Witkowska.

II edycja Biegu Charytatywnego „Wybiegaj Życie!”–
godz. 11.30
Promenada im. Czesława Niemena, start przy Amfiteatrze
Więcej s. 7

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

BiegamBoLubię - godz. 9.30
Bezpłatne treningi dla amatorów z instruktorami
lekkoatletyki
Miejski Stadion Lekkoatletyczny,
ul. Dąbrowskiego 58/64
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X edycja akcji MOTOSERCE – godz. 10.00 – 21.30
Plac Biegańskiego
Więcej s. 6

Aleje - tu się dzieje!
Piąty Dźwięk Tygodnia – koncert Henryka „Szkota”
Czekały
1 czerwca – godz. 19.00
Plac Biegańskiego
Koncert Henryka „Szkota” Czekały to prawdziwa gratka
dla wszystkich miłośników morskiej muzyki. „Szkot” to
wokalista, kompozytor, aranżer, autor, pieśniarz
i prawdziwa osobowość sceniczna. Od 35 lat nieprzerwanie jest w podróży muzycznej. Ten czas wypełniły tysiące
koncertów zagranych w kraju i na scenach całego świata.
Spod jego pióra wyszła ponad setka tekstów polskich
wersji najsłynniejszych pieśni morskich i autorskich
piosenek. W 1983 roku powołał do życia zespół Ryczące
Dwudziestki, z którym wydał cztery albumy. W tym
samym czasie zawiązali działalność Mechanicy Shanty,
z którymi występuje od 35 lat. Ponadto znajduje czas na
kameralne grania w Szkockiej Trupie oraz solowe występy. Koncert Henryka Czekały otwiera nowy cykl „Piąty
Dźwięk Tygodnia” w ramach akcji „Aleje – tu się dzieje!”.
Będzie to gratka przede wszystkim dla miłośników
żeglarskiego folku.

Wystawa Malarska pt. „Z Marią i Chrystusem przez
życie” – godz. 13.00
Parafia Św. Faustyny Dziewicy, ul. Św. Faustyny 14
Aleje - tu się dzieje!
Czym Galeria? Akcja artystyczna Setis Group godz. 15.00 – 18.00
Plac przed Miejską Galerią Sztuki w Częstochowie,
Aleja Najświętszej Maryi Panny 64
Spektakl Częstochowskiego Teatru Tańca pt. „Nie chcę
więcej” - godz. 18.00
Klub „Politechnik”, Aleja Armii Krajowej 23/25
Bilety: 30 zł (dostępne w siedzibie CTT, ul. Kilińskiego 32/34)
Aleje - tu się dzieje!
Podwieczorek z klasyką – koncert ULLA
SAXOPHONE TRIO – godz. 18.30
Skwer przed IV LO im. H. Sienkiewicza
Spektakl teatralny: „Historie łóżkowe” – godz. 19.00
Teatr im. A. Mickiewicza, ul. Kilińskiego 15, Scena Duża
Bilety: parter 40 zł (normalne), 35 zł (ulgowe),
balkon 35 zł (normalne), 30 zł (ulgowe)
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04.06 poniedziałek
Spotkanie autorskie z Kazimierzem Szymeczko –
godz. 10.00
Spotkanie autorskie dla dzieci i młodzieży zorganizowane
w ramach projektu „100-lecie odzyskania niepodległości
w Częstochowie”
Biblioteka Publiczna, Filia nr 20 , ul. W. Gombrowicza 15;
tel. 34 362 35 87, filia20@biblioteka.czest.pl
Spotkanie autorskie z Pawłem Wakułą - godz. 12.00
Spotkanie autorskie dla dzieci i młodzieży zorganizowane w
ramach projektu „100-lecie odzyskania niepodległości
w Częstochowie”.
Obowiązują wcześniejsze zapisy.
Biblioteka Publiczna , Aleja Najświętszej Maryi Panny 22;
tel. 34 360-56-28
4 - 8 czerwca
„Pogotowie lekcyjne”- godz. 13.00 - 15.00
Popołudniowa pomoc w odrabianiu lekcji. Ilość miejsc
ograniczona.
Biblioteka Publiczna, Filia nr 8, ul. Księżycowa 2;
tel. 34 361 43 27, filia8@biblioteka.czest.pl
Seans filmowy:
= „Pozycja obowiązkowa” – godz. 14.45 i 18.45
= „Ella i John” – godz. 16.30 i 20.30
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”,
Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

Spotkanie autorskie z Grażyną Bąkiewicz – godz. 10.30
Spotkanie autorskie dla dzieci zorganizowane w ramach projektu „100-lecie odzyskania niepodległości w Częstochowie”
Biblioteka Publiczna, Filia nr 2, ul. Orlik-Rückemanna 35/37;
tel. 34 360-14-54, filia2@biblioteka.czest.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
Seans filmowy:
= „Madame” – godz. 12.00
= „Pozycja obowiązkowa” – godz. 14.45 i 18.45
= „Ella i John” – godz. 16.30 i 20.30
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”,
Aleja Najświętszej Maryi Panny 64
„Rodzina na wakacjach” - godz. 15.00
Zajęcia plastyczne dla całych rodzin. Obowiązują wcześniejsze zapisy.
Biblioteka Publiczna, Filia nr 5, ul. Krasińskiego 4;
tel. 34 367 11 59, filia5@biblioteka.czest.pl
Warsztaty decoupage’u – godz. 15.30-17.30
Obowiązują wcześniejsze zapisy. Zajęcia dofinansowane
z Budżetu Obywatelskiego.
Biblioteka Publiczna, Filia nr 15, ul. Okulickiego 63;
tel. 34 322 76 19, filia15@biblioteka.czest.pl

4 - 8 czerwca
„Popołudnia w bibliotece – Ogólnopolski Tydzień
Czytania Dzieciom” – godz. 15.00 – 17.00
Codzienne popołudniowe zajęcia dla wszystkich dzieci
Biblioteka Publiczna, Filia nr 2, ul. Orlik-Rückemanna 35/37;
tel. 34 360-14-54, filia2@biblioteka.czest.pl
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Toastmasters - Klub Publicznego przemawiania i przywództwa - godz. 18.00
Od managera do lidera.
Techniczne Zakłady Naukowe, ul. Jasnogórska 84/90

Przedstawienie - Klub Kubusia Puchatka
Miejski Dom Kultury, ul. Łukasińskiego 58/60

05.06 wtorek

Spotkanie autorskie z Dorotą Combrzyńską-Nogalą –
godz. 10.30
Spotkanie autorskie dla dzieci zorganizowane w ramach
projektu „100-lecie odzyskania niepodległości
w Częstochowie”.
Biblioteka Publiczna, Aleja Kościuszki 4, Oddział dla Dzieci i
Młodzieży;
tel. 34 360 61 09, oddim@biblioteka.czest.pl

Aleje - tu się dzieje!
Warsztaty z ilustratorką Olą Niepsuj – godz. 18.00
Obowiązują wcześniejsze zapisy:
astepien@czestochowa.um.gov.pl
Odwach obok Ratusza, Aleja Najświętszej Maryi Panny 45

06.06 środa

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

Strefa Brzdąca - godz. 10.30
Cykliczne zajęcia plastyczno-sensoryczne dla dzieci
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

„Nordic walking na receptę” akcja w ramach Akademii
Zdrowia Santandera – godz. 17.00
Bezpłatne treningi nordic walking dla dwóch grup
Grupa 1: Lasek Aniołowski (wejście od strony Promenady
im. Cz. Niemena)
Grupa 2: Park Lisiniec (parking przy wjeździe)

Rytmy orientu – warsztaty gry na bębnach etnicznych
dla początkujących – godz. 18.00-20.00
Obowiązują wcześniejsze zapisy: mateusz_szkop@wp.pl,
tel. 887854542
Studio Tańca Nindei, ul. Śląska 4/7
Koszt: 30 zł (karnet miesięczny 80 zł)

Aleje - tu się dzieje!
Literackie spotkanie z książką „Gombrowicz.
Ja, geniusz” Klementyny Suchanow – godz. 19.00
Odwach obok Ratusza, Aleja Najświętszej Maryi Panny 45A

Letnia Olimpiada Sportowa „Przełam Bariery z ISD
Huta Częstochowa” - godz. 10.00 – 12.00
Miejski Stadion Lekkoatletyczny, ul. Dąbrowskiego 58/64

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

Spotkania z historią: „Józef Haller i ‚Błękitna Armia’” wykład prof. Janusza Zuziaka – godz. 18.00
Muzeum Częstochowskie – Ratusz,
Aleja Najświętszej Maryi Panny 45

Seans filmowy: „Piękna i Bestia” - godz. 18.00
DKF „Rumcajs”, Klub Politechnik, Aleja Armii Krajowej 23/25

Spektakl teatralny: „Kometa nad Doliną Muminków” –
godz. 10.00
Teatr im. A. Mickiewicza, ul. Kilińskiego 15, Scena Duża
Bilety: 20 zł

Konsultacje specjalistyczne ECK
= Oligofrenopedagog, Tyflopedagog, Socjoterapeuta,
Terapeuta specyficznych trudności w nauce języka
polskiego - godz. 15.00 -16.00
= Oligofrenopedagog, Terapeuta specyficznych
trudności w nauce geografii - godz. 16.00 - 17.00
Edukacyjne Centrum Konsultacji przy SOSW nr 1, ul. Legionów 54 a,
tel. 34 360 10 72

Spektakl teatralny: „Kometa nad Doliną Muminków” –
godz. 10.00
Teatr im. A. Mickiewicza, ul. Kilińskiego 15 /Scena Duża/
Bilety: 20 zł
Aleje - tu się dzieje!
Literackie spotkanie z książką „Gombrowicz. Ja,
geniusz” Klementyny Suchanow
4 czerwca – godz. 19.00
Odwach obok Ratusza, Aleja Najświętszej Maryi Panny 45A
W czerwcu pierwszym gościem literackiego Odwachu
będzie Klementyna Suchanow, autorka bestselleru
„Gombrowicz. Ja, geniusz”. Ta dwutomowa biografia to
podróż pełna zagadek i znaków zapytania. Zaczyna się
na długo przed 1904 rokiem i kończy śmiercią pisarza.
To nie tylko podróż, w czasie której z nieopierzonego ziemiańskiego syna wyrośnie pewny swej indywidualności
twórca, kreujący zupełnie nowy język filozof i w końcu
zmęczony sławą człowiek, to również wędrówka przez
kompleksy polskiej – i nie tylko – literatury, historii,
tradycji i obyczajowości. Suchanow przez lata zbierała
materiały, prowadziła rozmowy i podróżowała śladami
Gombrowicza. Efektem jest monumentalne dzieło,
w którym odbija się nie tylko Itek/Witold, ale także
fermentująca kulturowo Europa XX wieku na tle skomplikowanych historycznych wydarzeń. Książka w tym roku
została nominowana do Literackiej Nagrody Nike.

