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Miasto rozpisało przetarg na wykonanie 
pierwszego etapu prac związanych z  jej 
utworzeniem. Jeśli uda się wyłonić wyko-
nawcę, niezagospodarowany obecnie teren 
będzie miał szansę stać się lubianym miej-
scem spacerów, rekreacji i  spotkań w  ści-
słym centrum miasta.

Promenada znajdzie się na dawnych terenach 
składowych ,,Węglobloku”, obecnie nieużyt-
kowanych. Część obszaru pod planowaną 
inwestycję funkcjonuje obecnie jako ,,dziki” 
parking. Przed rozpoczęciem właściwych 
prac konieczna będzie m.in. rozbiórka dwóch 
budynków gospodarczych, ogrodzeń oraz 
pozostałości zabudowy. Zdemontowane zo-
staną też schody terenowe, nieczynny maszt 
oświetleniowy oraz odcinek nieczynnego 
kanału sanitarnego. Trzeba będzie też usu-
nąć istniejące nawierzchnie wraz z  umiesz-

czonymi w  nich elementami infrastruktury. 
Głównym elementem kompozycyjnym pierw-
szego etapu inwestycji będzie aleja dla pieszych, 
biegnąca w  kierunku wschód-zachód przez 
cały teren. Aleja połączy plac wejściowy z pla-
cem centralnym – wielofunkcyjnym placem 
sportowym z urządzeniami do ćwiczeń spraw-
nościowych typu street workout. Plac wejścio-
wy i centralny okolą murki oporowe; powstanie 
też brama wejściowa w formie pergoli. W połu-
dniowej części placu centralnego znajdzie się 
zachęcająca do spotkań w plenerze przestrzeń 
z miejscami do siedzenia w formie amfiteatru. 
Cały plac otoczy rodzaj „zielonego pierście-
nia” – skarpy, która ograniczy uciążliwość od-
głosów z  pobliskiej arterii komunikacyjnej. 
Plac wejściowy pokryją betonowe płyty, a ale-
ję spacerową – płyty uzupełnione kostką ka-
mienną. Na placu centralnym z  bezpieczną 
nawierzchnią żwirową, oprócz urządzeń do 

ćwiczeń, zainstalowane będą elementy małej 
architektury – stojaki na rowery, ławki, kosze 
na odpady, latarnie oraz monitoring wizyjny. 
Od strony północno-zachodniej i  południo-
wo-wschodniej przewidziane jest wykonanie 
ogrodzeń gabionowych w granicy z sąsiednimi 
działkami. 
Na obszarze inwestycji wycięte zostaną jedynie 
drzewa kolidujące z planowanym zagospoda-
rowaniem terenu. Trzeba zaznaczyć, że obecnie 
istniejąca tam zieleń jest typowa dla nieużyt-
ków, pojawiła się samoistnie i  nie wykazuje 
większej wartości przyrodniczo-krajobrazowej 
– w związku z dużym zagęszczeniem drzew ich 
korony nie wykształciły się prawidłowo. Projek-
towane nowe nasadzenia wprowadzą tam ład 
kompozycyjny, którego obecnie brakuje.
Jeśli uda się wyłonić wykonawcę wszystkich 
tych prac, zakończenie pierwszego etapu in-
westycji planowane jest na jesień 2020 roku. 

PROMENADA 
ŚRÓDMIEJSKA 
CORAZ BLIŻEJ
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Częstochowa i  Mstów mają połączenie ro-
werowe, umożliwiające wszystkim rowe-
rzystom komfortowy przejazd. Obie gminy 
połączyła ścieżka o łącznej długości ponad 2 
kilometrów.

Nowa ścieżka to efekt listu intencyjnego, jaki 
Częstochowa i  Mstów podpisały pod koniec 
2015 roku. Na mocy porozumienia obie gminy 
zobowiązały się do budowy połączenia rowero-
wego, umożliwiającego komfortowy przejazd 
cyklistów. Częstochowski, 700-metrowy od-
cinek, został ukończony jeszcze w  listopadzie 
2016 roku. Mstów miał do wybudowania dłuż-
szy, bo liczący 1,5 kilometra. 
Mstów to pierwsza gmina, z którą podpisaliśmy 
porozumienie w  sprawie budowy połączenia 

rowerowego. W  trakcie realizacji jest umowa 
z  Olsztynem. W  międzyczasie doprowadziliśmy 
wygodne trasy rowerowe, z  okazji przebudowy 
dróg krajowych i  wojewódzkich, także do gmin 
Konopiska i Rędziny – mówił prezydent Krzysz-
tof Matyjaszczyk w czasie otwarcia mstowskiej 
części połączenia rowerowego. – Rozwój infra-
struktury rowerowej, systemu roweru miejskiego 
oraz aplikacji dla rowerzystów to element na-
szych programów. 
Nowa droga rozpoczyna się na przedłużeniu 
ul. Mstowskiej, za ośrodkiem Pegaz i  biegnie 
w kierunku Przeprośnej Górki (tam kończy się 
częstochowski odcinek). Dalej, już na terenie 
gminy Mstów, trasa wiedzie w  kierunku Ja-
skrowa, dając możliwość dalszej jazdy zarówno 
w kierunku centrum wsi, do Mstowa, jak i szla-

kiem turystycznym wzdłuż Warty. Przy ścieżce 
znajdują się miejsca postojowe, zadaszone 
miejsca odpoczynku i mijanki, szerokość ścieżki 
waha się od 2 do 4,5 metra.
To pierwsza tego typu droga dla rowerów w na-
szej gminie. Wprawdzie jest u nas wiele jurajskich 
ścieżek, po których można jeździć rowerami, ale 
nie mieliśmy wcześniej profesjonalnej drogi de-
dykowanej rowerzystom i  nadającej się np. dla 
grupowych, rodzinnych przejazdów. Dziękuję 
naszym radnym, którzy zdecydowali, że tego typu 
inwestycja jest potrzebna we Mstowie – podsu-
mował wójt gminy Mstów Tomasz Gęsiarz.
Całość połączenia kosztowała blisko 940 tys. zł. 
Częstochowski odcinek został zrealizowany 
z budżetu miasta za 270 tys. zł, a Mstów wydat-
kował na dłuższy odcinek 667 tys. zł. 

ROWEREM DO MSTOWA 
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ińs

ka

24



fot
. Łu

ka
sz 

Sta
ch

erc
za

k

Innowacyjność jest dzisiaj na ustach wszystkich i odmienia się ją przez 
wszystkie przypadki. Zazwyczaj kojarzy się z gospodarką i nowymi tech-
nologiami, choć nie do końca słusznie, bo obejmuje różne dziedziny – 
transport i  komunikację, środowisko, kulturę i  rozrywkę, kapitał ludzki 
i społeczny, zarządzanie i administrację. Innowacyjności wymaga się nie 
tylko od firm, ale także od miast, a nawet całych regionów. W przypad-
ku firm konkurujących na wolnym rynku ten postulat łatwo zrozumieć, 
ale czemu właściwie powinna służyć innowacyjność miasta? Sądzę, że 
na pewno nie pogoni za nowościami dla nich samych. Innowacyjność 
w mieście musi raczej oznaczać dążenie do poszukiwania coraz skutecz-
niejszych rozwiązań w różnych sferach funkcjonowania miasta. Od kon-
taktu z  instytucjami i urzędami począwszy, przez organizację miejskiej 
przestrzeni i publicznego transportu, na wspieraniu rozwoju gospodar-
czego (oczywiście z akcentem także na nowe technologie) skończywszy. 
Innowacyjne miasto to takie, które ciągle szuka nowych sposobów na by-
cie bardziej ,,przyjaznym”. Przyjaznym… wszystkim, z ich różnorodnymi, 
specyficznymi potrzebami, aspiracjami i celami.   
  
My pod hasłem ,,Kierunek - przyjazna Częstochowa” – staramy się na 
różnych polach taki właśnie model miasta realizować. Nasze starania 
zyskały już uznanie: Częstochowa zwyciężyła niedawno w prestiżowym 
zestawieniu 10 najbardziej innowacyjnych polskich miast miesięcznika 
,,Forbes”, pokonując m.in. Warszawę i Kraków. Przypadły nam najwyższe 

noty niemal we wszystkich kategoriach, zwłaszcza tych związanych z po-
lityką społeczną. Wyróżniono nas m.in. za program ,,Teraz Lepsza Praca”, 
czy zwolnienia z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców tworzą-
cych godnie wynagradzane i stabilne miejsca pracy. Uznanie zdobył nasz 
pomysł na wspieranie młodych rodziców w  powrocie na rynek pracy, 
czyli projekt ,,Aktywni Rodzice – Szczęśliwe Dzieci”, w którym refundu-
jemy koszt zatrudnienia niań, a dla maluchów stworzyliśmy dodatkowe 
miejsca w żłobkach. Doceniono także nasze działania na rzecz ,,czystych” 
źródeł energii. W obszarze administracji wysoko oceniono nasze inicjaty-
wy ułatwiające kontakt z Urzędem Miasta, czyli np. wdrożenie bezpłatnej 
aplikacji SISMS BLISKO, dostarczającej na bieżąco miejskie informacje 
i komunikaty. Zajęliśmy też 7. lokatę w zestawieniu Miast Przyjaznych dla 
Biznesu, a w rankingu 10 Najbardziej Ekologicznych Miast w Polsce przy-
padło nam wysokie, 4. miejsce. 

Rankingi – zwłaszcza te opiniotwórcze (jak m.in. ,,Forbesa”) – są oczy-
wiście ważnym wskaźnikiem osiągnięć Częstochowy. Dla mnie jednak 
najważniejsze jest to, że częstochowianki i częstochowianie mają coraz 
więcej powodów do dumy ze swojego miasta.      

Pozdrawiam serdecznie
Krzysztof Matyjaszczyk

Prezydent Miasta Częstochowy

PYTAMY PREZYDENTA 

...O MIEJSKĄ 
INNOWACYJNOŚĆ  
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Wnioski o  świadczenia rodzinne, wychowawcze 
(500+), świadczenia z  funduszu alimentacyjnego 
oraz świadczenie w ramach programu „Dobry Start” 
(300+) można od lipca składać w postaci elektronicz-
nej – informuje Częstochowskie Centrum Świad-
czeń. Wnioski o ustalenie prawa do tych świadczeń 
można składać za pośrednictwem portalu Emp@tia 
oraz bankowości elektronicznej. Wnioski dotyczące 
wszystkich tych świadczeń – z wyjątkiem świadcze-
nia „Dobry Start” (300+) – można składać również 
za pośrednictwem portalu ePUAP oraz platformy 
Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS). 

Przypominamy o możliwości udziału w bezpłatnym 
programie polityki zdrowotnej pn. „Program wcze-
snego wykrywania cukrzycy typu II u mieszkańców 
miasta Częstochowy z zespołem metabolicznym na 
lata 2017-2021”. Mogą w  nim uczestniczyć osoby 
w wieku od 40 do 60 lat.
Celem programu jest podniesienie świadomości 
mieszkańców w  zakresie wczesnego rozpoznawa-
nia zespołu metabolicznego i cukrzycy oraz świado-
mego unikania / minimalizowania czynników sprzy-
jających rozwojowi cukrzycy. Celem bezpośrednim 
jest wykrycie u  jak największej liczby – z  grupy 
mieszkańców Częstochowy zagrożonych najwyż-
szym ryzykiem - cukrzycy związanej z  zespołem 
metabolicznym, co spowoduje wczesne leczenie 
choroby i uniknięcie jej powikłań. Program realizuje 
INTERMAX Sp z o.o. , ul. 1 Maja 27 (tel. 787 653 980, 
34 324 55 26, e-mail: kontakt@intermed24.com.pl, 
www.intermed24.com.pl)

Strażacy z  częstochowskich jednostek OSP otrzy-
mali nowe wyposażenie i  sprzęt ratownictwa me-
dycznego, m.in.: defibrylatory, deski ortopedyczne 
ze stabilizacją, zestawy szyn, czy torby ratownictwa 
medycznego. Łącznie do 8 jednostek trafiło kilkana-
ście sztuk potrzebnego sprzętu, który podzielono 
ze względu na zapotrzebowanie. Zakupiony sprzęt 
został dofinansowany w wysokości 99% ze środków 
Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem 
jest Minister Sprawiedliwości. Miasto złożyło sto-
sowny wniosek o dotację oraz dołożyło 1% kosztów. 
Całość kosztowała ponad 62 tys. zł. Wyposażenie 
otrzymali strażacy z  jednostek OSP: Częstochowa, 
Błeszno, Dźbów, Gnaszyn, Brzeziny Wielkie, Kawo-
drza Górna, Kiedrzyn i Kuźnica Marianowa.

W SKRÓCIE
WIĘCEJ PIENIĘDZY 
NA EKO-PIECE
W ramach walki o czyste powietrze, de-
cyzją prezydenta Częstochowy, o  210 
tys. zł została zwiększona kwota prze-
znaczona na tegoroczne dotacje do 
modernizacji przez częstochowian sys-
temów grzewczych.

W miejskim budżecie na ten cel przeznaczo-
ne było dotychczas 500 tys. zł, aktualnie jest 
to kwota 710 tys. zł.
Obecnie złożono już ok. 300 wniosków 
o  przyznanie dotacji na wymianę pieca. 
Na razie zakwalifikowano do dotacji 58 
osób, trwa podpisywanie z nimi umów. Ko-
lejne wnioski kierowane są do weryfikacji 
przez komisję, zgodnie z terminem złożenia 
kompletu dokumentów.
Zgodnie z  przyjętymi przez Radę Miasta 
zasadami, kwota dofinansowania może wy-
nieść do 70% kosztów poniesionych przez 
wnioskodawcę na wykonanie przyłącza do 
węzła cieplnego wraz z węzłem lub zakup 
nowego źródła ciepła (bez kosztów projek-
tu, montażu oraz dodatkowych materia-
łów), jednak nie więcej niż 7 tys. zł. To maksy-
malna kwota w przypadku likwidacji źródła 
ciepła (kotła) opalanego węglem, w  tym 
ekogroszkiem, miałem, koksem i  zastąpie-
niu go alternatywnie: podłączeniem do sie-
ci centralnego ogrzewania, ogrzewaniem 

elektrycznym (za wyjątkiem przenośnych 
urządzeń grzewczych); kotłem gazowym 
lub kotłem olejowym.
Dofinansowanie do 50% kosztów (jednak 
nie więcej niż 4 tys. zł) przysługuje na zakup 
nowego źródła ciepła – kotła na paliwo stałe 
klasy 5 (bez kosztów projektu, montażu oraz 
dodatkowych materiałów).
Przedmiotem dotacji mogą być domowe 
inwestycje planowane do realizacji w okre-
sie po dacie podpisania umowy dotacji, 
jednak nie później niż do 9 listopada 2018 r. 
Termin składania wniosków upływa  
28 września 2018 r., z  tym, że zakwalifi-
kowanie do dofinansowania dokony-
wane jest w oparciu o kolejność złożenia 
wniosków i uzależnione od puli środków 
finansowych zabezpieczonych na ten cel 
w budżecie miasta.
Dofinansowanie modernizacji systemów 
grzewczych wpisuje się w  realizację miej-
skiego programu: Kierunek Przyjazna Czę-
stochowa.

POWSTANIE TECHNIKUM 
SPECJALNE NR 13 
Technikum Specjalne nr 13 zacznie działać 1 września i będzie pierwszą w Często-
chowie specjalną ponadpodstawową szkołą techniczną dla uczniów z niepełno-
sprawnościami, w normie intelektualnej. Placówka będzie mieścić się w Zespole 
Szkół Zawodowych Specjalnych przy ul. Krótkiej.
 
Uchwałę w sprawie utworzenia Technikum Specjalnego podjęła Rada Miasta. Odpowied-
ni wniosek złożyła dyrekcja Zespołu Szkół Zawodowych Specjalnych (ZSZS) im. Marii Grze-
gorzewskiej. W skład Technikum nr 13 wejdą 2 oddziały dla uczennic i uczniów z zespołem 
Aspergera, autyzmem, a także słabosłyszących, z niepełnosprawnością ruchową i niepeł-
nosprawnościami sprzężonymi. Utworzenie szkoły będzie kontynuacją działań miasta  
w zakresie wspierania i rozwoju edukacji oraz terapii uczniów ze spektrum autyzmu oraz 
innymi niepełnosprawnościami.
Technikum będzie propozycją dla uczniów, których zaburzenia utrudniają lub uniemożli-
wiają efektywne uczenie się w warunkach edukacji włączającej, a więc przede wszystkim 
dla uczniów z zespołem Aspergera jako całościowym zaburzeniem rozwoju. Tacy ucznio-
wie wykazują zachowania typowe dla autyzmu, a jednocześnie mają przeciętny lub wy-
soki iloraz inteligencji. Sprawia to, że trafiają do szkół masowych, głównie liceów i techni-
ków. Wielu korzysta z nauczania indywidualnego na terenie szkoły – nie sprzyja to jednak 
wykorzystaniu ich potencjału. Utworzenie specjalnego technikum zlikwiduje konieczność 
nauczania indywidualnego, a przede wszystkim da tej młodzieży szansę przygotować się 
do prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie i w pracy.
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CZĘSTOCHOWSKA TELEOPIEKA WYRÓŻNIONA
Realizowany od lipca ubiegłego roku, miejski 
projekt „Bezpiecznie we własnym domu – usługi 
teleopiekuńcze w mieście Częstochowa” został 
doceniony za wprowadzenie do publicznego 
systemu ratownictwa dodatkowego kompo-
nentu, adresowanego specjalnie do osób prze-
wlekle chorych, po urazach lub w podeszłym 
wieku – mieszkających samotnie. 
Organizatorzy konkursu zwrócili uwagę m.in. 
na możliwość uzyskania pomocy po naciśnię-
ciu jednego przycisku alarmowego, co znacznie 
podnosi poczucie bezpieczeństwa, zarówno  
w sytuacji wymagającej interwencji medycznej, 
jak i wsparcia psychicznego czy usług opiekuń-

czych. Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich 
doceniło także pomysł łączenia działań profe-
sjonalistów z Centrum Alarmowego z pomocą 
osób tworzących tzw. lokalną sieć pomocową. 
Zdaniem Biura RPO projekt to ciekawa inicja-
tywa, podnosząca jakość życia osób starszych, 
która może być dobrym przykładem i inspiracją 
dla innych instytucji. 
Projekt „Bezpiecznie we własnym domu – usłu-
gi teleopiekuńcze…” został skierowany do 200 
mieszkańców Częstochowy, których aktywność 
jest ograniczona do własnego domu - ze wzglę-
du na podeszły wiek, niepełnosprawność czy 
stan zdrowia. 

Częstochowski projekt świad-
czenia usług teleopieki znalazł 
się w gronie laureatów III 
edycji konkursu „Złota Księga 
Dobrych Praktyk na rzecz Spo-
łecznego Uczestnictwa Osób 
Starszych”. Konkurs organizo-
wany był przez Biuro Rzeczni-
ka Praw Obywatelskich.

RADA DLA SENIORÓW
Członek częstochowskiej Miejskiej Rady Seniorów Andrzej Lewandowski 
został w tym roku powołany do Zarządu Ogólnopolskiego Porozumienia 
o Współpracy Rad Seniorów. Rozmawiamy z nim nowych wyzwaniach 
i Kongresie Rad Seniorów.

Adam Florczyk: Jakie zadania na co dzień 
stawia przed sobą Miejska Rada Seniorów?
Andrzej Lewandowski: Miejska Rada Senio-
rów w Częstochowie przede wszystkim bie-
rze czynny udział w tworzeniu i opiniowaniu 
projektów prawnych dotyczących seniorów. 
Współpracuje też z władzami miasta przy dia-
gnozie potrzeb i oczekiwań osób starszych, co 
później przekłada się na przygotowanie odpo-
wiednich ulg i świadczeń. Dodatkowo współ-
pracujemy z innymi Miejskimi Radami Senio-
rów działającymi na terenie  województwa 
i całego kraju. Promujemy także działalność 
kulturalną i artystyczną osób starszych. Czyn-
nie wspieramy lokalne Uniwersytety Trzeciego 
Wieku, w ramach których seniorzy mają moż-
ność wysłuchać cotygodniowych wykładów, 
skorzystać z zajęć jogi, basenu, lektoratów ję-
zykowych czy kursów komputerowych. Miej-
ska Rada Seniorów angażuje się również we 
wszelkie działania w zakresie ochrony zdrowia  
i profilaktyki zdrowotnej dla seniorów. 

Z ramienia Rady uczestniczył Pan na po-
czątku roku w II Kongresie Rad Seniorów. 
Co to było za przedsięwzięcie?
W marcu tego roku, w Krakowie, odbył się II 
Ogólnopolski Kongres Rad Seniorów. Byli tam 
obecni delegaci z całej Polski, a Częstochowę 
reprezentowałem ja i przewodniczący naszej 
Rady Seniorów Ryszard Raczek. W obradach 
wzięli również udział przedstawiciele rządu  
i sejmu RP: Elżbieta Bojanowska - Podsekretarz 
Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki 

Społecznej, Jarosław Duda - Przewodniczący 
Komisji, Praktyki Senioralnej i Społecznej Sena-
tu RP VIII kadencji, Małgorzata Zwiercan - Prze-
wodnicząca Komisji Praktyki Senioralnej Sejmu 
RP VIII kadencji oraz Krystyna Wróblewska - Wi-
ceprzewodnicząca Komisji Polityki Senioralnej 
Sejmu RP VIII kadencji. Na Kongresie omawia-
no wiele kwestii dotyczących zdrowia, aktyw-
ności fizycznej i społecznej starszego pokole-
nia oraz oceniano działalność Gminnych Rad 
Seniorów w Polsce. Odbyły się również wybory 
do nowych władz, podczas których zostałem 
wybrany do 9-osobowego Zarządu Główne-
go Porozumienia Rad Seniorów, Kadencja Za-
rządu trwa 2 lata i w tym czasie postaram się 
godnie reprezentować Częstochowę, dbać  
o sprawy i potrzeby naszych seniorów na fo-
rum ogólnopolskim.

Jak aktywnie spędzają czas seniorzy w Czę-
stochowie. Jakie propozycje kulturalne, 
edukacyjne, rekreacyjne cieszą się najwięk-
szą popularnością?
Częstochowa wciąż powiększa i ulepsza pro-
gramy aktywności dla seniorów. Trudno tutaj 
wspomnieć o wszystkim. Warto jednak zazna-
czyć, że niezmiennie ogromną popularnością 
cieszą się Uniwersytety Trzeciego Wieku, któ-
rych kilka funkcjonuje w naszym mieście. Regu-
larnie organizowane są również różne spotka-
nia, koncerty i inne wydarzenia dla starszego 
pokolenia. Powstają także kawiarnie dla senio-
rów, gdzie senior może za symboliczną złotów-
kę wypić kawę. W Częstochowie funkcjonuje 

również program „Pogodna jesień – starzej 
się zdrowo”, w ramach którego osoby starsze 
mogą korzystać z gimnastyki ogólnorozwojo-
wej, zumby, czy aqua aerobiku. Dzięki dofinan-
sowaniu z budżetu Gminy Miasta Częstocho-
wa udział w tych zajęciach jest bezpłatny. 

W jaki sposób zainteresowani mogą się 
skontaktować z Miejską Radą Seniorów  
i w jakich sprawach może ona pomóc?

Seniorzy mogą kontaktować się z Miejską Radą 
Seniorów w każdy ostatni wtorek miesiąca. Dy-
żury pełnione są w pokoju 108 Urzędu Miasta 
(ul. Śląska 11/13), od godziny 16.00 do 18.00.  
Z kolei obsługę kancelaryjno-biurową zapew-
nia Radzie Wydział Polityki Społecznej (ul. Focha 
19/21 pok. 46). Można też dzwonić pod numer 
telefonu 34 370 71 11. Pomagamy seniorom 
rozwiązywać ich sprawy w sferach zdrowia, 
bezpieczeństwa, aktywności społecznej i kultu-
ralnej. Współpracujemy też z władzami miasta  
w celu coraz lepszego wykorzystywania środ-
ków finansowych na rzecz seniorów w progra-
mie dla nich  dedykowanym.

RAKÓW BIERZE KURS 

NA EKSTRAKLASĘ
Piłkarze pierwszoligowego Rakowa Częstochowa nie na żarty zabierają się 

za szturmowanie bram piłkarskiej ekstraklasy. Chcą się w niej znaleźć najpóźniej w 2020 roku, 
co zbiegłoby się z terminem oddania do użytku zmodernizowanego stadionu przy ul. Limanowskiego. 

Taki przynajmniej jest plan. Piłkarska rzeczywistość lubi jednak płatać figle. Ale bez wątpienia 
podopieczni Marka Papszuna wrzucają kolejny bieg w drodze do futbolowej elity.

Trener Marek Papszun doskonale zna zamie-
rzenia właściciela klubu, Michała Świerczew-
skiego i  w  dalszym ciągu chce być w  nich 
ważnym elementem. Tuż przed startem 
obecnego sezonu przedłużył więc swoją 
umowę z  Rakowem do końca rozgrywek 
2019/2020. W tym sezonie opiekun czerwo-
no-niebieskich będzie miał do dyspozycji 
mocno przemeblowany zespół,  w  którym 
zabraknie przede wszystkim pomocnika  
Jakuba Łabojki oraz bramkarza Mateusza 
Lisa. Pierwszy został sprzedany do Śląska 
Wrocław, drugi wybrał grę w Wiśle Kraków.

Nie chcieliśmy tym chłopakom zamykać drogi 
do występów na wyższym poziomie. Wręcz 
przeciwnie. Nasza polityka była taka, aby wy-
promować tych piłkarzy. I  jak widać robiliśmy 
to skutecznie – przekonywał nas trener Pap-
szun.

Transfer Łabojki był ważny z jeszcze innego 
powodu. Właściciel klubu, Michał Świer-
czewski po raz pierwszy zarobił na piłce 
nożnej spore pieniądze. Patrząc na ten trans-
fer z tego punktu widzenia, to rzeczywiście tak 
było – potwierdza Papszun. – To była poważ-
na transakcja, która pokazała, że potrafimy 
wypromować naszych graczy .

W  letniej przerwie z  Rakowem pożegna-
li się także inni zawodnicy: Portugalczyk 
Jose Embalo, Przemysław Mizgała, Hubert 
Tomalski, Filip Wichman i  Krystian Wójcik. 
Nie do końca sprawdził się też w  często-
chowskich warunkach białoruski obrońca 
Artem Rakhmanov. On też nie pojawi się 
na boisku w barwach częstochowskiej dru-
żyny. 

