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Ponad 125 mln zł zabraknie w budżecie Częstochowy przez negatywne działania większości parlamentarnej i polityki rządu PiS.
Samorząd będzie zmuszony do drastycznego ograniczenia realizacji zadań i inwestycji,
mających na celu zaspokajanie potrzeb naszych mieszkanek i mieszkańców. W podobnej sytuacji będzie większość gmin.
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Żaden z poprzednich rządów nie zabierał dochodów i nie nakładał nowych zadań na taką skalę, jak
teraz – mówi prezydent Krzysztof Matyjaszczyk –
Nigdy nikt nie robił tego w trakcie roku budżetowego, to katastrofa dla finansów miasta, której nikt nie
przewidział, bo nikt nie podejrzewał organów państwa o tak nieracjonalne działania. Trudno nie zgodzić się z tezą, że ktoś chce zamordować samorządy.
Za kwotę 125 milionów złotych można by
np. wymienić 166 km nawierzchni dróg osiedlowych, wybudować 720 nowych mieszkań, 10 basenów przyszkolnych lub 250 km
ścieżek rowerowych. To nie suche liczby, ale
realne skutki ustaw wdrożonych w życie
w 2019 roku. Na kwotę 125 314 474 zł składa się prawie 68 mln zł ubytku w dochodach
i ponad 57 milionowy wzrost wydatków.
Według szacunków miejskich służb finansowych same zmiany w dochodach z podatku
PIT zmniejszą wpływy do budżetu miasta o blisko 63 mln zł rocznie!
Wzrost wydatków to jednak przede wszystkim
galopujące koszty oświaty. W 2014 roku samorząd dopłacał z budżetu miasta na oświatę 50,6
mln zł, a w 2019 r. - dzięki nowym pomysłom
rządu - aż 122,9 mln zł. Subwencja oświatowa
z budżetu centralnego nie wystarcza już od
dawna. To pieniądze, które każdego roku Częstochowa dokłada do subwencji.
Wzrastają ceny prądu (prawie 6 mln zł), fatalne
skutki dla budżetu Częstochowy ma też nowa
ustawa Prawo wodne, która zwiększa wydatki
o 5 mln rocznie z uwagi na opłatę za odprowadzanie wód deszczowych.
Jakie są skutki polityki rządu PiS
dla mieszkanek i mieszkańców?
Takie obciążenie przekłada się na realne przykłady inwestycji, które mimo że zostały przez
nas zaplanowane i przygotowane, w najbliższym czasie ze względu na decyzje rządu,
będą musiały poczekać z realizacją, bo nie
ma obecnie na nie pieniędzy. Mówimy tu np.
o budowie ul. Złotej wraz z odwodnieniem,
ul. Traugutta, ul. Lwowskiej (na odcinku od ul.
www.cgk.czestochowa.pl