Spotkanie autorskie z Katarzyną Ryrych – godz. 11.30
Spotkanie autorskie dla dzieci i młodzieży zorganizowane
w ramach projektu „100-lecie odzyskania niepodległości
w Częstochowie”
Biblioteka Publiczna, Filia nr 9 , ul. Nowowiejskiego 15;
tel. 34 360 61 14, filia9@biblioteka.czest.pl
„Plastyczne środy” - godz. 13.30
Biblioteka Publiczna, Filia Muzyczna, Aleja Niepodległości 41;
tel. 34 363 39 37, muzyczna@biblioteka.czest.pl
Seans filmowy:
= „Pozycja obowiązkowa” – godz. 14.30 i 18.45
= „Ella i John” – godz. 16.30 i 20.30
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”,
Aleja Najświętszej Maryi Panny 64
„Kreatywne spotkania z plastyką” - godz. 15.30
Zajęcia plastyczne dla dzieci w wieku od 5 do 9 lat. Obowiązują wcześniejsze zapisy.
Biblioteka Publiczna, Filia nr 20, ul. W. Gombrowicza 15;
tel. 34 362 35 87, filia20@biblioteka.czest.pl
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„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, oddim@biblioteka.czest.pl

Warsztaty pisarskie Towarzystwa Galeria Literacka - godz. 17.00
Dom Poezji – Muzeum Haliny Poświatowskiej, ul. Jasnogórska 23
Finisaż wystawy „Rozważna i romantyczna. 50-lecie
twórczości Cecylii Szerszeń” – godz. 18.00
Pawilon Wystawowy w Parku Staszica

Warsztaty literackie Klubu „Złota Jesień” – godz. 16.00
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1

Wernisaż wystawy „Oikos… Postawy twórcze wobec
zagadnienia ekologii w sztukach plastycznych” –
godz. 18.00
Miejska Galeria Sztuki w Częstochowie,
Aleja Najświętszej Maryi Panny 64 /Sala Śląska/

Promocja książki Janusza Jano Mielczarka
„BYĆ pomiędzy słowem a obrazem” – godz. 18.00
Muzeum Częstochowskie – Ratusz, Aleja Najświętszej Maryi Panny 45
Warsztaty decoupage’u – godz. 16.00 - 18.00
Zajęcia plastyczne dla starszych dzieci i ich rodziców.
Obowiązują wcześniejsze zapisy. Zajęcia dofinansowane
z Centrum Amatorskiego Ruchu Artystycznego.
Biblioteka Publiczna, Filia nr 8, ul. Księżycowa 2;
tel. 34 361 43 27, filia8@biblioteka.czest.pl

Wernisaż wystawy „Trofea” Alicji Król – godz. 18.00
Galeria Of Art, Aleja Najświętszej Maryi Panny 6
Aleje – tu się dzieje!
Muzyczne podróże z Michałem Roratem – koncert
Piotra Tłustochowicza – godz. 19.00
Plac Biegańskiego

„Hashimoto. Co pobudza nasz układ odpornościowy?” –
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
Spektakl teatralny: „Łysa śpiewaczka” /Środa Studencka/–
godz. 18.00
Teatr im. A. Mickiewicza, ul. Kilińskiego 15,
Scena Kameralna im. Iwo Galla
Bilety: 20 zł ,
Red Bull Music Presents: Quebonafide On Tour –
godz. 19.00
Plac Biegańskiego
Więcej s. 17
Warsztaty tańca dawnego – godz. 20.00
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1

07.06 czwartek
Broadway kameralnie - Czwartkowy wieczór z chórem
Chór Filharmonii Częstochowskiej „Collegium Cantorum”,
Janusz Siadlak – dyrygent
Filharmonia Częstochowska, ul. Wilsona 16
Bilety: 35 zł (normalne), 30 zł (ulgowe), 20 zł (UTW)
Koncerty edukacyjne z cyklu FEEL HARMONY - poczuj
klimat! „Spotkanie w Nowym Orleanie” - godz. 9.00, 10.45
W ramach 14. Międzynarodowego Festiwalu Jazzu
Tradycyjnego HOT JAZZ SPRING
wystąpi: Five O’Clock Orchestra, przygotowanie
i prowadzenie: Tadeusz Ehrhardt-Orgielewski
Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana,
ul. Wilsona 16, Sala koncertowa
Bilety: 14 zł (uczeń), 1 zł (opieka)
Maraton czytelniczy „Wobec Wielkiej Zagłady”
w Roku Ireny Sendlerowej oraz w XVII Ogólnopolskim
Tygodniu Czytania Dzieciom – godz. 10.00 – 13.00
Organizatorzy: Biblioteka Publiczna im. dr. W. Biegańskiego, Oddział Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Sekcja
Bibliotekarska Związku Nauczycielstwa Polskiego, Oddział
Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich oraz
Szkoła Podstawowa nr 53 z Oddziałami Integracyjnymi
im. M. Skłodowskiej - Curie w Częstochowie.
Zgłoszenia grup (uczniów wraz z opiekunami):
sekretariat@biblioteka.czest.pl. Tel. 34 360 56 28, 343
606 118, klementinum@autograf.pl, tel. 603 210 490
Sala Odczytowa Biblioteki Publicznej im. dr. W. Biegańskiego
w Częstochowie, Aleja Najświętszej Maryi Panny 22
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, filia16@biblioteka.czest.pl
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„Ella i John”
1 czerwca - godz. 20.45
2-3 czerwca - godz. 20.30
4-7 czerwca– godz. 16.30 i 20.30
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”,
Aleja Najświętszej Maryi Panny 64
Helen Mirren i Donald Sutherland wcielają się w rolę
małżeństwa, Ellę i Johna Spencerów - uciekającą
przed światem parę, która udaje się w niezapomnianą
podróż starym RV, nazywanym przez nich „Ella i John”.
Wyprawa zaczyna się w Bostonie, a jej celem jest dom
Ernesta Hemingway’a w Key West. Podróż jest próbą
odnalezienia pasji życia i miłości, która łączy ich od wielu
lat. To niezwykły czas - pełen niespodzianek i przygód. Od
samego początku aż do końca.
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
„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, oddim@biblioteka.czest.pl
„Plastyczne czwartki” - godz. 12.30 – 14.30
Cykliczne spotkania plastyczne dla dzieci w wieku od 8 do
13 lat. Obowiązują wcześniejsze zapisy.
Biblioteka Publiczna, Filia nr 23 ul. Ludowa 58;
filia23@biblioteka.czest.pl
Seans filmowy:
= „Pozycja obowiązkowa” – godz. 14.30 i 18.45
= „Ella i John” – godz. 16.30 i 20.30
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”,
Aleja Najświętszej Maryi Panny 64
Warsztaty dziennikarskie z Małgorzatą Karoliną Piekarską
godz. 16.00
Warsztaty dla młodzieży w wieku od lat 13 do 17. Warsztaty
odbywają się w ramach dofinansowania z Budżetu Obywatelskiego. Zapisy na warsztaty w Filii nr 8.
Biblioteka Publiczna, Filia nr 8, ul. Księżycowa 2;
tel. 34 361 43 27, filia8@biblioteka.czest.pl
Warsztaty decoupage’u - godz. 16.00-17.30
Zajęcia plastyczne skierowane do dzieci i ich opiekunów.
Obowiązują wcześniejsze zgłoszenia.
Biblioteka Publiczna, Filia nr 9, ul. Nowowiejskiego15;
tel. 34 360 61 14, filia9@biblioteka.czest.pl

„Broadway kameralnie” Czwartkowy Wieczór z Chórem –
godz. 19.00
wystąpią: Chór Filharmonii Częstochowskiej „Collegium
Cantorum”, Janusz Siadlak – dyrygent, Janusz Frączek –
fortepian
Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana,
ul. Wilsona 16, Sala kameralna
Bilety: 35 zł (normalny), 30 zł (ulgowy), 20 zł (UTW)

08.06 piątek
8 – 9 czerwca
Mistrzostwa Polski Lekarzy w Piłce Nożnej 6-osobowej
Współorganizatorzy: Organizacja Środowiskowa AZS
w Częstochowie, Okręgowa Izba Lekarska w Częstochowie
Miejski Stadion Piłkarski „Raków”, ul. Limanowskiego 82
8 – 9 czerwca
Summer Chill
Park Lisiniec
Więcej s. 8-9
Festyn Integracyjny „Wrzosowiak 2018” –
godz. 15.00 – 20.00
W ramach festynu odbędzie się akcja „Pomożesz, bo
możesz masz to w genach! Dzień Dawcy Szpiku Kostnego
oraz/lub komórek macierzystych”
Organizator: Szkoła Podstawowa nr 53 z Oddziałami
Integracyjnymi im. Marii Skłodowskiej - Curie
w Częstochowie we współpracy z Fundacją DKMS
„POKONAJMY NOWOTWORY KRWI”
Szkoła Podstawowa nr 53 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii
Skłodowskiej - Curie w Częstochowie, ul. Orkana 95/ 109
Seans filmowy:
= „Zimna wojna” – godz. 15.00 i 20.30
= „Katyń – ostatni świadek” godz. 16.45
= „Muzykanci” – godz. 18.30
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”,
Aleja Najświętszej Maryi Panny 64
Kongres Polek „Kobiety Polski Niepodległej”:
prelekcje pt. „Bohaterki czasów niewoli” – godz. 16.00
Muzeum Monet i Medali Jana Pawła II w Częstochowie,
ul. Jagiellońska 67/71
„Kreatywna biblioteka –tworzymy komiks” –
godz. 16.00 – 18.00
Warsztaty plastyczne skierowane do dzieci w wieku od 4
do 10 lat
Biblioteka Publiczna, Filia nr 14, ul. Norwida 17/21;
tel. 34 364 34 12, filia14@biblioteka.czest.pl
Wernisaż malarstwa Kingi Bafeltowskiej – godz. 17.00
Ekspozycja do 28 czerwca
Klub Spółdzielczy Częstochowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
„Nasza Praca”, ul. Broniewskiego 3
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09.06 sobota
9 – 10 czerwca
Aleje – tu się dzieje!
Grand Prix Częstochowy w Koszykówce 3x3 – godz. 9.00
Organizator: Miasto Częstochowa, Organizacja
Środowiskowa AZS w Częstochowie
Plac Biegańskiego
Więcej s. 7
BiegamBoLubię - godz. 9.30
Bezpłatne treningi dla amatorów z instruktorami lekkoatletyki
Miejski Stadion Lekkoatletyczny, ul. Dąbrowskiego 58/64
Ogólnopolski Festiwal Szachowy z okazji 23-lecia UKS
„HETMAN” Częstochowa – godz. 10.00 (zapisy do godz.
9.45)
Turniej szachów szybkich i turniej juniorów do lat 13
Organizator: UKS „HETMAN” Częstochowa, Urząd Miasta
Częstochowy
Szkoła Podstawowa nr 9 w Częstochowie, ul. Sobieskiego 15;
tel. 602 174 020, mail: ela1p@o2.pl
Aleje - tu się dzieje!
Duet z fasonem Wojciecha Turbiarza – koncert KUSO
8 czerwca – godz. 19.00
Plac Biegańskiego
KUSO to duet, który powstał, by połączyć pasję opowiadania historii z komponowaniem muzyki. Tworzą go Justyna Jary
(liderka grupy PompaDur) iBasi Songin (współtwórczyni zespołu Sutari). Podczas akcji „Aleje – tu się dzieje!” będzie można
usłyszeć ich koncert „Wichry – Wyjce”. Składają się na niego autorskie piosenki, które zabiorą publiczność w tajemniczy choć nie pozbawiony humoru - świat słowiańskich demonów, stworzy, strachów i mitycznych postaci, które mieszkają wśród
leśnych ostępów, bezdroży, mokradeł, a czasami nawet obok ludzkich domostw i podwórzy. Błąka się wśród nich Wieszczyca
o złych oczach, drapieżny Wargin Król Kotów, smętna Tęsknica, piękne choć niebezpieczne czarownice i smutni topielce. Nie
zabraknie ponętnego Przyłożnika ani Ćmucha, którego podobno nikt nigdy nie widział. Z pola przybędzie roztańczony Srala.
Z krzaków, chaszczy, łozin oraz cmentarnych podcieni wylezą rozmaite Baby. Nawet Majki wyśpiewają swój słynny, cierpiętniczy wielogłos. Będzie lirycznie, będzie z dreszczykiem, nader często z przymrużeniem oka.