Ich miejsce zajmą inni piłkarze: Michał Gli-
wa z Sandecji Nowy Sącz, Patryk Kun z Arki 
Gdynia, Daniel Bartl ze Slovana Liberec, 
Maciej Domański z  Puszczy Niepołomice, 
Arkadiusz Kasperkiewicz z  Górnika Łęczna, 
Sebastian Musiolik z  ROW-u  Rybnik oraz 
Czech Petr Schwarz.   

Pomocnik Maciej Domański związał się 
z Rakowem jeszcze w zimowej przerwie. Już 
wówczas, reprezentując barwy Puszczy Nie-
połomice, był jednym z  najlepszych piłka-
rzy asystujących.  Siłę ognia częstochowian 
mają też wzmocnić napastnicy: Patryk Kun 
i Sebastian Musiolik. Mateusz Zachara będzie 
jeszcze przez jakiś czas przechodził rekonwa-
lescencję po operacji barku, stąd nasze poszu-
kiwania zawodników ofensywnych – dodaje 
Papszun.

Po stronie zysków można również  zapisać 
odkupienie z  Lecha Poznań Dariusza For-
melli. Bramkostrzelny pomocnik występo-
wał w  Rakowie na zasadzie wypożyczenia. 
Teraz klub z Częstochowy pozyskał go w try-
bie transferu definitywnego. Blok defensyw-
ny też powinien już stanowić monolit, bo do 
zdrowia wrócili Tomas Petrasek oraz Lukas 
Duriska. Czech i Słowak są już w pełnej goto-
wości do gry i zespół powinien mieć z nich 
niemały pożytek. 

Raków odświeżył także swoje struktury or-
ganizacyjne. Prezesa Janusza Żyłę zastąpił 
na tym stanowisku Wojciech Cygan, który 
właśnie pod Jasną Górą  spędził wczesną 
młodość. Cygan, z  wykształcenia prawnik, 
jest członkiem zarządu Polskiego Związku 
Piłki Nożnej i wiceprezesem spółki Pierwsza 
Liga Piłkarska. Raków ma też od niedawna 
nowego dyrektora sportowego. Został nim 
Łukasz Piworowicz, który podobne stanowi-
sko piastował już w Piaście Gliwice.  Piworo-
wicz nie tylko dobrze zna się na piłkarskich 
meandrach taktycznych, ale też świetnie gra 
w brydża. Kilka razy zdobywał mistrzostwo 
Polski juniorów w tej karcianej grze. 

Andrzej Zaguła
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Wodociągi Częstochowskie obchodzą w tym roku 90-lecie powstania. 
Z tej okazji zapraszają na wyjątkowy koncert Raya Wilsona, byłego 
wokalisty Genesis, który zaprezentuje zarówno największe przeboje 

tego kultowego zespołu, jak i autorski materiał. Przed gwiazdą wieczo-
ru na Placu Biegańskiego pojawi się również Paweł Łowicki Band.   

Pierwsze krople wody dostarczono miejski-
mi rurociągami w grudniu 1928 r., a 1 stycz-
nia 1929 r. powołano jednostkę budżetową 
przy Zarządzie Miasta, pod nazwą Wodo-
ciągi i Kanalizacja. Obecnie Częstochowskie 
Wodociągi są jednymi z większych i nowo-
cześniejszych w kraju, a dostarczana przez 
nie woda jest prawdopodobnie najlepszą 
wodą nie tylko w Polsce, ale być może na-
wet w Europie. Rocznie przedsiębiorstwo 
produkuje ok. 17 500 000 m3 wody. Długość 
sieci wodociągowej wynosi 2500 km, czyli 
mniej więcej tyle, ile jest z Częstochowy do 
Saragossy w Hiszpanii, a dodając do tego 
długość sieci kanalizacji sanitarnej - 1246 
km - dotarlibyśmy do Casablanki w Maroku 
(licząc oczywiście po trasach dojazdowych, 
a nie w linii prostej). 
Chcąc uczcić okrągły jubileusz, poza oficjal-
nymi uroczystościami, Wodociągi Często-
chowskie zaplanowały - w dniu 31 sierpnia, 
o godz. 20.30 na Placu Biegańskiego - 
otwarty koncert Raya Wilsona. Artysty, który 
został wyróżniony przez „Classic Rock Maga-

zin“ jako jeden z najwybitniejszych woka-
listów Wielkiej Brytanii. Kompozytor, autor 
tekstów, ceniony zwłaszcza za sceniczną 
charyzmę i zawsze wysoką formę koncerto-
wą. swoją klasę potwierdził współpracą z ze-
społem Genesis, kiedy to w 1996 roku zastą-
pił w roli wokalisty Phila Collinsa. Wcześniej, 
w 1994 roku, debiutujący zespół Stiltskin,  
z Rayem w składzie, stworzył niezapomnia-
ny utwór „Inside”, który szturmem zdobył 
listy przebojów w UK. Ostatnie lata były 
dla  szkockiego wokalisty  bardzo owocne. 
Na rynku pojawiły się aż trzy nowe albumy 
artysty:  akustyczny „Song for a friend”, „Ma-
kes me think of home” o brzmieniu bardziej 
elektrycznym, a także album koncertowy 
„Time and Distance”. Podczas występu  
w Częstochowie nie zabraknie oczywi-
ście solowej twórczości Szkota, ale przede 
wszystkim zabrzmią wielkie przeboje „Ano-
ther day in paradise”, „No son of mine”, „Land 
of confusion”, „In the air tonight” „Follow you 
follow me” czy „Congo”.                  

                                    (oprac. af)

RAY 
WILSON
W CZĘSTOCHOWIE
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Nominacja Brzęczka na selekcjonera pol-
skiej drużyny narodowej była dla wszystkich 
sporym zaskoczeniem. Po przegranym mun-
dialu i  rezygnacji z  fotela selekcjonera przez 
Adama Nawałkę, środowisko obstawiało, że 
nowym trenerem zostanie szkoleniowiec z za-
granicy. Tymczasem prezes Boniek wskazał na 
Brzęczka, który w  ostatnim sezonie z  powo-
dzeniem pracował z zespołem Wisły Płock. To 
właśnie w Wiśle Brzęczek zaczął zbierać bardzo 
pochlebne recenzje za uzyskiwane na boisku 
wyniki. Z  przeciętnej jedenastki „nafciarzy” 
uczynił zespół walczący o miejsca w czołówce, 
potrafiący sprawić w  lidze niejedną niespo-
dziankę.

Wybór Jerzego Brzęczka na selekcjonera re-
prezentacji Polski sprawił radość jego koledze, 
Krzysztofowi Kołaczykowi, dziś wiceprezesowi 
Rakowa. Gdy potwierdzono tę informację, mój 
telefon dzwonił bez przerwy. Wypytywano mnie 
oczywiście o Jurka. Sam Jurek też zatelefonował 
do mnie, ale rozmawialiśmy krótko. Właści-
wie o  pozafutbolowych rzeczach. Przyznał, że 
w jednej chwili spadło na niego mnóstwo obo-
wiązków. Najbardziej zależało mu jednak, żeby 
z klasą pożegnać się z włodarzami Wisły. Kiedyś 
ci ludzie uwierzyli w niego, dali mu szansę. Chciał 
być wobec nich fair – tłumaczy Kołaczyk.

Kołaczyk z  Brzęczkiem wspólnie sięgali po 
pierwsze sukcesy piłkarskie. Mowa o zwycię-
stwie drużyny Rakowa w Ogólnopolskiej Spar-
takiadzie Młodzieży w 1985 roku. Rzeczywiście, 
poczuliśmy się wtedy zespołem takim na dobre 
i na złe. Ta wygrana na spartakiadzie dała nam 
też ogromnego piłkarskiego „kopa” i natchnęła 
do dalszej pracy – podkreśla Kołaczyk.

W  drużynie spartakiadowej był jeszcze je-

den gracz, który z Brzęczkiem  do dziś utrzy-
muje świetny kontakt.  Masażysta Rakowa Ar-
tur Lampa, człowiek – jak sam mówi – skazany 
na częstochowski klub, lubiany przez zawod-
ników, szczery i nadzwyczaj pracowity.

Może to zabrzmi mało wiarygodnie, ale 
gdy usłyszałem, że Adam Nawałka odchodzi, 
w głowie przemknęła mi myśl, że może to Jurek 
zostanie jego następcą. I gdy nagle pojawiła się 
wiadomość, że to on poprowadzi naszą drużynę 
narodową, dreszczyk emocji przeleciał mi po ca-
łym ciele. Wysłałem do Jurka wiadomość z gra-
tulacjami. Oczywiście odpisał  - mówi Lampa.    

Piłkarz Brzęczek zrobił znacznie większą ka-
rierę niż nękany kontuzjami piłkarz Kołaczyk. 
Z reprezentacją olimpijską wywalczył srebrny 
medal na igrzyskach w  Barcelonie. W  zespo-
le prowadzonym przez Janusza Wójcika był 
kapitanem. Po grze w Polsce, występy ligowe 
kontynuował w  Austrii z  krótkim przerywni-
kiem na epizod w Izraelu. W 2007 roku wrócił 
do kraju i przez dwa sezony był zawodnikiem 
Górnika Zabrze. Karierę zakończył jako grający 
asystent w Polonii Bytom.

W  2010 roku Brzęczek na dobre zakotwi-
czył w  Częstochowie. Kupił dom i  zabrał się 
za ratowanie pogrążonego w kryzysie Rako-
wa. Wspólnie z  Kołaczykiem i  siostrzeńcem 
Jakubem Błaszczykowskim - wtedy graczem 
reprezentacji i  Borussi Dortmund - wdrożyli 
plan naprawczy, który wyprowadził klub z za-
dłużenia i otworzył przed nim nową sportową 
perspektywę. Brzęczek mówił nam wówczas: 
Kiedyś mi się wydawało, że nie wrócę w rodzin-
ne strony, że zostanę w  Austrii i  będę tam żył. 
Droga piłkarza jest jednak nieobliczalna. Nie 
ma w niej sensu niczego planować. Teraz tego 

powrotu nie żałuję. Szybko przyzwyczaiłem się 
do tej naszej mentalności. Przekonałem się, że 
w nas Polakach jest duża siła, którą trzeba wy-
korzystać.

Wspomniany wcześniej Artur Lampa zwra-
ca uwagę na szczególną cechę nowego selek-
cjonera, która być może zdecydowała, że jego 
kandydatura przypadła  do gustu prezesowi 
Bońkowi. Jurek potrafi rozmawiać z  piłkarza-
mi, nawet w tych najtrudniejszych momentach, 
kiedy przychodzą porażki. To jest elokwentny 
człowiek, znający meandry futbolowego świata. 
Poznał też specyfikę zachowań polskich piłkarzy, 
ich mentalność.  A poza tym to prawdziwa oso-
bowość, która cieszy się wielkim szacunkiem – 
przekonuje Lampa.

Życiowa mądrość Jerzego Brzęczka to za-
sługa przede wszystkim jego mamy Felicji 
oraz trenera Zbigniewa Dobosza. Dzięki ma-
mie jestem takim człowiekiem, jakim jestem. 
Z  kolei mój pierwszy trener zaszczepił we mnie 
sumienność, odpowiedzialność, pracowitość 
i w pewnym sensie odporność na niepowodze-
nia  - wylicza selekcjoner.

Brzęczek miał styczność z  największymi 
gwiazdami światowego futbolu. W finałowym 
spotkaniu igrzysk stanął naprzeciwko Pepa 
Guardioli, dziś jednego z  najwybitniejszych 
futbolowych trenerów. On, jak i drużyna Hisz-
panii, zawsze mi imponowali. Choć wiem, że 
my Polacy nigdy nie będziemy tak grali, jak oni. 
Mamy jednak inne cechy, które powinniśmy 
z siebie wydobywać, jeśli marzą nam się sukcesy 
na arenach międzynarodowych  -  krótko kreśli 
nam swoje futbolowe credo.

Andrzej Zaguła

NASZ BRZĘCZEK NARODOWY
Doczekaliśmy czasów, w których to częstochowianom przypadło zadanie wyniesienia polskiego futbolu na wyżyny. 
Po nieudanych dla naszej reprezentacji mistrzostwach świata w Rosji misję kierowania kadrą seniorów powierzono 
bowiem wychowankowi Rakowa, Jerzemu Brzęczkowi. Wcześniej władze Polskiego Związku Piłki Nożnej, 
wraz z prezesem Zbigniewem Bońkiem, rolę opiekuna reprezentacji do lat 20 wyznaczyły innemu 
byłemu piłkarzowi spod Jasnej Góry, Jackowi Magierze.  

Tegoroczne regaty o puchar 
Prezydenta Miasta Częstocho-
wy Krzysztofa Matyjaszczyka 

odbędą się w sobotę 18 sierpnia, 
na terenie Ośrodka Żeglarskie-
go Mariny Poraj (na zbiorniku 

wodnym Poraj -Jastrząb). W tym 
roku walka toczyć się  będzie 
w 4 klasach jachtów: otwarto-

pokładowych, kabinowych, laser 
i optymist (przeznaczonej dla naj-
młodszych adeptów żeglarstwa). 
Dla uczestników zostały przewi-
dziane okolicznościowe pamiątki, 
a dla zwycięzców regat puchary 

i nagrody. 

XXIV REGATY 
O PUCHAR 

PREZYDENTA 
MIASTA 

CZĘSTOCHOWY

Aby wziąć udział w  zawodach, wystar-
czy posiadać patent żeglarski oraz chęci do 
wspólnej zabawy. Start regat przewidzia-
ny jest na godz. 11.00 (zapisy od godz. 8.30 
w biurze regat na terenie ośrodka). W trakcie 
zawodów zapewnione zostaną dodatkowe 
atrakcje. Organizator przewiduje zabawy dla 
najmłodszych, podczas których będzie moż-
na pomalować buzie, czy nauczyć się rysować 
żaglówki. Na terenie Mariny Poraj znajduje się 
również nowo otwarty wodny plac zabaw, 
park linowy oraz street workout - z tych atrak-
cji dzieci korzystają bezpłatnie. Sztab Ratow-
nictwa i  Łączności w  Częstochowie Rescue 
Team przeprowadzi pokaz ratownictwa me-
dycznego, będzie można też zmierzyć sobie 
poziom cukru we krwi czy poziom ciśnienia 
tętniczego. Dodatkowo regatom towarzyszyć 
będzie koncert muzyki szantowej w wykonaniu 
zespołu Drake. 

Organizatorem imprezy jest Sekcja Żeglar-
ska Klubu Uczelnianego AZS Politechniki Czę-
stochowskiej. 
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ŚWIĘTO MIASTA

Tradycyjnie w wakacje zachęcamy, 
by przeplatać przestrzeń miasta 
zielenią. Zmieniać nasze balkony 
i ogrody działkowe w kwietne wyspy, 
które będą wybuchać gamą barw 
i zapachów.   Najlepsze tego typu 
inicjatywy nagrodzone zostaną 
w konkursach na najładniejszą dział-
kę i najładniej ukwiecony balkon.

Kto tylko dysponuje solidniejszym balkonem, 
ma choćby odrobinę inwencji, pomysłowości, 
wiedzy ogrodniczej i  cierpliwości, może bez 
zbytniego uszczerbku dla swojego budżetu 
domowego stać się artystą - współtwórcą 
miejskiego krajobrazu. Kwiaty i  dekoracyjne 
kompozycje roślinne na balkonach są w kra-
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jobrazie miasta bardzo ważne, sprawiają, że 
milej nam się żyje. Do konkursu mogą się zgła-
szać mieszkańcy budynków wielorodzinnych 
na terenie miasta Częstochowy – właściciele 
ukwieconych balkonów oraz loggii. Przyjmo-
wanie zgłoszeń trwa do 15 sierpnia. Karta 
zgłoszenia i regulamin – na stronie interneto-
wej Urzędu Miasta.
Drugi konkurs, organizowany od zeszłego 
roku, ma na celu uhonorowanie działkowców, 
którzy wkładają w utrzymanie swoich ogród-
ków wiele serca i umiejętności. Miasto doce-
nia znaczenie ogrodów działkowych jako oaz 
zieleni, stwarzających możliwość wypoczynku 
i realizacji hobbystycznych zamiłowań - a kon-
kurs ma być bodźcem dla rozwoju tych ogro-
dów oraz ich właściwego utrzymania. Konkurs 
odbywa się w dwóch etapach. Wstępne elimi-
nacje są przeprowadzane w poszczególnych 
Rodzinnych Ogrodach Działkowych, podlega-

jących Polskiemu Związkowi Działkowców – 
Okręgowemu Związkowi Działkowców w Czę-
stochowie. Zainteresowani mogą zgłaszać 
działki do zarządu swojego ogrodu, a zarządy 
zgłaszają reprezentacje do konkursu miejskie-
go. Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 15 
sierpnia, po czym nastąpi ocena i wizja lokalna 
10 wybranych przez komisję konkursową dzia-
łek. Karta zgłoszenia i regulamin – na stronie 
Urzędu.                                            Władysław Ratusiński

MIASTO
PEŁNE

KWIATÓW

Wypełnioną kartę zgłoszenia wraz z fotografiami (w przypadku obu 
konkursów) należy złożyć:
- osobiście w siedzibie Pełnomocnika Prezydenta Miasta ds. Estetyki Miasta: 
Wydział Kultury, Promocji i Sportu, Referat Kultury (budynek Odwachu obok 
Ratusza), Aleja Najświętszej Maryi Panny 45 A, tel. 034 37 07 665, 034 37 07 465
- mailowo na adres: kps@czestochowa.um.gov.pl
- pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miasta Częstochowy, Wydział Kultury, 
Promocji i Sportu, Aleja Najświętszej Maryi Panny 45 A, 42-217 Częstochowa.

26. DNI CZĘSTOCHOWYPod sam koniec 
sierpnia tradycyjnie 
obchodzimy święto 
naszego miasta. 
W tym roku program 
Dni Częstochowy 
wypełnia aż cztery dni. 
Czekają nas zarówno 
oficjalne uroczystości, 
jak i festiwal kolorów, 
koncerty, wystawy 
i inne atrakcje. Każdy 
powinien tu znaleźć coś 
dla siebie.

Tegoroczne Dni Częstochowy rozpoczną się 
już 23 sierpnia od uroczystości z okazji 100-le-
cia Niepodległości Polski i  30-lecia Związku 
Piłsudczyków RP. Startują one o  godz. 11.00 
na Placu Biegańskiego, gdzie między innymi 
będzie można wysłuchać koncertu Zespołu 
Marynarki Wojennej „FLOTYLLA”. Następnie 
uroczystości przeniosą się do Klasztoru OO. 
Paulinów na Jasnej Górze. Odprawiona zosta-
nie tam Msza Święta w  intencji Pierwszego 
Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego, Jego Żoł-
nierzy Legionistów, członków Związku Piłsud-
czyków RP i ich Rodzin.  
W piątek, 24 sierpnia, przyjdzie czas na dosko-
nałą muzyczną zabawę. Organizatorzy impre-
zy „Lato na Maxxxa” zapraszają na plac za pętla 
tramwajową w Dzielnicy Północ, gdzie zagra-
ją Rudnik, Natalia Szroeder i  Urszula. Adam 
„Rudnik” Rudnicki jest polskim artystą es-
tradowym, założycielem i twórcą piosenek ze-
społu Najlepszy Przekaz w Mieście. Muzyk ma 
na koncie nagrodę specjalną na „Polsat Super-
HIT Festiwal 2015”, a także statuetkę zdobytą 
podczas „Lato ZET i Dwójki 2015” w Koszalinie. 
Obecnie Rudnik kończy pracę nad nową, solo-

wą płytą pt. „Zmierzaj zawsze do celu!”, z której 
materiał będzie można usłyszeć w Częstocho-
wie. Natalia Szroeder uznawana jest za jedną 
z  najzdolniejszych i  najbardziej popularnych 
wokalistek młodego pokolenia. Przełomem 
w  jej karierze było zwycięstwo w „Szansie na 
Sukces”, gdzie wykonała utwór „Cicha woda” 
z  repertuaru Maryli Rodowicz. W  październi-
ku 2016 roku ukazał się jej debiutancki krążek  
„NATinterpretacje”. Płytę promowały utwory 
„Lustra”, „Domek z  kart”, „Powietrze” oraz „Za-
mienię Cię”. Szczególny wymiar pierwszego 
wydawnictwa Natalii podkreśla fakt, że jest ona 
współautorką większości tekstów oraz muzyki. 
Ogromne zainteresowanie twórczością woka-
listki oraz przychylność fanów potwierdzają 
dziesiątki milionów wyświetleń na platformie 
YouTube oraz ogromne zainteresowanie trasą 
koncertową promującą wydawnictwo. 
Gwiazdą wieczoru będzie jednak zdecydowa-
nie Urszula, jedna z  ikon polskiej sceny mu-
zycznej. Wokalistka rockowa, kompozytorka, 
autorka tekstów, aktorka. Sławę przyniosły jej 
takie hity jak  „Dmuchawce, latawce, wiatr”, „Na 
sen”, „Rysa na szkle”, „Malinowy król”, „Konik na 
biegunach”.  Urszula obecna jest na scenie od 
35 lat. Swój pierwszy album „Urszula” wyda-
la w  1983 roku, a  w  nagraniach wzięli udział 
muzycy zespołu Budka Suflera . Piosenki z tej 
płyty szybko podbiły krajowe listy przebojów, 
a „Dmuchawce…” uznane zostały za najwięk-
szy przebój tamtego roku. Od tego czasu uka-
zało się 12 albumów studyjnych Urszuli i wiele 

z  nich pokryło się złotem, platyną i  multipla-
tyną. Urszula cieszy się niezmienną popular-
nością, a  jej żywiołowe koncerty przyciągają 
rzesze wiernych jej od lat fanów.
W sobotę atrakcje związane ze świętem miasta 
będą dziać się równolegle w  kilku miejscach. 
I  tak, od godz. 7.00 do 15.00, na Rynku Wie-
luńskim odbywać się będzie Jurajski Targ Sta-
roci, a o godz. 16.00 Ośrodek Promocji Kultury 
„Gaude Mater” zaprasza na wernisaż wystawy 
10. Międzynarodowego Biennale Miniatury. 

Z kolei w Parku Lisiniec częstochowianie mogą 
liczyć na tradycyjne barwne szaleństwo. Od-
bywający się w  tym miejscu już po raz trzeci 
Festiwal Kolorów cieszy się olbrzymią popu-
larnością i z roku na rok staje się coraz większą 
imprezą. Tym razem o muzyczny dodatek  do 
zabawy kolorami Holi zadbają PlanBe i B.R.O, 
czyli reprezentanci młodego pokolenia pol-
skiego hip-hopu.
Równolegle Dni Częstochowy dziać będą się 
też w Amfiteatrze przy Promenadzie im. Cze-
sława Niemena. Od godz. 16.00 startują tam 
Okręgowe Dni Działkowca oraz wystąpi Dzie-
cięco-Młodzieżowa Rewia „Akcent”. Ogłoszone 
zostaną również wyniki konkursów na najład-
niejszą działkę Rodzinnych Ogrodów Działko-
wych, najładniej ukwiecony balkon oraz wrę-
czone zostaną  Nagrody Miasta Częstochowy 
w  Dziedzinie Kultury i  wyróżnienie Mecenas 
Kultury. Będzie to również okazja, by wysłu-
chać koncertów Apress Band Częstochowa, 
Młodzieżowej Orkiestry Dętej Częstocho-
wa i  Orkiestry Symfonicznej Filharmonii 
Częstochowskiej z zespołem Di Galitzyaner 
Klezmorim.       
26. Dni Częstochowy zakończą się w niedzielę 
o  godz.19.00, na placu pod Szczytem Jasno-
górskim , Mszą Świętą w intencji miasta i jego 
mieszkańców, celebrowaną przez Ks. Abpa 
Wacława Depo , Metropolitę Częstochowskie-
go. Więcej szczegółów dotyczących tych wy-
darzeń można znaleźć w naszym kalendarium. 

                      af

Urszula

Natalia Szroeder
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W tym roku Festiwal FOLK FEST wytyczy nowe muzyczne ścieżki. Podczas 
zeszłorocznej edycji dominowały zespoły inspirujące się muzyką celtycką, 
natomiast  nadchodząca odsłona imprezy będzie rozbrzmiewać słowiańskimi 
dźwiękami, odrobiną word music oraz tradycyjnie tonacją morskich opowieści. 
Muzykę słowiańską, a konkretnie brzmienia kojarzone z Karpatami, zaprezentuje 
polsko-ukraiński skład HOVERLA. Podróż przez dźwięki z czterech stron świata, 
czyli mieszankę etno-world music, zapewni ETNOSTATION. Z kolei o dawkę muzyki 
morza zadbają  SZKOCKA TRUPA oraz OLD MARINNERS. Tegoroczny Folk Fest od-
będzie się 11 sierpnia w Parku Rekreacji i Rozrywki „Lisiniec”. Start o godzinie 17.00.

W tym roku przypada piąta, jubileuszowa edycja Festiwalu Retro 
Częstochowa. Będzie to wyjątkowa okazja, by zobaczyć muzyczne 

show, odbywające się pod hasłem  „Nie kochać w taką noc to grzech”. 
Festiwal, nagrodzony Złotym Liściem Retro, ponownie ukaże piękno 

i atrakcyjność dwudziestolecia międzywojennego oraz filary, na 
jakich budowana była II Rzeczpospolita. Wszystko oczywiście 

podane będzie z taneczną lekkością i sporą dawką poczucia humoru.  

FESTIWALE

2018

Old Marinners ze Skarżyska-Kamiennej reprezentuje 
bardzo popularny wśród miłośników morskich klima-
tów nurt, zwany pieśnią kubryku. Mają w  swoim re-
pertuarze wiele znanych marynistycznych utworów, 
oraz kompozycje autorskie. Zespół jest laureatem kilku 
prestiżowych nagród na największych polskich festi-
walach. W 2015 r. ukazała się ich autorska płyta pt. „Set 
Sail”, ciepło przyjęta w szantowym środowisku.

Szkocka Trupa to trio z Bytomia założone przez Henryka 
Szkota Czekałę, artystę na co dzień występującego w Me-
chanikach Shanty. Szkocka Trupa prezentuje popularne 
pieśni morza, irlandzkie i  szkockie ballady oraz utwory 
z  repertuaru wykonawców folku amerykańskiego. Hen-
ryk Szkot Czekała to jeden z najlepszych polskich tekścia-
rzy i wokalistów. Jego przekłady znanych szant śpiewane 
są na festiwalach marynistycznych w całym kraju, a piosen-
ki, których jest autorem wypełniają żeglarskie śpiewniki.