Konferencja prasowa w sprawie negatywnych działań większości parlamentarnej i polityki rządu PiS dla budżetu Częstochowy
Dobrzyńskiej do Wyszyńskiego), drogi gminnej od ul. Połanieckiej do węzła DK-1 z A-1, ul.
Żyznej (od Dźbowskiej do ul. Zdrowej), rozbudowie ul. Boya-Żeleńskiego, przebudowie
oświetlenia ulicznego wzdłuż trakcji tramwajowej. Zabraknie na przebudowę chodników
i miejsc parkingowych przy ul. Filomatów,
na budowę połączenia rowerowego ul. Piłsudskiego z ul. Wróblewskiego, na budowę
chodnika i kanalizację teletechniczną przy
rondzie ks. Stanisława Guzika, budowę ul.
Obrońców Westerplatte (od skrzyżowania z ul.
Szajnowicza-Iwanowa do ul. Wrocławskiej).
W najbliższym czasie nie będzie windy w Zespole Szkół Zawodowych Specjalnych przy
ul. Krótkiej, infrastruktury przy boisku przy
ul. Kopalnianej, które użytkuje LKS „Płomień”,
nie powstanie wybieg dla psów, nie będzie
przebudowana sala gimnastyczna w ZSP nr
2 przy ul. Olsztyńskiej, nie rozpoczniemy budowy nowej linii tramwajowej na Parkitkę,
nie będzie kontynuowana rewitalizacja Parku
Lisiniec (bo nie będzie pieniędzy na prace projektowe), nie rozpoczniemy budowy komunalnego bloku przy ul. Syrokomli; nie będzie też
świątecznej iluminacji na Placu Biegańskiego.
Samorząd staje przed pytaniem, czy nadal
będzie nas stać na bezpłatną komunikację dla
dzieci, programy zdrowotne, in vitro, ulgi w podatkach dla przedsiębiorców inwestujących
w Częstochowie, szkolenia dla pracowników
częstochowskich firm, wspieranie klubów
sportowych oraz organizacji pozarządowych
czy innych udogodnień i przedsięwzięć, które
teraz na co dzień służą mieszkankom i mieszkańcom dzięki działaniom samorządowym.
Władze miasta zmuszone są do drastycznych
ograniczeń, zwłaszcza wydatków bieżących.
Istnieje obawa, że nie będą mogły być realizowane nowe inwestycje, samorządu nie będzie

stać na sfinansowanie wkładu własnego, więc
wstrzymane zostaną projekty unijne. Jak istotne dla miejskich inwestycji jest dofinansowanie ze środków europejskich, nie trzeba w Częstochowie zbyt wielu przekonywać. Wystarczy
popatrzeć na powstające drogi czy trwającą
właśnie przebudowę linii tramwajowej.
Jeśli w Warszawie podjęte zostały decyzje
o ulgach w podatkach dla obywateli, to właściwa kwota - która ten dochód by uzupełniła – powinna być przekazana samorządom.
W innym wypadku pokrzywdzone będą
mieszkanki i mieszkańcy, których potrzeby nie
będą mogły być zaspokajane. Do tej pory nie
wiemy, czy i w jaki sposób rząd ma zamiar zrekompensować samorządom utratę dochodów
i wzrost wydatków. Częstochowa szczególnie,
chociażby ze względu na zapowiedzi związane
z województwem częstochowskim, w sposób
niezwykle nieufny i sceptyczny podchodzi do
kolejnych obietnic rządowych.
Zmiany prawne wprowadzane przez rząd niemal z miesiąca na miesiąc, w trakcie trwającego roku budżetowego są ciosem, na który
nie można być przygotowanym, a który jest
tak dotkliwy, że jedynie zdecydowane ruchy
mogą stać się próbą obrony – mówi prezydent.
Sytuacja, którą spowodowały nieracjonalne
decyzje parlamentu i rządu PiS jest bardzo
trudna, a jej rozwiązanie wymaga szybkich
zmian, o czym mówią wyraźnie samorządowcy w całej Polsce. Częstochowa stale monitoruje realizację budżetu. Obecnie, po raz kolejny
w tym roku, wszystkie jednostki organizacyjne
Urzędu Miasta przygotowują plan ograniczenia wydatków. Bieżąca sytuacja samorządowych budżetów, w tym budżetu miasta Częstochowy, staje się coraz trudniejsza i zaczyna
istotnie ograniczać możliwości realizacji zaplanowanych zadań własnych.
WRZESIEŃ 2019
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PYTAMY PREZYDENTA
fot. Łukasz Stacherczak