Promocja książki Ryszarda Stefaniaka – godz. 18.00
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1
Parada Nowoorleańska od Placu Biegańskiego
do Filharmonii Częstochowskiej – godz. 18.00
W ramach 14. Międzynarodowego Festiwalu Jazzu
Tradycyjnego HOT JAZZ SPRING
Plac Biegańskiego
Otwarcie wystawy „Trzy grosze poezji” Tadeusza
Gierymskiego. W 90. rocznicę urodzin... - godz. 18.00
Muzeum Częstochowskie – Ratusz, Aleja Najświętszej Maryi Panny 45

Spektakl teatralny: „Machalista Przebojów” - godz. 19.00
Teatr im. A. Mickiewicza, ul. Kilińskiego 15
Bilety: parter 40 zł (normalne), 35 zł (ulgowe),
balkon 35 zł (normalne), 30 zł (ulgowe)
Karaoke w Tutanchamon Cafe – godz. 20.00
Biznes Centrum, ul. Wały Dwernickiego 11 paw. 7
Koncert Old Metropolitan Jazz Band i Jam Session – godz. 22.00
W ramach 14. Międzynarodowego Festiwalu Jazzu Tradycyjnego HOT JAZZ SPRING
Jazz Klub Five O’Clock, ul. Wilsona 16

Wernisaż wystawy - Beksiński. Granice realności –
godz. 18:00
Miejska Galeria Sztuki w Częstochowie,
Aleja Najświętszej Maryi Panny 64, Sala Poplenerowa, Sala
Muzeum
Więcej s. 15

Koncert Tcha Limberger & Siergiej Wowkotrub Gypsy Swing
Quartet i Suita Nowoorleańska - godz. 19.00
W ramach 14. Międzynarodowego Festiwalu Jazzu
Tradycyjnego HOT JAZZ SPRING
Suita w wykonaniu Orkiestry Symfonicznej Filharmonii
Częstochowskiej, Five O’Clock Orchestra i Scotta Hamiltona.
Wręczenie przez Prezydenta Miasta statuetki Honorowego
Swingującego Kruka Scottowi Hamiltonowi
Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana,
ul. Wilsona 16, Sala koncertowa
Bilety: 40 zł (normalny), 30 zł (ulgowy), 20 zł (UTW)
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Kongres Polek „Kobiety Polski Niepodległej”: prelekcje
pt. „Wrażliwe, kochające, dumne, odważne – JEDYNE”
- godz. 12.00
Muzeum Monet i Medali Jana Pawła II w Częstochowie,
ul. Jagiellońska 67/71
Koncert Marching Band „Leliwa Jazz Band” –
godz. 15.00 – 19.00
W ramach 14. Międzynarodowego Festiwalu Jazzu
Tradycyjnego HOT JAZZ SPRING
Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

Koncert Leliwa Jazz Band i Jam Session – godz. 22.00
W ramach 14. Międzynarodowego Festiwalu Jazzu
Tradycyjnego HOT JAZZ SPRING
Jazz Klub Five O’Clock, ul. Wilsona 16

10.06 niedziela
Ogólnopolski Festiwal Szachowy z okazji 23-lecia UKS
„HETMAN” Częstochowa – godz. 10.00 (zapisy do
godz. 9.45)
Turniej rodzin 2-osobowych. Organizator: UKS „HETMAN”
Częstochowa, Urząd Miasta Częstochowy
Szkoła Podstawowa Nr 9 w Częstochowie, ul. Sobieskiego 15;
tel. 602 174 020, mail: ela1p@o2.pl
Niedzielny Poranek z Muzyką „Opowieści ciotki
Polifonii – kto zamieszkał na strychu? – godz. 11.00
Prowadzenie: Beata Młynarczyk
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1
Bilety: 5 zł
Seans filmowy:
= „Katyń” – godz. 12.00
= „Zimna wojna” – godz. 15.00 i 20.45
= „Caravaggio – Dusza i Krew” – godz. 17.00
= „Muzykanci” – godz. 18.45
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, Aleja Najświętszej Maryi Panny 64
4. Otwarte Mistrzostwa Częstochowy Nordic Walking –
godz. 12.00
Organizator: Fundacja JEST LEPIEJ
Promenada Czesława Niemena i Lasek Aniołowski,
start - Amfiteatr na Promenadzier

Aleje - tu się dzieje!
Czym Galeria? Akcja artystyczna Setis Group –
godz. 15.00 – 18.00
Plac przed Miejską Galerią Sztuki w Częstochowie,
Aleja Najświętszej Maryi Panny 64
Kongres Polek „Kobiety Polski Niepodległej”: Prelekcje
pt. „Bogu, ojczyźnie, bliźniemu” – godz. 16.00
Muzeum Monet i Medali Jana Pawła II w Częstochowie,
ul. Jagiellońska 67/71
Aleje, tu się dzieje!
Muzeum Częstochowskie: wietrzenie magazynów Działu
Etnografii – godz. 16.00
Ogródek przy Galerii Dobrej Sztuki,
Aleja Najświętszej Maryi Panny 47
Koncerty laureatów konkursu „ Swingujący Kruk”
oraz Abi Wallenstein Spirit of the Blues
i Peter Mante Gospel Project – godz. 17.00
W ramach 14. Międzynarodowego Festiwalu Jazzu
Tradycyjnego HOT JAZZ SPRING
Wręczenie Statuetki Swingującego Kruka laureatowi konkursu
Filharmonia Częstochowska,
ul. Wilsona 16, /sala koncertowa/
Bilety: 40 zł (normalny), 30 zł (ulgowy), 20 zł (UTW)
Spektakl teatralny:
= „Łysa śpiewaczka” – godz. 17.00 /Scena Kameralna
im. Iwo Galla/
Bilety: 30 zł (normalne), ulgowe: 25 zł (ulgowe)
= „Mayday” – godz. 19.00 /Scena Duża/
Bilety: parter 40 zł (normalne), 35 zł (ulgowe), balkon 35 zł
(normalne), 30 zł (ulgowe)
Teatr im. A. Mickiewicza, ul. Kilińskiego 15,
Spektakl Częstochowskiego Teatru Tańca
pt. „Nie chcę więcej” - godz. 19.00
Klub „Politechnik”,
Aleja Armii Krajowej 23/25
Bilety 30 zł (dostępne w siedzibie CTT, ul. Kilińskiego 32/34 )

Wernisaż wystawy Marii Michoń „Weź taniec pod lupę”
– godz. 16.00
Miejska Galeria Sztuki w Częstochowie, Aleja Najświętszej Maryi
Panny 64, /Galeria Promocji Młodych Antresola/

Wernisaż wystawy i finał konkursu 6. Ogólnopolski
Konkurs dla Młodych Artystów im. Mariana Michalika
9 czerwca - godz. 16.00
Miejska Galeria Sztuki w Częstochowie, Aleja Najświętszej
Maryi Panny 64, /Sala Gobelinowa/
Podstawowym celem Konkursu dla Młodych Artystów
im. Mariana Michalika jest poszukiwanie i promowanie
w najmłodszym pokoleniu malarzy nowych indywidualności twórczych. Środkiem do tego prowadzącym jest
prezentacja prac malarskich ukazujących, wg założeń
programowych konkursu, przedmiot we współczesnej
rzeczywistości kulturowej. Pytając o wzajemne relacje
rzeczy i ludzi, wystawa konkursowa gromadzi prace
osadzone zarówno w tradycji malarstwa sztalugowego,
jak i obiektów przestrzennych uzyskiwanych środkami
malarskimi przekraczających kanon martwej natury.

Przesłuchanie finałowe w konkursie „Swingujący Kruk” –
godz. 16.00
W ramach 14. Międzynarodowego Festiwalu Jazzu
Tradycyjnego HOT JAZZ SPRING
Jazz Klub Five O’Clock, ul. Wilsona 16
Koncert Wojtek Kamiński & His Swing Workshop, Boney
Fields - godz. 19.00
W ramach 14. Międzynarodowego Festiwalu Jazzu
Tradycyjnego HOT JAZZ SPRING
Filharmonia Częstochowska, ul. Wilsona 16 /sala koncertowa/
Bilety: 40 zł (normalny), 30 zł (ulgowy), 20 zł (UTW)
Spektakl teatralny: „Machalista Przebojów” - godz. 19.00
Teatr im. A. Mickiewicza, ul. Kilińskiego 15
Bilety: parter 40 zł (normalne), 35 zł (ulgowe), balkon 35 zł (normalne), 30 zł (ulgowe)
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„Zimna wojna”
8 i 11-14 maja – godz. 15.00 i 20.30
9-10 maja – godz. 15.00 i 20.45
15 maja – godz. 16.30
16 maja – godz. 12.00 i 18.45
17 maja – godz. 12.00
18-19 maja – godz. 18.45
20-21 maja – godz. 17.15
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”,
Aleja Najświętszej Maryi Panny 64
Kinowa historia wielkiej i trudnej miłości dwojga ludzi,
którzy nie potrafią być ze sobą i jednocześnie nie mogą
bez siebie żyć. W tle wydarzenia zimnej wojny lat 50.
w Polsce, Berlinie, Jugosławii i Paryżu. „Zimna wojna” to
film o skomplikowanych losach ludzi w Polsce i Europie
lat 50. i 60. XX wieku. W rolach głównych zagrali tu
Joanna Kulig oraz Tomasz Kot. W pozostałych rolach zobaczymy m.in. Borysa Szyca oraz Agatę Kuleszę. Reżyserem,
ale też autorem scenariusza jest Paweł Pawlikowski, laureat Oscara za film „Ida”. Autorem zdjęć jest posiadający
nominację do Oscara za zdjęcia do „Idy” Łukasz Żal. Film
powstawał w Polsce, Francji oraz w Chorwacji. Podczas
71. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Cannes
2018 Paweł Pawlikowski otrzymał za „Zimną wojnę”
nagrodę za najlepszą reżyserię.

11.06 poniedziałek

Wernisaż wystawy i finał konkursu – 6. Ogólnopolski
Konkurs dla Młodych Artystów im. Mariana Michalika
- godz. 16.00
Miejska Galeria Sztuki w Częstochowie, Aleja Najświętszej Maryi
Panny 64, /Sala Gobelinowa/

Przegląd Szkolnych Zespołów Teatralnych – godz. 8.00
Teatr im. A. Mickiewicza,
ul. Kilińskiego 15 /Scena Duża/

Salon Poezji – godz. 16.00
Teatr im. A. Mickiewicza, ul. Kilińskiego 15, Foyer im. M. Perepeczko
Bilety: 10zł

Dyskusyjny Klub Książki „Książkopolis” - godz. 18.30
Kawiarnia „Inny wymiar”, Aleja Najświętszej Maryi Panny 29
Aleje – tu się dzieje!
Duet z fasonem Wojciecha Turbiarza – koncert KUSO –
godz. 19.00
Plac Biegańskiego

Industriada - Święto Szlaku Zabytków Techniki
i największy festiwal dziedzictwa przemysłowego –
godz. 11.00 – 20.15
Więcej s. 11
Seans filmowy:
= „Katyń” – godz. 12.00
= „Zimna wojna” – godz. 15.00 i 20.45
= „Caravaggio – Dusza i Krew” – godz. 17.00
= „Muzykanci” – godz. 18.45
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

Koncert Chaos Engine Research, UDS, The Human Trip,
Tranquillizer w ramach trasy „XI TEARS OF CHAOS” –
godz. 19.00
Klub Scena TfP, Częstochowa,
Aleja Najświętszej Maryi Panny 2
Bilety: 15 zł (będą dostępne w klubie dniu koncertu)