Etnostation z  Warszawy jest reprezentantem world 
music. To bardzo popularny nurt, który łączy w sobie ele-
menty muzyki świata z nowoczesnymi, progresywnymi 
brzmieniami. Wykorzystanie tradycyjnych instrumentów 
w dialogu z gitarą elektryczną i perkusją sprawia, że ich 
muzyka brzmi folk-rockowo i  bardzo dynamicznie. Ze-
spół  Etnostation poza licznymi występami w Polsce ma 
na koncie koncerty na kilku dużych folkowych festiwa-
lach we Francji i Włoszech.

Hoverla to polsko-ukraiński skład grający niezwykle ży-
wiołową muzykę, która jest wypadkową ludowych melodii 
z południowo-wschodnich rejonów naszego kraju i trady-
cyjnej muzyki ukraińskiej. Charakterystyczne brzmienie 
zawdzięczają wspaniale śpiewającym po polsku i  ukraiń-
sku trzem wokalistkom. Siła kobiecych głosów, akordeon, 
skrzypce i solidna sekcja rytmiczna w połączeniu z piękny-
mi melodiami to mieszanka wybuchowa, przy której nogi 
same zaczynają tańczyć.

Już 18 sierpnia na placu Biegańskiego 
czeka nas podróż w czasie, dzięki której 
będziemy mogli dowiedzieć się, jak sto 
lat temu wyglądała moda, architektura 
czy motoryzacja. Podejrzymy proces 
budowania się polskiej kultury (pierwsze 
teatry, kina, estrady) oraz przekonamy 
się, jak ludzie spędzali wtedy wolny czas 
i  jakim przyjemnościom się oddawali. 
W  ten niezwykły świat dwudziestole-
cia wojennego przeniosą nas piosenki 
w wykonaniu gwiazd, niezwykła chore-
ografia oraz wizualizacje.
Festiwal otworzy pokaz przedwojen-
nych bicykli, cieszący się niezwykłym 
zainteresowaniem już podczas poprzed-
niej edycji wydarzenia. Nie zabraknie 
również retro fotobudki, gdzie będziemy 
mieli okazję zrobić sobie zdjęcia w styli-
zacjach z międzywojnia. Jeśli komuś taka 
garderoba przypadnie do gustu, będzie 
mógł kupić stylowe stroje z epoki na sto-
isku znajdującym się na terenie imprezy.  
Ponadto nie można przegapić ani poka-
zu starych samochodów ani animacji dla 
dzieci, oczywiście również w  stylistyce 
retro.
Część koncertowa rozpocznie się setem  
Sonny’ego Swinga, brytyjskiego dj’a, 
który przeniesie nas w  świat tanecz-
nej muzyki z  lat 1930 – 1950. Później 
na scenie pojawi się aktor Kacper Ku-
szewski z  materiałem ze swojej debiu-
tanckiej płyty „Album Rodzinny”. Będzie 
to podróż do epoki lat 20. i  30. XX w., 
ujęta w  ramy tekstów nawiązujących 
stylistycznie do szlagierów międzywo-
jennych i  płynąca w  rytmie fokstrota, 
swingu, charlestona oraz tanga. Pomysł 

na płytę powstał podczas przeglądania 
rodzinnego albumu, dlatego niektóre 
z piosenek czerpią inspirację z prawdzi-
wych zdarzeń, a inne są całkowicie fikcyj-
ne. Całość tworzy przegląd niezwykłych 
muzycznych opowieści.
Gospodarzem koncertu finałowego, tra-
dycyjnie będzie częstochowski zespół 
Makabunda.  Supergrupa, która słynie 
z  oryginalnych aranżacji polskich foks-
trotów i tang  międzywojnia.  Wraz z nią 
na scenie wystąpi, w charakterze gościa 
specjalnego, wybitny aktor teatralny 
i  filmowy Krzysztof Kowalewski. Męski 
skład uzupełnią aktor Rafał Królikowski, 
wspomniany wcześniej Kacper Kuszew-
ski oraz reprezentant częstochowskiego 
teatru, Michał Kula. Oczywiście na sce-
nie nie zabraknie również pań. Wystą-
pią Anna Przybysz, Reni Jusis, Dorota 
Kaczor, zwyciężczyni programu „Two-
ja Twarz Brzmi Znajomo” Aleksandra 
Szwed i Natalia Przybysz, laureatka te-
gorocznej nagrody Fryderyka w katego-
rii  „Album roku pop”. Za scenariusz i re-
żyserię całego widowiska odpowiadają 
Marzena Kopczyńska-Urlich oraz Michał 
Gawlicz, czyli kolektyw „Generalnie Sma-
kowicie”. Zadbali oni, by tegoroczny kon-
cert wpisywał się w nieoczywisty sposób 
w wielkie obchody setnej rocznicy odzy-
skania przez Polskę niepodległości.
Festiwalowy dzień zakończy się afterpar-
ty w Mr. Boston American Bar, gdzie po-
nownie będzie można usłyszeć dj’a Son-
ny’ego Swinga. 

(oprac. Martyna Radzioch)

PIATKA
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Literacko zaczynamy ostatni miesiąc lata od 
spotkania z  książką muzyczną. 6 sierpnia 
przyjedzie do Częstochowy Piotr Stelmach 
i opowie o swoim najnowszym wydawnic-
twie „Lżejszy od fotografii. O  Grzegorzu 
Ciechowskim”. Dziennikarz radiowej Trójki 
stworzył wyjątkowy portret jednego z naj-
ważniejszych artystów polskiego rocka. 
Biografię zbudowaną na rozmowach z  ro-
dziną, przyjaciółmi i  współpracownikami 
Ciechowskiego. Całość skonstruowana jest 
na bazie odwróconej strzałki czasu, Stel-
mach prowadzi swoją opowieść od 2001 
roku – od wiadomości o  nagłej śmierci 
lidera Republiki i  doświadczeniu pustki 
w  świecie muzycznym, poprzez kolejne 
etapy kariery i  życia osobistego artysty, 
wspomnienie młodości, rodziny, atmosfery 
miasta dzieciństwa – Tczewa, aż po dzień 
narodzin. 13 sierpnia, w  literackim odwa-

chu pojawi się Ziemowit Szczerek. Laureat 
Paszportu Polityki 2013, wydał w tym roku 
nową powieść „Siwy Dym” i  znów zasko-
czył zarówno krytyków, jak i  czytelników. 
Stworzył futurystyczną wizję Europy, która 
popada w  coraz większy chaos. Odmalo-
wał ją w  duchu Philipa K. Dicka i  Witolda 

Gombrowicza - pierwszy podarował tej 
książce narkotykową wizyjność i  bezkres 
wyobraźni, a  drugi wyczulenie na absurdy 
polskości. Literacki cykl zamknie się w tym 
roku spotkaniem z Natalią Fiedorczuk (20 
sierpnia). Pisarka, która znana jest również 
jako wokalistka zespołów Happy Pills oraz 
Nathalie and The Loners, podbiła literac-
kie salony debiutem „Jak pokochać centra 
handlowe”. Natomiast trzy miesiące temu 
pojawiła się w księgarniach jej nowa książ-
ka „Ulga”, w  której odmalowuje pokolenie 
współczesnych trzydziestolatków, z  jego 
pakietem bazowym: deweloperskim kredy-
tem, stresującą pracą i średnio satysfakcjo-
nującym życiem rodzinnym. Świat opisany 
przez Fiedorczuk to gra kontrastów: miłość 
miesza się z  seksem i  przemocą, szczęście 
idzie w parze z depresją, a cierpienie przy-
nosi ulgę. 

Z kolei sierpniowe spotkanie z ilustratorem 
będzie właściwie spotkaniem z  komiksia-
rzem. 14 sierpnia w  Częstochowie będzie 
gościć Daniel Chmielewski, twórca „Ja 

Nina Szubur”, albumu, który był jedną z naj-
bardziej wyczekiwanych premier tego roku. 
Wydawnictwo to jest odważną próbą prze-
łożenia na język komiksu prozy Olgi Tokar- 

czuk (pisarka jest zresztą tutaj współsce-
narzystką). Chmielewski śmiało bawi się 
zarówno samą historią, znaną z  powieści 
„Anna In w grobowcach świata”, jak i formą, 
strukturą komiksu. Natomiast miłośnicy do-
brego filmu powinni w  sierpniu zachować 
wyjątkową czujność, ponieważ tradycyj-
ny filmowy wtorek zmienia się tym razem 
w  piątek. A  przegapić tego spotkania nie 
można, bo 10 sierpnia w  OKF „Iluzja” po-
jawi się Magdalena Cielecka. Ta wybitna 
aktorka filmowa i  teatralna jest związana 
z Częstochową i cieszy się u nas w mieście 
olbrzymią popularnością. Dlatego też moż-
na liczyć na ciekawą rozmowę o aktorstwie, 
kobietach i Częstochowie, w luźnej, rodzin-
nej atmosferze. Dodatkowo na kinomanów 
czekać będą seanse dwóch filmów z boga-
tej filmografii Magdaleny Cieleckiej: „Zjed-
noczone stany miłości” oraz  „Zakochani”.           
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KONIEC LATA 
W ALEJACH

To już finał tegorocznej akcji „Aleje – tu się dzieje!”. Trzy miesiące, wypełnione koncertami, 
spektaklami i spotkaniami, minęły błyskawicznie. Na szczęście został jeszcze sierpień, który 
zapowiada się równie atrakcyjnie. Poniżej polecamy kilka wybranych wydarzeń. Pamiętajmy  
też, że koniec wakacji i tegorocznej edycji „Aleje – tu się dzieje!” to nie powód do smutku.  
Już we wrześniu czeka nas bowiem Noc Kulturalna, Przegląd Przedstawień Istotnych „Przez  
Dotyk”, Festiwal Wiolinistyczny im. Bronisława Hubermana, Festiwal Dekonstrukcji Słowa  
„Czytaj!” i wiele innych atrakcji. Jednym słowem, kultura w mieście nie zwalnia tempa.  

ALEJE - TU SIĘ DZIEJE!
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Kiedy w 2014 roku Parafia Ewan-
gelicka w Częstochowie zorgani-
zowała po raz pierwszy Festiwal 
Muzyki Organowej i Kameralnej, 
ani organizatorzy, z proboszczem 
Adamem Glajcarem na czele, ani 
pomysłodawcy Monika Lipka, Ka-
rol Mróz i Beata Młynarczyk, nie 
spodziewali się, że przedsięwzięcie 
to tak szybko zyska sobie miejsce 
w kalendarzu kulturalnym miasta. 
W ciągu minionych czterech lat 
festiwal przyciągał coraz liczniej-
sze grono słuchaczy oryginalnym 
programem i wysokim poziomem 
wykonań. W tym roku impreza 
wystartowała już 29 lipca koncer-
tem zespołu muzyki dawnej Ca-
pella Viridimontana pod dyrekcją 
Jerzego Markiewicza. Przed nami 
jednak jeszcze w sierpniu cztery 
niedzielne, muzyczne uczty.  

Już 5 sierpnia w   programie zatytuło-
wanym „Muzyczne krajobrazy” wystąpi 
Cracow Guitar Quartet. Zespół  ten – 
w składzie Miłosz Mączyński, Joanna Ba-
ran-Nosiadek, Łukasz Dobrowolski i  Ma-
teusz Puter - ma na swoim koncie liczne 
międzynarodowe sukcesy, między inny-
mi jest tegorocznym laureatem 3. nagro-
dy w  międzynarodowym konkursie 
„15th Altamira Gorizia Guitar Com-
petition” we Włoszech. Ich czę-
stochowski koncert będzie 
wypełniony utworami z róż-
nych stron świata i  różnych 
czasów. Tydzień później sce-
na należeć będzie do MMS 

Trio, które wprowadzi nas w świat muzyki 
kameralnej wczesnego klasycyzmu, gra-
nej na dawnych instrumentach. Flecistka 
Małgorzata Klisowska, oboistka Małgo-
rzata Józefowska  i  fagocista Szymon 
Józefowski zagrają koncert „Pogubione 
perły”. Z  kolei  19 sierpnia wystąpią wy-
chowankowie Zespołu Szkół Muzycznych 
im. Marcina Józefa Żebrowskiego - wo-
kalistka Laura Wąsek i  organista Michał 
Pyrkosz to tegoroczni maturzyści, a skrzy-
paczka Zuzanna Lipka studiuje obecnie 
na Akademii Muzycznej w Łodzi. Młodzi 
częstochowianie wykonywać będą kom-
pozycje mistrzów baroku: Monteverdiego, 
Telemanna, Corellego i Haendla.
Podczas uroczystego koncertu finałowe-
go, 26 sierpnia, zagra Orkiestra Kameral-
na Artis. W  programie zatytułowanym 
„Niepodległa 1918 - 2018” zabrzmią 
utwory polskich kompozytorów oraz  
opracowane przez szefa orkiestry Jean 
Claude’a  Hauptmana melodie najpięk-
niejszych polskich pieśni patriotycznych. 
Ich wykonanie z  udziałem publiczności 
będzie z pewnoscią pięknym i wzruszają-
cym zwieńczeniem jubileuszowego V Fe-
stiwalu Muzyki Organowej i  Kameralnej. 
Dodatkowo tego wieczora zostaną wrę-
czone nagrody: Róża Lutra, Złota Hono-
rowa Odznaka Zasłużony dla Wojewódz-
twa Śląskiego oraz Merentibus. Ponadto,  
w czasie koncertu finałowego, zaprezen-

towana zostanie nowa nazwa oraz logo 
festiwalu, które towarzyszyć będą tej 

imprezie od następnej edycji.
Wszystkie koncerty rozpoczy-

nają się o  godzinie 17.00 
w  Kościele Ewangelickim 
w Częstochowie przy 
ul. Śląskiej 20. Wstęp wolny.

FESTIWAL MUZYKI 
ORGANOWEJ I KAMERALNEJ

MUZYKA
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Pod koniec wakacji nie zabraknie również 
teatralnych uniesień. Na początku, w ra-
mach cyklu „Alternatywa między ścianami”, 
zobaczymy dwa spektakle. 1 sierpnia na 

Placu Biegańskiego wystąpi Teatr Granda 
z Bielska-Białej. Ich spektakl „Jolly Roger” to 
historia dwójki sympatycznych bezdom-
nych, którzy pewnego dnia znajdują wśród 
śmieci skarb, mogący odmienić ich los. Ty-
dzień później, na scenie między Ratuszem 
a Odwachem pojawi się Milena Piejko  
z monodramem „Być szczęśliwym”. Jest to 
spektakl zrealizowany na podstawie „Książ-
ki wszystkich rzeczy” Guusa Kuijera i opo-
wiadający o tym, jak nauczyć się nie prze-
chodzić obojętnie obok ludzkiej krzywdy, 
jak reagować na przemoc oraz deptanie 
godności osobistej drugiego człowieka.  
Z kolei 29 sierpnia na scenie będzie można 
zobaczyć Piotra Machalicę w teatralno-
-wokalnym programie „Ballady i piosenki”. 
Złożą się na niego teksty Bułata Okudża-
wy, Jana Wołka, Wojciecha Młynarskiego, 
Georgesa Brassensa, Edwarda Stachury, 
Agnieszki Osieckiej, Jonasza Kofty…        

Swoje teatralne przystanki będą mieli 
również najmłodsi. 19 sierpnia Biblioteka 
zaprasza na „Afrobajanie”. Poprzez bajki 
muzyczne Afryki subsaharyjskiej młodzi 
widzowie poznają wybrane kraje i kultury, 
sposób widzenia świata oraz codzienność 
mieszkających tam ludzi. Z kolei 22 sierp-
nia na Placu Biegańskiego wystąpi często-
chowski Teatr Nieoczywisty ze spektaklem 
„Jak ptaszki studiowały Torę”. Warto tu 
podkreślić, że obu przedstawieniom będą 
towarzyszyć warsztaty dla dzieci. 
Dodatkowo o muzyczną ścieżkę dźwięko-
wą w sierpniu w Alejach zadbają między 
innymi duet Ludwig II (2.08), Krystyna 
Nowak, Arkadiusz Dołęga, Ireneusz 
Miszczak i Grażyna Griner (9.08), Jared 
FLK i Kacper Kapsa (10.08), Forsal (16.08) 
oraz AmperA (17.08). 

Oczywiście to tylko część sierpniowych 
atrakcji. Cały program akcji „Aleje – tu się 
dzieje!” można znaleźć w naszym kalenda-
rium.                                                                     af Natalia Fiedorczuk

Daniel Chmielewski

Magdalena Cielecka

Milena Piejko



KONKURS
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Chodzi o Uniwersytet Humanistyczno-Przy-
rodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie 
(poprzednio Akademia im. Jana Długosza 
w Częstochowie, która w czerwcu tego roku 
zmieniła nazwę). Nowy rok akademicki bę-
dzie więc pierwszym cyklem zajęciowym dla 
uniwersytetu. Ponadto ze wzbogaconą ofertą 
dydaktyczną nie tylko dla świeżo zrekrutowa-
nych studentek i studentów.

Wśród nowości znajdziemy m.in. iberoznaw-
stwo, studia pierwszego stopnia ze specjal-
nościami turystyczną i kulturoznawczą czy 
inżynierię multimediów, na drugim stopniu, 
ze specjalnościami realizacji obrazu i realizacji 
dźwięku. W ofercie trafimy też na język nie-
miecki w obrocie gospodarczym – trzyletnie 
studia realizowane w formie dualnej (czyli 
zarówno na uczelni, jak i w zakładzie pracy)  
z płatnymi trzymiesięcznymi stażami w ZF 
TRW w Europejskim Centrum Obsługi Finan-
sowej. Ponadto uczelnia oferuje jeszcze takie 
nowe kierunki, jak edukacja przedszkolna  
i wczesnoszkolna (pierwszy stopień) czy też 
żywienie człowieka i dietetyka (drugi stopień). 
Oba są nastawione na wymiar praktyczny  
i przygotowanie do wykonywania zawodu.

Rekrutacja odbywa się poprzez stronę inter-
netową uczelni: www.ujd.edu.pl. Tam również 
znajdują się informacje o wszystkich kierunkach 
studiów, na które można aplikować 
oraz inne wartościowe 

wskazówki niezbędne dla kandydatów – in-
formuje rzecznik prasowy, Marek Makowski  
z Biura Promocji UJD.
Pierwsza rekrutacja minęła co prawda 16 lipca, 
jednak nic straconego, ponieważ są szanse, że 
władze uczelni podejmą decyzję o otwarciu 
kolejnego naboru i jeszcze będzie można się 
zapisać. Co więcej, poza ponad czterdziesto-
ma kierunkami studiów pierwszego, drugie-
go i trzeciego stopnia uniwersytet zaprasza 
również na kursy i studia podyplomowe, reali-
zowane chociażby przez Uniwersyteckie Cen-
trum Kształcenia Ustawicznego.

W nowym roku akademickim do obecnej ofer-
ty studiów podyplomowych dołączą jeszcze 
takie kierunki jak: zarządzanie jednostkami 
publicznymi, psychologia stosowana w bez-
pieczeństwie narodowym, lokalna polityka 
senioralna, podyplomowe studium neurolo-
gopedii, spectrum autyzmu - komunikacja, 
diagnoza i terapia, tradycje kulturowe regionu, 
bezpieczeństwo wewnętrzne, administracja 
publiczna, nauczanie fizyki w szkole ponad-
podstawowej, ochrona danych osobowych, 
trener taekwon-do, wychowanie fizyczne. To 
jednak nie wszystkie możliwości, jakie uniwer-
sytet daje zainteresowanym osobom.

Organizujemy również kursy języka angielskie-
go dla dzieci i dorosłych oraz kursy językowe dla 
studentów i dorosłych z języków: niemieckiego, 
francuskiego, serbskiego, czeskiego, włoskiego, 
hiszpańskiego, rosyjskiego i innych (w zależno-
ści od potrzeb osób zgłaszających się do nas). 
W minionym roku akademickim utworzone 
zostały kursy języka japońskiego dla dorosłych, 
a następnie dla dzieci oraz kursy języka chińskie-
go. Ogromną popularnością cieszyły się zajęcia 
języka polskiego dla obcokrajowców zarówno 
wśród studentów-obcokrajowców naszej uczel-
ni, jak i osób spoza UJD – dodaje Makowski.

Uniwersytet stawia więc zarówno na wiedzę 
teoretyczną, jak i umiejętności praktyczne, 
oferując swoje zajęcia także osobom spoza 
uczelni. Więcej szczegółów dotyczących ofer-
ty dydaktycznej uniwersytetu oraz informacje 
na temat rekrutacji można znaleźć na stronach 
internetowych uczelni.

Michał Wilk

PIERWSZY ROK AKADEMICKI
UNIWERSYTETU W CZĘSTOCHOWIE
Zbliżający się nowy rok akademicki to z pewnością dla wszystkich szkół wyższych w Polsce duże wyzwa-
nie, głównie ze względu na nową ustawę o szkolnictwie wyższym i nauce, która zapewne jesienią wejdzie 

w życie. Jednak dla jednej z częstochowskich uczelni październik oznacza jeszcze więcej zmian.

AKADEMICKA CZĘSTOCHOWA

JEDNYM OKIEM DARIUSZ DĄBROWSKI
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Logo oraz identyfikacja wizualna mia-
sta Częstochowy zostały pozytywnie 
ocenione przez ekspertów ogólnopol-
skiego konkursu DOBRY WZÓR 2018, 
organizowanego przez Instytut Wzor-
nictwa Przemysłowego. Tym samym 
nasz projekt trafił do finału i zostanie 
zaprezentowany na najlepszej wysta-
wie designu w Polsce.

,,Dobry Wzór” to pierwsza w  Polsce na-
groda za wzornictwo. Konkurs – prze-
prowadzany od 25 lat – cieszy się coraz 
większym zainteresowaniem; jego po-
ziom merytoryczny ciągle wzrasta i  tym 
samym wybór finalistów staje się coraz 
trudniejszy.

W  tym roku do konkursu zgłoszono 192 
produkty i usługi w dziewięciu kategoriach: 
Dom, Praca, Sfera Publiczna, Usługi, Nowe 
technologie, Grafika użytkowa i opakowa-
nia, Nowe materiały produkcyjne, Trans-
port i komunikacja oraz Moda i akcesoria. 
Zgłoszone do konkursu produkty i  usługi 
oceniane były według następujących kry-
teriów: cechy wizualne, cechy użytkowe, 
cechy ekonomiczne i  wartości dodatko-
we, które wyróżniają produkt lub usługę 
– innowacyjność, oryginalność, komfort 
użytkowania. Pozytywna ocena wszystkich 
ekspertów w  każdym z  kryteriów kwalifi-
kowała logo i  identyfikację wizualną Czę-
stochowy do dalszego etapu w  kategorii 
„Grafika użytkowa”.

NASZE LOGO W FINALE 
KONKURSU „DOBRY WZÓR”
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EVVIVA L’ARTE
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Już 25 sierpnia o godzinie 16.00 
w Ośrodku Promocji Kultury 
„Gaude Mater” będziemy mieli 
okazję zobaczyć pokonkursową 
wystawę 10. Międzynarodowego 
Biennale Miniatury, na której 
znalazły się prace autorów  
z całego świata m.in.: Finlandii, 
Szwecji, Portugalii, Francji,  
Niemiec, Meksyku, Indii,  
Izraela, a nawet Australii.

MAŁA
FORMA -
WIELKIE
ŚWIATY

Międzynarodowe Biennale Miniatury to kon-
kurs i wystawa pokonkursowa miniatur or-
ganizowana w Częstochowie od 2000 roku. 
Jest to jedyna tego typu ekspozycja w Polsce, 
na której prezentowane są prace w czterech 
dyscyplinach: malarstwo, rysunek, grafika  
i fotografia, o maksymalnych wymiarach 10 x 
10 cm. Na tegoroczną, dziesiątą edycję Bien-
nale, przesłano 671 miniatur z 22 krajów. Naj-
mniejsza z nadesłanych w tym roku to grafika 
„jamnik” Damiana Zielińskiego z Bydgoszczy  
(2,5x2 cm). Nieco większa praca to rysunek 
Jeny Polak z Jaworzna „Wyjście/exit” (4,5x4cm).
Komisja w składzie: doc. Stano Buban (Akade-
mia Sztuk Pięknych w Bratysławie, Słowacja), 
dr Bartosz Frączek, który jest jednocześnie 

pomysłodawcą konkursu (Instytut Sztuk Pięk-
nych, Uniwersytet Humanistyczno - Przyrodni-
czy im. Jana Długosza w Częstochowie), prof. 
Elżbieta Kuraj (Wydział Artystyczny w Cieszy-
nie, UŚ w Katowicach), dr hab. prof. ASP Witold 
Stelmachniewicz (Akademia Sztuk Pięknych 
w  Krakowie), prof. Goran Stimac (Akademia 
Sztuk Pięknych w  Rijece, Chorwacja) wyłoniła 
na wystawę 289 prac 153 autorów i przyznała 4 
nagrody oraz 8 wyróżnień honorowych. Grand 
Prix konkursu, ufundowane przez Prezydenta 
Miasta Częstochowy Krzysztofa Matyjaszczyka 
(równowartość 1500 EU), trafiło do rąk Tomasza 
Wiktora (Nawojowa), I Nagroda do Aleksandry 
Jakubczak (Katowice), II Nagroda do Magdale-
ny Szczęśniak (Kraków), III  Nagroda do Łukasza 

Rękopisy ozdabiane rysunkami i obrazami po-
jawiały się już w czasach starożytnych. Egipt, 
Rzym, Grecja słynęły z papirusów z miniatura-
mi, jednak dopiero pojawienie się pergaminu 
przyniosło prawdziwą popularność ilustrowa-
nia tekstów. Ta forma twórczej ekspresji świet-
nie odnalazła się na przykład w Bizancjum we 
wczesnym romanizmie, popularne były także 
miniatury: karolińskie, mozarabskie, ottońskie, 
gotyckie. Na początku wykonywano je za po-
mocą woskowych farb lub tempery. Przyozdo-
bione takimi pracami książki stawały się jeszcze 
bardziej ekskluzywne. Miniatury przybierały tu 
formy inicjałów (ozdobnych pierwszych liter 
tekstu), malarskich lub rysunkowych ilustracji 
przedstawiających ludzi, przyrodę, wnętrza 
oraz dekoracyjnych obramowań. Wszystkie 
te typy używana są również dzisiaj, zwłaszcza 
przy rzadkich wydaniach dzieł.
Z upływem lat miniatura usuwała się jednak  
w cień. Od czasu do czasu tworzyli ją znani ma-
larze, ale zawsze na marginesie twórczości. Co 
prawda, w drugiej połowie XVIII wieku nastą-
pił jej krótki renesans (miniatura pojawiła się 
wtedy na porcelanie, emalii, a nawet na szkle 
np. na ozdobnych zegarkach, tabakierach, 
medalionach czy łyżeczkach), ale dzisiaj znaj-
duje się ona na peryferiach zainteresowań ar-
tystycznych. Nie oznacza to oczywiście, że nie 
powstają tu interesujące prace. Śledząc świat 
wielkiej sztuki, warto pamiętać o jego margi-
nesach, bo to właśnie tutaj często następują 
przełomy. Częstochowski Ośrodek Promocji 
Kultury „Gaude Mater”, od blisko dwóch de-
kad, bacznie przygląda się współcześnie po-
wstającym miniaturom i pokazuje, że jest to 
bardzo różnorodna, sięgająca po różne techni-
ki i tematy, forma artystycznego wyrazu.   