...O ODNOWĘ
PROMENADY NIEMENA
W każdym mieście są takie miejsca, bez których trudno sobie to miasto wyobrazić. U nas jednym z nich jest na pewno Promenada Czesława Niemena. Ten lubiany deptak łączy pokolenia – w jego obrębie są
przecież i ławki, i place zabaw, i skatepark, trasa rowerowa, a od niedawna także tężnia solankowa, która pojawiła się tam dzięki Budżetowi Obywatelskiemu. Atutem Promenady jest też to, że wiedzie od
linii tramwajowej wprost do Lasku Aniołowskiego. Żaden inny trakt
spacerowy w naszym mieście nie prowadzi chyba do tak atrakcyjnego miejsca aktywnego wypoczynku. Lubimy Promenadę. Świadczą o tym choćby rozmaite, zgłaszane poprzez budżet obywatelski,
pomysły na jej uatrakcyjnienie. Doceniamy je. Są one wyraźnym sygnałem, że jest w Promenadzie potencjał, który warto rozwijać. Najwyższy czas, aby poważnie o tym pomyśleć. I aby wspólnie stworzyć
spójną, przemyślaną wizję przyszłego kształtu Promenady. Miasto
boryka się wprawdzie ze skutkami coraz to nowych obciążeń, jakie
nakłada na nie strona rządowa, ale plany wobec Promenady powinniśmy jednak sobie określić. Także dlatego, że zamysł jej przebudowy
nie obliguje nas do zrobienia wszystkiego ,,za jednym zamachem”.
Będziemy ją mogli przekształcać etapami, w tempie, na jaki pozwolą
aktualne możliwości miejskiej kasy.
Przemiana Promenady Niemena to kolejna część miejskiego programu ,,Kierunek przyjazna Częstochowa”. Zawiera się w nim m.in. poszerzanie możliwości rekreacji i wypoczynku, ale także powiększanie
,,zielonych płuc” osiedli i dzielnic, w postaci skwerów, zieleńców, zadrzewionych zakątków. Przebudowa Promenady służy obu tym celom. Pod adresem www.promenada.czestochowa.pl działa już strona internetowa, poprzez którą można głosować na jedną z dwóch

Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu każdego roku
zaczyna się w połowie września, a jego zwieńczeniem jest Dzień
Bez Samochodu.

koncepcji przebudowy. Poczytamy tam trochę o historii Promenady,
znajdziemy opis i szczegóły obu proponowanych koncepcji oraz elementy wizualizacji. Za pomocą specjalnego formularza możemy też
zgłaszać swoje uwagi, sugestie czy pomysły, których proponowane
warianty nie obejmują. Pomoże to samorządowi określić, w jakim kierunku przebudowa powinna zmierzać, aby jak najlepiej odpowiadać
potrzebom i pragnieniom mieszkanek i mieszkańców. Gorąco zachęcam, aby wziąć udział we współdecydowaniu o przyszłości i docelowym kształcie tego miejsca.
W innym rejonie miasta, w rejonie ul. Boya-Żeleńskiego, nowy teren
rekreacyjno-wypoczynkowy – Promenada Śródmiejska – ma być oddany do użytku już za rok. Będzie miał nieco inny charakter, choćby ze względu na wielkość, usytuowanie czy stopień oddalenia od
ruchliwych arterii. Obie promenady łączy jednak zamysł tworzenia
rekreacyjnych przestrzeni otwartych dla wszystkich. Z tą samą intencją udało nam się tchnąć nowe życie w Park Lisiniec, dzięki budowie
Strefy Wypoczynku ,,Adriatyk”. Jego projektanci przygotowali też
koncepcję odnowy Promenady. Mimo niezbyt sprzyjających obecnie nowym miejskim inwestycjom finansowych okoliczności, misja
samorządu pozostaje niezmienna: chcemy w miarę możliwości pozytywnie zmieniać Częstochowę. Także poprzez nadawanie ulubionym
przez nas zakątkom miasta blasku, na jaki zasługują.
Pozdrawiam serdecznie
Krzysztof Matyjaszczyk
Prezydent Miasta Częstochowy