Zajęcia otwarte ECK przy SOSW nr 1 - godz. 12.10 - 12.55
Zajęcia rehabilitacyjne obserwacja pracy uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim, umiarkowanym
oraz niepełnosprawnością sprzężoną.
Edukacyjne Centrum Konsultacji przy SOSW nr 1, ul. Legionów 54 a,
tel. 34 360 10 72
Aleje – tu się dzieje!
Literackie spotkanie z Cezarym Łazarewiczem
11 czerwca – godz. 19.00
Odwach obok Ratusza, Aleja Najświętszej Maryi Panny 45A
Cezary Łazarewicz to dziennikarz prasowy, reporter i publicysta, który pracował dla czołowych polskich tytułówprasowych
(m.in. „Gazety Wyborczej”„Przekroju” i „Polityki”). Za reportaż „Żeby nie było śladów”, poświęcony historii zabójstwa
Grzegorza Przemyka, otrzymał Nagrodę Literacką Nike, Nagrodę im. Oskara Haleckiego (przyznawaną najlepszym książkom
popularnonaukowym poświęconym historii Polski w XX wieku) oraz Nagrodę MediaTory w kategorii Obserwator. W tym roku
Łazarewicz wydał już dwie książki. Pierwsza „1968. Czasy nadchodzą nowe” to, napisana wspólnie z Ewą Winnicką, nieoczywista panorama próbująca uchwycić fenomen najbardziej zbuntowanego roku XX w. Druga, „Koronkowa robota”,
skupia się na jednej z najgłośniejszych przedwojennych spraw kryminalnych w Polsce. Łazarewicz śledzi historię Gorgonowej, która oskarżona o brutalny mord na siedemnastoletniej Lusi, szybko stała się najczarniejszym z czarnych charakterów II
Rzeczpospolitej. Reporter próbuje w swojej książce rozwiązać dwie zagadki. Nie tylko ustalić, czy Gorgonowa była winna, ale
także, co się z nią stało po zwolnieniu z więzienia 3 września 1939 roku.
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11 - 15 czerwca
„Pogotowie lekcyjne”- godz. 13.00 - 15.00
Popołudniowa pomoc w odrabianiu lekcji. Ilość miejsc
ograniczona.
Biblioteka Publiczna, Filia nr 8, ul. Księżycowa 2;
tel. 34 361 43 27, filia8@biblioteka.czest.pl
Seans filmowy:
= „Zimna wojna” – godz. 15.00 i 20.30
= „Katyń – ostatni świadek” – godz. 16.45
= „Muzykanci” – godz. 18.30
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”,
Aleja Najświętszej Maryi Panny 64
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CO / GDZIE / KIEDY: W CZERWCU
Seans filmowy: „Kochankowie jednego dnia” –
godz. 18.00
DKF „Rumcajs”, Klub „Politechnik”, Aleja Armii Krajowej 23/25
Wernisaż pokonkursowej wystawy fotografii
„Człowiek dobry jak chleb” - 18.00
= Spotkanie Chóru Coralmente – godz. 19.00
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1
=

Aleje – tu się dzieje!
Literackie spotkanie z Cezarym Łazarewiczem –
godz. 19.00
Odwach obok Ratusza, Aleja Najświętszej Maryi Panny 45A

12.06 wtorek
Strefa Brzdąca - godz. 10.30
Cykliczne zajęcia plastyczno-sensoryczne dla dzieci
w wieku od 1 do 3 lat
Pracownia Artystyczna Wielokropka, Aleja Niepodległości 41 a;
Zgłoszenia pod nr. tel. 696 810 315; koszt zajęć: 25zł
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
W samo południe z muzyką country Mirosława Desperaka
– Moe Bandy Tradycjonalista z San Antonio – godz. 12.00
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1

„Katyń – ostatni świadek”
8, 11-14 czerwca – godz. 16.45
9-10 czerwca - godz. 12.00
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”,
Aleja Najświętszej Maryi Panny 64
Thriller historyczny w gwiazdorskiej obsadzie, odsłania
kulisy jednej z najbardziej poruszających historii czasów
II Wojny Światowej, czyli ukrywanej przez lata prawdy
o zbrodni katyńskiej. Zainspirowany biografią jej naocznego świadka, Iwana Kriwoziercowa alias Michała Łobody,
próbuje dojść przyczyn przedwczesnej śmierci mężczyzny,
do której doszło w podejrzanych okolicznościach w Wielkiej
Brytanii w 1947 roku.
Powojenny Bristol. Dziennikarz Stephen Underwood (Alex
Pettyfer) marzy o sławie i temacie, który wreszcie rozkręci
jego karierę. Ta szansa rodzi się, gdy mężczyzna przypadkowo wpada na trop sprawy samobójstwa polskiego żołnierza
przebywającego w lokalnym obozie dla uchodźców. Podążając za dziennikarskim instynktem, Stephen dociera do
informacji o tym, co tak naprawdę wydarzyło się w Katyniu.
Ich ujawnienie wpłynie na losy całej powojennej Europy.

30

CZERWIEC 2018

Seans filmowy:
= „Zimna wojna” – godz. 15.00 i 20.30
= „Katyń – ostatni świadek” – godz. 16.45
= „Muzykanci” – godz. 18.30
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, Aleja Najświętszej Maryi Panny 64
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
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
Otwarcie Wystawy Malarstwa Elżbiety Cieciury –
godz. 17.00
Ekspozycja do 22 czerwca
Galeria ART-FOTO, ul. Ogińskiego 13 a
„Nordic walking na receptę” akcja w ramach Akademii
Zdrowia Santandera – godz. 17.00
Bezpłatne treningi nordic walking dla dwóch grup
Grupa 1: Lasek Aniołowski (wejście od strony Promenady
im. Cz. Niemena)
Grupa 2: Park Lisiniec (parking przy wjeździe)

„Dominium Kłobuckie, gospodarka w XIX wieku”
- wykład prof. dr. hab. Dariusza Złotkowskiego
- godz. 17.00
Urząd Stanu Cywilnego, Częstochowa ul Focha 19/21
Aleje - tu się dzieje!
Wycieczka z Juliuszem Sętowskim - Wydarzenia
rewolucyjne lat 1904-1907– godz. 18.00
zbiórka na Placu Biegańskiego
Marcin Wyrostek POLACC - Zakończenie 73. Sezonu
Artystycznego – godz. 19.00
Marcin Wyrostek wystąpi wraz ze swoim zespołem z repertuarem z najnowszej płyty „Polacc”.
Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana,
ul. Wilsona 16 /sala koncertowa/
Bilety: 60 zł (w normalny), 55 zł (ulgowy), 45 zł (UTW)
Aleje - tu się dzieje!
Teatr im. A. Mickiewicza – spektakl „Pierwszy raz” –
godz. 20.00
Plac Biegańskiego

14.06 czwartek
Inauguracja Częstochowskiej Strefy Kibica
Plac Biegańskiego
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

Toastmasters - Klub Publicznego przemawiania i przywództwa - godz.18.00
Retoryka - czy jest dzisiaj potrzebna?
Techniczne Zakłady Naukowe, ul. Jasnogórska 84/90

Spektakl teatralny: „Jaś i Małgosia” – godz. 10.00
Teatr im. A. Mickiewicza, ul. Kilińskiego 15 /Scena Duża/
Bilety: 18 zł

Aleje – tu się dzieje!
Historyczne spotkanie z wnuczką Marszałka Józefa
Piłsudskiego Joanną Onyszkiewicz – godz. 18.00
Odwach obok Ratusza, Aleja Najświętszej Maryi Panny 45A

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, filia16@biblioteka.czest.pl

Rytmy orientu – warsztaty gry na bębnach etnicznych
dla początkujących – godz. 18.00-20.00
Obowiązują wcześniejsze zapisy: mateusz_szkop@wp.pl,
tel. 887854542
Studio Tańca Nindei, ul. Śląska 4/7
Koszt: 30 zł (karnet miesięczny 80zł)

Warsztaty rękodzielnicze - godz. 14.00 – 15.30
Zajęcia plastyczne dla dzieci i młodzieży w wieku od 7 do
13 lat.
Biblioteka Publiczna, Filia nr 6, ul. Orkana 56 A;

13.06 środa

Seans filmowy:
= „Zimna wojna” – godz. 15.00 i 20.30
= „Katyń – ostatni świadek” – godz. 16.45
= „Muzykanci” – godz. 18.30
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

Seans filmowy:
= „Zimna wojna” – godz. 15.00 i 20.30
= „Katyń – ostatni świadek” – godz. 16.45
= „Muzykanci” – godz. 18.30
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

Spotkania z historią żydowską – godz. 17.00
Powojenne dzieje Żydów Częstochowskich.
Biblioteka Publiczna, Filia nr 9, ul. Nowowiejskiego 15;
tel. 34 360 61 14

Bajkowa podróż do krainy Trolli – godz. 15.30 – 17.30
Warsztaty dla dzieci w wieku od 5 do 10 lat oraz ich
opiekunów
Biblioteka Publiczna, Oddział dla Dzieci i Młodzieży, Aleja Kościuszki 4; tel. 34 360 61 09, oddim@biblioteka.czest.pl
Warsztaty literackie Klubu „Złota Jesień” - godz. 16.00
= Rozmowy o Tadeuszu Gierymskim z okazji 95.		
rocznicy urodzin – godz. 18.00
Wiersze, notatki ,wspomnienia rozmawiają Elżbieta Hurnik i
Konrad Ludwicki
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1
=

Gimnastyka Słowiańska dla kobiet - godz. 17.00
= „Dźwięki Ziemi i Przestrzeni” - koncert relaksacyjny
- godz. 19.00
Przestrzeń Serca, ul. Kilińskiego 9/8
=

Warsztaty pisarskie Towarzystwa Galeria Literacka –
godz. 17.00
Dom Poezji – Muzeum Haliny Poświatowskiej, ul. Jasnogórska 23
Koncert uczniów Społecznego Ogniska Muzycznego –
godz. 17.00
Organizator: Towarzystwo Muzyczne w Częstochowie
Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana,
ul. Wilsona 16 /sala kameralna/
Winylowe i Muzyczne Delicje Zbigniewa Burdy –
godz. 18.00
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1
Aleje – tu się dzieje!
Jazz tradycyjny – koncert Siergiej Wowkotrub Gypsy
Swing Quartet – godz. 19.00
Plac Biegańskiego
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15.06 piątek
Otwarcie wystawy VI Ogólnopolskiego Konkursu
Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży „Szlakiem
Orlich Gniazd”
Miejski Dom Kultury, ul. Łukasińskiego 58/60
Uroczystość 10–lecia Honorowej Statuetki Biegańskiego i wręczenia nagród w ogólnopolskim konkursie filmowym dla dzieci i młodzieży „Wielcy nieznani - doktor
Władysław Biegański’” - godz. 11.00
Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana,
ul. Wilsona 16 /sala koncertowa/

Uroczysty pokaz tańca Studia Tańca Step By Step –
godz. 17.00
Klub „Politechnik”, ul. Armii Krajowej 23
Bilet/cegiełka - 10 zł
Otwarcie wystawy „Inne Światy – Salvador Dali versus
Tomasz Sętowski” – godz. 18.00
Pawilon Wystawowy w Parku im. S. Staszica
Więcej s.14
Spektakl teatralny: „Proca” – godz. 19.00
Teatr im. A. Mickiewicza, ul. Kilińskiego 15 /Scena Kameralna
im. Iwo Galla/
Bilety: 25 zł

15-16 czerwca
Słowiański Gąszczyk – waleczni przodkowie - piknik
rycersko-archeologiczny - godz. 9.00 – 18.00
Organizatorzy: Gmina Mstów, Grupa Rekonstrukcyjna
Żelazny Wilk, Muzeum Częstochowskie
program na www.muzeumczestochowa.pl
Grodzisko Gąszczyk, Przeprośna Górka w Siedlcu, gm. Mstów

Orkiestra Częstochowa Pipes & Drums „Częstochowa –
miasto dudniące muzyką” - godz. 20.00 – 21.00
Plac Biegańskiego

Seans filmowy:
= „Najbrzydszy samochód świata /ślimaki” – godz. 15.00
= „Zimna wojna” – godz. 16.30
= „Miasto Kobiet” – godz. 18.30
= „Kochając Pabla, nienawidząc Escobara” – godz. 20.30
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

III Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej „Piłkarskie
Talenty 2018” im. Zbigniewa Kuczery
Organizator: Klub Ogólnosportowy Victoria 1922
Boisko piłkarskie ul. Krakowska 80

Festiwal Frytka OFFjazd 2018 – godz. 17.00
Park Lisiniec
Więcej s. 20-21
Promocja książki prof. Andrzeja Chwalby „Legiony
Polskie 1914-1918” - godz. 18.00
Muzeum Częstochowskie – Ratusz,
Aleja Najświętszej Maryi Panny 45
Warsztaty tańca irlandzkiego – godz. 18.00
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1
Spektakl teatralny: „Czechow: Żarty z życia” –
godz. 19.00
Teatr im. A. Mickiewicza, ul. Kilińskiego 15 /Scena Duża/
Bilety: parter 40 zł (normalne), 35 zł (ulgowe),
balkon 35 zł (normalne), 30 zł (ulgowe)