Chmielewskiego (Łódź). Wyróżnienia honoro-
we otrzymali: Jose Apaza (Meksyk), Marzena 
Huculak (Olsztyn), Sławomir Kolo (Warszawa), 
Zbigniew Małecki (Częstochowa), Weronika 
Marszelewska (Toruń), Lakshaman Prasad (In-
die), Mateusz Rafalski (Katowice), Cleo Wilkin-
son (Australia).
Po pierwszej, częstochowskiej ekspozycji wy-
stawa wyruszy w  trasę i  będzie można ją zo-
baczyć w  galeriach partnerskich, do których 
należą: Galeria TEST w Warszawie, Pałac Kultury 
Zagłębia w  Dąbrowie Górniczej, Galeria BWA 
w  Tarnowie, Nowohuckie Centrum Kultury 
w Krakowie, Muzeum w Pile, Galeria Brötzinger 
Art w  Pforzheim (Niemcy), Centrum Polskie 
w Brukseli.                                                           Sylwia Góra

CZWARTY WYMIAR - MAGICZNY
Od maja bieżącego roku przy dworcu PKP po-
wstaje mural o powierzchni 1200 metrów kwa-
dratowych, 100 metrach długości i 12 metrach 
wysokości. Jest to kolaż złożony z  wielu mo-
tywów i tak obok siebie zobaczymy: strażnika 
czasu-zegarmistrza, portret artysty, magiczną 
lokomotywę, statek, balon, a  także motywy 
znane z innych prac Sętowskiego. I oczywiście 
zegary. Uroczyste odsłonięcie muralu nastą-
pi podczas tegorocznej 15. Nocy Kulturalnej,  
15 września.   
Kluczowy dla obrazu motyw zegarów i  ich 
strażnika stanowi alegorię czasu i  tego, jak 
postrzega go ludzka pamięć. Zawsze jest to 
czas subiektywny, a  do tego zdeformowany. 
Dla każdego z nas czas biegnie innym torem. 
Jedne chwile zdają się być nieskończonością, 
inne umykają zbyt szybko. Filtrem jest czło-
wiek i jego pamięć. Zegary odwołują się także 

do przeszłości, która przecież już nie istnieje. 
Realne jest tylko to, co zarejestrowała nasza 
pamięć, a ta bywa zawodna. Dlatego z jedne-
go dawnego, zatartego w naszej pamięci wy-
darzenia, można zbudować całe magiczne 
światy, co czyni Sętowski. Nad tymi 
światami czuwa strażnik czasu.
Pomysłodawcą muralu jest 
częstochowski zegarmistrz 
Stefan Rybicki, który opie-
kuje się zegarami w  na-
szym mieście: na ratuszu, 
zabytkowej poczcie na 
rogu ul. Kopernika i  Ślą-
skiej, w  kościele św. Zyg-
munta, na Kwadratach, 
a także w Gminnym Ośrodku 
Kultury w Olsztynie, Radomsku, 
Koziegłowach i Koziegłówkach.

Częstochowa w  ostatnich latach coraz śmie-
lej sięga po sztukę ulicy. „Strażnik czasu” to już 
trzeci mural Sętowskiego w  naszym mieście. 
Pierwszy pojawił się na ścianie budynku przy 

ulicy Szymanowskiego, a  później po-
wstała charakterystyczna „Wieża 

Babel” na wieżowcu niedaleko 
placu Biegańskiego. Oprócz 

prac artysty, który tworzy 
w  nurcie realizmu ma-
gicznego, w  Częstocho-
wie możemy oglądać 
murale autorstwa m.in.: 
Jacka Sztuki („Oko cy-
klopa“), Michała Błacha 

(„Świtezianka”), Simpso-
na („Baranek”), Monstfura 

(„Our Rust”).
Sylwia Góra

Nie możemy go pożyczyć ani 
zaoszczędzić. Nie wiemy, jak 
wygląda, ale wyobrażamy go 

sobie pod różnymi postaciami. 
Czas. Próbę jego wizualizacji 

podjął Tomasz Sętowski na muralu
 „Strażnik czasu”, znajdującym się 

na zabytkowej kamienicy przy 
al. Wolności 19, która jest 
własnością zegarmistrza 

Stefana Rybickiego.
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Bogumiła Raulin, od wielu lat podróżuje po całym globie i regularnie zmienia swój adres 
zamieszkania. Przez pewien czas była mocno związana z Częstochową - osiadła tutaj na 
dłużej i odpoczywała od zgiełku stolicy. Jednak dłuższy postój w jednym miejscu nie leży w jej 
naturze. Wciąż stawia przed sobą kolejne wyzwania, chociażby poznanie świata z najwyższego 
pułapu - czyli zdobycie Korony Ziemi. 

SIŁA MARZEŃ

Podróżniczka jest szczęśliwą mamą i  wie-
rzy, że nie trzeba rezygnować ze swoich 
pasji, gdy zostaje się rodzicem. Dlate-
go w  2011 roku rozpoczęła projekt „Siła 
Marzeń”, w  ramach którego postanowiła 
wspiąć się na najwyższe szczyty wszyst-
kich kontynentów (czyli Koronę Ziemi). 
Zaczęło się od Kilimandżaro i  podróży do 
Afryki. Dwa lata później udało się jej zdo-
być Aconcaguę, najwyższy szczyt Ame-
ryki Południowej. Na rodzimym konty-
nencie - biorąc po uwagę fakt, że zdania 
pomiędzy geografami i  wspinaczami 
co do najwyższego szczytu Europy są 
podzielone - Miłka postanowiła wspiąć 
się zarówno na Mount Blanc, jak i Elbrus. 
W 2014 r. podjęła z kolei wyprawę do Au-
stralii i  Oceanii, gdzie zdobyła Piramidę 
Cartensza oraz Górę Kościuszki. W  2015 r. 
wspięła się na McKinley Denali najwyższy 
szczyt Ameryki Północnej, a  w  2017 r. na 
Mount Vinson, który góruje nad Antark-
tydą. Projekt „Siła Marzeń” zakończył się 
w tym roku - 22 maja - gdy Miłka zdobyła 
Mount Everest. W ten sposób weszła do eli-
tarnego, dziesięcioosobowego grona Po-

lek, które wspięły się na wszystkie szczyty 
Korony. Jednocześnie dokonała tego jako 
najmłodsza (35-letnia) w tej stawce. 

Nie bez znaczenia pozostają też symbo-
liczne rocznice, które przypadają na  rok 
kończący projekt: setna rocznica odzy-

skania przez Polskę niepodległości oraz 
czterdziesta rocznica pierwszego polskie-
go i  kobiecego wejścia na Everest (doko-
nanego przez Wandę Rutkiewicz). Na 2018 
rok przypadła również sześćdziesiąta piąta 
rocznica pierwszego zdobycia najwyższej 
góry świata przez  Edmunda Hillary’ego 
i szerpę Tenzinga Norgaya. 

Tegoroczna wyprawa na Mount Everest 
była olbrzymim wyzwaniem. Zazwyczaj 
wszelkie przygotowania Miłka załatwia 
sama, tutaj jednak potrzebowała pomo-
cy. Najwyższa góra świata znajduje się na 
pograniczu Chin oraz Nepalu, przez co 

formalności, które trzeba załatwić przed 
wyprawą, są olbrzymie. Dlatego tym ra-

zem wyjątkowo himalaistka skorzystała ze 
wsparcia amerykańskiej agencji. To też zde-
terminowało skład grupy, z którą przebywa-
ła na miejscu; byli to głównie wspinacze ze 
Stanów Zjednoczonych i Kanady.

Największą trudnością podczas wyprawy 
w  Himalaje okazała się walka ze swoim 
organizmem, który nieustannie się bun-

tował. Ciężkie warunki, jakie panowały na siedmiu, ośmiu 
tysiącach metrów nad poziomem morza, dawały się we 
znaki każdego dnia. Męczyły problemy ze snem, trawie-
niem, nawracające bóle głowy oraz bóle mięśni między-
żebrowych spowodowane dokuczliwym kaszlem. Taka 
wysokość nie jest naturalnym środowiskiem dla człowieka 
i toczy się tu nieustanna walka między umysłem a ciałem 
wspinacza. Dlatego też motywacja i właściwe przygotowa-
nie mają kluczowe znaczenie przy tego typu wyzwaniach. 

Zanim podróżniczka dotarła na szczyt, spędziła prawie 
dwa miesiące w poszczególnych obozach w wysokich par-
tiach Himalajów. Poprzez rotacje, czyli stopniowe wycho-
dzenie w górę i powrót w dół do obozu, organizm zaczy-
nał produkować większe ilości czerwonych krwinek, dzięki 
czemu bardziej efektywnie wykorzystywał małe ilości tle-
nu w rzadkim powietrzu. Pomijając ten etap, można  naba-
wić się choroby wysokogórskiej, objawiającej się między 
innymi obrzękiem płuc lub mózgu. 

Czas w  obozie każdy ze wspinaczy organizował na swój 
własny sposób, a  ich rozmowy oczywiście krążyły wokół 
tematów górskich. Miłka była skupiona na swoim celu i da-
wała odpocząć myślom, tak zagonionym w  codziennym 
życiu. Dużą przyjemność sprawiało jej nierobienie nicze-
go, bo ostatnie kilka lat spędziła na bardzo intensywnych 
przygotowaniach. 

W końcu nadszedł dzień ataku szczytowego, w którym to 
każdemu wspinaczowi został przydzielony wysokogórski 
szerpa. Bogumile towarzyszył Kami Temba i to on wspinał 
się z nią od przełęczy południowej (8000 m n.p.m.) na sam 
szczyt. Akcja górska na najwyższy szczyt świata przebiega-
ła bardzo sprawnie i trwała około 13 godzin (samo wejście 
na szczyt zajęło 9 godzin). 
Pogoda dopisywała, więc na szczycie wszyscy wspinacze 
spędzili około godziny, ciesząc się widokiem. To była nie-
samowita chwila. Moment wielkiego szczęścia, dumy, że 
udało się ukończyć tak wymagający projekt, ale i świado-
mości, iż zdobycie szczytu to dopiero połowa drogi. Na 
Miłkę czekała jeszcze bowiem droga w powrotna, w trak-
cie której również należało utrzymać właściwą mobilizację 
całego organizmu. Zejście zajęło około 3 godzin. W obozie 
pod Everestem czekali na nią przyjaciele, a  w  domu syn 
Jeremi.

Po powrocie do Polski Miłka nie dała sobie wiele czasu na 
odpoczynek. Aktualnie  kończy  ostatnie rozdziały książki 
o wyprawie na Everest, która pojawi się na rynku już w dru-
giej połowie października. Powstaje również kilkuodcinko-
wy film na temat tej wyprawy, będzie można go zobaczyć 
w czwartym kwartale tego roku. Oczywiście podróżniczka 
planuje już też kolejne wyzwania, bo trudno jest jej usie-
dzieć w jednym miejscu. Jak sama mówi: mam tyle planów, 
że boję się, że mi życia zabraknie na ich realizację.   

Na Podróżnicze Spotkanie z  Bogumiłą Raulin w  ramach 
akcji „Aleje – tu się dzieje!” zapraszamy w  poniedziałek  
27 sierpnia 2018 r. na godz 18.30 do Ośrodka Kultury Fil-
mowej „Iluzja” (ilość miejsc ograniczona). 

Daniel Zalejski



Tworzysz gry komputerowe 
lub w nie grasz i poza garstką 
znajomych nie masz z kim 
o tym porozmawiać? Chcesz się 
rozwinąć jako twórca gier, 
ale brakuje Ci wsparcia 
lub motywacji? A może po prostu 
chcesz dowiedzieć się, dlaczego 
gry stały się dziś wyjątkowo 
ważną częścią kultury popularnej? 
W takim razie w Częstochowie 
znajdziesz coś dla siebie.
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Częstochowskie środowisko osób związa-
nych z grami jest bardzo prężne i organizuje 
wiele spotkań. Na pierwszy plan wysuwają 
się obecnie dwie propozycje – cykl Pog(R)
adajmy oraz spotkania Częstochowskiego 
Koła Naukowego Twórców Gier Texel.
Pog(R)adajmy to comiesięczne, ogólno-
polskie spotkania dla graczy i  pracow-
ników gamedevu (czyli branży twórców 
gier), odbywające się w jedenastu różnych 
miejscach w Polsce.  Częstochowa zajmuje 
ważne miejsce na tej mapie.
Pomysł na organizację spotkań powstał 
w  2013 roku w  czasie eliminacji do Mi-
strzostw Polski w  „Injustice” w  Warszawie. 
Zawodnicy czekając na swoją kolej, zaczęli 
rozmawiać na temat ulubionych gier. Wte-
dy pomyślałem, by zainicjować cykliczne 
spotkania, na których można podyskutować 
w  ten sam sposób – mówi pomysłodawca, 
Michał „Schemat” Wierzbicki. – Po upływie 
pół roku spotkania odbyły się jednocześnie 
w  trzech miastach, później odzywali się ko-
lejni chętni. Z  czasem wpadłem na pomysł, 
by ściągnąć do dyskusji twórców gier, bo 
samemu chciałem takowych poznać - inte-
resowało mnie tworzenie gier i  praca w  tej 
branży.
Podczas Pog(R)adajmy można między in-
nymi dowiedzieć się czegoś o nowościach 

ze świata gier, wziąć udział w branżowych 
dyskusjach, poznać zaproszonych go-
ści, zaprezentować swoją działalność, no 
i przede wszystkim integrować się z  inny-
mi. Spotkania odbywają się w każdą drugą 
środę miesiąca – u nas w mieście w Multi-
tap Piwiarnia Częstochowa.
Planujemy dalszą współpracę z  lokalnymi 
studiami deweloperskimi i  innymi ludźmi 
z branży, a zatem również promocję gier wi-
deo rodem z Częstochowy - zdradza Maciej 
„Komodo” Marchewka, organizator często-
chowskich spotkań. – W trakcie minionego 
roku uczestnicy mieli szansę wypróbować 
przedpremierowo takie gry, jak „Soulblight, 
Profundum” czy „Anno Domini 1250”, a także 
wysłuchać prelekcji o  pracy przy udźwięko-
wieniu gier, cosplayu czy branżowym dzien-
nikarstwie. Działo się, a będzie tego więcej!
Z  kolei Texel to świeża inicjatywa. Funk-
cjonuje na Uniwersytecie Humanistyczno-
-Przyrodniczym im. Jana Długosza od maja 
2018 roku, ale odbyło się już kilka spotkań, 
podczas których  rozmawiano między in-
nymi o  tym, skąd brać pomysły, jak opo-
wiadać historię w grze, czy też, jak nauczyć 
gracza w nią grać. Koło Naukowe spotyka 
się w  wybrane niedziele w  Instytucie Ma-
tematyki i  Informatyki (al. Armii Krajowej 
13/15, sala 3018). 

Chcemy zebrać w jednej grupie częstochow-
skich twórców i  miłośników gier po to, by 
dyskutować, wymieniać się informacjami 
i wzajemnie sobie pomagać. Chcemy zachę-
cać nowe osoby do spróbowania sił przy two-
rzeniu i  pokazać, że taki kreatywny sposób 
spędzania wolnego czasu jest interesujący 
i  daję ogromną satysfakcję, a  w  przyszłości 
może też być źródłem dochodów – tłuma-
czy Marcin Puchalski, założyciel Koła, pra-
cujący na UJD, zajmujący się tworzeniem 
gier zawodowo. – Co więcej, przewidujemy 
również projekcje filmów, spotkania z  gość-
mi czy zajęcia czysto warsztatowe, podczas 
których będzie można przekazywać wiedzę 
praktyczną.
Spotkania obu grup są dedykowane nie 
tylko twórcom gier czy graczom. Organi-
zatorzy zapraszają też osoby, które chcą 
dowiedzieć się czegoś nowego i być może 
zarazić od innych pasją do tworzenia czy 
grania. Dlatego pod tym względem Czę-
stochowa staje się coraz bardziej „growa”, 
a  warto jeszcze pamiętać, że nie brakuje 
u  nas grup skupionych wokół innych ty-
pów gier, np. planszowych czy karcianych. 
Osoby, które chcą dać się wciągnąć w świat 
gier, mają więc szeroki wybór.        
         

Michał Wilk

Medalikon, czyli częstochowski zlot miłośników fantastyki, na dobre wpisał się już w kul-
turalny krajobraz miasta. W tym roku po raz piąty fani popkultury spotkają się w Zespole 

Szkół Technicznych, by dyskutować o fantastyce, grać w gry planszowe, elektroniczne  
i fabularne oraz próbować swoich sił w różnorodnych konkursach. Tegoroczna edycja kon-
wentu będzie utrzymana w konwencji baśni i mitów i dziać się będzie od 17 do 19 sierpnia.  
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Z  literackiego klucza na konwencie poja-
wią się między innymi Rafał Cuprjak i  Da-
niel Nogal, którzy od kilku lat udowadniają, 
że Częstochowa ma też swoją fantastykę 
„dalekiego i bliskiego zasięgu”. Dyskusjom 
o literaturze towarzyszyć będą w tym 
roku cztery kolejne bloki progra-
mowe. W  ramach „działu nauko-
wego”, uczestnicy przekonają się 
jak fantastyka zazębia się z histo-
rią, fizyką, kulturoznawstwem czy 
teorią literatury. Blok popkultural-
ny to miejsce, gdzie pasjonaci seriali, 
kina, komiksów, czy gier fabularnych będą 
dzielić się swoją wiedzą. To o  tyle istotne, 
ponieważ tego typu spotkania budują nie-
powtarzalny klimat wszystkich konwen-

tów, projektowanych  zgodnie z zasadą „od 
fanów dla fanów”. Program uzupełnią rów-
nież blok gier planszowych i blok gier elek-
tronicznych. Innymi słowy uczestnicy Me-
dalikonu będą mieli szansę przetestować 

duży katalog - złożony z nowości 
i klasyków - planszówek oraz 

gier komputerowych.      
Medalikon odwiedzą 
również dwie grupy re-

konstrukcyjne: Legio XXI 
Rapax, odtwarzający staro-

żytny legion oraz znana w Czę-
stochowie drużyna Garnizonu Fortecy 
Częstochowskiej. Obie grupy zaprezentują 
odtworzony sprzęt i  stroje. Można będzie 
się od nich dowiedzieć o czasach, które re-

konstruują, w szczególności o wojskowości 
z  tamtych okresów. Po raz trzeci również  
odbędzie się na Medalikonie konkurs cos- 
play, czyli zawody polegające na wyko-
naniu stroju i  graniu konkretnych postaci 

z komiksów, filmów czy gier.
Każdy miłośnik popkultury powi-

nien znaleźć tu coś dla siebie. Nie 
zabraknie pokazu magii, sesji RPG 
oraz LARPów, warsztatów, koncer-
tów, quizów,  pokazów filmowych  

i maratonu tworzenia gier nie tylko 
komputerowych. Pełen program kon-

wentu można znaleźć na stronie: medali-
konslc.wixsite.com/medalikon2018. Wej-
ściówkę na trzy dni będzie można nabyć 
przed wejściem w cenie 35 złotych.          af

ZAPOWIEDZI

CZĘSTOGROWA

KONWENTOWE MITY

Przez dłuższy czas częstochowianka przyglą-
dała się możliwościom, jakie niesie za sobą 
ten produkt i w końcu udało się jej zdobyć na 
własny użytek pilotażowe egzemplarze. Po 
przetestowaniu ich możliwości w praktyce za-
łożyła sobie, że klocki muszą zagościć na pol-
skim rynku – i tak też się stało. W czerwcu tego 
roku klocki Toobeez® za jej sprawą znalazły się 
w Polsce. 
Członkowie częstochowskich stowarzyszeń 
Aktywny Senior oraz Teatr Nieoczywisty, a tak-
że uczniowie z Akademii Soward - Polsko-An-
gielskiej Dwujęzycznej Szkoły Podstawowej, 
jako pierwsi w Polsce mieli już okazję testować 
klocki Toobeez® pod okiem Justyny, podczas 
otwartych spotkań. Mnogość ich zastosowań 
przypadła do gustu zarówno tym młodszym, 
jak i  starszym uczestnikom. Okazało się, że 

jeden zestaw klocków daje możliwość 
pracy i  zabawy dzieciom, dorosłym 
oraz seniorom.  Zajęcia z  nimi  to 
wspólne budowanie, nauka pracy 
w  grupie, zabawy ruchowe, zabawy 
integracyjne, zajęcia związane z na-
uką języków i  matematyki i  przede 
wszystkim doskonała zabawa.
  Pod koniec wakacji o  potencjale 
tych niezwykłych klocków będą mo-
gli przekonać się najmłodsi często-
chowianie podczas TOOBEEZ® PARTY. 
Bezpłatne warsztaty dla dzieci powyżej  
7 roku życia odbędą się 22 sierpnia 
w  ogródku Galerii Dobrej Sztuki ( Aleja Naj-
świętszej Maryi Panny 47). Na warsztaty moż-
na zgłaszać się pod adresem: biuro@stacja-
-animacja.pl . Ilość miejsc ograniczona. 

Wszystko zaczęło się od filmiku, który Justyna Całusińska ze Stacji Animacji 
zobaczyła w Internecie, szukając inspiracji do poprowadzenia warsztatów 
z zakresu budowania zespołu dla częstochowskich organizacji pozarządo-
wych. Ukazywał on grupę dorosłych ludzi wykonujących przeróżne zadania 
sprawnościowe z pomocą pewnych klocków... Niestety okazały się one 
absolutnie niedostępne w Polsce.



SPACER Z JULKIEM

W latach 1953–1960 nastąpiła przebudowa układu komunikacyjnego miasta. Najważniejszą 
inwestycją była trasa północ-południe z linią tramwajową, biegnącą od Huty na Mirowie do Alei 
Zawadzkiego (obecnie Alei Armii Krajowej), w rejonie Politechniki Częstochowskiej. Autorami 
koncepcji urbanistycznej - której głównym założeniem był układ kompozycyjny północ-połu-
dnie, do celów propagandowych nazwany „Osią Pracy” - byli architekci Irena i Czesław Kotelowie. 

Częścią „osi” stała się Aleja Pokoju, której nazwę 
nadano oficjalnie 20 X 1955 r. Pierwotnie za-
czynała się u zbiegu z Aleją Związku Walki Mło-
dych (obecnie Aleja Niepodległości), przecinała  
ul. Polskiej Partii Robotniczej (przemianowa-
ną później, po wybudowaniu trasy szybkiego 
ruchu, na Aleję Wojska Polskiego) i  biegła da-
lej, doprowadzając wiaduktem nad torami do 
starych i  nowych terenów Huty im. Bolesława 
Bieruta (obecnie ISD Huta Częstochowa). Na od-
cinku od ul. PPR do wiaduktu nad torami kolejo-
wymi, z jednej i drugiej strony alei, wzniesiono 

14 bloków mieszkalnych cztero- i  pięciokon-
dygnacyjnych. W  części parterowej tychże bu-
dynków powstały punkty handlowe i usługowe.  
W latach 1954–1960 wokół Alei Pokoju tworzyło 
się osiedle, nazwane roboczo – Raków III. Wznie-
siono tu kolejne bloki mieszkalne, w sumie 62, 
dla prawie 16 tysięcy osób. Stopniowo tworzyła 
się też cała infrastruktura osiedla mieszkaniowe-
go: powstały dwie szkoły, dwa przedszkola, przy-
chodnia lekarska, 25 sklepów i  tyleż punktów 
usługowych - poczta, biblioteki, księgarnie, kino. 
Podczas prac ziemnych wykonywanych na 
budującym się osiedlu, głównie wiaduktu nad 
torami kolejowymi, odkryto, w  roku 1955, po-
chówki z wczesnej epoki żelaza (datowane na 
około 750–550 lat przed naszą erą). Zostały one 
zabezpieczone. W  latach 1959–1961 prowa-
dzono dalsze badania wykopaliskowe pod kie-
rownictwem Włodzimierza Błaszczyka. W 1965 
r. doprowadzono do otwarcia, jedynego o tym 
charakterze w  Europie, Rezerwatu Archeolo-
gicznego. Wyeksponowano w  nim fragment 
cmentarzyska kultury łużyckiej z  odsłoniętymi 
grobami, głównie szkieletowymi. Budynek pa-
wilonu zaprojektował Włodzimierz Ściegienny. 
W  latach 2001–2002 obiekt zmodernizowano 
i  przebudowano; podczas tychże prac arche-
olodzy z  Muzeum Częstochowskiego Maciej 
Kosiński i  Magdalena Wieczorek-Szmal odkryli  
5 kolejnych grobów. 
Wspomniany wiadukt kolejowy, przez który 
przejeżdżając można było dotrzeć na Kucelin, 
liczył 216 m i  był najdłuższy w  Częstochowie. 
W projekcie zastosowano nowoczesną na owe 
czasy technikę gerberowską (niektóre przęsła 
nie były podparte filarami, tylko zawieszone 
na sąsiednich); dzięki temu jest mniej podpór. 
Intensywność ruchu samochodowego i  tram-
wajowego spowodowała, że na przełomie XX 
i XXI w. na wiadukcie pojawiły się niebezpiecz-
ne rysy. W związku z tym znacznie ograniczono 
prędkość ruchu, założono stemple, a ostatecz-
nie w latach 2007–2008 wiadukt poddano ge-
neralnemu remontowi. 
Jadąc Aleją Pokoju w kierunku Kucelina, dotrze-
my do wybudowanego w latach 50. na Dąbiu, 
pierwszego w Częstochowie ronda (im. Ronal-
da Reagana). Do jego budowy użyto solidnego 
materiału, typowego raczej dla czasów przed-
wojennych – kostki granitowej. Część Alei Po-
koju, od wspomnianego ronda do Kucelina, nie 
należała do miasta. Tereny te do roku 2000 były 
własnością huty. 
Jedną z  najważniejszych placówek kultural-
nych usadowionych przy Alei Pokoju było kino 
„Relax” (nazwę wybrali w plebiscycie czytelnicy 

„Życia Częstochowy”). Wznoszone było przez  
10 lat, a  uruchomione zostało w  dniu święta 
państwowego 22 VII 1967 r. Pomyślane w pro-
jektach jako kino dzielnicowe, w krótkim czasie 
stało się placówką oddziałującą na całe miasto. 
Tylko w  pierwszym roku funkcjonowania kino 
odwiedziło 224 tysiące widzów. Prowadzono tu-
taj działalność studyjną; przy kinie działał Ośro-
dek Kultury Filmowej kierowany przez Tadeusza 

Piersiaka. Organizowano spotkania ze znanymi 
aktorami polskimi, czy konkursy plastyczne dla 
dzieci. Projekcjom filmowym towarzyszyły cza-
sem występy muzyczne. Odbywały się tu też 
koncerty grup rockowych. W „Relaxie” konse-
kwentnie wprowadzano nowinki techniczne, 
np. w 1979 r. zamontowano aparaturę potęgu-
jącą efekty wywołujące grozę. W opinii społecz-
nej kino, prowadzone przez wiele lat przez Zyg-
munta Chmielarza, zdobyło miano najlepszego 
w  mieście. Jednak na początku lat 90. liczba 
widzów drastycznie spadała, w  konsekwencji 
czego w lutym 2001 r. kino zamknięto. Przez ja-
kiś czas w budynku działały zakłady usługowe, 
później uruchomiono tam dyskont spożywczy. 
Po drugiej stronie Alei Pokoju, naprzeciw kina 
„Relax” (na placu, który był miejscem spotkań 
seniorów, lecz częściej okolicznych „niebieskich 
ptaków”), w latach 1978–1989 stał pomnik Bo-
lesława Bieruta, wykonany przez częstochow-
skiego rzeźbiarza Gabriela Hajdasa. W czerwcu 
2006 r. na placu (noszącym od 2001 r. imię Or-
ląt Lwowskich), został odsłonięty - z inicjatywy 
Towarzystwa Miłośników Lwowa i  Kresów Po-
łudniowo-Wschodnich - pomnik Orląt Lwow-
skich, autorstwa Szymona Wypycha. Lokalizacja 
ustawienia obelisku było uzasadniona, bowiem 
w tej części Rakowa znalazło swoje miejsce do 
życia wielu kresowiaków i kresowiaczek z  tzw. 
drugiej repatriacji (po 1956 r.). 
Więcej informacji na temat Alei Pokoju znaj-
dziemy w książce o dzielnicy Raków Romana 
Sitkowskiego, która ukaże się jesienią 2018 r. 