NOWE ZAPLECZE BASENU PRZY SP 2

Zakończyły się prace remontowe na terenie pływalni przy Szkole Podstawowej nr
2. Polegały one na kompleksowym remoncie zaplecza basenu, które zyskało nowy
kształt o nowoczesnej estetyce i wysokiej
jakości zastosowanych materiałach.
Prace remontowe polegały na rozbiórce starych elementów konstrukcji, wykonaniu nowych wylewek, budowie nowych ścian działowych, osłon przeciwpożarowych i dźwigarów
dachowych, a także malowaniu, montażu instalacji elektrycznej i oświetlenia oraz ułożeniu
płytek. Na miejscu powstała całkiem nowa in04
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stalacja sanitarna i wodna oraz system wentylacji. Basen posiada teraz nowoczesny system
prysznicowy, jest nowe, przeszklone wejście,
a także podest przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Remont objął także wykonanie remontu pomieszczenia biurowe, szatnię
i pomieszczenia małej gastronomii. Prace prowadzono od drugiego półrocza 2018 roku do
maja 2019. Ich koszt to około 1,5 mln zł.
Niezależnie od remontu szkoła prowadziła też
prace w czerwcu i lipcu związane z przebudową maszynowni basenu - remont instalacji
wodnej, (wymiana części pomp), elektrycznej,

elektronicznego systemu dozowania środków oczyszczających wodę basenową, środków antybakteryjnych itp.
Remont zaplecza to kolejny etap modernizacji pływalni przy ulicy Baczyńskiego. W 2015
roku, za kwotę ponad 520 tys. zł w basenie
wyremontowano m.in. nieckę, tzw. plażę,
a także położono nową izolację przeciwwodną, ułożono ceramikę, wymieniono wewnętrzną instalację centralnego ogrzewania
oraz grzejniki. Wcześniej w hali basenowej
i pomieszczeniach biurowych zostały wymienione okna.
www.cgk.czestochowa.pl

Hasło ETZT w roku 2019 to: „Chodź z nami!”. W ten sposób zwracamy
szczególną uwagę na tegoroczny temat dotyczący bezpiecznego ruchu pieszego i rowerowego oraz podkreślamy znaczenie chodzenia
pieszo, jako zbyt często niedocenianej formy transportu. Zachęcając
mieszkanki i mieszkańców do wyboru zrównoważonych środków
transportu, takich jak spacer czy rower, możemy obniżyć emisję CO2,
poprawić jakość powietrza i sprawić, że nasze miasto będzie miejscem, w których lepiej się żyje i pracuje. Aktywne środki transportu,
takie jak chodzenie pieszo i jazda na rowerze, nie powodują szkodliwych emisji i pomagają zadbać o zdrowe serce i cały organizm. Miasta, które promują ruch pieszy i rowerowy zamiast wykorzystywania prywatnych samochodów, uznawane są za bardziej atrakcyjne,
mniej zatłoczone i zapewniają wyższą jakość życia.
Lokalne organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy oraz instytucje
zaangażowane w organizację ETZT zapraszają do wzięcia udziału
w przygotowanych z tej okazji inicjatywach, od 15 do 22 września.
Szczegółowy harmonogram obchodów można znaleźć w naszym
kalendarium.

FINAŁ ODWODNIENIA KIEDRZYNA
W kolejnych częstochowskich dzielnicach
porządkowany jest system gospodarki wód
opadowych i roztopowych. Właśnie zakończyła się budowa odwodnienia Kiedrzyna,
wcześniej inwestycja na Grabówce, a wkrótce rozpoczną się prace obejmujące część
dzielnicy Północ. Miasto zdobyło na realizację tych projektów środki unijne.
Odwodnienie Kiedrzyna to kolejna – po
Grabówce – tego typu duża inwestycja, wpisująca się w programy „Kierunek Przyjazna
Częstochowa” i „Lepsza Komunikacja w Częstochowie”. Brak infrastruktury odwadniającej w tym miejscu nie tylko powodował
lokalne podtopienia, ale też uniemożliwiał
realizację części zadań drogowych. Teraz powinno się to zmienić.
Inwestycja w Kiedrzynie polegała na budowie odwodnienia na odcinku wzdłuż ul. Zakopiańskiej do przepustu pod ul. Sejmową
i od przepustu - do ul. Sucharskiego i ul. Ludowej. Obejmowała m.in. budowę długiego
na ponad 100 m rowu otwartego, budowę
zbiornika chłonno-odparowującego o powww.cgk.czestochowa.pl