17.06 niedziela
Koncert Zespołu Pieśni i Tańca „Częstochowa” podczas
obchodów 60–lecia istnienia Częstochowskiej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Nasza Praca”
Miejski Dom Kultury, ul. Łukasińskiego 58/60
IV Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej Orlików 2009 r.
- AJAKS CUP 2018 (w ramach obchodów 20 - lecia UKS
Ajaks Częstochowa) – godz. 9.00
Organizator: Uczniowski Klub Sportowy AJAKS
Boisko ul. Starzyńskiego 10
Seans filmowy:
= „Zimna wojna” – godz. 12.00
= „Najbrzydszy samochód świata /ślimaki” – godz. 14.30
= „Kochając Pabla, nienawidząc Escobara” – godz. 16.00
= „Kotka na gorącym, blaszanym dachu” retransmisja
z National Theatre w Londynie – godz. 18.30
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”,
Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

Karaoke w Tutanchamon Cafe – godz. 20.00
Biznes Centrum, ul. Wały Dwernickiego 11 paw.7

16.06 sobota
16 – 17 czerwca
Mistrzostwa Polski AZS w Podnoszeniu Ciężarów
Organizator: Klub Uczelniany AZS Akademii im. Jana
Długosza
Sala sportowa Akademii im. Jana Długosza,
Aleja Armii Krajowej 13/15

Aleje - tu się dzieje!
Czym Galeria? Akcja artystyczna Setis Group –
godz. 15.00 – 18.00
Plac przed Miejską Galerią Sztuki w Częstochowie,
Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

BiegamBoLubię - godz. 9.30
Bezpłatne treningi dla amatorów z instruktorami
lekkoatletyki
Miejski Stadion Lekkoatletyczny, ul. Dąbrowskiego 58/64
Seans filmowy:
= „Zimna wojna” – godz. 12.00 i 18.45
= „Najbrzydszy samochód świata /ślimaki” – godz. 15.00
= „Kochając Pabla, nienawidząc Escobara” –
godz. 16.30 i 20.30
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”,
Aleja Najświętszej Maryi Panny 64
Festiwal Frytka OFFjazd 2018 – godz. 16.30
Park Lisiniec
Więcej s. 20-21

www.cgk.czestochowa.pl

„Kotka na gorącym, blaszanym dachu”
retransmisja z National Theatre w Londynie
17 czerwca – godz. 18.30
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”,
Aleja Najświętszej Maryi Panny 64
Po wielkim sukcesie inscenizacji „Tramwaju zwanego
pożądaniem”, Benedict Andrews powraca z arcydziełem
XX-wiecznego dramatu mistrza Tennessee Williamsa.
W rolach głównych wystąpili Sienna Miller (znana z filmu
„Snajper”), Jack O’Connell („Tulipanowa gorączka”)
i Colm Meaney.
Parna noc na plantacji bawełny w Missisipi. Rodzina
gromadzi się, by uczcić urodziny ojca, Dużego Taty. Małżeństwo jego syna, Bricka, przeżywa kryzys: manewry,
sekrety, seksualne napięcie zwiastują bliski koniec. Upał
jest nie do zniesienia – podobnie jak kłamstwa, które
padają w trakcie spotkania. A gdy stawką jest przyszłość
rodziny, która wersja prawdy okaże się tą najprawdziwszą? Rodzinna uroczystość naznaczona cieniem
zbliżającej się tragedii, mimo wysiłków zmienia się
w psychodramę. „Kotka...” Tennessee Williamsa to
przede wszystkim portret zakłamanej rodziny, której
nic tak na prawdę nie spaja. Spektakl dla widzów od 15
roku życia.

Aleje - tu się dzieje!
Biblioteka zaprasza - „Księżniczka na ziarnku grochu”
spektakl Teatru Sceny Elfów i zajęcia plastyczne –
godz. 16.00 – 18.00
Skwer przed Liceum Ogólnokształcącym im. H. Sienkiewicza

Melomania” Częstochowska Giełda Muzyczna
godz. 10.00 – 15.00
O godz. 12.00 gościem Melomanii będzie Lech Janerka
Regionalne Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych
„Konduktorownia”, ul. Piłsudskiego 34/36

Popis Zespołu Tanecznego „Kontra” - godz. 18.00
Organizator: Stowarzyszenie Wspierania Edukacji Artystycznej „Akord”
Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana,
ul. Wilsona 16 /sala koncertowa/
Spektakl teatralny: „Czechow: Żarty z życia” – godz. 19.00
Teatr im. A. Mickiewicza, ul. Kilińskiego 15 /Scena Duża/
Bilety: parter 40 zł (normalne), 35 zł (ulgowe),
balkon 35 zł (normalne), 30 zł (ulgowe)
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CO / GDZIE / KIEDY: W CZERWCU
Aleje - tu się dzieje!
Literackie spotkanie z Anną Dziewit-Meller – godz. 19.00
Odwach obok Ratusza, Aleja Najświętszej Maryi Panny 45A
Udostępnienie zbiorowej wystawy pt. „Pamięci
Tadeusza Kantora” - godz. 19.00
= Spotkanie Chóru Coralmente - godz. 19.00
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

Pokaz zdjęć i prelekcja Ewy Kuzior - Odulińskiej
pt. „Ziemia nyska - Nysa, Paczków, Otmuchów” – godz. 18.30
Organizator: Stowarzyszenie SENIOR TUR
Urząd Stanu Cywilnego, ul. Focha 19/21 /Sala Błękitna/

„A ty mnie na wysypy szczęśliwe zawieź” - godz. 17.00
Wieczór ocalonych od zapomnienia najpiękniejszych
piosenek o miłości z obrazkami w tle.
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, ul. Henryka Dąbrowskiego 1
Wstęp wolny ( śpiewniki w cenie 20 zł)

Spektakl teatralny: „Łysa śpiewaczka” /Czwartek
Studencki/– godz. 19.00
Teatr im. A. Mickiewicza, ul. Kilińskiego 15 /Scena Kameralna im.
Iwo Galla/
Bilety: 20 zł

=

19.06 wtorek

Aleje-tu się dzieje!
Biblioteka zaprasza - „Księżniczka na ziarnku grochu”
spektakl Teatru Sceny Elffów i zajęcia plastyczne
17 czerwca – godz. 16.00 – 18.00
Skwer przed Liceum Ogólnokształcącym im. H. Sienkiewicza
Scena Elffów, to warszawski teatr lalkowy, który, na zaproszenie częstochowskiej Biblioteki, pokaże na skwerze przed
IV LO muzyczny spektakl „Księżniczka na ziarnku grochu”.
Wszystkich zgromadzonych widzów - zarówno starszych,
jak i młodszych – czeka farsa z udziałem artystycznych
lalek Ani Polarusz, z muzyką na żywo i z autorskimi
piosenkami Dominiki Buczek-Klimczuk. Baśń
„O księżniczce na ziarnku grochu” pozwoli przenieść się
w świat zapomnianych, arystokratycznych rytuałów. Dzieci
spotykają Królewską Rodzinę i poznają zasady dworskiego
ceremoniału. Wraz z rodzicami i aktorkami poszukają
odpowiedzi na to, jakie wymagania stawiano dawniej przed
księżniczkami i królewiczami. Co odróżniało prawdziwą
księżniczkę od tej nieprawdziwej? Słowo, wyobraźnia,
lalka, piosenki i muzyka otworzą świat i morał opowieści
H.Ch. Andersena.

18.06 poniedziałek
„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, oddim@biblioteka.czest.pl

Strefa Brzdąca - godz. 10.30
Cykliczne zajęcia plastyczno-sensoryczne dla dzieci
w wieku od 1 do 3 lat
Pracownia Artystyczna Wielokropka,
Aleja Niepodległości 41 a;
Zgłoszenia pod nr. tel. 696 810 315; koszt zajęć: 25zł
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
„Laurka dla taty” - godz. 13.00
Zajęcia plastyczne dla dzieci.
Obowiązują wcześniejsze zapisy
Biblioteka Publiczna, Filia nr 21, ul. Orzechowa 14;
tel. 34 360 71 95, filia21@biblioteka.czest.pl
Seans filmowy:
= „Kochając Pabla, nienawidząc Escobara” – godz. 14.45
i 20.30
= „Najbrzydszy samochód świata /ślimaki” – godz. 17.00
= „Zimna wojna” – godz. 18.45
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”,
Aleja Najświętszej Maryi Panny 64
Konsultacje specjalistyczne ECK
= Oligofrenopedagog, Surdopedagog, Tyflopedagog,
specjalista w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju,
wychowania fizycznego, terapeuta dziecka z autyzmem
godz. 15.00 - 16.00
= Specjalista w zakresie resocjalizacji i trudnych zachowań,
Oligofrenopedagog - godz. 16.00 - 17.00
Edukacyjne Centrum Konsultacji przy SOSW nr 1,
ul. Legionów 54 a, tel. 34 360 10 72

„Nordic walking na receptę” – akcja w ramach Akademii
Zdrowia Santandera – godz. 17.00
Bezpłatne treningi nordic walking dla dwóch grup
Grupa 1: Lasek Aniołowski (wejście od strony Promenady
im. Cz. Niemena)
Grupa 2: Park Lisiniec (parking przy wjeździe)

Pokaz zdjęć „Monti Sibillini i Toscania” - godz. 18.00
Organizator: Klub Górski PTTK Częstochowa
Urząd Stanu Cywilnego, ul. Focha 19/21
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40-lecie Zespołu Tanecznego SPLOT
20 czerwca - godz. 17.00
Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana,
ul. Wilsona 16 /sala koncertowa/
Zespół Taneczny SPLOT zaprasza z okazji swojego jubileuszu na specjalny występ w Filharmonii Częstochowskiej. Będzie on zbudowany na bazie bajki Jana Chrystiana Andersena „Czerwone trzewiczki”. To opowieść o radości, bólu, łzach, uśmiechu, strachu,
tęsknocie, rozterkach i wielkiej odwadze. Przede wszystkim jednak to historia o miłości do tańca. O tańcu w różnych odsłonach:
tańcu spalanym w uniesieniu, tańcu przyjacielu, tańcu najgorszym wrogu i tańcu leku na wszystko, nawet na starość. Wystąpią
wszystkie grupy Zespołu Tanecznego SPLOT (od 4 do 50 roku życia oraz grupa dzieci z niepełnosprawnościami).

Spotkania z historią: „Wielokulturowa społeczność
Częstochowy” - wykład dr. hab. Jerzego Mizgalskiego –
godz. 18.00
Muzeum Częstochowskie - Ratusz, Aleja Najświętszej Maryi Panny 45
Rytmy orientu – warsztaty gry na bębnach etnicznych
dla początkujących – godz. 18.00-20.00
Obowiązują wcześniejsze zapisy: mateusz_szkop@wp.pl,
tel. 887854542
Studio Tańca Nindei, ul. Śląska 4/7
Koszt: 30 zł (karnet miesięczny 80zł)

20.06 środa
„Plastyczne środy” - godz. 13.30
Biblioteka Publiczna, Filia Muzyczna, Aleja Niepodległości 41;
tel. 34 363 39 37, muzyczna@biblioteka.czest.pl

Seans filmowy:
= „Kochając Pabla, nienawidząc Escobara” – godz. 15.00
= „Zimna wojna” – godz. 17.15
= „Najbrzydszy samochód świata /ślimaki” – godz. 19.00
= „Kochając Pabla, nienawidząc Escobara” – 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, Aleje Kościuszki 4;
tel. 34/3606109, oddim@biblioteka.czest.pl
„Kreatywne spotkania z plastyką” - godz. 15.30
Zajęcia plastyczne dla dzieci w wieku 5-9 lat. Obowiązują
wcześniejsze zapisy
Biblioteka Publiczna, Filia nr 20, ul. W. Gombrowicza 15;
tel. 34 362 35 87, filia20@biblioteka.czest.pl
Warsztaty literackie Klubu „Złota Jesień” - godz. 16.00
Warsztaty tańca dawnego – godz. 20.00
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1
=
=