Juliusz Sętowski
Fotografie ze zbiorów Romana Sitkowskiego

ALEJA POKOJU
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01.08   środa

Lato w Multicentrum „Zodiak”  - Z „Zodiaku” do Amery-
ki Północnej - godz. 9.00 – 10.30 oraz 12.00 – 13.30
Warsztaty o charakterze artystycznym oraz naukowo-
-technicznym, dla dzieci w wieku 6–11 lat. Tematem będzie 
Ameryka Północna. Termin dla grup zorganizowanych.
Obowiązują zapisy: tel. 504 757 598, szczegółowe  
informacje: ww.multicentrum.muzeumczestochowa.pl 
Multicentrum „Zodiak”, Park im. S. Staszica  
Koszt 7 zł/ osoba 

Seans filmowy: 
= „Na plaży Chesil” - godz. 14.15
= „Oko na Julię” - godz. 16.30
= „Czego życzy sobie kobieta” - 18.00
= „Obietnica Poranka” - godz. 20.30
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”,  
Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

Spotkanie winyLOVE – godz. 12.00
Wakacyjne zajęcia interdyscyplinarne dla dzieci. Obowiązu-

ją zapisy: tel.  34 363 39 37, muzyczna@biblioteka.czest.pl
Biblioteka Publiczna im. dr. W. Biegańskiego, Filia Muzyczna, 
Aleja Niepodległości 41

Lato w mieście - warsztaty plastyczne dla dzieci
godz.  12.00 – 15.00
Biblioteka Publiczna im. dr. W. Biegańskiego, Filia nr 1, 
Aleja Niepodległości 11

„Afryka Zachodnia” - warsztaty gry na bębnach etnicz-
nych dla początkujących – godz. 17.00
Pierwsze zajęcia gratis 
Organizator: EtnoChowa 
Instytut Działań Niepoważnych, ul. Mielczarskiego 3 

Aleje – tu się dzieje!
Alternatywa Między Ścianami: Spektakl Teatru Granda  
z Bielska-Białej „Jolly Roger” - godz. 20.00
Scena między Ratuszem i Odwachem, Plac Biegańskiego

02.08   czwartek
Zajęcia dla bobasów co się uczą wygibasów 
godz. 10.00 
Zajęcia odpłatne. Zgłoszenia pod nr. tel. 696 810 315
„KRECIK” Kreatywne Rozwijanie Energii, Ciekawości i Kultury, 
ul. Ludwika Wawrzynowicza 6 

Seans filmowy: 
= „Wielki, zły lis i inne opowieści” - godz. 11.00 
 /Wakacyjny iluzjonista/
= „Na plaży Chesil” - godz. 14.15
= „Oko na Julię” - godz. 16.30
= „Czego życzy sobie kobieta” - 18.00
= „Obietnica Poranka” - godz. 20.30
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, 
Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

Wakacyjny czwartek w Muzeum:  Artystyczny KOSMOS 
– warsztaty plastyczne na wystawie Inne światy. Salva-
dor Dali versus Tomasz Sętowski.– godz.  11.00 – 12.30
Zapisy i szczegółowe informacje: tel. 504 757 502, 
www.muzeumczestochowa.pl.
Pawilon Wystawowy w Parku im. S. Staszica
Koszt: 7 zł/osoba

Lato w mieście: warsztaty plastyczne dla dzieci
godz.  12.00 – 15.00
Biblioteka Publiczna im. dr. W. Biegańskiego, Filia nr 1, 
Aleja Niepodległości 11

Wakacyjne zajęcia plastyczne dla dzieci i młodzieży
godz. 12.00 – 17.00
Biblioteka Publiczna im. dr. W. Biegańskiego, Filia nr 25, 
ul. Wirażowa 8 A

Kreatywnie w Dźbowie: warsztaty rękodzielnicze 
dla dzieci i młodzieży – godz. 15.00 – 17.00
Obowiązują zapisy: filia22@biblioteka.czest.pl
Biblioteka Publiczna im. dr. W. Biegańskiego, Filia nr 22, 
ul. Rydla 4

„Wakacyjny EthnoCamp” - zajęcia z bębnami 
etnicznymi dla dzieci i młodzieży – godz. 17.00
Warsztaty dla grupy wiekowej 8 -16 lat. 
Zapisy pod nr. tel. 887 854 542 
Organizator: EtnoChowa 
Instytut Działań Niepoważnych, ul. Mielczarskiego 3 

Spotkanie członków Senior Tur – godz. 18.00
Urząd Stanu Cywilnego, ul. Focha 19/21 /Sala Błękitna/

Aleje – tu się dzieje!
Michał Walczak Zaprasza:  Koncert LUDWIG II 
godz. 19.00
Plac Biegańskiego

Aleje – tu się dzieje!
Michał Walczak Zaprasza:  Koncert LUDWIG II 
2 sierpnia – godz. 19.00
Plac Biegańskiego
LUDWIG II  to duet założony w grudniu 2017 roku przez 
Krzysztofa Niedźwieckiego i Przemka Pacana. Powstał na 
potrzeby imprezy komercyjnej, jednak po kilku próbach 
na początku 2018 roku okazało się, że muzycy dysponują 
pomysłami na aranżacje własnych utworów. Dziś na sce-
nie wykonują również piosenki Grzegorza Ciechowskiego, 
Wojciecha Młynarskiego oraz Marka Jackowskiego. Z tym 
ostatnim mieli okazję współpracować osobiście. W 2009 
roku na 46. Krajowym Festiwalu Polskiej Piosenki 
w Opolu zagrali z Jackowskim i Januszem Yaniną Iwań-
skim w koncercie premier oraz koncercie „Duety”, gdzie 
z liderem Maanamu śpiewała Kasia Cerekwicka.
LUDWIG II śpiewa po polsku i w swoją muzykę często 
wplata elementy improwizacji. Dużo tu elektroniki, transu 
i prostego, gitarowego grania. 

03.08   piątek
Finał Młodzieżowych Indywidualnych 
Mistrzostw Polski na żużlu 
Organizator: Włókniarz Częstochowa S.A.
SGP Arena Częstochowa, ul. Olsztyńska 123/127

Seans filmowy: 
= „Wielki, zły lis i inne opowieści” - godz. 11.00 
 /Wakacyjny iluzjonista/
= „Odnajdę cię” - godz. 15.00
= „Nieposłuszne” - godz. 16.30
= „Odnajdę cię” - 18.45
= „Nieposłuszne” - godz. 20.30
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, 
Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

Lato w mieście: warsztaty plastyczne dla dzieci 
godz.  12.00 – 15.00
Biblioteka Publiczna im. dr. W. Biegańskiego, Filia nr 1, 
Aleja Niepodległości 11

Warsztaty scrapbookingowe dla rodziców i dzieci 
godz. 15.30 – 17.30
Obowiązują zapisy: tel. 34 322 76 19, 
filia15@biblioteka.czest.pl
Biblioteka Publiczna im. dr. W. Biegańskiego, Filia nr 15, 
ul. Okulickiego 63

Koncert „Summer Song” - godz.18.00 
Wystąpią Barbara Anna Wierzbicka i Jacek Stawiarski
Restauracja Pecorino, Stary Rynek 22 

Aleje – tu się dzieje!
Duety z fasonem Wojciecha Turbiarza: Koncert 
Agnieszki Frączyk i Damiana Kluźniaka – godz. 19.00
Plac Biegańskiego

04.08   sobota
Memoriał im. Wojciecha Pędziacha 
Organizator: Klub Ogólnosportowy Victoria 1922 
Boisko piłkarskie, ul. Krakowska 80 A

BiegamBoLubię – godz. 9.30
Bezpłatny trening biegowy dla amatorów z instruktorami 
lekkoatletyki
Miejski Stadion Lekkoatletyczny, ul. Dąbrowskiego 58/64

Seans filmowy: 
= „Wielki, zły lis i inne opowieści” - godz. 11.00 
 /Wakacyjny iluzjonista/
= „October” - godz. 12.30 /Prosto z Bollywood/ 
= „Odnajdę cię” - godz. 15.00
= „Nieposłuszne” - godz. 16.30
= „Odnajdę cię” - 18.45
= „Nieposłuszne” - godz. 20.30
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, 
Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

„Wielki, zły lis i inne opowieści” 
2-5 sierpnia - godz. 11.00 
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, 
Aleja Najświętszej Maryi Panny 64
Przezabawna i pięknie animowana adaptacja komiksu. 
Reżyser Benjamin Renner, twórca nominowanego 
do Oscara filmu „Ernest i Celestyna”, w swojej 
najnowszej animacji zaprasza najmłodszych widzów 
na wieś. W gospodarstwie pełnym zwierząt dużo 
się dzieje. Kaczka i Królik pomagają bocianowi ze 
złamanym skrzydłem dostarczyć niemowlę czekającej 
rodzinie. Niezdarny Lis z miernym skutkiem próbuje 
pożreć Kurę. Pomocny Wilk sugeruje ukraść jej jajka 
i wysiedzieć samemu smaczne kurczęta. Jak to często 
bywa - banalnie proste plany zawodzą. Po udanej 
misji Kaczka i Królik znajdują kolejną. Postanawiają 
uratować Świętego Mikołaja uwięzionego w obrazie 
wiszącym na ścianie gospodarstwa. Nie orientują 
się, że to tylko podobizna Świętego, a Mikołaj jest 
bezpieczny. Wspólnie ruszają na świąteczną misję 
ratunkową. Zabawna, ciepła i pięknie zanimowana 
propozycja dla najmłodszych widzów. 

Lato w mieście: warsztaty plastyczne dla dzieci 
godz.  12.00 – 15.00
Biblioteka Publiczna im. dr. W. Biegańskiego, Filia nr 1, 
Aleja Niepodległości 11

Spotkanie z Tomaszem Sętowskim – godz. 18.00
Muzeum Częstochowskie, Pawilon Wystawowy w Parku 
im. S. Staszica

05.08   niedziela
Seans filmowy: 
= „Wielki, zły lis i inne opowieści” - godz. 11.00 
 /Wakacyjny iluzjonista/
= „Fanney Khan” - godz. 12.30 
 /Prosto z Bollywood/ 
= „Odnajdę cię” - godz. 15.00
= „Nieposłuszne” - godz. 16.30
= „Odnajdę cię” - 18.45
= „Nieposłuszne” - godz. 20.30
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

Lato w mieście: warsztaty plastyczne dla dzieci 
godz.  12.00 – 15.00
Biblioteka Publiczna im. dr. W. Biegańskiego, Filia nr 1, 
Aleja Niepodległości 11

Koncert letni w Altanie: Młodzieżowa Orkiestra Dęta 
OSP Rędziny – godz. 17.00
Organizator: Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”
Altana w Parku im. S. Staszica

Koncert „Muzyczne krajobrazy” Cracow Guitar Quartet /
FESTIWAL MUZYKI ORGANOWEJ I KAMERALNEJ 
W CZĘSTOCHOWIE/ - godz. 17.00 
Kościół Ewangelicko-Augsburski  Wniebowstąpienia Pańskiego, 
ul. Śląska 20 

Aleje – tu się dzieje!
Podwieczorek z klasyką:  Koncert Marii Gromińskiej 
i Juliusza Wesołowskiego – godz. 18.30
Skwer przed IV LO im. H. Sienkiewicza

06.08   poniedziałek
Lato w Multicentrum „Zodiak”  - Z „Zodiaku” do Amery-
ki Północnej - godz. 9.00 – 10.30 oraz 12.00 – 13.30
Warsztaty o charakterze artystycznym oraz naukowo-
-technicznym, dla dzieci w wieku 6–11 lat. Tematem będzie 
Ameryka Północna. Termin dla grup zorganizowanych.
Obowiązują zapisy: tel. 504 757 598, szczegółowe informa-
cje: ww.multicentrum.muzeumczestochowa.pl 
Multicentrum „Zodiak”, Park im. S. Staszica  
Koszt 7 zł/ osoba

Motyle – warsztaty dla dzieci – godz. 9.30
Zajęcia literacko-plastyczne dla dzieci w wieku 4-6 lat.
Obowiązują zapisy: filia22@biblioteka.czest.pl
Biblioteka Publiczna im. dr. W. Biegańskiego, Filia nr 22, ul. Rydla 4

Wycieczka do Przedsiębiorstwa Wodociągów 
i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. 
godz. 10.00 – 14.00
Szczegóły: tel.  34 360 61 09, oddim@biblioteka.czest.pl
Organizator: Biblioteka Publiczna im. dr. W. Biegańskiego, Oddział 
dla Dzieci i Młodzieży, Aleja Kościuszki 4

Lato w mieście: warsztaty plastyczne dla dzieci 
godz.  12.00 – 15.00
Biblioteka Publiczna im. dr. W. Biegańskiego, Filia nr 1, 
Aleja Niepodległości 11

6-17 sierpnia
Wakacje w bibliotece: zajęcia rekreacyjne dla dzieci
godz. 14.00 – 16.00
Biblioteka Publiczna im. dr. W. Biegańskiego, Filia nr 21, 
ul. Orzechowa 14

Seans filmowy: 
= „Odnajdę cię” - godz. 14.45
= „Nieposłuszne” - godz. 16.30
= „Odnajdę cię” - 18.45
= „Nieposłuszne” - godz. 20.30
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, 
Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

26 www.cgk.czestochowa.pl 27www.cgk.czestochowa.pl

CO / GDZIE / KIEDY: W SIERPNIU

Krecikowe Nutki – zajęcia muzyczne dla dzieci 
godz. 16.30 
Zajęcia odpłatne. Zgłoszenia pod nr. tel. 696 810 315
„KRECIK” Kreatywne Rozwijanie Energii, Ciekawości i Kultury, 
ul. Ludwika Wawrzynowicza 6 

Spotkanie Kooperatywy Spożywczej w Częstochowie 
godz. 17.30 – 19.00
Klubokawiarnia Alternatywa 21, ul. Mielczarskiego 20

Aleje – tu się dzieje!
Literackie spotkanie z Piotrem Stelmachem 
godz. 19.00
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1

Aleje – tu się dzieje!
Literackie spotkanie z Piotrem Stelmachem 
6 sierpnia – godz. 19.00
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1
Piotr Stelmach - dziennikarz muzyczny związany od 1997 r. 
z Programem 3 Polskiego Radia, gdzie prowadzi audycje: 
„Offensywa”, „Myśliwiecka 3/5/7” oraz „W Tonacji 
Trójki” - przyjedzie do Częstochowy, by opowiedzieć 
o swojej biografii Grzegorza Ciechowskiego. „Lżejszy od 
fotografii...” to najpełniejszy i najciekawszy portret lidera 
Republiki. Z bogactwa rozmów przeprowadzonych przez 
Piotra Stelmacha wyłania się obraz konsekwentnego 
i bezkompromisowego artysty, lojalnego przyjaciela 
i choleryka, ciepłego, ale wymagającego ojca. Ciechowski 
jawi się tu też jako humorysta i autor bezlitosnych żartów, 
które jego współpracowników nieraz doprowadzały do 
szewskiej pasji, a dziś wspominają je z rozrzewnieniem. 
Autorowi udało się również dotrzeć do wielu pięknych, 
zaskakujących, niepublikowanych wcześniej zdjęć 
i dokumentów. O Ciechowskim opowiadają Stelmachowi 
między innymi: Helena Ciechowska (mama), Małgorzata 
Awad i Aleksandra Krzemińska (siostry), córka Weronika, 
Małgorzata Potocka, muzycy Republiki: Leszek Biolik, 
Sławomir Ciesielski, Zbigniew Krzywański i Paweł 
Kuczyński, a także Jan Borysewicz, Robert Brylewski, Jan 
Chojnacki, Katarzyna Groniec, Zbigniew Hołdys, Lech 
Janerka, Kayah, Jan Jakub Kolski, Kasia Kowalska, Tomasz 
Lipiński, Grzegorz Markowski, Krzysztof Materna, Marek 
Niedźwiecki, Daniel Olbrychski, Muniek Staszczyk, Kazik 
Staszewski, Justyna Steczkowska, Michał Urbaniak, 
Wojciech Waglewski i Jan Wołek. 

07.08   wtorek
Lato w Multicentrum „Zodiak”  - Z „Zodiaku” do Amery-
ki Północnej - godz. 9.00 – 10.30 oraz 12.00 – 13.30
Warsztaty o charakterze artystycznym oraz naukowo-
-technicznym, dla dzieci w wieku 6–11 lat. Tematem będzie 
Ameryka Północna. Termin dla grup zorganizowanych.
Obowiązują zapisy: tel. 504 757 598, szczegółowe informa-
cje: ww.multicentrum.muzeumczestochowa.pl 
Multicentrum „Zodiak”, Park im. S. Staszica  
Koszt 7 zł/ osoba
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Aleje – tu się dzieje!
Alternatywa Między Ścianami: 
Spektakl Teatru Granda 
z Bielska-Białej „Jolly Roger”
1 sierpnia  - godz. 20.00
Scena między Ratuszem i Odwachem, Plac Biegańskiego
„Bo mnie życie nieudane do wysiłku okolicznością 
zmusiło” - mówi Jolly Roger, lokalny kolekcjoner dóbr 
nietypowych, bohater tytułowy spektaklu Teatru Granda 
z Bielska-Białej. Razem z Megi, towarzyszką (nie)doli, 
codziennie poszukuje szczęścia w śmietniku. Parasolki 
na deszczowe dni, odzienie wierzchnie dobre na zimę, 
torebka na sprawunki… Skarbów w fajansie jest wiele. 
Pewnego dnia, para sympatycznych bezdomnych trafia 
jednak na niebywałe znalezisko, które może odmienić 
ich los. 
„Jolly Roger” wyszedł spod pióra Dariusza M.Gruszec-
kiego. W rolach głównych występują Robert Oleksy 
i Grażyna Gumińska, a za muzykę odpowiada Katarzyna 
Kosińska. Teatr Granda z Bielska-Białej ma charakter 
ekspansyjno-użytkowy. Dociera wszędzie tam, gdzie 
teatralna sztuka jest mile widziana oraz w szeroko ro-
zumiane miejsca niekonwencjonalne. Oferuje autorskie 
spektakle dla widzów nieco starszych i nieco młodszych 
oraz interaktywne sztuki teatralne.  



Warsztaty rękodzielnicze dla dzieci 
godz. 10.00 – 11.30 oraz 12.00 – 13.30
Biblioteka Publiczna im. dr. W. Biegańskiego, 
Aleja Najświętszej Maryi Panny 22 

Seans filmowy: 
= „Czego życzy sobie kobieta” - godz. 12.00 
 /Kino Seniora/ 
= „Odnajdę cię” - godz. 14.45
= „Nieposłuszne” - godz. 16.30
= „Odnajdę cię” - 18.45
= „Nieposłuszne” - godz. 20.30
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

W bibliotece nie ma nudy: zajęcia plastyczne 
dla dzieci – godz. 12.00 – 14.00
Biblioteka Publiczna im. dr. W. Biegańskiego, Filia nr 2, 
ul. Orlik-Rückemanna 35/37

Lato w mieście: warsztaty plastyczne dla dzieci 
godz.  12.00 – 15.00
Biblioteka Publiczna im. dr. W. Biegańskiego, Filia nr 1, 
Aleja Niepodległości 11

„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
Pierwsze zajęcia gratis 
Organizator: EtnoChowa 
Studio Tańca Nindei, ul. Śląska 4 m. 7 

Toastmasters - Klub Publicznego Przemawiania 
i Przywództwa - godz. 18.00
Nad morze czy w góry?
Techniczne Zakłady Naukowe, ul. Jasnogórska 84/90

Spotkania z historią w 100 lecie odzyskania niepod-
ległości: Wykład Mariusza Grzyba „Warszyc i jego 
żołnierze” – godz. 18.00
Muzeum Częstochowskie, Ratusz, Aleja Najświętszej Maryi Panny 45

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

08.08   środa
Lato w Multicentrum „Zodiak”  - Z „Zodiaku” do Amery-
ki Północnej - godz. 9.00 – 10.30 oraz 12.00 – 13.30
Warsztaty o charakterze artystycznym oraz naukowo-
-technicznym, dla dzieci w wieku 6–11 lat. Tematem będzie 
Ameryka Północna. Termin dla grup zorganizowanych.
Obowiązują zapisy: tel. 504 757 598, szczegółowe informa-
cje: ww.multicentrum.muzeumczestochowa.pl 
Multicentrum „Zodiak”, Park im. S. Staszica  
Koszt 7 zł/ osoba 

Spotkanie winyLOVE – godz. 12.00
Wakacyjne zajęcia interdyscyplinarne dla dzieci. Obowiązu-
ją zapisy: tel.  34 363 39 37, muzyczna@biblioteka.czest.pl
Biblioteka Publiczna im. dr. W. Biegańskiego, Filia Muzyczna, 
Aleja Niepodległości 41

Dzień Pszczół - zajęcia edukacyjno-plastyczne dla dzieci 
godz. 12.00 – 14.00
Biblioteka Publiczna im. dr. W. Biegańskiego, Filia nr 21, 
ul. Orzechowa 14

Lato w mieście: warsztaty plastyczne dla dzieci 
godz.  12.00 – 15.00
Biblioteka Publiczna im. dr. W. Biegańskiego, Filia nr 1, 
Aleja Niepodległości 11

Biblioteka Publiczna im. dr. W. Biegańskiego, Aleja Najświętszej 
Maryi Panny 22 /Czytelnia/

Aleje – tu się dzieje!
Alternatywa Między Ścianami - spektakl Mileny Piejko 
„Być szczęśliwym” – godz. 20.00
Scena między Ratuszem i Odwachem, Plac Biegańskiego

09.08   czwartek
9-10 sierpnia
Warsztaty fotograficzne – godz. 9.00 – 14.00
Prowadzący: Kamil Pawlik
Obowiązują wcześniejsze zapisy. Formularz zgłoszeniowy na 
stronie: gaudemater.pl/warsztaty-tworcze-kultura-dostepna
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1

Zajęcia dla bobasów, co się uczą wygibasów 
godz. 10.00 
Zajęcia odpłatne. Zgłoszenia pod nr. tel. 696 810 315
„KRECIK” Kreatywne Rozwijanie Energii, Ciekawości i Kultury, 
ul. Ludwika Wawrzynowicza 6 

Zajęcia Wodne Szmery 
Sensoryczno-plastyczna Strefa Brzdąca 
(dla dzieci w wieku 1-3 lata) – godz. 10.00-10.45 
Sensoryczno-plastyczna Strefa Malucha 
(dla dzieci w wieku 3-5 lat) – godz. 11.30-12.30
Mali Twórcy (zajęcia dla dzieci w wieku 6-8 lat) 
godz. 16.00-17.30
Zajęcia odpłatne, zgłoszenia: tel. 696 810 315.
Pracownia Artystyczna Wielokropka, Aleja Niepodległości 41 a

Seans filmowy: 
= „Książę Czaruś” - godz. 11.00 
 /Wakacyjny iluzjonista/
= „Odnajdę cię” - godz. 14.45
= „Nieposłuszne” - godz. 16.30
= „Odnajdę cię” - 18.45
= „Nieposłuszne” - godz. 20.30
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”,  
Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

Wakacyjny czwartek w Muzeum:  Zabawa kolorami – 
czyli barwny świat motyli – godz. 11.00 – 12.30
Zajęcia połączone z prezentacją motyli z kolekcji Muzeum 
Częstochowskiego, wzbogacone warsztatami plastycznymi.
Zapisy i szczegółowe informacje: tel. 504 757 502, 
www.muzeumczestochowa.pl.
Kamienica Mieszczańska, Muzeum Żydów Częstochowian, 
ul. Katedralna 8
Koszt warsztatów: 7 zł/osoba.