wierzchni ok. 1 ha, budowę kolektora deszczowego (rowu otwartego od zbiornika do
ul. Sejmowej) o długości prawie 600 m oraz
kolektora deszczowego (kanału zamkniętego od ul. Sejmowej do ul. Ludowej) wraz
z układem podczyszczania. Ponadto przebudowane zostały: wodociąg wraz z przyłączami, kanalizacja sanitarna oraz istniejące
przyłącza energetyczne. Zbudowane zostały też drogi technologiczne o nawierzchni
z mieszanki kruszywa niezwiązanego. Wokół
zbiornika odwodnieniowego pojawiły się też
nowe drzewa. Koszt sfinalizowanego właśnie zadania to 13,3 mln zł, z czego ponad
11 mln stanowiło dofinansowanie za pośrednictwem Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Wsparcie unijne umożliwi również budowę kolejnego odwodnienia, tym razem w dzielnicy
Północ. Zakres tego zadania, oprócz budowy
sieci kanalizacji deszczowej, ma objąć m.in.:
budowę ul. Lawendowej (w tym oświetlenia,
kanału technologicznego, przebudowę sieci
elektroenergetycznych), budowę ul. Hiacyntowej (w tym kanalizacji deszczowej, budowę

oświetlenia ulicznego, kanału technologicznego) oraz rozbudowę ul. św. Brata Alberta na odcinku od ul. Pileckiego do ul. Makuszyńskiego
(w tym budowę kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego, kanału technologicznego).
W przypadku podpisania umowy z firmą, która
zaproponowała najniższą ofertę, koszt inwestycji wyniósłby 12,6 mln zł.
Początek prac planowany jest jeszcze w tym
roku, a zasadniczy etap prac to rok przyszły.
Zakończenie projektu planowane jest na początek 2021 r. Tu zdobyliśmy dofinansowanie
w wysokości 9,6 mln zł.
Przypomnijmy, że latem ubiegłego roku
zakończyły się prace związane z odwodnieniem Grabówki, obejmujące m.in. budowę
kolektorów kanalizacji deszczowej, budowę
zbiornika retencyjnego, a także budowę drogi prowadzącej m.in. do zbiornika. Wzdłuż
drogi łączącej się z ul. św. Rocha za ul. Krzemienną powstał też chodnik i oświetlenie.
Koszt zadania wraz z realizacją części drogowej (koszt niekwalifikowany) zamknął się
w kwocie 24,5 mln zł, z czego dofinansowanie sięgnęło ponad 13,5 mln zł.
WRZESIEŃ 2019
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SPOŁECZNE