40-lecie Zespołu Tanecznego SPLOT - godz. 17.00
Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana,
ul. Wilsona 16 /sala koncertowa/
Spektakl teatralny: „Ostra jazda” /Środa Studencka/ –
godz. 18.00
Teatr im. A. Mickiewicza, ul. Kilińskiego 15, /Scena Duża/
Bilety: 25 zł

18 – 22 czerwca
„Popołudnia w bibliotece – Dzień Ojca” – godz. 15.00
– 17.00
Zajęcia plastyczne dla dzieci. Obowiązują wcześniejsze zapisy
Biblioteka Publiczna, Filia nr 2, ul. Orlik-Rückemanna 35/37;
tel. 34 360-14-54, filia2@biblioteka.czest.pl
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22.06 piątek

Toastmasters - Klub Publicznego przemawiania
i przywództwa - godz.18.00
Skuteczna informacja zwrotna
Techniczne Zakłady Naukowe, ul. Jasnogórska 84/90

Seans filmowy:
= „Kochając Pabla, nienawidząc Escobara” – godz. 14.45
i 20.30
= „Najbrzydszy samochód świata /ślimaki” – godz. 17.00
= „Zimna wojna” – godz. 18.45
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

76. Spotkanie z cyklu „Z Janem Pawłem II ku przyszłości” –
godz. 18.00
Gościem specjalnym będzie siostra Michaela Pawlik.
W części artystycznej zagra zespół Kazimierza Lacha
z Krakowa.
Muzeum Monet i Medali Jana Pawła II w Częstochowie,
ul. Jagiellońska 67/71

Turniej Jednego Wiersza – godz. 20.00
Cafe Belg, Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

Popis uczniów Jasnogórskiej Szkoły Muzycznej – godz. 18.00
Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana,
ul. Wilsona 16 /sala koncertowa/

18 - 22 czerwca
„Pogotowie lekcyjne”- godz. 13.00 - 15.00
Popołudniowa pomoc w odrabianiu lekcji. Ilość miejsc
ograniczona.
Biblioteka Publiczna, Filia nr 8, ul. Księżycowa 2 ;
tel. 34 361 43 27, filia8@biblioteka.czest.pl

Seans filmowy: „Uczciwy człowiek” - godz. 18.00
DKF „Rumcajs”, Klub „Politechnik”, Aleja Armii Krajowej 23/25

Aleje - tu się dzieje!
Muzyczny Punkt Spotkań Jarosława Woszczyny –
koncert Maurizio Nicolini - godz. 19.00
Plac Biegańskiego

Popkulturowe przyjemności: Han Solo
21 czerwca – godz. 17.00
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1
Po raz drugi podczas „Popkulturowych przyjemności” będziemy rozmawiać o „Gwiezdnych Wojnach”, ale też pretekst jest
nie byle jaki. W maju premierę miała nowa kinowa odsłona cyklu. Odsłona wyjątkowa, bo skupiona na kultowej postaci Hana
Solo. Dlatego chcemy porozmawiać o tym, czy Harrison Ford jest jedynym prawdziwym kapitanem Sokoła Milenium, czy Lando
Calrissian potrafi rapować, czy interesuje nas gwiezdna saga bez rodu Skywalkerów i czy Disney w końcu zasypie nas taką ilością
filmów z uniwersum Star Wars, że nawet najbardziej zagorzali fani powiedzą dość? W dyskusji tradycyjnie będzie nas wspierać
GILDIA Rycerzy Jedi, czyli Częstochowski Fanklub Star Wars. Niech moc będzie z Wami!

www.cgk.czestochowa.pl

„Wille częstochowskie z trzech pierwszych dekad XX
wieku” - spotkanie z arch. Marią Musialską – godz. 18.00
Siedziba SARP Oddział w Częstochowie, ul. Kopernika 11/11
Zbisław Janikowski rozmawia z… Martą Niciejewską –
godz. 18.00
Muzeum Częstochowskie - Ratusz, Aleja Najświętszej Maryi Panny 45
Aleje-tu się dzieje!
Alternatywa między ścianami – spektakl Teatru Terminus
A Quo „Noc nie jest dziewicą” - godz. 20.00
Plac Biegańskiego

www.cgk.czestochowa.pl

21.06 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
Spektakl teatralny: „Gałganiarz i Patyczek” – godz. 10.00
Teatr im. A. Mickiewicza, ul. Kilińskiego 15, /Scena Duża/
Bilety: 18 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, filia16@biblioteka.czest.pl
Seans filmowy:
= „Twarz” – godz. 12.00
= „Kochając Pabla, nienawidząc Escobara” – godz. 15.00
i 20.30
= „Zimna wojna” – godz. 17.15
= „Najbrzydszy samochód świata /ślimaki” – godz. 19.00
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, Aleja Najświętszej Maryi Panny 64
„Plastyczne czwartki” - godz. 12.30 – 14.30
Cykliczne spotkania plastyczne dla dzieci w wieku 8-13 lat
Biblioteka Publiczna, Filia nr 23, ul. Ludowa 58;
filia23@biblioteka.czest.pl
Popkulturowe przyjemności: Han Solo – godz. 17.00
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1
Warsztaty pisarskie Towarzystwa Galeria Literacka –
godz. 17.00
Dom Poezji – Muzeum Haliny Poświatowskiej, ul. Jasnogórska 23
Wykład prof. Janusza Szopy z cyklu „Sztuka życia” –
godz. 18.00
Muzeum Częstochowskie - Ratusz, Aleja Najświętszej Maryi Panny 45

22 - 24 czerwca
Festiwal Footbolu
Organizator: Stowarzyszenie Sportowe Częstochowa
Zadanie realizowane ze środków finansowych i w ramach
Budżetu Obywatelskiego 2018
Szczegóły: festiwal-footbolu.czest.pl
Miejski Stadion Piłkarski „Raków”,
ul. Limanowskiego 82
Spektakl muzyczny „Tajemnica zaklęta w słowach”
w wykonaniu Zespołu „Antidotum”
Miejski Dom Kultury, ul. Łukasińskiego 58/60
Seans filmowy:
= „Bella i Sebastian 3” – godz. 11.00
= „Thelma” – godz. – 14.45 i 20.30
= „Momo” – godz. 17.00
= „W cieniu drzewa” – godz. 18.45
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”,
Aleja Najświętszej Maryi Panny 64
„Kreatywne piątki – kartka dla taty” - godz. 15.30 – 17.30
Zajęcia rękodzielnicze dla dzieci i młodzieży. Obowiązują
wcześniejsze zapisy. Zajęcia dofinansowane z Budżetu
Obywatelskiego.
Biblioteka Publiczna, Filia nr 15, ul. Okulickiego 63;
tel. 34 322 76 19, filia15@biblioteka.czest.pl
„Ja i moja rodzina” - godz. 16.00 – 17.30
Zajęcia plastyczne dla rodzin z dziećmi
Biblioteka Publiczna, Filia nr 14, ul. Norwida 17/21;
tel. 34 364 34 12, filia14@biblioteka.czest.pl
„Warsztaty Teatru Nieoczywistego” – godz. 16.00
Warsztaty teatralne dla dzieci i rodziców.
Prowadzenie: Mirosława Truchta-Nowicka
i Jolanta Stanisz.
Biblioteka Publiczna, Filia nr 9, ul. Nowowiejskiego 15;
tel. 34 360 61 14
„O powojennej literaturze emigracyjnej” - spotkanie z cyklu
„Niepodległość 1918-2018 i pamięć” – godz. 17.00
Prowadzenie: Elżbieta Gumuła
Urząd Stanu Cywilnego, ul. Focha 19/21 /Sala błękitna/
Warsztaty tańca irlandzkiego – godz. 18.00
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”,
ul. Dąbrowskiego 1
Aleje - tu się dzieje!
Miejski Zagajnik - zagrają Symbiotic Sounds & Kacper
Kapsa - godz. 19.00
Plac Biegańskiego
Karaoke w Tutanchamon Cafe – godz. 20.00
Biznes Centrum, ul. Wały Dwernickiego 11 paw.7
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24.06 niedziela
Seans filmowy:
= „Bella i Sebastian 3” – godz. 11.00
= „Thelma” – godz. 14.45 i 20.30
= „Momo” – godz. 17.00
= „W cienu drzewa” – godz. 18.45
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, Aleja Najświętszej Maryi Panny 64
Spektakl teatralny: „Kometa nad Doliną Muminków” –
godz. 17.00
Teatr im. A. Mickiewicza, ul. Kilińskiego 15, /Scena Duża/
Bilety: 20 zł

25.06 poniedziałek
Spektakl teatralny: „Kogut w rosole”
23 czerwca – godz. 18.00
Teatr im. A. Mickiewicza, ul. Kilińskiego 15, Scena Duża
„Kogut w rosole” to gościnny spektakl Teatru Polskiego
z Bielska-Białej. Opowiada on historię grupy przyjaciół,
którzy, narzekając w pubie na życiowe niepowodzenia,
wpadają na oryginalny pomysł biznesowy. Postanawiają
założyć grupę męskich striptizerów i nazwać ją „Dzikie
buhaje”. Oczywiście, realizacja pomysłu napotyka na wiele
przeszkód i trudności, ale też otwiera przed bohaterami
nową szansę... Inspirowana filmem „Goło i wesoło”
komedia słoweńskiego autora Samuela Jokica budzi salwy
śmiechu, zwłaszcza w żeńskiej części widowni teatralnej.
Spektakl jednak nie zatrzymuje się tylko na poziomie
prostej farsy, uważny widz z pewnością dostrzeże, że Jokic
w niewymuszony sposób, bez koturnowych jeremiad
i łatwych recept, dotyka tutaj egzystencjalnych
problemów, przed którymi może stanąć każdy z nas.
Przedstawienie wyreżyserował Marek Gierszał, absolwent
Wydziału Aktorskiego krakowskiej PWST i reżyserii
filmowej na Uniwersytecie w Hamburgu.

Seans filmowy:
= „Bella i Sebastian 3” – godz. 11.00
= „Momo” – godz. 14.45
= „W cieniu drzewa” – godz. 16.30
= „Thelma” – godz. 20.30
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, Aleja Najświętszej Maryi Panny 64
25 - 29 czerwca
„Pogotowie lekcyjne”- godz. 13.00 - 15.00
Popołudniowa pomoc w odrabianiu lekcji.
Ilość miejsc ograniczona.
Biblioteka Publiczna, Filia nr 8, ul. Księżycowa 2;
tel. 34 361 43 27, filia8@biblioteka.czest.pl
Seans filmowy: „Pół na pół” - godz. 18.00
DKF „Rumcajs”, Klub „Politechnik”, Aleja Armii Krajowej 23/25
Aleje - tu się dzieje!
Podróżnicze spotkanie z Ewą Chojnowską „Szpilki
w plecaku” - godz. 18.30
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”,
Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

Prezentacja muralu typograficznego Festiwalu 		
Dekonstrukcji Słowa „Czytaj!” autorstwa Cezarego
Łopacińskiego, Szymona Golisa i Przemka
Piekarskiego – godz. 19.00
= Spotkanie Chóru Coralmente – godz. 19.00
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1
=

26.06 wtorek
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
Seans filmowy:
= „Thelma” – godz. 14.45
= „Momo” – godz. 17.00
= „W cieniu drzewa” – godz. 18.45
= „Thelma” – 20.30
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, Aleja Najświętszej Maryi Panny 64
Otwarcie Wystawy Malarstwa „Geometria natury”
członków Częstochowskiego Stowarzyszenia
Plastyków im. Jerzego Dudy Gracza – godz. 17.00
Ekspozycja do 5 lipca
Galeria ART-FOTO, ul. Ogińskiego 13 a
„Nordic walking na receptę” - akcja w ramach
Akademii Zdrowia Santandera –
godz. 17.00
Bezpłatne treningi nordic walking dla dwóch grup
Grupa 1: Lasek Aniołowski
(wejście od strony Promenady im. Cz. Niemena)
Grupa 2: Park Lisiniec
(parking przy wjeździe)

Toastmasters - Klub Publicznego przemawiania
i przywództwa - godz.18.00
Mów do mnie jeszcze - o sztuce komunikacji.
Techniczne Zakłady Naukowe, ul. Jasnogórska 84/90