W bibliotece nie ma nudy: zajęcia plastyczne 
dla dzieci - godz. 12.00 – 14.00
Biblioteka Publiczna im. dr. W. Biegańskiego, Filia nr 2, 
ul. Orlik-Rückemanna 35/37

Lato w mieście: warsztaty plastyczne dla dzieci 
godz.  12.00 – 15.00
Biblioteka Publiczna im. dr. W. Biegańskiego, Filia nr 1, 
Aleja Niepodległości 11

Zajęcia plastyczne w wakacje – godz. 12.00 – 17.00
Biblioteka Publiczna im. dr. W. Biegańskiego, Filia nr 25, 
ul. Wirażowa 8 A

Plastyczny czwartek  – godz. 12.30 – 14.30
Biblioteka Publiczna im. dr. W. Biegańskiego, Filia nr 23, 
ul. Ludowa 58

„Wakacyjny EthnoCamp” - zajęcia z bębnami etnicznymi 
dla dzieci i młodzieży – godz. 17.00
Warsztaty dla grupy wiekowej 8 -16 lat. 
Zapisy pod nr. tel. 887 854 542 
Organizator: EtnoChowa 
Instytut Działań Niepoważnych, ul. Mielczarskiego 3 

Spotkanie członków Senior Tur – godz. 18.00
Wernisaż wystawy fotograficznej Zbigniewa Dudy „Świat 
w panoramie”
Urząd Stanu Cywilnego, ul. Focha 19/21

Otwarcie wystawy w cyklu Pasje częstochowian:  
„Rzemiosło częstochowskie – kolekcja Janusza Nabiałka” 
godz. 18.00
Muzeum Częstochowskie, Ratusz, 
Aleja Najświętszej Maryi Panny 45

Aleje – tu się dzieje!
Muzyczny Punkt Spotkań Jarosława Woszczyny:  
Koncert Krystyna Nowak,  Arkadiusz Dołęga, Ireneusz 
Miczka, Grażyna Griner – godz. 19.00
Plac Biegańskiego

10.08   piątek
Warsztaty rękodzielnicze dla młodzieży 
godz. 10.00 – 11.30
Biblioteka Publiczna im. dr. W. Biegańskiego, 
Aleja Najświętszej Maryi Panny 22 

Seans filmowy: 
= „Książę Czaruś” - godz. 11.00 /Wakacyjny iluzjonista/
= „Rodziny się nie wybiera” - godz. 12.45
= „Człowiek, który zabił Don Kichota” - godz. 14.45
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

Warsztaty rękodzielnicze dla dorosłych 
godz. 16.00 – 18.00
Biblioteka Publiczna im. dr. W. Biegańskiego, 
Aleja Najświętszej Maryi Panny 22 

Aleje – tu się dzieje!
Filmowy Piątek z Magdaleną Cielecką
= Projekcja filmu „Zjednoczone Stany Miłości” 
 godz. 17.15 
= Spotkanie z Magdaleną Cielecką - godz. 19.00 
= Projekcja filmu „Zakochani” - godz. 20.30 
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

Aleje – tu się dzieje!
Miejski Zagajnik:  Jared FLK i Kacper Kapsa
godz. 19.00
Plac Biegańskiego

11.08   sobota
BiegamBoLubię – godz. 9.30
Bezpłatny trening biegowy dla amatorów z instruktorami 
lekkoatletyki
Miejski Stadion Lekkoatletyczny, ul. Dąbrowskiego 58/64

Rodzinne warsztaty plastyczne prowadzone  
w oparciu o wystawę „Ikona: Obraz – Tchnienie”  
godz. 11.00 – 12.30
Muzeum Częstochowskie, Pawilon Wystawowy w Parku  
im. S. Staszica
Koszt: 10 zł od osoby  (opiekunowie – wstęp wolny).

Seans filmowy: 
= „Książę Czaruś” - godz. 11.00 
 /Wakacyjny iluzjonista/
= „Odnajdę cię” - godz. 14.15
= „Nieposłuszne” - godz. 16.00
= „Rodziny się nie wybiera” - godz. 18.15
= „Człowiek, który zabił Don Kichota” - godz. 20.15
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, 
Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

RKS Raków vs. Odra Opole– godz. 17.00
Miejski Stadion Piłkarski „Raków”, ul. Limanowskiego 83

2. Festiwal Folk Fest – godz. 17.00
Park  Lisiniec
Więcej s. 13

12.08   niedziela
Seans filmowy: 
= „Książę Czaruś” - godz. 11.00 
 /Wakacyjny iluzjonista/
= „Odnajdę cię” - godz. 14.15
= „Nieposłuszne” - godz. 16.00
= „Rodziny się nie wybiera” - godz. 18.15
= „Człowiek, który zabił Don Kichota” - godz. 20.15
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, 
Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

Spotkanie Koła Naukowego Twórców Gier Texel „ Czym 
jest gamejam i z czym się to je?” - godz. 16.30
Instytut Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Humanistyczno-
-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie, Aleja Armii 
Krajowej 13/15 /sala 3018, 3 piętro/

Koncert letni w Altanie: Kapela z Naszego Miasteczka 
godz. 17.00
Organizator: Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”
Altana w Parku im. S. Staszica
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Seans filmowy: 
= „Odnajdę cię” - godz. 14.45
= „Nieposłuszne” - godz. 16.30
= „Odnajdę cię” - 18.45
= „Nieposłuszne” - godz. 20.30
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, 
Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

„Nieposłuszne”
3-9 sierpnia – godz. 16.30 i 20.30
11-16 sierpnia – godz. 16.00
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, 
Aleja Najświętszej Maryi Panny 64
Laureatka Oscara Rachel Weisz i nominowana do Oscara 
Rachel McAdams w przejmującej i pełnej napięcia 
opowieści o zakazanej miłości. Film Sebastiána Lelio, 
nagrodzonego w tym roku Oscarem za „Fantastyczną 
kobietę”. Ronit mieszka w Nowym Jorku, jest wziętą foto-
grafką i obraca się w artystycznych kręgach. Nagła wieść 
o śmierci ojca sprowadza ją do rodzinnego Londynu i or-
todoksyjnej, żydowskiej społeczności, która kiedyś była 
jej domem, ale z której jako nastolatka została wygnana 
z powodu niemoralnego zachowania. Wspomnienia tam-
tych wydarzeń wracają, kiedy Ronit spotyka na miejscu 
swoją pierwszą miłość. Esti, kiedyś równie niepokorna, 
co Ronit, dziś jest nauczycielką i przykładną żoną rabina. 
Okazuje się jednak, że mimo czasu, jaki upłynął, dawna 
namiętność nie wygasła, a uczucia kobiet nie straciły nic 
ze swojej siły. Tym razem Ronit i Esti – wbrew wszystkim 
zasadom – postanowią zawalczyć o swoją miłość. 

„Afryka Zachodnia” - warsztaty gry na bębnach etnicz-
nych dla początkujących – godz. 17.00
Pierwsze zajęcia gratis 
Organizator: EtnoChowa 
Instytut Działań Niepoważnych, ul. Mielczarskiego 3 

Promocja katalogu do wystawy „Husaria – broń 
wschodnia” – godz. 18.00
Katalog autorstwa Mariusza Grzyba
Muzeum Częstochowskie, Ratusz, 
Aleja Najświętszej Maryi Panny 45

Aleje – tu się dzieje!
Wycieczka z Julkiem Sętowskim - „Aleje podczas 
wydarzeń 11 listopada 1918” – godz. 18.00
Plac Biegańskiego (zbiórka)

Johanna – spektakl Teatru Małe Mi 
godz. 18.00 – 19.30
Spektakl dla widzów od lat 12

Otwarcie wystawy w cyklu Pasje częstochowian: „Rzemiosło częstochowskie – kolekcja Janusza Nabiałka” 
9 sierpnia – godz. 18.00
Muzeum Częstochowskie, Ratusz, Aleja Najświętszej Maryi Panny 45
Już od 9 sierpnia będzie można w Muzeum Częstochowskim podziwiać kolekcję Janusza Nabiałka – częstochowianina, 
artysty–rzemieślnika, kultywującego tradycje rzemiosła stolarskiego. Przez lata zebrał on niezwykle ciekawy zbiór 
zabytków cechowych, ze szczególnym uwzględnieniem historii i tradycji częstochowskich cechów (stolarzy, bednarzy, 
ślusarzy, krawców, piekarzy, introligatorów, malarzy, fryzjerów i perukarzy). Na wystawie znajdą się dokumenty cechowe 
– datowane od 1838 roku do drugiej połowy XX wieku: dyplomy mistrzowskie, czeladnicze czy tzw. świadectwa uwalnia-
jące, jak również odznaki, wpinki i pieczęcie. Wystawę urozmaici warsztat pracy stolarza z narzędziami, fotografiami czy 
przedmiotami artystycznymi pokazującymi pracę rzemieślników, w większości ginących już dzisiaj zawodów. Dopełnie-
niem zebranej przez Janusza Nabiałka kolekcji będzie prezentacja współczesnego rzemiosła artystycznego, które łączy 
dawne techniki stolarskie ze współczesnym wzornictwem.

„Człowiek, który zabił Don Kichota” 
10 sierpnia – godz. 14.45, 11-13 sierpnia – godz. 20.15, 14-16 sierpnia – godz. 18.15
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, Aleja Najświętszej Maryi Panny 64
Znudzony reżyser reklam zostaje wysłany na plan filmowy do Hiszpanii. Na skutek zaskakującego zbiegu wydarzeń trafia 
do małej wioski, gdzie jeden z mieszkańców żyje w przekonaniu, że jest… Don Kichotem. Obu bohaterów połączy wkrótce 
seria zwariowanych przygód, które jednemu z nich pozwolą przewartościować swoje życie, a drugiemu zrealizować 
pozornie nierealne marzenia. 
Johnny Depp, Ewan McGregor, Jack O’Connell, Robert Duvall, Michael Palin… to oni pracowali nad projektem marzeń Terry’- 
ego Gilliama, któremu niepokorny reżyser („Monty Python i Święty Graal”, „Brazil”, „12 małp”, „Fisher King”, „Parnassus”) 
poświęcił ostatnich 25 lat życia. Niejednokrotnie przeciwności losu krzyżowały jego plany i przerywały produkcję. Jednak 
Gilliam okazał się być nie tylko szalonym wizjonerem, ale i człowiekiem wielkiego uporu: pod koniec 2017 r. padł ostatni 
klaps na planie filmu. Ostatecznie w rolach głównych wystąpili: Adam Driver, Olga Kurylenko, Jonathan Pryce oraz Stellan 
Skarsgård. „Człowiek, który zabił Don Kichota” to nieopowiedziana dotąd alternatywna wersja historii błędnego rycerza 
i jeden z najbardziej oczekiwanych filmów w historii kina.



Koncert „Pogubione perły” MMS Trio /FESTIWAL  
MUZYKI ORGANOWEJ I KAMERALNEJ W CZĘSTOCHOWIE/ 
godz. 17.00 
Kościół Ewangelicko-Augsburski  Wniebowstąpienia Pańskiego, 
ul. Śląska 20 

Aleje – tu się dzieje!
Muzeum Częstochowskie zaprasza na wykład Małgorza-
ty Szczęsnej: „Tajemniczy świat map” - godz. 18.00
Muzeum Częstochowskie, Ratusz, 
Aleja Najświętszej Maryi Panny 45

Aleje – tu się dzieje!
Podwieczorek z klasyką:  Koncert kwintetu dętego: 
Paweł Mastalerz, Michał Wochal, Adrian Gzik, 
Wiktor Tukaj, Krzysztof Pyrkosz – godz. 18.30
Skwer przed IV LO im. H. Sienkiewicza

Forbet Włókniarz Częstochowa vs Ekantor.pl Falubaz
godz. 19.00
SGP Arena Częstochowa, ul. Olsztyńska 123/127

13.08   poniedziałek

Aleje – tu się dzieje!
Literackie Spotkanie z Ziemowitem Szczerkiem 
13 sierpnia – godz. 19.00
Odwach obok Ratusza, Aleja Najświętszej Maryi Panny 45 a
Ziemowit Szczerek to dziennikarz i prozaik, współpra-
cujący z „Polityką”, „Nową Europą Wschodnią” i „Ty-
godnikiem Powszechnym”. Autor książek „Siódemka”, 
„Przyjdzie Mordor i nas zje, czyli tajna historia Słowian”, 
„Rzeczpospolita Zwycięska”, „Tatuaż z tryzubem”, 
„Międzymorze. Podróże przez prawdziwą i wyobrażoną 
Europę Środkową” oraz współautor zbioru opowiadań 
„Paczka radomskich”. W 2013 roku został laureatem 
Paszportu „Polityki”, w 2014 roku był nominowany do 
Nagrody Literackiej Nike i Nagrody Literackiej Europy 
Środkowej „Angelus”, a w następnych latach został ich 
finalistą. Za „Tatuaż z tryzubem” był również nominowany 
do Nagrody MediaTory, a za „Międzymorze” dodatkowo 
do Nagrody im. Beaty Pawlak. W tym roku wydał nową 
powieść „Siwy Dym albo pięć cywilizowanych plemion”. 

Lato w Multicentrum „Zodiak”  - Z „Zodiaku” do Amery-
ki Północnej - godz. 9.00 – 10.30 oraz 12.00 – 13.30
Warsztaty o charakterze artystycznym oraz naukowo-
-technicznym, dla dzieci w wieku 6–11 lat. Tematem będzie 
Ameryka Północna. Termin dla grup zorganizowanych.
Obowiązują zapisy: tel. 504 757 598, szczegółowe informa-
cje: ww.multicentrum.muzeumczestochowa.pl 
Multicentrum „Zodiak”, Park im. S. Staszica  
Koszt 7 zł/ osoba

Seans filmowy: 
= „Książę Czaruś” - godz. 11.00 
 /Wakacyjny iluzjonista/
= „Odnajdę cię” - godz. 14.15
= „Nieposłuszne” - godz. 16.00
= „Rodziny się nie wybiera” - godz. 18.15
= „Człowiek, który zabił Don Kichota” - godz. 20.15
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, 
Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

Krecikowe Nutki – zajęcia muzyczne dla dzieci 
godz. 16.30 
Zajęcia odpłatne. Zgłoszenia pod nr. tel. 696 810 315
„KRECIK” Kreatywne Rozwijanie Energii, Ciekawości i Kultury, 
ul. Ludwika Wawrzynowicza 6 

Finisaż wystawy miniatury Lecha Ledeckiego 
godz. 18.00
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1

Aleje – tu się dzieje!
Literackie Spotkanie z Ziemowitem Szczerkiem 
godz. 19.00
Odwach obok Ratusza, Aleja Najświętszej Maryi Panny 45 a

14.08   wtorek
Lato w Multicentrum „Zodiak”  - Z „Zodiaku” do Amery-
ki Północnej - godz. 9.00 – 10.30 oraz 12.00 – 13.30
Warsztaty o charakterze artystycznym oraz naukowo-
-technicznym, dla dzieci w wieku 6–11 lat. Tematem będzie 
Ameryka Północna. Termin dla grup zorganizowanych.
Obowiązują zapisy: tel. 504 757 598, szczegółowe informa-
cje: ww.multicentrum.muzeumczestochowa.pl 
Multicentrum „Zodiak”, Park im. S. Staszica  
Koszt 7 zł/ osoba

Warsztaty rękodzielnicze dla młodzieży 
godz. 10.00 – 11.30
Biblioteka Publiczna im. dr. W. Biegańskiego, 
Aleja Najświętszej Maryi Panny 22 

W bibliotece nie ma nudy – godz. 12.00 – 14.00
Biblioteka Publiczna im. dr. W. Biegańskiego, Filia nr 2, 
ul. OrlikRückemanna 35/37

Seans filmowy: 
= „Rodziny się nie wybiera” - godz. 14.00
= „Nieposłuszne” - godz. 16.00
= „Człowiek, który zabił Don Kichota” - godz. 18.15
= „Odnajdę cię” - godz. 20.45
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, 
Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

Warsztaty rękodzielnicze dla dorosłych 
godz. 16.00 – 18.00
Biblioteka Publiczna im. dr. W. Biegańskiego, 
Aleja Najświętszej Maryi Panny 22

„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

Pierwsze zajęcia gratis 
Organizator: EtnoChowa 
Studio Tańca Nindei, ul. Śląska 4 m. 7 

Toastmasters - Klub Publicznego Przemawiania  
i Przywództwa - godz. 18.00
Jak zrobić pierwszy krok i wyjść na scenę
Techniczne Zakłady Naukowe, ul. Jasnogórska 84/90

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

Aleje – tu się dzieje!
Spotkanie z komiksiarzem Danielem Chmielewskim 
godz. 19.00
Odwach obok Ratusza, Aleja Najświętszej Maryi Panny 45 a

Aleje – tu się dzieje!
Spotkanie z komiksiarzem Danielem Chmielewskim 
14 sierpnia – godz. 19.00
Odwach obok Ratusza, Aleja Najświętszej Maryi Panny 45 a
Daniel Chmielewski to scenarzysta, rysownik i autor 
książek dla dzieci. Tworzy autobiograficzne eseje 
(„Zapętlenie”, „Zostawiając powidok wibrującej czerni”), 
komiksy naukowe („Topografia uwagi” wraz z Zuzanną 
Kłyszejko) i dydaktyczne („Czarne fale. Jak radzić sobie 
z depresją. Poradnik dla młodzieży” wraz z Katarzyną 
Szulińską). Album „Podgląd”, rysowany przez Marcina 
Podolca, został wydany również we Francji. Współpra-
cował z ilustratorem Maciejem Łazowskim przy książce 
dla przedszkolaków „Burze kuchenne i bestie bezsenne” 
i z malarką Magdą Rucińską przy urbanistycznym horro-
rze dla dzieci „Miasto Złotej”. W 2018 roku wyszła jego 
komiksowa adaptacja powieści Olgi Tokarczuk „Anna In 
w grobowcach świata” pt. „Ja, Nina Szubur”. 

15.08   środa
Lato w Multicentrum „Zodiak”  - Z „Zodiaku” do Amery-
ki Północnej - godz. 9.00 – 10.30 oraz 12.00 – 13.30
Warsztaty o charakterze artystycznym oraz naukowo-
-technicznym, dla dzieci w wieku 6–11 lat. Tematem będzie 
Ameryka Północna. Termin dla grup zorganizowanych.
Obowiązują zapisy: tel. 504 757 598, szczegółowe informa-
cje: ww.multicentrum.muzeumczestochowa.pl 
Multicentrum „Zodiak”, Park im. S. Staszica  
Koszt 7 zł/ osoba

Seans filmowy: 
„Rodziny się nie wybiera” - godz. 14.00
„Nieposłuszne” - godz. 16.00
„Człowiek, który zabił Don Kichota” - godz. 18.15
„Odnajdę cię” - godz. 20.45
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, 
Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

„Afryka Zachodnia” - warsztaty gry na bębnach etnicz-
nych dla początkujących – godz. 17.00

Pierwsze zajęcia gratis 
Organizator: EtnoChowa 
Instytut Działań Niepoważnych, ul. Mielczarskiego 3 

16.08   czwartek
Zajęcia dla bobasów, co się uczą wygibasów 
godz. 10.00 
Zajęcia odpłatne. Zgłoszenia pod nr. tel. 696 810 315
„KRECIK” Kreatywne Rozwijanie Energii, Ciekawości i Kultury, 
ul. Ludwika Wawrzynowicza 6 

Zajęcia Zielone Ślady 
Sensoryczno-plastyczna Strefa Brzdąca (dla dzieci 
w wieku 1-3 lata) – godz. 10.00-10.45 
Sensoryczno-plastyczna Strefa Malucha (dla dzieci 
w wieku 3-5 lat) – godz. 11.30-12.30
Mali Twórcy (zajęcia dla dzieci w wieku 6-8 lat) 
godz. 16.00-17.30
Zajęcia odpłatne, zgłoszenia: tel. 696 810 315.
Pracownia Artystyczna Wielokropka, Aleja Niepodległości 41 a

Wakacje z Tupciem Chrupciem  – godz. 10.30
Zajęcia literacko-plastyczne dla dzieci wieku od 2 do 5 lat
Biblioteka Publiczna im. dr. W. Biegańskiego, Filia nr 10, 
ul. Michałowskiego 20

Seans filmowy: 
= „Co w trawie piszczy” - godz. 11.00 
 /Wakacyjny iluzjonista/
= „Rodziny się nie wybiera” - godz. 14.00
= „Nieposłuszne” - godz. 16.00

= „Człowiek, który zabił Don Kichota” - godz. 18.15
= „Odnajdę cię” - godz. 20.45
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

16-17 sierpnia
Warsztaty dziennikarskie – godz. 12.00 – 16.00
Prowadzący: Roman Kurkiewicz
Obowiązują wcześniejsze zapisy. Formularz zgłoszeniowy 
na stronie: gaudemater.pl/warsztaty-tworcze-kultura-
-dostepna
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1

W bibliotece nie ma nudy – godz. 12.00 – 14.00
Biblioteka Publiczna im. dr. W. Biegańskiego, Filia nr 2, 
ul. OrlikRückemanna 35/37

Popkulturowe przyjemności: Historie true crime 
godz. 17.30  
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1

„Wakacyjny EthnoCamp” - zajęcia z bębnami etnicznymi 
dla dzieci i młodzieży – godz. 17.00
Warsztaty dla grupy wiekowej 8 -16 lat.  
Zapisy pod nr. tel. 887 854 542 
Organizator: EtnoChowa 
Instytut Działań Niepoważnych, ul. Mielczarskiego 3 

Spotkanie członków Senior Tur – godz. 18.00
Urząd Stanu Cywilnego, ul. Focha 19/21 /Sala Błękitna/

Aleje – tu się dzieje!
Jazz Tradycyjny - koncert zespołu FORSAL 
godz. 19.00
Plac Biegańskiego

17.08   piątek
17-19 sierpnia
Medalikon – konwent miłośników fantastyki 
Zespół Szkół Technicznych w Częstochowie,  
Aleja Jana Pawła II 126/130 
Więcej s. 23

Wakacje z Tupciem Chrupciem  – godz. 10.30
Zajęcia literacko-plastyczne dla dzieci wieku od 2 do 5 lat
Biblioteka Publiczna im. dr. W. Biegańskiego, Filia nr 10, 
ul. Michałowskiego 20

Seans filmowy: 
= „Co w trawie piszczy” - godz. 11.00 
 /Wakacyjny iluzjonista/
= „303. Bitwa o Anglię” - godz. 14.00
= „Rodziny się nie wybiera” - godz. 16.15
= „Do zobaczenia w zaświatach” - godz. 18.15
= „303. Bitwa o Anglię” - godz. 20.30
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

Literacki Piątek
Wymiana książki – godz. 15.00 – 20.00 
Szafa Pełna Kultury – godz. 15.00 – 20.00 
Turniej Jednego Opowiadania – godz. 17.30 
Podróże z kryminałem, czyli wycieczki tropem  
kryminalnych bohaterów – godz. 19.00  
Prowadząca Marta Matyszczak
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1

Literacki Piątek
17 sierpnia – godz. 15.00-20.30
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1
W sierpniu zapraszamy na podróże z kryminałem, czyli 
wycieczki tropem kryminalnych bohaterów. Wirtualny 
spacer poprowadzi dla nas Marta Matyszczak, pisarka, 
dziennikarka i pasjonatka kryminałów, autorka portalu 
poświęconego literaturze kryminalnej „Kawiarenka Kry-
minalna”. Na swoim koncie ma już cztery książki: „Tajem-
nicza śmierć Marianny Biel”, „Zbrodnia nad urwiskiem”, 
„Strzał nad jeziorem” i „Zło czai się na szczycie”. Wszyst-
kie wchodzą w skład „Kryminałów pod Psem”, czyli serii 
humorystycznych powieści kryminalnych z detektywem 
Szymonem Solańskim i kundelkiem Guciem w rolach 
głównych. Ponadto, jak zwykle w ramach Literackiego 
Piątku, wymieniamy się książkami, zmagamy w Turnieju 
Jednego Opowiadania. A dodatkowo chcemy ożywić 
Szafę Pełną Kultury, która stoi na co dzień w Ośrodku 
Promocji Kultury i pokazać, że wymienianie się różnymi 
przedmiotami jest naprawdę przyjemne. Zaczytajmy się 
więc na weekend wspólnie!

30 www.cgk.czestochowa.pl 31www.cgk.czestochowa.pl
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Aleje – tu się dzieje!
Jazz Tradycyjny - koncert zespołu FORSAL
16 sierpnia – godz. 19.00
Plac Biegańskiego
Powstały w 2013 roku zespół Forsal od początku swego istnienia był grupą przyjaciół, którzy za misję obrali sobie prezen-
towanie słuchaczom ambitnej, autorskiej, okraszoną dużą dawką improwizacji muzyki. Początkowo twórczość zespołu 
oparta była na amerykańskich utworach bluesowych w stylistyce West Coast, która z czasem przerodziła się we własny 
pomysł na autorską muzykę. W efekcie podczas koncertów usłyszeć można utwory szerokiego spectrum – od Młynarskie-
go, przez Skowrońskiego, Breakout, Mirę Kubasińską, aż po autorską muzykę. Własna twórczość zespołu wzbogacona 
jest nietuzinkowymi polskimi tekstami. Perfekcyjna sekcja, intrygująca gitara elektryczna, świetnie brzmiące organy 
Hammonda i harmonijka ustna oraz bardzo dobry kontakt lidera z publicznością, w połączeniu z charakterystycznym 
pomysłem na śpiew, dają niepowtarzalne i unikatowe w skali całego kraju brzmienie. Zespół można było usłyszeć m.in. na 
najważniejszych festiwalach w kraju i zagranicą, które odbywają się w Katowicach, Sumperku (CZ), Suwałkach, Olsztynie, 
Krakowie, Rybniku, Siewierzu, Krośnie i wielu innych polskich miastach. 