SPORT

ZŁOTA MILA PO RAZ TRZYDZIESTY

NASZE POMYSŁY
NA NASZE MIASTO
W skateparku na Lisińcu, który powstał
w ramach I edycji Budżetu Obywatelskiego, w wakacje coś się dzieje praktycznie
od rana do wieczora. Młodzi szaleją na hulajnogach w bardziej stromej części parku.
Kilkulatki podpatrują ich uważnie, trenując
swoje pierwsze zjazdy na nieco mniejszych
pochylniach.
Grupa rodziców, która towarzyszy maluchom,
rozsiadła się na ławeczkach, tuż przy wybetonowanej niecce. Po ubraniu pociech w kaski
i ochraniacze, czujnie obserwują je z daleka.
Ławki fajne, pasują do całej aranżacji, ale po
trzech godzinach siedzenia przydałyby się jednak takie z oparciem - mówi jedna z mam. No
i koniecznie jakieś oświetlenie - dodaje druga.
Za chwilę zapadnie zmrok, maluchy absolutnie nie zamierzają przerwać zabawy, a jeżdżenie po ciemku byłoby niebezpieczne. Co
jakiś czas dzieciaki podjeżdżają na moment,
by ochłonąć i napić się wody. I tu pojawia się
problem. Cała woda już wypita, a najbliższy
sklep daleko. Hydrant by się tu przydał - mówi
jeden z nastolatków - Można byłoby się ochłodzić w ten upał. I uzupełnić wodę - dorzuca inny.
Kiedy dowiadują się, że każdy z tych pomysłów
można urzeczywistnić w ramach Budżetu
Obywatelskiego, wyciągają smartfony i klikają
na budżetowy profil, żeby być już na bieżąco
i nie przegapić wiosną naboru wniosków, które
06
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można złożyć przez Internet, pomijając osobistą wizytę w Urzędzie Miasta.
W tym roku, w ramach VI edycji Budżetu Obywatelskiego możemy wybierać, na co zagłosujemy z 425 zgłoszonych zadań. W sumie, od
2014 roku mieszkanki i mieszkańcy wybrali do
realizacji 540 zadań za łączną kwotę ponad 37
milionów złotych. Powstały liczne place zabaw,
place rekreacji ruchowej, boiska. W bibliotekach przybyło ciekawych pozycji, polepszyła
i wzbogaciła się miejska infrastruktura. Ale
mieszkanki i mieszkańcy popuszczają też wodze wyobraźni. Odbył się festiwal „Gwiezdnych
Wojen”, w parkach pojawiły się karmniki dla
wiewiórek, mamy domki dla owadów zapylających, nietoperzy, bo podczas każdej edycji
wnioskodawczynie i wnioskodawcy pamiętają
o tym, że w naszym mieście nie żyjemy sami.
Z roku na rok przybywa trawników zamienionych w kwietne łąki. W V edycji na Promenadzie pojawiła się tężnia solankowa.
Na kilkunastu ławkach przy tężni zwykle brakuje miejsca. Seniorki i seniorzy żartują, że mają
namiastkę Ciechocinka. Sporo również rodziców z maluchami, mniejsze śpią w wózkach, te
starsze biegają dookoła. Co chwilę przysiadają
się rolkarze, amatorzy nordic walkingu i rowerzyści, którzy przy tężni planują sobie chwilę
przerwy w treningach. W tym roku realizowany

jest projekt zagospodarowania przestrzennego Promenady, a wkrótce w pobliżu tężni solankowej powstanie również grill park.
Swoje pomysły w ramach Budżetu Obywatelskiego może złożyć każdy, bez względu na
wiek. Najmłodsza pomysłodawczyni, której wizja została zrealizowana, miała 8 lat. W każdej
edycji bardzo aktywni są zawsze seniorzy i seniorki, którzy najczęściej myślą o zazielenieniu
naszego miasta, troszczą się o zwierzęta, mają
również ciekawe pomysły na warsztaty.
Aktualnie przed nami głosowanie (od 6 do 25
września), podczas którego mamy możliwość
wskazania zadań, które chcielibyśmy, żeby zostały zrealizowane w naszym mieście i dzielnicy. Podobnie jak w ubiegłym roku w trasę po
mieście wyruszy Londyńczyk, który zamieni się
w mobilny punkt do głosowania. Oczywiście,
jeśli ktoś przegapi autobus – będzie mógł zagłosować o każdej porze przez Internet wchodząc na stronę www.konsultacje.czestochowa.
pl.
Budżetowy autobus odwiedzi każdą z dzielnic,
w środku można osobiście wypełnić i wrzucić
do urny kartę do głosowania, ale również spotkać się i podyskutować z sąsiadami o tym, co
warto by było zgłosić wiosną w ramach kolejnego Budżetu Obywatelskiego.
Agata Wierny
www.cgk.czestochowa.pl

To będzie ważny jubileusz,
bo już po raz trzydziesty
odbędzie się w naszym mieście
Międzynarodowy Bieg Uliczny
Złota Mila Częstochowy,
nad którym patronat objął
Prezydent Miasta Częstochowy,
Krzysztof Matyjaszczyk.