27.05 niedziela
Seans filmowy:
= „Momo” – godz. 14.45
= „Thelma” – godz. 16.30
= „Momo” – godz. 18.45
= „W cieniu drzewa” – godz. 20.30
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

Gimnastyka Słowiańska dla kobiet - godz. 17.00
„Dźwięki Ziemi i Przestrzeni” - koncert relaksacyjny –
godz. 19.00
Przestrzeń Serca, ul. Kilińskiego 9/8
=
=

Warsztaty tańca dawnego – godz. 20.00
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1
Aleje - tu się dzieje!
Alternatywa między ścianami – spektakl Mateusza
Nowaka „Żertwa” - godz. 20.00
Plac Biegańskiego

Mikołaj Sętowski – godz. 12.00
Galeria Wejściówka, Aleja Najświętszej Maryi Panny 13

Glina – tworzywo tysiącleci, rodzinne warsztaty
plastyczne – godz. 11.00 – 12.30
Muzeum Częstochowskie - Ratusz,
Aleja Najświętszej Maryi Panny 45
Koszt: 8 zł od osoby, opiekunowie wstęp wolny.
Zapisy pod numerem 504 757 502

Aleje-tu się dzieje!
Michał Walczak zaprasza – koncert Breakmaszyna–
godz. 19.00
Plac Biegańskiego

Popis uczniów Akademii Sztuki Baletowej Ballerina –
godz. 12.30
Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana,
ul. Wilsona 16 /sala koncertowa/
Spektakl teatralny: „Kogut w rosole” – godz. 18.00
Gościnnie Teatr Polski Bielsko-Biała
Teatr im. A. Mickiewicza, ul. Kilińskiego 15, /Scena Duża/
Bilety: parter 40 zł (normalne), 35 zł (ulgowe),
balkon 35 zł (normalne), 30 zł (ulgowe)
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Seans filmowy:
= „Futrzaki ruszają na ratunek” – godz. 11.00
= „Momo” – godz. 14.45 i 18.45
= „Thelma” – godz. 16.30
= „W cieniu drzewa” – godz. 20.30
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

www.cgk.czestochowa.pl

Aleje-tu się dzieje!
Piąty Dźwięk Tygodnia – koncert Marcina Magdziara
29 czerwca - godz. 19.00
Plac Biegańskiego
Marcin Magdziar jest związany z pieśnią żeglarską od
ponad dwudziestu pięciu lat. Jest współzałożycielem
i głównym twórcą sukcesów zespołu „Poszedłem Na
Dziób”. Z powodzeniem podąża również solową ścieżką na
scenach szantowych. Wielokrotnie uczestniczył
w festiwalu „Shanties”. Współpracował z wieloma zespołami wywodzącymi się z różnych nurtów muzycznych - od
poezji śpiewanej po rocka. Podczas koncertu w Częstochowie zaprezentuje pełen przegląd swoich muzycznych
zainteresowań i inspiracji.

Warsztaty literackie Klubu „Złota Jesień” - godz. 16.00
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1

Seans filmowy:
= „Bella i Sebastian 3” – godz. 11.00
= „Momo” – godz. 14.15
= „W cieniu drzewa” – godz. 16.00
= „Madame Butterfly” / G. Puccini/ Opolais, Zifchak,
Alagna –godz. 18.00
= „Thelma” – godz. 20.30
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”,
Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

Aleje-tu się dzieje!
Alternatywa między ścianami – spektakl Mateusza Nowaka „Żertwa”
27 czerwca - godz. 20.00
Plac Biegańskiego
Monodram Mateusza Nowaka „Żertwa” przywołuje czas stalinowskich więzień w Polsce. Bohater opowieści wprowadza publiczność w świat, do którego dostęp jest utrudniony. Świat ten znalazł się już w przestrzeni narodowego mitu. Jak mówić o tamtych
ludziach, którzy istnieli i których los jest dla nas przestrogą? Uprawiać historyczną hagiografię? To robili Polacy Polakom. Nikt
inny, przecież nie Marsjanie. Zawsze, Polacy Polakom. Żertwa to ofiara całopalna.
Scenariusz spektaklu - na podstawie i z wykorzystaniem fragmentów tekstów: „Dziennik bez samogłosek” Aleksandra Watta,
„Pan Tadeusz” i „Śniła się zima” Adama Mickiewicza, „Zap luty karzeł reakcji” Piotra Woźniaka - stworzyli Mateusz Nowak
i Stanisław Miedziewski (który podjął się również reżyserii).

Seans filmowy:
= „Futrzaki ruszają na ratunek” – godz. 11.00
= „Na głęboką wodę” – godz. 15.00 i 20.30
= „Paryż i Dziewczyna” – godz. 17.00
= „Isabelle i Mężczyźni” – godz. 18.45
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”,
Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

Aleje-tu się dzieje!
Fotograficzne spotkanie z Robertem Laską – godz. 19.00
Odwach obok Ratusza, Aleja Najświętszej Maryi Panny 45A

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, filia16@biblioteka.czest.pl

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

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

Rytmy orientu – warsztaty gry na bębnach etnicznych
dla początkujących – godz. 18.00-20.00
Obowiązują wcześniejsze zapisy:
mateusz_szkop@wp.pl, tel. 887854542
Studio Tańca Nindei, ul. Śląska 4/7
Koszt: 30 zł (karnet miesięczny 80zł)

28.06 czwartek

23.06 sobota

30.05 środa

29.06 piątek
Seans filmowy:
= „Futrzaki ruszają na ratunek” – godz. 11.00
= „Na głęboką wodę” – godz. 15.00 i 20.30
= „Paryż i Dziewczyna” – godz. 17.00
= „Isabelle i Mężczyźni” – godz. 18.45
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”,
Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

www.cgk.czestochowa.pl

30 czerwca – 1 lipca
Aleje - tu się dzieje!
Sztuka dla każdego. Miasto sztuki, sztuka w mieście godz. 11.30
III Aleja Najświętszej Maryi Panny, środkowy pasaż, teren przed
siedzibą Miejskiej Galerii Sztuki w Częstochowie,
Aleja Najświętszej Maryi Panny 64
= Finisaż zbiorowej wystawy pt. ”Pamięci Tadeusza
Kantora”
= „Wernisaż wystawy grupy twórczej ATINA – „01”
/Galeria „Słoneczna”/ - godz. 17.00
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1

Wymiana książki /Literacki Piątek/ – godz. 15.00 –
20.00
Turniej Jednego Opowiadania /Literacki Piątek/ –
godz. 16.00
= Spotkanie autorskie z Renatą Kuryłowicz /Literacki
Piątek/ – godz. 18.00
= Warsztaty tańca dawnego – godz. 18.00
Ośrodek promocji Kultury „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1
=

=

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
„Dzieci w architekturze”- godz. 16.00 - 18.00
Warsztaty architektoniczne dla dzieci w wieku 6-12 lat.
Liczba miejsc ograniczona, zgłoszenia: czestochowa@sarp.
org.pl lub tel. 731 744 168
Prowadząca: arch. Karolina Domańska – Tyrała
Siedziba SARP Oddział w Częstochowie, ul. Kopernika 11/11
Częstochowski Klucz Pobudki zaprasza na spotkanie
z Ryszardem Mozgolem pod tytułem „Wyprawy
krzyżowe” - godz. 18.00
Muzeum Monet i Medali Jana Pawła II w Częstochowie,
ul. Jagiellońska 67/71
IX Debiuty From Poland – godz. 18.00
Klub Scena TfP, Częstochowa,
Aleja Najświętszej Maryi Panny 2
Więcej s. 18
Aleje-tu się dzieje!
Piąty Dźwięk Tygodnia – koncert Marcina Magdziara –
godz. 19.00
Plac Biegańskiego
Karaoke w Tutanchamon Cafe – godz. 20.00
Biznes Centrum, ul. Wały Dwernickiego 11 paw.7

„Isabelle i Mężczyźni”
29-30 czerwca – godz. 18.45
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”,
Aleja Najświętszej Maryi Panny 64
Tytułowa bohaterka filmu francuskiej reżyserki Claire
Denis jest dojrzałą kobietą, której życie nie oszczędza. Jest
rozwiedzioną, samotną matką. Jako kobieta dojrzała wie,
czego chce i wie, co sama może zaoferować. Po latach
rozczarowujących relacji, po raz kolejny próbuje znaleźć
miłość. Chce odszukać tę jedyną, prawdziwą i do końca
życia, chociaż chyba już przestała w nią wierzyć. Spotyka
na swej drodze nowego mężczyznę, przy którym przeżywa
skrajne emocje: od radości i nadziei po zagubienie
i smutek. Komedia romantyczna o potrzebie bliskości
i niełatwym nawiązywaniu relacji w dojrzałym wieku.
Film otrzymał nagrodę SACD w sekcji Directors’ Fortnight
na festiwalu w Cannes w 2017 roku, zaś Juliette Binoche
została nominowana do Europejskiej Nagrody Filmowej
dla Najlepszej Aktorki. W filmie występują również Gerard
Depardieu i Valeria Bruni Tedeschi.
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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
„Eikony IQ - malarskie testy na inteligencję”
– malarstwo Danuty Żak
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:
Z widokiem na Hutę. 90 lat połączenia Rakowa
z Częstochową – wystawa poplenerowa Huty
Częstochowa
Gabinet Wybitnych Częstochowian. Melodie miłości
Janusza Gniatkowskiego
Janusz Gniatkowski – legenda polskiej piosenki,
największą popularność osiągnął w latach 50 i 60. XX
wieku. Współpracował z najlepszymi autorami tekstów
i kompozytorami, z najlepszymi orkiestrami w kraju i za
granicą. Gromadził na swoich koncertach, jako jedyny
polski piosenkarz, nawet 150 tys. ludzi, wyprzedzając epokę. Ta niezwykła popularność przeszkadzała
ówczesnym władzom i w pierwszej połowie lat 60. został
odsunięty od mediów, skazany na zapomnienie. Mimo to
do 1991 roku intensywnie koncertował, grając średnio
trzysta koncertów rocznie w kraju i za granicą. W 2007
roku w Poraju został zorganizowany pierwszy Festiwal
Piosenek Janusza Gniatkowskiego, który do dnia dzisiejszego gromadzi tłumy widzów. W 2008 roku powstało
również Stowarzyszenie Miłośników Twórczości Janusza
Gniatkowskiego „Apasjonata”.
Artysta zmarł 24 lipca 2011 roku w Poraju.
do 5 czerwca
Zdzisław Sowiński – Władysław Strzemiński
– fotograficzne reminiscencje

/Galeria „Wejściówka”/
Wystawy czasowe
do 27 czerwca
Prezentacja prac Mateusza Pawełczyka
od 28 czerwca (czwartek)
Prezentacja prac Mikołaja Sętowskiego
PAWILON WYSTAWOWY W PARKU IM. S. STASZICA
Wystawy czasowe:
„Przyroda jurajska w obiektywie” – wystawa pokonkursowa
„Rozważna i romantyczna” – 50-lecie twórczości
artystycznej Cecylii Szerszeń
od 16 czerwca
Otwarcie wystawy Inne Światy – Salvador Dali versus
Tomasz Sętowski
od 20 czerwca
Udostępnienie wystawy Bataliony Chłopskie 1940 1945, ze zbiorów Muzeum Historii Polskiego Ruchu
Ludowego w Warszawie
ZAGRODA WŁOŚCIAŃSKA
ul. 7 Kamienic 4
Wystawy czasowe:
Retroprzedmioty
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
funkcjonuje jako nietykalna, jej oswojenie oraz zachęta do
zjednoczenia sił w poszukiwaniu i odpowiednim nazwaniu
„retroprzedmiotów” mają wymiar popularyzatorski,
edukacyjny oraz wspólnotowy. Zgromadzone przedmioty
datowane są od końca XIX wieku do lat 60., 70. XX wieku.
MUZEUM GÓRNICTWA RUD ŻELAZA
W PARKU IM. S. STASZICA
Wystawa stała poświęcona historii górnictwa rud
żelaza
KAMIENICA MIESZCZAŃSKA, MUZEUM ŻYDÓW
CZĘSTOCHOWIAN
ul. Katedralna 8
Wystawa stała:
„Żydzi Częstochowianie”
REZERWAT ARCHEOLOGICZNY
ul. Łukasińskiego 20

od 8 czerwca				
Wystawa stała:
„Trzygrosze poezji” Tadeusza Gierymskiego.
Z mroku dziejów. Kultura łużycka – wystawa archeoloW 90. rocznicę urodzin… - wystawa
giczna. Cmentarzysko kultury łużyckiej in situ.
GALERIA DOBREJ SZTUKI
Aleja Najświętszej Maryi Panny 47