W bibliotece nie ma nudy – godz. 12.00 – 14.00
Biblioteka Publiczna im. dr. W. Biegańskiego, Filia nr 2, 
ul. Orlik-Rückemanna 35/37

Seans filmowy: 
= „303. Bitwa o Anglię” - godz. 14.00
= „Rodziny się nie wybiera” - godz. 16.15
= „Do zobaczenia w zaświatach” - godz. 18.15
= „303. Bitwa o Anglię” - godz. 20.30
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, 
Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

„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
Pierwsze zajęcia gratis 
Organizator: EtnoChowa 
Studio Tańca Nindei, ul. Śląska 4 m. 7  

Toastmasters - Klub Publicznego Przemawiania i Przy-
wództwa - godz. 18.00
Wyznacz sobie priorytety
Techniczne Zakłady Naukowe, ul. Jasnogórska 84/90

Aleje – tu się dzieje!
Historyczne spotkanie z Mirosławem Szponarem - grafi-
kiem koloryzującym stare zdjęcia – godz. 18.00
Odwach obok Ratusza, Aleja Najświętszej Maryi Panny 45 a

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

22.08   środa
Memoriał Basińskiego 
Organizator: RKS Raków Częstochowa S.A.
Miejski Stadion Piłkarski „Raków”, ul. Limanowskiego 83

Witajcie w naszej bajce: zajęcia literacko-plastyczne  
dla dzieci – godz. 9.00
Biblioteka Publiczna im. dr. W. Biegańskiego, Filia nr 7, 
Aleja Pokoju 15/17

Kreatywnie i twórczo – godz. 11.00
Zajęcia plastyczne dla dzieci w wieku 5-9 lat.
Obowiązują zapisy: tel. 34 362 35 87, 
filia20@biblioteka.czest.pl
Biblioteka Publiczna im. dr. W. Biegańskiego, Filia nr 20, 
ul. W. Gombrowicza 15

Seans filmowy: 
= „Zimna wojna” - godz. 12.00 /Kino seniora/
= „303. Bitwa o Anglię” - godz. 14.00
= „Rodziny się nie wybiera” - godz. 16.15
= „Do zobaczenia w zaświatach” - godz. 18.15
= „303. Bitwa o Anglię” - godz. 20.30
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

TOOBEEZ PARTY – warsztaty dla dzieci powyżej 7 roku 
życia – godz. 16.00-18.00
Ogródek Galerii Dobrej Sztuki , Aleja Najświętszej Maryi Panny 47
Więcej s. 23

„Afryka Zachodnia” - warsztaty gry na bębnach etnicz-
nych dla początkujących – godz. 17.00
Pierwsze zajęcia gratis 
Organizator: EtnoChowa 
Instytut Działań Niepoważnych, ul. Mielczarskiego 3 

RKS Raków vs. GKS Katowice– godz. 17.00
Miejski Stadion Piłkarski „Raków, ul. Limanowskiego 83

Warsztaty papierowej wikliny – godz. 15.30 – 17.00
Zajęcia rękodzielnicze dla rodziców i dzieci.
Obowiązują zapisy: tel. 34 322 76 19, 
filia15@biblioteka.czest.pl
Biblioteka Publiczna im. dr. W. Biegańskiego, Filia nr 15, 
ul. Okulickiego 63

W świecie mandali – godz. 16.45 – 18.00
Warsztaty plastyczne dla dzieci w wieku 8-15 lat  
z plastykiem Joanną Bochaczek-Trąbską
Obowiązują zapisy:  tel: 34 364 34 12, 
filia14@biblioteka.czest.pl
Biblioteka Publiczna im. dr. W. Biegańskiego, Filia nr 14, 
ul. Norwida 17/21

Spotkanie z Elżbietą Gumułą – godz. 17.00
Tematem spotkania będą relacje pisarz-autor (powojenni 
twórcy pogranicza) oraz prezentacja muzeum Marii 
Dąbrowskiej w Russowie.
Urząd Stanu Cywilnego, ul. Focha 19/21 /Sala Błękitna/

Aleje – tu się dzieje!
Piąty Dźwięk Tygodnia: Koncert AmperA – godz. 19.00
Plac Biegańskiego

18.08   sobota
BiegamBoLubię – godz. 9.30
Bezpłatny trening biegowy dla amatorów z instruktorami 
lekkoatletyki
Miejski Stadion Lekkoatletyczny, ul. Dąbrowskiego 58/64

Seans filmowy: 
= „Co w trawie piszczy” - godz. 11.00 
 /Wakacyjny iluzjonista/
= „303. Bitwa o Anglię” - godz. 13.30
= „Rodziny się nie wybiera” - godz. 15:45
= „Turandot” - godz. 18.00 
 /Met Opera – letnie powtórki/ 
= „303. Bitwa o Anglię” - godz. 20.30
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, 
Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

XXIV Regaty o Puchar Prezydenta Miasta Częstochowy 
Krzysztofa Matyjaszczyka – godz. 11.00 (zapisy od 
8.30)
Organizator: KU AZS Politechniki Częstochowskiej.
Ośrodek Żeglarski Mariny Poraj, na zbiorniku wodnym Poraj-
-Jastrząb, ul. Wojska Polskiego 71, Jastrząb
Więcej s. 9

5. Festiwal Retro Częstochowa – godz. 17.30
Plac Biegańskiego 
Więcej s. 12

78. spotkanie z cyklu „Z Janem Pawłem II ku przyszło-
ści” – godz. 18.00
Muzeum Monet i Medali Jana Pawła II, ul. Jagiellońska 67/71

19.08   niedziela
Seans filmowy: 
= „Co w trawie piszczy” - godz. 11.00 
 /Wakacyjny iluzjonista/
= „303. Bitwa o Anglię” - godz. 14.00
= „Rodziny się nie wybiera” - godz. 16.15
= „Do zobaczenia w zaświatach” - godz. 18.15
= „303. Bitwa o Anglię” - godz. 20.30
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, 
Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

Aleje – tu się dzieje!
Biblioteka zaprasza na spektakl dla dzieci 
AFROBAJANIE – godz. 16.00
Skwer przed IV LO im. H. Sienkiewicza

Aleje – tu się dzieje!
Biblioteka zaprasza na spektakl 
dla dzieci AFROBAJANIE
19 sierpnia – godz. 16.00
Skwer przed IV LO im. H. Sienkiewicza
Afrykańskie opowieści dla młodszych i trochę starszych, 
w których bohaterami są ludzie i zwierzęta, duchy przy-
rody i istoty z pogranicza światów. Poprzez afrykańskie 
opowieści widzowie poznają wybrane kraje i kultury, 
sposób widzenia świata oraz codzienność mieszkających 
tam ludzi. Po spektaklu widzowie będą mieli szansę 
wziąć udział w  warsztatach plastycznych, podczas 
których będą tworzone afrykańskie maski, instrumenty 
muzyczne i afrobiżuteria.

Koncert letni w Altanie: Orkiestra Dęta 
OSP Dubidze-Wiewiec – godz.  17.00
Organizator: Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”
Altana w Parku im. S. Staszica

Koncert „Młodzi Częstochowianie” /FESTIWAL 
MUZYKI ORGANOWEJ I KAMERALNEJ W CZĘSTOCHO-
WIE/ - godz. 17.00 
Kościół Ewangelicko-Augsburski  Wniebowstąpienia Pańskiego, 
ul. Śląska 20 

Pokaz filmu „Teatr malowania Tomka Sętowskiego. 
Zerwany sen” – godz. 17.00
Muzeum Częstochowskie, Ratusz, 
Aleja Najświętszej Maryi Panny 45

Aleje – tu się dzieje!
Podwieczorek z klasyką: Koncert kwartetu smyczkowe-
go: Kinga Kabzińska, Agnieszka Leciak, Ewa Drogosz, 
Ewa Kauf – godz. 18.30
Skwer przed IV LO im. H. Sienkiewicza

20.08   poniedziałek
Witajcie w naszej bajce - zajęcia literacko-plastyczne 
dla dzieci – godz. 9.00
Biblioteka Publiczna im. dr. W. Biegańskiego, Filia nr 7, 
Aleja Pokoju 15/17

Wycieczka do Mstowa – godz. 9.30 – 15.00
Plażowanie i zabawy plastyczne nad Zalewem Tasarki.
Szczegółowe informacje:  34 360 61 09, 
oddim@biblioteka.czest.pl
Organizator: Biblioteka Publiczna im. dr. W. Biegańskiego, 
Oddział dla Dzieci i Młodzieży, Aleja Kościuszki 4

Spotkanie dla rodziców i dzieci z psychodietetykiem 
Joanną Naumowicz – godz.11.00
Klub Rodzica Fundacji  „Cała Wioska”, Aleja Armii Krajowej 66

Seans filmowy: 
„303. Bitwa o Anglię” - godz. 14.00
„Rodziny się nie wybiera” - godz. 16.15
„Do zobaczenia w zaświatach” - godz. 18.15
„303. Bitwa o Anglię” - godz. 20.30
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, 
Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

Kreatywnie i twórczo – godz. 11.00
Zajęcia plastyczne dla dzieci w wieku 5-9 lat.
Obowiązują zapisy: tel. 34 362 35 87, 
filia20@biblioteka.czest.pl
Biblioteka Publiczna im. dr. W. Biegańskiego, Filia nr 20, 
ul. W. Gombrowicza 15

Krecikowe Nutki – zajęcia muzyczne dla dzieci 
godz. 16.30 
Zajęcia odpłatne. Zgłoszenia pod nr. tel. 696 810 315
„KRECIK” Kreatywne Rozwijanie Energii, Ciekawości i Kultury, 
ul. Ludwika Wawrzynowicza 6 

Aleje – tu się dzieje!
Literackie spotkanie z Natalią Fiedorczuk 
godz. 19.00
Odwach obok Ratusza, Aleja Najświętszej Maryi Panny 45a

21.08   wtorek
Witajcie w naszej bajce - zajęcia literacko-plastyczne 
dla dzieci – godz. 9.00
Biblioteka Publiczna im. dr. W. Biegańskiego, Filia nr 7, 
Aleja Pokoju 15/17

Kreatywnie i twórczo – godz. 11.00
Zajęcia plastyczne dla dzieci w wieku 5-9 lat.
Obowiązują zapisy: tel. 34 362 35 87, 
filia20@biblioteka.czest.pl
Biblioteka Publiczna im. dr. W. Biegańskiego, Filia nr 20, 
ul. W. Gombrowicza 15

Aleje – tu się dzieje!
Historyczne spotkanie z Mirosławem Szponarem - 
grafikiem koloryzującym stare zdjęcia
21 sierpnia – godz. 18.00
Odwach obok Ratusza, Aleja Najświętszej Maryi Panny 45 a
Na kolejnym spotkaniu z patriotycznego cyklu przygoto-
wanego przez dra Mariusza Kolmasiaka będziemy gościć 
Mirosława Szponara, fotografa i grafika komputerowego, 
który na przykładzie zdjęć Józefa Piłsudskiego opowie 
o sposobach naprawy i retuszu zdjęć z archiwum 
domowego oraz o podstawach koloryzacji zdjęć czarno-
-białych. Spotkaniu będzie towarzyszyć mini wystawa 
pokolorowanych zdjęć Marszałka Piłsudskiego, w tym 
związanych z Częstochową. 

Aleje – tu się dzieje!
Teatr Nieoczywisty dla dzieci: Spektakl „Jak ptaszki 
studiowały Torę”  i warsztaty dla dzieci.– godz. 18.00
Scena między Ratuszem i Odwachem, Plac Biegańskiego 

23.08   czwartek
Witajcie w naszej bajce:  zajęcia literacko-plastyczne 
dla dzieci.– godz. 9.00
Biblioteka Publiczna im. dr. W. Biegańskiego, Filia nr 7, 
Aleja Pokoju 15/17

Zajęcia dla bobasów, co się uczą wygibasów 
godz. 10.00 
Zajęcia odpłatne. Zgłoszenia pod nr. tel. 696 810 315
„KRECIK” Kreatywne Rozwijanie Energii, Ciekawości i Kultury, 
ul. Ludwika Wawrzynowicza 6 

„Do zobaczenia w zaświatach”
17 i 19-13 sierpnia – godz.18.15
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, 
Aleja Najświętszej Maryi Panny 64
Film zdobywcy pięciu Cezarów 2018, w tym dla 
najlepszego reżysera Alberta Dupontela, ekranizacja 
epickiej powieści Pierre’a Lemaitre’a, który jest również 
współtwórcą scenariusza do filmu. „Do zobaczenia w za-
światach” jest poruszającą historią przyjaźni silniejszej 
niż śmierć. Listopad 1918. Kilka dni przed zawieszeniem 
broni Edward Péricourt, obiecujący artysta i syn milione-
ra, ratuje życie skromnego urzędnika Alberta Maillarda. 
Swój wyczyn przypłaca straszliwym okaleczeniem. Obaj 
mężczyźni wcześniej nie mieli ze sobą nic wspólnego 
poza wojną, jednak bezsensowny rozkaz ataku wydany 
przez porucznika Pradelle’a na zawsze splata ich losy 
w węzeł nieszczęścia. Jako weterani, Edward i Albert 
szybko pojmują, że dla powojennej Francji są tylko 
kłopotem. O wiele cenniejsi okazują się ci, którzy zginęli, 
a nie ludzkie wraki, którym wojna zabrała wszystko. 
I kiedy wydaje się, że obaj mężczyźni są już straceni dla 
świata, a triumfatorem będzie Pradelle, który ma zamiar 
zbić fortunę na zwłokach ofiar wojennych, przyjaciele 
wpadają na pomysł, który pozwoli im odwrócić kartę 
i wyrównać rachunki z ojczyzną.

Zajęcia Dźwiękoczary 
Sensoryczno-plastyczna Strefa Brzdąca (dla dzieci 
w wieku 1-3 lata) – godz. 10.00-10.45 
Sensoryczno-plastyczna Strefa Malucha (dla dzieci 
w wieku 3-5 lat) – godz. 11.30-12.30

Mali Twórcy (zajęcia dla dzieci w wieku 6-8 lat) 
godz. 16.00-17.30
Zajęcia odpłatne, zgłoszenia: tel. 696 810 315.
Pracownia Artystyczna Wielokropka, Aleja Niepodległości 41 a

Uroczystości z okazji obchodów 100-lecia Niepodległości 
Polski i 30-lecia Związku Piłsudczyków RP 
/26. DNI CZĘSTOCHOWY/ 
= Powitanie Gości przez Prezydenta Miasta 
 Częstochowy – Krzysztofa Matyjaszczyka 
 godz. 11.00
= Koncert Zespołu Marynarki Wojennej „FLOTYLLA” 
 godz. 11.30
= Przemarsz Pocztów Sztandarowych ZP RP 
 godz. 12.15
Plac Biegańskiego 
= Uroczysta Msza Święta w intencji Pierwszego 
 Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego, Jego Żołnierzy 
 Legionistów, członków Związku Piłsudczyków RP 
 i ich Rodzin – godz. 13.15 
= Uroczystości, m.in. poświęcenie sztandarów i Apel 
	 Jasnogórski – godz. 15.30-21.30
Klasztor OO. Paulinów, Jasna Góra 

Seans filmowy: 
= „Iniemamocni 2” - godz. 11.00 
 /Wakacyjny iluzjonista/
= „303. Bitwa o Anglię” - godz. 14.00
= „Rodziny się nie wybiera” - godz. 16.15
= „Do zobaczenia w zaświatach” - godz. 18.15
= „303. Bitwa o Anglię” - godz. 20.30
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, 
Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

Kreatywnie i twórczo – godz. 11.00
Zajęcia plastyczne dla dzieci w wieku 5-9 lat.
Obowiązują zapisy: tel. 34 362 35 87, 
filia20@biblioteka.czest.pl
Biblioteka Publiczna im. dr. W. Biegańskiego, Filia nr 20, 
ul. W. Gombrowicza 15

Wakacyjny czwartek w Muzeum:  Ogród kreatywności
godz. 11.00 – 12.30
Zajęcia dla dzieci prowadzone w oparciu o wystawę stałą 
„Sztuka Polska XIX i XX wieku”.
Zapisy i szczegółowe informacje: tel. 504 757 502, 
www.muzeumczestochowa.pl.
Galeria Dobrej Sztuki, Aleja Najświętszej Maryi Panny 47
Koszt warsztatów: 7 zł/osoba. 

W bibliotece nie ma nudy – godz. 12.00 – 14.00
Biblioteka Publiczna im. dr. W. Biegańskiego, Filia nr 2, 
ul. Orlik-Rückemanna 35/37

Zajęcia plastyczne w wakacje dla dzieci i młodzieży
godz. 12.00 – 17.00
Biblioteka Publiczna im. dr. W. Biegańskiego, Filia nr 25, 
ul. Wirażowa 8 A

Plastyczny czwartek dla dzieci – godz. 12.30 – 14.30
Biblioteka Publiczna im. dr. W. Biegańskiego, Filia nr 23, 
ul. Ludowa 58

„Wakacyjny EthnoCamp” - zajęcia z bębnami etnicznymi 
dla dzieci i młodzieży – godz. 17.00
Warsztaty dla grupy wiekowej 8 -16 lat. 
Zapisy pod nr. tel. 887 854 542 
Organizator: EtnoChowa 
Instytut Działań Niepoważnych, ul. Mielczarskiego 3 

Spotkanie członków Senior Tur – godz. 18.00
Urząd Stanu Cywilnego, ul. Focha 19/21 /Sala Błękitna/

Aleje – tu się dzieje!
Michał Walczak Zaprasza:  Koncert Walczak/Lamch/
Parker TRIO– godz. 19.00
Plac Biegańskiego
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24.08   piątek
Seans filmowy: 
= „Iniemamocni 2” - godz. 11.00 
 /Wakacyjny iluzjonista/
= „Loveling” - godz. 14.15
= „303. Bitwa o Anglię” - godz. 16.15
= „Pod ciemnymi gwiazdami” - godz. 18.30
= „Loveling” - godz. 20.30
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

Kreatywnie i twórczo – godz. 11.00
Zajęcia plastyczne dla dzieci w wieku 5-9 lat.
Obowiązują zapisy: tel. 34 362 35 87, 
filia20@biblioteka.czest.pl
Biblioteka Publiczna im. dr. W. Biegańskiego, Filia nr 20, 
ul. W. Gombrowicza 15

Przelewanki-wylewanki – godz. 16.30 – 18.00
Warsztaty plastyczne dla dzieci od lat 6 do 13 z Joanną 
Bochaczek-Trąbską.
Obowiązują zapisy: tel. 34 322 31 04, 
filia10@biblioteka.czest.pl
Biblioteka Publiczna im. dr. W. Biegańskiego, Filia nr 10, 
ul. Michałowskiego 20

Lato na Maxxxa /26. DNI CZĘSTOCHOWY/ - godz. 18.15 
Koncerty: Rudnik, Natalia Szroeder, Urszula 
Plac za pętlą tramwajową w Dzielnicy Północ
Więcej s. 10-11

25.08   sobota
Jurajski Jarmark Staroci  /26. DNI CZĘSTOCHOWY/ 
godz. 7.00 – 15.00 
Organizator: FUK „Jarmark” Eugeniusz Chrzan, tel. 600 071 518
Rynek Wieluński

BiegamBoLubię – godz. 9.30
Bezpłatny trening biegowy dla amatorów z instruktorami 
lekkoatletyki
Miejski Stadion Lekkoatletyczny, ul. Dąbrowskiego 58/64

Terenowa Gra Miejska dla całych rodzin
godz. 10.00 – 15.00
Gra nawiązuje do tematyki odzyskania niepodległości przez 
Polskę. Start i zakończenie w Bibliotece Publicznej.
Biblioteka Publiczna im. dr. W. Biegańskiego, 
Aleja Najświętszej Maryi Panny 22 

Seans filmowy: 
= „Iniemamocni 2” - godz. 11.00 
 /Wakacyjny iluzjonista/
= „Jill i Joy. Tajemniczy nieznajomy” - godz. 14.00 
 /Frajda. Festiwal filmów dla dzieci i młodzieży/ 
= „303. Bitwa o Anglię” - godz. 16.15
= „Pod ciemnymi gwiazdami” - godz. 18.30
= „Loveling” - godz. 20.30
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

Rodzinne warsztaty plastyczne prowadzone w oparciu 
o wystawę „Husaria – broń wschodnia” 
godz. 11.00 – 12.30
Warsztaty plastyczne  polegające na własnoręcznym wyko-
naniu elementów uzbrojenia
Muzeum Częstochowskie, Galeria Dobrej Sztuki, 
Aleja Najświętszej Maryi Panny 47
Koszt: 10 zł/ osoba (opiekunowie wstęp wolny)

Oprowadzenie kuratorskie z Mariuszem Grzybem na 
wystawie „Husaria – broń wschodnia z kolekcji Ryszar-
da Janiaka, Janusza Piotrowicza i Krzysztofa Ledwonia” 
godz. 13.00
Galeria Dobrej Sztuki, Aleja Najświętszej Maryi Panny 47
Bilety: 15 zł (normalny), 7 zł (ulgowy), 35 zł (rodzinny)

Festiwal Kolorów  /26. DNI CZĘSTOCHOWY/ 
godz. 14.00
Koncerty PLANBE, B.R.O.
Park wypoczynkowy Lisiniec
Więcej s. 10-11

Wernisaż Wystawy 10. Międzynarodowego Biennale 
Miniatury  /26. DNI CZĘSTOCHOWY/– godz. 16.00
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1
Więcej s. 18-19

26. DNI CZĘSTOCHOWY
= Okręgowe Dni Działkowca – godz. 16.00
= Występ Dziecięco-Młodzieżowej Rewii „Akcent” 
 godz. 16.00-16.30 
= Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród 
 w konkursach „Najładniejsza działka Rodzinnych 
 Ogrodów Działkowych w Częstochowie 2018” 
 i „Najładniej ukwiecony balkon 2018”, wręczenie  
 nagród jubileuszowych ROD – godz. 16.30  
= Koncert zespołu Apress Band Częstochowa 
 godz. 17.00-18.00 
= Koncert Młodzieżowej Orkiestry Dętej OSP Mykanów 
 godz. 18.00-19.00 
= Wręczenie Nagród Miasta Częstochowy w Dziedzinie 
 Kultury oraz wyróżnienia Mecenas Kultury 
 godz. 20.00
= Koncert Orkiestry Filharmonii Częstochowskiej 
 godz. 20.30-22.00
Amfiteatr przy Promenadzie Niemena

ROGATKI - czarci piknik na Bałtyku - godz. 17.00-21.00 
Organizator: Stowarzyszenie CZ-ART 
Park Lisiniec

ROGATKI - czarci piknik na Bałtyku 
25 sierpnia - godz. 17.00-21.00 
Park Lisiniec
Stowarzyszenie CZ-ART namawia częstochowian, by za-
brali znajomych, rodzinę, kocyk, grilla oraz dobry humor 
i przyszli w sobotę do Parku Lisiniec na czarci piknik! Nie 
zabraknie tam dużych baniek mydlanych, slackline’u, 
a po zmroku pojawią się Czarty. Gwoździem programu 
będą jednak  dwa konkursy: wokalny dla licealistów i stu-
dentów oraz konkurs na najciekawsze danie z grilla/pie-
czonki. By wziąć udział w konkursie wokalnym, wystarczy 
przygotować dwa utwory muzyczne i zgłosić swój udział 
przez internet lub na miejscu. Natomiast, jeśli chodzi 
o konkurs kulinarny, to wystarczy zgłosić swoją ekipę 
(min. 4 osoby), przynieś grilla oraz składniki i zrobić zwy-
cięskie danie. Zespoły zgłoszone przed 22 sierpnia 2018, 
dostaną rezerwację przy stole oraz węgiel drzewny. Pełny 
regulamin konkursów i zapisy na witrynie: czart.org. 

26.08   niedziela
Seans filmowy: 
= „Iniemamocni 2” - godz. 11.00 

 /Wakacyjny iluzjonista/
= „Rysio Raper i tajemnica pierścienia” - godz. 14.00 
 /Frajda. Festiwal filmów dla dzieci i młodzieży/ 
= „303. Bitwa o Anglię” - godz. 16.15
= „Pod ciemnymi gwiazdami” - godz. 18.30
= „Loveling” - godz. 20.30
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

Forbet Włókniarz Częstochowa vs MRGARDEN GKM 
Grudziądz – godz. 16.30
SGP Arena Częstochowa, ul. Olsztyńska 123/127

Koncert „Niepodległa 1918-2018” Orkiestra Kameralna 
Artis /FESTIWAL MUZYKI ORGANOWEJ I KAMERALNEJ 
W CZĘSTOCHOWIE/ - godz. 17.00 
Kościół Ewangelicko-Augsburski  Wniebowstąpienia Pańskiego, 
ul. Śląska 20 

Msza Święta w intencji miasta Częstochowy i jego 
mieszkańców celebrowana przez Ks. Abpa Wacława 
Depo, Metropolitę Częstochowskiego 
/26. DNI CZĘSTOCHOWY/ - godz. 19.00 
Plac przed Szczytem Jasnogórskim 

27.08   poniedziałek
Seans filmowy: 
= „Iniemamocni 2” - godz. 10.00 
 /Wakacyjny iluzjonista/
= „ZOO” - godz. 12.15 
 /Frajda. Festiwal filmów dla dzieci i młodzieży/ 
= „Tito i obcy” - godz. 14.00 
 /Frajda. Festiwal filmów dla dzieci i młodzieży/ 
= „303. Bitwa o Anglię” - godz. 16.15
= „Loveling” - godz. 20.30
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

„Tito i obcy” /Frajda. Festiwal filmów dla dzieci 
i młodzieży/  
27 sierpnia - godz. 14.00
28 sierpnia – godz. 11.00
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, 
Aleja Najświętszej Maryi Panny 64
Po śmierci żony Profesor żyje odizolowany od świata 
w stanie Nevada w pobliżu strefy 51. Pracuje nad ściśle 
tajnym projektem dla amerykańskiego rządu, ale bardzo 
często można go zobaczyć przesiadującego na kanapie 
i wsłuchującego się w głosy wszechświata. Pewnego dnia 
otrzymuje wiadomość z Neapolu; jego umierający brat 
prosi o opiekę nad swoimi dziećmi. Nastoletnia Anita 
i siedmioletni Tito są podekscytowani wizją zamieszkania 
w legendarnym Las Vegas, a tymczasem odnajdą się 
na tajemniczym pustkowiu, o którym mówi się, że jest 
nawiedzane przez kosmitów.  