Choć w oficjalnej nazwie imprezy, zaplanowanej na 13 września, zmagania miłośników biegania mają odbywać się na ulicach Częstochowy, tegoroczne zawody rozegrane zostaną na
Miejskim Stadionie Lekkoatletycznym przy ul.
Dąbrowskiego. Dzięki takiej zmienionej formule
wzbogacimy pule nagród dla zwycięzców zmagań w poszczególnych kategoriach wiekowych.
A biegów dla dzieci będzie aż dwanaście. Oczywiście nie zabraknie dwóch biegów głównych w kategorii kobiet i mężczyzn. One będą miały obsadę
międzynarodową i po cichu liczymy, że padną
dobre wyniki – tłumaczy prezes klubu Budowlani Częstochowa, głównego organizatora Częsthowskiej Mili, Czesław Lamch. Oficjalne otwarcie zawodów nastąpi o godz. 12.00.
Odejście od wersji miejskiej na rzecz stadionowej nie oznacza, że impreza straci swoją renomę.
Złota Mila Częstochowy już na trwałe wpisana
jest w kalendarz najważniejszych wydarzeń
lekkoatletycznych w naszym kraju. Oczywiście,
że chcielibyśmy, aby w naszych zawodach wziął

udział Marcin Lewandowski, który niedawno pobił rekord naszego kraju na jedną milę. Ale nasz
najlepszy biegacz przygotowuje się do mistrzostw
świata i ma zupełnie inny cykl startowy. Myślę jednak, że i bez Lewandowskiego emocji nie zabraknie – zapowiada Lamch.
Kandydatem do wysokiego miejsca w biegu
głównym mężczyzn powinien być 20-letni Oliwier Mutwil. Zawodnik Budowlanych niedawno
wystartował w mistrzostwach Polski seniorów
na dystansie 1500 m i trenerzy wiążą z nim duże
nadzieje na przyszłość.
We wrześniu, obok Złotej Mili Częstochowy, na
obiekcie lekkoatletycznym przy ul. Dąbrowskiego przewidziano jeszcze inne ważne wydarzenie
w królowej sportu – finał Śląskiej Ligi Młodzików.
Imprezę zaplanowano na 30 września. Mamy
duże szanse, żeby wygrać te zmagania. Mamy
uzdolnioną młodzież, z której w następnych latach
powinniśmy mieć pociechę – dodaje nasz rozmówca.
Andrzej Zaguła

CITY CROSS NA TYSIĄC SCHODÓW
To będzie już siódma edycja imprezy łączącej ze sobą zawody biegowe z elementami terenowymi,
kojarzonymi z survivalem. Częstochowski City Cross nie będzie jednak piętrzył przed uczestnikami
tak wielkich problemów, jak coraz popularniejsze biegi katorżników.
Ma być bowiem imprezą szeroko otwartą dla miłośników biegania.
W sobotę, 28 września, kilka przeszkód na trasie, zlokalizowanej w sąsiedztwie Hali Sportowej Częstochowa oraz Stadionu Miejskiego,
trzeba będzie jednak pokonać. Bo to dewiza
zawodów organizowanych w dzielnicy Zawodzie. Przede wszystkim trzeba będzie zaliczyć
w ramach podbiegów 1000 schodów, przeskoczyć przez opony, pokonać przeszkody w postaci
wraków samochodowych, przebiec przez środek
www.cgk.czestochowa.pl