DOM POEZJI, MUZEUM HALINY POŚWIATOWSKIEJ
ul. Jasnogórska 23

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

Wystawa stała poświęcona życiu i twórczości poetki

Wystawy czasowe:
Husaria – broń wschodnia z kolekcji Ryszarda Janiaka, Janusza Piotrowicza i Krzysztofa Ledwonia

Godziny otwarcia Muzeum Częstochowskiego:
wystawy w Ratuszu (pl. Biegańskiego), Galerii Dobrej Sztuki
(al. 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)

www.cgk.czestochowa.pl

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

od 9 czerwca
Zdzisław Beksiński. Granice realności - fotografia,
malarstwo, rysunek
od 8 czerwca
Oikos-... Postawy twórcze wobec zagadnienia ekologii
w sztukach plastycznych - wystawa problemowa
wg koncepcji Katarzyny Winczek
od 10 czerwca
Maria Michoń. Weź taniec pod lupę - malarstwo, rysunek, miniatura /Galeria Promocji Młodych Antresola/
od 8 czerwca
Paweł Andrzej Roman. Pasjonaci - fotografia kolodionowa /Galeria ZWIASTUN/

„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
do 26 czerwca
„Dekalog w Obrazach” - wystawa malarska
REKREACJA

OŚRODEK PROMOCJI KULTURY
MIEJSKI OŚRODEK
„GAUDE MATER”
ul. Dąbrowskiego 1
SPORTU I REKREACJI
do 11 czerwca
Artyści ze Słowacji: Rastislav Biarinec, Ján Kudlička,
Pavol Rusko
od 15 do 30 czerwca
„Pamięci Tadeusza Kantora” (Pracownia Malarska
Jacka Bukowskiego)

poniedziałek – piątek
Amatorska Liga Piłki Nożnej sezon 2017/2018
Wszystko na temat rozgrywek można znaleźć na stronie
www.mosir.pl
Miejski Stadion Piłkarski „Raków”,
ul. Limanowskiego 83 /godz. 19.45 – 22.00/

Oferta odpłatnych zajęć dla Seniorów 60+:
od 11 do 27 czerwca
Pokonkursowa wystawa fotografii „Człowiek dobry jak Zajęcia „Gimnastyka w wodzie”
wtorki – godz. 14.00
chleb” /Galeria „Słoneczna”/
piątki – godz. 13.00
Zajęcia prowadzone przez instruktorów w dniach
od 30 czerwca
funkcjonowania pływalni
Wystawa grupy twórczej ATINA /Galeria „Słoneczna/
Pływalnia Kryta „Sienkiewicz Częstochowa”,
Aleja Najświętszej Maryi Panny 56 (wejście od ul. Racławickiej),
więcej informacji pod nr. tel. 34 393 00 64

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.
„Narodowy zryw Solidarności w wotach pielgrzymów
jasnogórskich” - ekspozycja przygotowywana z okazji
jubileuszu 25-lecia powstania NSZZ „Solidarność”

www.cgk.czestochowa.pl

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
fot. Łukasz Grygiel

KOBIECY KWESTIONARIUSZ

MARIUSZ JAS, PREZES ZWIĄZKU PRZEDSIĘBIORCÓW I PRACODAWCÓW – CZĘSTOCHOWA

FILM

Ayn Rand
„Atlas
Zbuntowany”
Takiej książki filozoficznej prawdopodobnie jeszcze Państwo nie czytali. Jest to
bowiem jednocześnie opowieść o najpiękniejszej miłości, jak i kryminał o próbie
zamordowania tego, co w człowieku
najcenniejsze. To historia o arystokratach,
przedsiębiorcach, a nawet piratach. Wreszcie o tym, co się dzieje ze światem, gdy
jego siły sprawcze podejmują strajk. Jest
to w końcu fabularny traktat o wartościach
autorki oraz, jak się z całą mocą podczas
czytania kolejnych stron przekonywałem,
również moich. Ayn Rand jest wyznawczynią tego, że „to, co fizyczne, wywodzi się
od tego, co duchowe”. Zainteresowanych
zrozumieniem, co to właściwie oznacza,
zachęcam do lektury i samodzielnego
odkrycia, „kim jest John Galt?”

Christopher
Nolan
„Mroczny
Rycerz”
Wybór w tej kategorii wydawał mi się
wyjątkowo trudny, ale gdy zdałem sobie
sprawę, że o podium walczyły u mnie
takie pozycje jak „Casino Royal” czy„300”,
to jasnym stało się, że zwycięzcą musi
być przedstawiciel kina bohaterskiego.
A ponieważ wiadomo, że „nie ma bohatera
lepszego od Batmana”, to ostateczny wybór
padł na film, który wygrał tym, że komiksowy świat pokazał w realistycznej scenerii
współczesnej metropolii i głównym
bohaterem uczynił arcyłotra (niezapomniana kreacja Ledgera w roli Jokera). Jednocześnie przypominał, że dobro zawsze
zwycięża, nawet jeśli czasem wymaga to
największych poświęceń. A kto nie widział
sceny z promami, niech szybko nadrabia,
bo może mu to wrócić wiarę w ludzi.

PŁYTA
Bogactwo
internetowej
fonografii
Bardzo starałem
się zachować konwencję, ale jednak wybór jednego albumu to byłoby oszustwo.
Od bardzo dawna słucham bowiem muzyki zupełnie inaczej – konstruując z wybranych utworów własne playlisty w Tidalu,
szukając inspiracji w subskrybowanych
kanałach na YouTubie (genialny BBC Radio
1 Live Lounge), czy społecznościowych
serwisach muzycznych (SoundCloud,
8tracks). Wyboru nie ułatwia fakt, że jako
„ulubione” oznaczone mam utwory z niemal wszystkich gatunków muzycznych.
Od Vivaldiego, przez Coltrane’a, po Drake’a,
czy ukochaną polską COMĘ. Tak różnorodnego albumu nikt jeszcze nie wydał.
Za to bez problemu każdy może stworzyć
go sobie sam, wykorzystując bogactwo
internetowych zasobów i narzędzi.

HISTORIA JEDNEJ FOTOGRAFII
Jakub
Wosik
Pewnego dnia wdrapałem
się na górkę przy ulicy
Kazury w Warszawie
i oczom mym ukazał się
kawał wielkiego toru do
grawitacji rowerowej. Co
więcej, okazało się, że
widoczna na zdjęciu osoba
pochodzi z Częstochowy.
Jakimś zrządzeniem losu
mijaliśmy się w rodzinnym
mieście przez kilkanaście
lat i spotkaliśmy dopiero
na emigracji w stolicy. Od
tamtego pamiętnego dnia
wróciłem do uprawiania ulubionego sportu i połączyłem
obie pasje - czego wynikiem
jest ta fotografia.

fot. Marcin Szczygieł

KSIĄŻKA

Klaudia Trzepizur - Clödie
Jest drobniutką kobietą z bardzo mocnym głosem. Został on doceniony zarówno przez jurorów
programu „THE VOICE OF POLAND”, jak i fanów Eurowizji. Jej wersja utworu „Meluzyna - piosenka podwodnej miłości” spodobała się Małgorzacie Ostrowskiej, która promowała ją na swoim
profilu facebookowym.

K

- jak kobieta

Współczesna kobieta jest według mnie
wojowniczką, która walczy o swoje. Ponieważ
chcemy dziś robić więcej niż kiedyś, to musimy
trochę się porozpychać na polach dostępnych
do tej pory tylko dla mężczyzn. Chociażby na
polu muzyki rockowej, na którym działam. Jest
tu więcej panów niż kobiet, w związku z czym
panie, by zostać zauważone, muszą dać z siebie więcej. Denerwuje mnie jednak to, że mężczyźni wciąż patrzą na kobiety przedmiotowo
i widząc ładną kobietę, nie zwracają uwagi na
to, co mówi, co chce przekazać. Widzą
w niej tylko obiekt, który można poderwać.

O

– jak Olaf czyli wsparcie

To mój narzeczony, który jest dla mnie
wsparciem w życiu prywatnym i zawodowym.
Wspólnie gramy w jednym zespole, jest
gitarzystą oraz kompozytorem. Jesteśmy
przykładem na to, że w związku nie trzeba
ze sobą rywalizować, ale można wzajemnie
się mobilizować i dopingować. Dajemy sobie
impulsy do wzajemnego rozwoju.

B

– bo walczę z ograniczeniami

Mam świadomość swoich ograniczeń, tego
że czasem zjada mnie stres - ale walczę z tym.
38
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Z satysfakcją stwierdzam, że coraz częściej
przekraczam swoje granice i ryzykuję.

I

– Iron Maiden

Uwielbiam ten zespół, od niego zaczęła się
moja przygoda z muzyką rockową. Miałam 15
lat i mój kolega podsunął mi kilka utworów,
wśród nich znalazł się kawałek „The number of
the beast”. Posłuchałam i pomyślałam: WOW!
Do dziś jest to moja ulubiona piosenka Iron
Maiden. Zaczęłam szukać więcej i wkrótce miałam całą dyskografię. Dziś, gdy tylko zapowiadają ich koncert w Polsce, od razu kupuję bilety. Jestem pod wrażeniem, że Panowie, mimo
swojego wieku, mają tyle pary w sobie, wciąż
biegają po scenie, grają i śpiewają jak
w latach 80.

E

– jak Eurowizja

Pierwszy sukces to fakt, że przełamałam swoje
słabości i wzięłam udział w programie The
Voice o Poland, a drugi to udział w polskich
preselekcjach do konkursu Eurowizji, które pokazały mi, że mam za sobą ludzi, którzy mnie
dopingują i wspierają. Nigdy nie sądziłam,
że mogę zgłosić piosenkę do tego konkursu.
Zaryzykowaliśmy. Co prawda nie weszliśmy
do finałowej dziesiątki, ale nasz utwór „Go!”
został entuzjastycznie przyjęty przez fanów
Eurowizji, którzy przed finałem stawiali nas
w pierwszej trójce spośród utworów, które

zgłosiły swój udział. Dodatkowo, po ogłoszeniu wyników ludzie zarzucili organizatorów
komentarzami i mailami w naszej sprawie,
napisali również petycje do TVP, abyśmy
dostali „dziką kartę”. Cieszyło to, bo była to
spontaniczna reakcja fanów Eurowizji, nie
sterowaliśmy tym w żaden sposób. Internauci
sami zjednoczyli się i zbierali podpisy za nami.

T

– jak trasa po Chicago

W latach 2015-2016, wraz z zespołem Clodie
w starym składzie, zagraliśmy kilkanaście
koncertów dla Polonii mieszkającej w Chicago.
Zachwycili mnie ludzie i miasto. Wszyscy
przyjmowali nas bardzo ciepło. Nocowaliśmy
w domach u zaprzyjaźnionych Polaków. To oni
pomagali nam przedostawać się z miejsca na
miejsce. Wraz z nimi zwiedzaliśmy Chicago i wybraliśmy się nad jezioro Michigan. Poznaliśmy
także polską grupę motocyklową Sokół Riders,
która również wiele nam pomogła i pokazała
zakątki wietrznego miasta. Cudowni ludzie.

A

– jak ambicja

Jestem ambitną dziewczyną, choć czasami trochę leniwą. Jednak gdy już się za coś biorę, to
staram się to doprowadzić do końca i wykonać
jak najlepiej potrafię. Cisnę na całego. Nie lubię
się wycofywać.
wysłuchała i spisała Magda Fijołek
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