Krecikowe Nutki – zajęcia muzyczne dla dzieci 
godz. 16.30 
Zajęcia odpłatne. Zgłoszenia pod nr. tel. 696 810 315
„KRECIK” Kreatywne Rozwijanie Energii, Ciekawości i Kultury, 
ul. Ludwika Wawrzynowicza 6 

Aleje – tu się dzieje!
Podróżnicze spotkanie z Bogumiłą Raulin – godz. 18.30
„Siła Marzeń” - opowieść o zdobyciu Korony Ziemi 
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, Aleja Najświętszej Maryi Panny 64
Więcej s. 20-21

28.08   wtorek
Seans filmowy: 
= „Tito i obcy” - godz. 11.00 
 /Frajda. Festiwal filmów dla dzieci i młodzieży/ 
= „Szkoła życia” - godz. 14.00 
 /Frajda. Festiwal filmów dla dzieci i młodzieży/ 
= „303. Bitwa o Anglię” - godz. 16.15
= „Pod ciemnymi gwiazdami” - godz. 18.30
= „Loveling” - godz. 20.30
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, 
Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

„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
Pierwsze zajęcia gratis 
Organizator: EtnoChowa 
Studio Tańca Nindei, ul. Śląska 4 m. 7 

Toastmasters - Klub Publicznego Przemawiania i Przy-
wództwa - godz. 18.00
Głos – narzędzie mówcy
Techniczne Zakłady Naukowe, ul. Jasnogórska 84/90

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

Aleje – tu się dzieje!
Spotkanie fotograficzne - godz. 19.00
Odwach obok Ratusza, Aleja Najświętszej Maryi Panny 45 a

29.08   środa
Seans filmowy: 
= „Szkoła życia”- godz. 11.00 
 /Frajda. Festiwal filmów dla dzieci i młodzieży/ 
= „ZOO” - godz. 14.00 

 /Frajda. Festiwal filmów dla dzieci i młodzieży/ 
= „303. Bitwa o Anglię” - godz. 16.15
= „Pod ciemnymi gwiazdami” - godz. 18.30
= „Loveling” - godz. 20.30
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, 
Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

„Afryka Zachodnia” - warsztaty gry na bębnach etnicz-
nych dla początkujących – godz. 17.00
Pierwsze zajęcia gratis 
Organizator: EtnoChowa 
Instytut Działań Niepoważnych, ul. Mielczarskiego 3 

Aleje – tu się dzieje!
Teatr im. A. Mickiewicza: „Ballady i piosenki” - koncert 
Piotra Machalicy – godz. 20.00
Scena między Ratuszem i Odwachem, Plac Biegańskiego

30.08   czwartek
30-31 sierpnia
Warsztaty antydyskryminacyjne - godz. 10.00 – 14.00
Prowadząca: Marta Frej
Obowiązują wcześniejsze zapisy. Formularz zgłoszeniowy 
na stronie: gaudemater.pl/warsztaty-tworcze-kultura-
-dostepna
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1

Zajęcia Papierowe Szelesty
= Sensoryczno-plastyczna Strefa Brzdąca (dla dzieci  
 w wieku 1-3 lata) – godz. 10.00-10.45 
= Sensoryczno-plastyczna Strefa Malucha (dla dzieci  
 w wieku 3-5 lat) – godz. 11.30-12.30
= Mali Twórcy (zajęcia dla dzieci w wieku 6-8 lat) 
 godz. 16.00-17.30
Zajęcia odpłatne, zgłoszenia: tel. 696 810 315
Pracownia Artystyczna Wielokropka, Aleja Niepodległości 41 a

Seans filmowy: 
= „Niesamowita historia Wielkiej Gruszki” 
 godz. 11.00 /Wakacyjny iluzjonista/
= „Jill i Joy. Tajemniczy nieznajomy” - godz. 12.30 
 /Frajda. Festiwal filmów dla dzieci i młodzieży/ 
= „Rysio Raper i tajemnica pierścienia” - godz. 14.00 
 /Frajda. Festiwal filmów dla dzieci i młodzieży/ 

= „303. Bitwa o Anglię” - godz. 16.15
= „Pod ciemnymi gwiazdami” - godz. 18.30
= „Loveling” - godz. 20.30
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, 
Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

Wakacyjny czwartek w Muzeum: Z kwiatów jestem… 
warsztaty plastyczne dla dzieci w ogrodzie Haliny 
Poświatowskiej– godz. 11.00 – 12.30
Zapisy i szczegółowe informacje: tel. 504 757 502, 
www.muzeumczestochowa.pl.
Dom Poezji, Muzeum Haliny Poświatowskiej, ul. Jasnogórska 23
Koszt warsztatów: 7 zł/osoba. 

Wakacyjne zajęcia plastyczne dla dzieci i młodzieży 
godz. 12.00 – 17.00
Biblioteka Publiczna im. dr. W. Biegańskiego, Filia nr 25, 
ul. Wirażowa 8 A

„Wakacyjny EthnoCamp” - zajęcia 
z bębnami etnicznymi dla dzieci i młodzieży 
godz. 17.00
Warsztaty dla grupy wiekowej 8 -16 lat. 
Zapisy pod nr. tel. 887 854 542 
Organizator: EtnoChowa 
Instytut Działań Niepoważnych, ul. Mielczarskiego 3 

Spotkanie członków Senior Tur – godz. 18.00
Urząd Stanu Cywilnego, ul. Focha 19/21 /Sala Błękitna/

Prezentacja prac Marka Mszycy – godz. 12.00
Muzeum Częstochowskie, Galeria Dobrej Sztuki, 
Aleja  Najświętszej Maryi Panny 47 /Galeria Wejściówka/

Aleje – tu się dzieje!
Muzyczne podróże z Michałem Roratem – godz. 19.00
Plac Biegańskiego

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

31.08   piątek
Seans filmowy: 
= „Niesamowita historia Wielkiej Gruszki” 
 godz. 11.00 /Wakacyjny iluzjonista/
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, 
Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

Wernisaż wystawy haftów „Piękna nasza Polska cała” 
w ramach XIX Dni Europejskiej Kultury Ludowej 
godz. 18.00
Wystawa pokazuje tradycyjne hafty ludowe z różnych stron 
Polski wykonane współcześnie przez artystki zrzeszone 
w Stowarzyszeniu Miłośników Tradycyjnego Rękodzieła Lu-
dowego i Artystycznego Lud–Art przy Muzeum Etnograficz-
nym im. S. Udzieli w Krakowie. Na wystawie prezentowane 
są obrusy, serwety, obrazki oraz elementy strojów, które 
ukazują różnorodność polskich haftów, użytych motywów, 
kolorów i technik zdobniczych. Znajdziemy tu m.in. hafty 
kaszubskie, kujawskie, krakowskie, rzeszowskie, poznań-
skie, wilanowskie czy łemkowskie.
Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie, 
ul. Ogińskiego 13 a

MACHALista przebojów – godz. 19.00
Piosenki i ballady Piotra Machalicy. Koncert specjalny na 
zakończenie kadencji dyrektorskiej Piotra Machalicy.
Teatr im. Adama Mickiewicza, ul. Kilińskiego 15
Bilety: 40 zł (parter normalne), 35 zł (parter ulgowe), 35 zł (balkon 
normalne), 30 zł (balkon ulgowe) 

Koncert Raya Wilsona z okazji  90-lecia powstania 
Wodociągów Częstochowskich – godz. 20.30
Plac Biegańskiego 
Więcej s.9 
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„Loveling”
24 sierpnia – g.14.15 i 20.30, 25-30 sierpnia – g.20.30
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, Aleja Najświętszej Maryi Panny 64
Wzruszająca historia o dojrzewaniu dorosłych ludzi. Irene wraz z mężem i czwórką dzieci mieszka w małym miasteczku 
na obrzeżach Rio de Janeiro. Jej najstarszy syn Fernando jest utalentowanym graczem w piłkę ręczną. Pewnego dnia 
chłopak zostaje zaproszony do profesjonalnej drużyny w Niemczech. Rodzina musi podjąć szybką decyzję o wyjeździe, od 
którego zależy jego dalsza kariera. Zaskoczona obrotem spraw Irene, stara się poradzić sobie z wizją nagłego rozstania 
z synem, pokonać własny niepokój i odkryć w sobie nowe siły, by przyzwyczaić się do życia bez ukochanego dziecka. Film 
podbił serca widzów i krytyków na tegorocznym festiwalu Sundance – mistrzostwach świata kina niezależnego.



WYSTAWY STAŁE I CZASOWE 

BIBLIOTEKA PUBLICZNA 
IM. DR. W. BIEGAŃSKIEGO
Wystawa obrazów Romualda Zjawińskiego
Biblioteka Publiczna, Filia nr 1, Aleja Niepodległości 11

Wystawa Wojciecha Rotarskiego 
Biblioteka Główna, Aleja Najświętszej Maryi Panny 22

STOWARZYSZENIE
SENIOR TUR
do 31 sierpnia 
„SACRUM W DREWNIE Z ELEMENTAMI MALARSKIMI”
- wystawa fotograficzno – plastyczna 
sala Ojca Kordeckiego na Jasnej Górze

do 31 sierpnia 
„Świat w panoramie” - wystawa fotograficzna  
Zbigniewa Dudy
foyer Urzędu Stanu Cywilnego, ul. Focha 19/21

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

Wystawa czasowa:
Z widokiem na Hutę. 90 lat połączenia Rakowa z Częstocho-
wą – wystawa poplenerowa Huty Częstochowa.

GALERIA DOBREJ SZTUKI
Aleja Najświętszej Maryi Panny 47

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

Wystawa czasowa:
Husaria - broń wschodnia
Zbiory z kolekcji Ryszarda Janiaka, Janusza Piotrowicza  
i Krzysztofa Ledwonia.
Wystawa przygotowana w oparciu o zbiory kolekcjo-
nerów prywatnych. Na wystawie pokazano pancerze, 
kolczugi, zbroje lamelkowe, misiurki, łuki, szable z XVII-
-XVIII w., wywodzące się ze wschodniego kręgu kulturo-
wego – z Persji, Indii, Turcji, jak również ich wzajemne 
przenikanie się z uzbrojeniem polskim, co widoczne jest 
zwłaszcza w oporządzeniu husarskim. 

Wystawa czasowa do 29 sierpnia:
Prezentacja prac Mikołaja Sętowskiego

REZERWAT ARCHEOLOGICZNY

Wystawa stała:
Z mroku dziejów. Kultura łużycka – wystawa archeologiczna 
Cmentarzysko kultury łużyckiej in situ.
Wystawa czasowa:
Tajemnice Grodziska Gąszczyk 

DOM POEZJI – MUZEUM HALINY POŚWIATOWSKIEJ

Wystawa stała:
Wystawa poświęcona życiu i twórczości poetki.

MUZEUM GÓRNICTWA RUD ŻELAZA

Wystawa stała:
Wystawa poświęcona historii górnictwa rud żelaza.

KAMIENICA MIESZCZAŃSKA 
MUZEUM ŻYDÓW CZĘSTOCHOWIAN

Wystawa stała:
Żydzi Częstochowianie.

PAWILON WYSTAWOWY W PARKU IM. S. STASZICA

Wystawy czasowe:

Inne Światy Salvador Dali versus Tomasz Sętowski 

Ikona: Obraz – Tchnienie
Wystawa prezentuje prace środowiska ikonograficznego 
„Droga Ikony”, skupiającego kilkudziesięciu twórców 
z wielu części Polski, głównie z Warszawy, Poznania i Czę-
stochowy. Tematem jest ikona – w ponad stu odsłonach 
tematycznych – jako „obraz natchniony”, a więc opisujący 
na sposób plastyczny prawdy chrześcijańskiej wiary. 
Twórczość środowiska „Droga Ikony” charakteryzuje się 
nie tylko zgłębianiem i kreatywnym rozwijaniem tradycji 
tematycznej przedstawień ikonograficznych, ale również 
wiernością technologii warsztatowej właściwej pracy iko-
nopisarskiej. Prezentowane ikony wykonane są w technice 
tempery jajecznej, na drewnianych podobraziach pokry-
tych kredowo-klejowym lewkasem. Również stosowane 
techniki pozłotnicze nawiązują do najstarszych tradycji 
zdobniczych stosowanych od stuleci na ikonach. 

ZAGRODA WŁOŚCIAŃSKA

Wystawa czasowa:
Retroprzedmioty

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)
czynne w okresie letnim (czerwiec - wrzesień): 
wtorek, czwartek: 11.00-17.00
środa, piątek: 11.00-17.30
sobota, niedziela: 11.00-18.00
poniedziałek: nieczynne
Zagrodę Włościańską można zwiedzać po wcześniejszym zgłosze-
niu w Pawilonie Wystawowym

Rezerwat Archeologiczny (ul. Łukasińskiego 20) czynny w okresie 
letnim (czerwiec – wrzesień): 
wtorek, czwartek: 11.00-17.00
środa, piątek: 11.00-17.30 
sobota, niedziela: 11.00-18.00 – wystawa czynna tylko w każdą 
trzecią sobotę i niedzielę miesiąca (18-19 sierpnia.)
poniedziałek: nieczynne

MIEJSKA GALERIA SZTUKI 
Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

do 7 października
Beksiński. Granice realności
fotografia, malarstwo, rysunek
Sala Poplenerowa, Sala Muzeum

do 23 sierpnia
43. Ogólnopolski Plener Malarski Jurajska Jesień 2017 
Malarskie motywy jury w sztuce użytkowej
Sala Śląska

do 23 sierpnia
Aleksandra Szlachta. Wirowanie
malarstwo, animacja
Galeria Promocji Młodych Antresola

od 30 sierpnia
Kultura nie boli
Hejt – cz.1
Polak Polakowi – cz.2
Galeria ZWIASTUN

OŚRODEK PROMOCJI 
KULTURY „GAUDE MATER”
ul. Dąbrowskiego 

do 10 sierpnia
Wystawa miniatur malarskich Lecha Ledeckiego

od 25 sierpnia 
wystawa 10. Międzynarodowego Biennale Miniatury 
/Galeria „Słoneczna”/

do 10 sierpnia 
Wystawa grupy twórczej ATINA 01

od 25 sierpnia 
Miniatury z kolekcji OPK – prace nagradzane na MBM 
w latach 2000 – 2016

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

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

„Narodowy zryw Solidarności w wotach pielgrzymów 
jasnogórskich” - ekspozycja przygotowana z okazji jubile-
uszu 25-lecia powstania NSZZ „Solidarność”.
„Ojczyzno ma – Polskie drogi do wolności” - to mundury, mili-
taria, ordery, odznaczenia, dokumenty, pamiątki żołnierzy pol-
skich 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 powstawało w la-
tach 1929-1938, obrazuje blisko tysiąc lat polskiej historii, 
począwszy od dynastii Piastów. 
„Ave Maria” - cykl obrazów prof. Stanisława Słoniny 
- motywem przewodnim  jest sylwetka Matki Boskiej 
Częstochowskiej.

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 Uniwersytetu 
Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długo-
sza w Częstochowie, Aleja Armii Krajowej 13/15, 
tel. 782 237 375  
Muzeum Produkcji Zapałek,  ul. Ogrodowa 68,  
tel. 34 324 12 10  
Muzeum Historii Kolei, ul. Pułaskiego 100/120,  
dworzec PKP Częstochowa Stradom, tel. 502 128 687 
Miejska Galeria Sztuki,  
Aleja Najświętszej Maryi Panny 64, tel. 34 324 55 81 
Muzeum Monet i Medali JP II, ul. Jagiellońska 67/71, 
tel. 34 365 19 82 
Muzeum Wyobraźni Tomasza Sętowskiego,  
ul. Oławska 2, tel. 34 366 66 28,  505 410 165  
Regionalne Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych 
,,Konduktorownia”, ul. Piłsudskiego 34/36,  
tel.  601 487 237, 501 03 44 11 
Park Miniatur Sakralnych, ul. Złota, tel.  605 870 790     

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

SPORT I REKREACJA
Hala Sportowa Częstochowa, ul. Żużlowa 4,  
tel. 34 368 82 78 
Pływalnia kryta MDK, ul. Łukasińskiego 68,  
tel. +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. Kordeckie-
go 2, tel. +48/34 365 38 88, www.jasnagora.pl  

WAŻNIEJSZE
DANE TELEADRESOWE
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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 ukazu-
ją sześćsetletnią obecnością Zakonu Paulinów na Jasnej Górze.
Epitafium Smoleńskie – poświęcone ofiarom tragedii 
smoleńskiej 10 kwietnia 2010 r.

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

Kolekcja stała 

REGIONALNY OŚRODEK 
KULTURY
ul. Ogińskiego 13 a

do 24 sierpnia
Wystawa obrazów poplenerowych z możliwością zakupu
Galeria ART-FOTO Regionalnego Ośrodka Kultury w Częstochowie

REKREACJA

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU 
I REKREACJI
Park Wypoczynkowy „Lisiniec”
ul. Kordeckiego 99 
Wypożyczalnia sprzętu pływającego czynna jest codziennie w 
godz. 10.00 – 20.00. (ostatnie wypożyczenie do godz. 19.00) 
Od 22 czerwca Ratownicy WOPR pełnią dyżury na plaży 
w Strefie Wypoczynku „Adriatyk” oraz w wypożyczalni 
sprzętu pływającego przy zbiorniku „Bałtyk”, w godzinach 
10.00 - 20.00.

Pływalnia Letnia
ul. Dekabrystów 45

Oferta odpłatnych zajęć dla Seniorów 60+:
Zajęcia „Gimnastyka w wodzie”
wtorki – godz. 12.30 – 13.30,
środy – godz. 12.30 – 13.30,
piątki – godz. 10.45 – 11.45.
Zajęcia prowadzone przez instruktorów w dniach funkcjo-
nowania pływalni
Pływalnia Kryta „Sienkiewicz Częstochowa”, Aleja NMP 56 (wejście 
od ul. Racławickiej), więcej informacji pod nr. tel. 34 393 00 64

„Lato w Mieście 2018” 
Bieżnia Miejskiego Stadionu Lekkoatletycznego przy  
ul. Dąbrowskiego udostępniana jest przez okres całych 
wakacji bezpłatnie:
wtorki i czwartki - godz. 18.00-20.00   
sobota i niedziela - w godz. 18.00-20.00

Lato pod żaglami
Park Wypoczynkowy „Lisiniec”
Szkolenia żeglarskie dzieci i młodzieży
formularz zgłoszeniowy na stronie facebook.com/UKSMORKA
tel. 536 394 200
Poszczególne turnusy:
6-10 sierpnia 9.00 – 13.00 oraz 13.00 – 16.00
13-17 sierpnia  9.00 – 13.00 oraz 13.00 – 16.00
20-24 sierpnia 9.00 – 13.00 oraz 13.00 – 16.00
27-31 sierpnia  9.00 – 13.00 oraz 13.00 – 16.00

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

Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Wydziale 
Zarządzania Politechniki Częstochowskiej
Aleja Armii Krajowej 19 B  
tel.: 34/ 3250 0274, www.zim.pcz.czest.pl

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

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

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

Dom Pomocy Społecznej, ul. Kontkiewicza 2 
tel. (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

WAŻNIEJSZE
DANE TELEADRESOWE
DLA SENIORÓW
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ROBERT JASIAK, DYREKTOR OŚRODKA PROMOCJI KULTURY „GAUDE MATER”

HISTORIA JEDNEJ FOTOGRAFII

  KSIĄŻKA  

„Polska 
odwraca oczy”, 
Justyna Kopińska  

Obok książki Justyny Kopińskiej nie da się 
przejść obojętnie - nieważne czy jesteśmy 
ulicznikami, czytamy kryminały, czy słuchamy 
jazzu. Jest to lektura obowiązkowa, która 
może naprawdę wstrząsnąć. Opisane tam hi-
storie nie powinny mieć miejsca w państwie 
prawa, gdzie tak wiele mówi się o etyce i god-
ności. Dlatego należy głośno mówić o tych 
sytuacjach, by jak najwięcej osób dowiedziało 
się o patologii, dziejącej się tuż obok. Przed-
stawione w tej książce zachowania lekarzy, 
policjantów, pracowników rządowych, to do-
wód, że dla niektórych etyka i empatia to tyl-
ko puste słowa. Wszystkie reportaże zebrane 
w tym tomie przerażają mnie do szpiku kości, 
a zapewniam, że twardy ze mnie gość. Czuję 
obrzydzenie na samą myśl, że to wszystko 
wydarzyło się naprawdę. Dlatego, jeśli zależy 
wam, aby żyć w lepszym państwie, apeluję: 
nie odwracajcie oczu i przeczytajcie książkę 
Justyny Kopińskiej. Wierzę, że razem możemy 
coś zmienić.

  PŁYTA  
 
„Droga”
Hemp Gru 

Trudno wskazać tylko jeden album w sze-
rokim wachlarzu twórczości hip-hopowej. 
Od końca lat 90. XX w. stawałem się coraz 
bardziej świadomym odbiorcą tego nurtu, 
mimo że w moim rodzinnym domu było 
wiele muzyki metalowej, oczywiście za 
sprawą starszego brata. Ja poszedłem 
zupełnie inną drogą – pokochałem rap 
i tak jest do dziś. Pamiętam pierwsze kon-
certy hip-hopowe w Częstochowie, np. 
w nieistniejącym już klubie  Iguana, gdzie 
pierwszy raz słyszałem na żywo Hemp 
Gru. Ich płyta „Droga” ukazała się w 2009 
roku, a tytułowy utwór uważam za jeden  
z najlepszych polskich kawałków hip-
-hopowych. Znam go w całości na pamięć. 
Mocne uliczne uderzenie! „Droga” była 
i nadal jest dla mnie ogromnym  
motywatorem.
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KOBIECY KWESTIONARIUSZ

Magdalena Piekorz
1 września obejmie stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Artystycznych 

Teatru im. Adama Mickiewicza. Jest reżyserem teatralnym i filmowym. To jej film „Pręgi”,
na podstawie scenariusza Wojciecha Kuczoka, otrzymał Złote Lwy na XXIX Festiwalu w Gdyni, 

był też polskim kandydatem do Oscara w 2005 r. Poznajcie bliżej Magdalenę Piekorz.

K- jak kobieta

Emanuje wewnętrzną siłą, chociaż jest 
krucha. Zna swoją wartość, co sprawia, że 
niczego nie musi udowadniać. Nie ściga się  
z mężczyznami, tylko idzie równoległą drogą. 
Jest ciekawa świata, życia i ludzi. Dba  
o innych, ale siebie również pozwala  
rozpieszczać. Czasem zakłada szpilki.  
Jest dumna z tego, że jest kobietą.

O – jak ocena 

Już sama słowo brzmi fatalnie, bo warto-
ściująco. Nie lubię ocen, chociaż w moim 
zawodzie ciągle jestem na nie wystawiana. 
Najważniejsze to umieć zachować dystans, 
czego ciągle się uczę. Ocenianie jest nie-
bezpieczne, bo łatwo przychodzi, a niesie 
z sobą ryzyko błędu. Kiedy byłam młodsza, 
trudne i duże projekty zazwyczaj mnie 
omijały, bo producenci nie wierzyli, że 
będę potrafiła sobie z nimi poradzić. 
Na szczęście czasy się zmieniają i reżyseria 
nie jest już traktowana jak typowo męski 
zawód. Moim zdaniem nigdy zresztą taki 
nie był, bo koncepcja filmu czy spektaklu 
rodzi się w głowie, nie w mięśniach. 
Oczywiście plan filmowy to ciężka, fizyczna 
praca, ale każdy, kto ma prawdziwą pasję, 
potrafi znaleźć siłę, by pokonać własne 
ograniczenia.

B 
– jak bezpieczeństwo

Coś, czego potrzebuję, tak w życiu, jak  
i  w pracy zawodowej. Jeśli jestem wśród ludzi, 
którym mogę zaufać, potrafię się w pełni 
poświęcić, oddać temu, co robię. 
W teatrze czy na planie filmowym staram się 
być podporą dla aktorów i zespołu, 
dać im to poczucie. Ale jeżeli czuję, że ktoś 
mnie oszukuje, jest nielojalny, tracę grunt 
pod nogami. W życiu prywatnym tak samo: 
kiedy zawodzi przyjaciel, ktoś bardzo mi bliski, 
zapadam się w sobie. Kiedy człowiek nie czuje 
się bezpiecznie, dopada go strach, a ten - jak 
pisał Frank Herbert w powieści „Diuna” - zabija 
duszę. Bez duszy człowiek jest martwy, nawet 
jeśli ma silne i zdrowe ciało.  

I 
– jak ideały

Trzeba je mieć, bo dzięki nim do czegoś 
dążymy, a życie nabiera sensu. Niestety, ży-
jemy dzisiaj zbyt szybko, a prywatny interes, 
który często przedkładamy nad prawdziwe 
wartości, sprawia, że zatracamy je lub 
wypaczamy. Wystarczy spojrzeć z pewnej 
perspektywy na takie słowa, jak honor, god-
ność czy miłość. Łatwo się na nie powołać, 
ale trudno oddać ich właściwy sens.  

E 
– jak etos

Ważne, choć częstokroć pomijane słowo. Dla 
mnie w dalszym ciągu obowiązujące. Etos 
zawodowy to pewien zbiór zasad, niepisany 

kodeks honorowy. Zawiera się  w nim po-
ważne (co nie znaczy, że pozbawione nutki 
szaleństwa) podejście do pracy, szacunek dla 
siebie i widzów, nieuleganie modom, zaanga-
żowanie i pasja – bez nich nie da się stworzyć 
niczego wartościowego. Wyznaję zasadę: buty 
i kanapki zostawiamy w garderobie. 

T – jak twórczość 

Coś, co jest mi potrzebne do życia jak tlen. Jest 
moim motorem, paliwem, czymś, co pozwala 
się cieszyć i dzielić radością z innymi. Kiedy 
choroba na trzy długie lata wyłączyła mnie 
z życia zawodowego, to twórczość była dla 
mnie motywacją do walki. Myśl o tym, co zro-
bię, kiedy stanę na nogi, trzymała mnie przy 
życiu i nie dawała podupaść na duchu. Kiedy 
tylko lepiej się czułam, pisałam wiersze, no-
towałam pomysły, snułam plany i nie miałam 
wrażenia, że jestem tak bardzo nieprzydatna. 

A –  jak ambicja

Słowo, które wzbudza we mnie ambiwalentne 
uczucia. Jest potrzebna, bo bez niej trudno 
dotrzeć do celu, ale gdy jest jej za dużo, potrafi 
zgubić i wyprowadzić na manowce. Przyznaję, 
że nieraz padałam jej ofiarą. Za duże oczekiwa-
nia przynosiły rozczarowanie i nie dawały 
satysfakcji z pracy. Ambicja to coś, co trzeba 
trzymać w bezpiecznej odległości. Wiedzieć, 
że się ją ma, ale za bardzo jej nie ulegać.

wysłuchała i spisała Magda Fijołek

Zapis chwili, doświadczenia jedności 
z przyrodą. Spacerując po Sokolich 

Górach, znużony usiadłem pod drzewem 
i zasnąłem. Po przebudzeniu oparłem 

głowę o pień i spojrzałem w górę. 
Zanim pochłonął mnie ten piękny widok, 

podniosłem do góry wiszący na szyi 
aparat i zrobiłem zdjęcie. 

Tylko jedno. 
Z przekonaniem, 

że nie potrzebuje poprawek.

Robert 
Szkiel

Z INNEJ PÓŁKI
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  FILM  

Serial
„Opowieść 
podręcznej”

Wiele godzin spędziłem przed ekranem, 
oglądając filmy. Kocham Almodovara i dłu-
go zastanawiałem się, czy nie zarekomen-
dować czegoś z jego twórczości. Wybrałem 
jednak serial „Opowieść Podręcznej”. To 
historia, która zostaje w głowie na dłużej, 
zapiera dech oraz pozostawia w człowieku 
jakieś poczucie rozbicia i moralnego kaca... 
Serial pokazuje, jak władza może zmienić 
życie w piekło – w tym przypadku piekło 
kobiet. Zmiana konstytucji, zdobycie 
władzy absolutnej  i oparcie nowych zasad 
społecznych na fundamentalnie pojmo-
wanej religii. Twórcy serialu uświadamiają 
nam, jak niewiele trzeba, żeby stracić 
wolność. Wszystko zaczyna się od małych 
ruchów.  
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