autobusu przegubowego, pokonać 300 metrów
w naszej nowej hali. Na przysłowiowy spacerek
niech nikt nie liczy – przekonuje z uśmiechem
Daniel Woch z klubu sportowego City Cross,
który od lat stoi za zawodami pod tym właśnie
szyldem.
By wziąć udział w częstochowskim City Crossie, trzeba odwiedzić profil imprezy na portalu
społecznościowym Facebook. Tam umieścimy

wszystkie linki, dzięki którym będzie można się
zarejestrować. Z najważniejszych informacji
warto przypomnieć, że do naszego współzawodnictwa mogą stanąć wyłącznie osoby, które
ukończyły 13. rok życia. Mamy też swoje limity.
W zawodach może wziąć udział maksymalnie
300 osób. Nie pobieramy żadnej opłaty startowej, dlatego wszystkim zainteresowanym radzimy się pospieszyć – dodaje Woch.
az
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MIASTO Z PASJĄ

ZAPOWIEDZI

CZAS KOBIET

Forum Kobiet Ziemi Częstochowskiej to wyjątkowe wydarzenie i doskonała
platforma do dyskusji o różnych aspektach kobiecości i wyzwaniach, jakie
stawia przed kobietami współczesność. Jubileuszowa, dziesiąta edycja
imprezy odbędzie się w sobotę, 21 września, w Auli Uniwersytetu im. Jana
Długosza (ul. Waszyngtona 4/6), pod hasłem „Czas Kobiet”.

Od dziecka marzyła o tym, żeby zostać pilotem, najpierw myśliwca, potem szybowca. Konsekwentnie realizowała swój plan.
W Liceum, do którego trafiła (IX L.O. im. C.K. Norwida) wybrała kierunek matematyczno–fizyczny.
Po raz pierwszy wsiadła do szybowca mając 16 lat. W tym roku zdobyła tytuł Mistrza Świata w akrobacji szybowcowej.
W lipcu tego roku w Rumunii, na lotnisku
Deva, odbyły się Mistrzostwa Świata w Akrobacji Szybowcowej. Do udziału w zawodach
zgłosiło się pięćdziesięciu dwóch pilotów
z trzynastu krajów w tym Polski. Nasz kraj
reprezentowało sześciu pilotów. W klasie Advanced częstochowianka Patrycja Pacak.

- właśnie częstochowianka. Co ciekawe zdecydowaną większość Pań, które startują w takich
zawodach to Polki. Aktualnie w Polsce mamy
pięć „latających” kobiet. Więc gdybyśmy się
wszystkie zebrały razem, mogłybyśmy zorganizować Mistrzostwa Polski w akrobacji szybowcowej - żartuje w rozmowie Patrycja Pacak.

Akrobacje szybowcowe są dyscypliną należącą do najtrudniejszych spośród sportów
lotniczych. Polegają na wykonaniu sekwencji figur, które należy zaprezentować zgodnie z wytycznymi dotyczącymi wysokości.
W związku z tym, że szybowiec nie ma silnika, żeby rozpocząć wykonywanie sekwencji
akrobacyjnych musi on zostać wyciągnięty na
odpowiednią wysokość przez samolot. Z tego
samego względu akrobacje wykonywane
przez szybowce należą do najtrudniejszych
- bez silnika szybko traci się prędkość, która jest niezbędna do wykonania wielu figur.
W takich okolicznościach jedynym sposobem
na rozpędzenie się jest wykonanie lotu nurkowego, ponieważ przy opadaniu z dziobem
odchylonym ostro w dół najszybciej nabiera
się prędkości.

Ponieważ tak mało kobiet uprawia tę dyscyplinę sportu, kobiety rywalizują w mistrzostwach z mężczyznami. Dlatego też sukces
Patrycji – zdobycie tytułu Mistrza w akrobacji
szybowcowej – stało się wydarzeniem sportowym na międzynarodową skalę. Zdobywając
ten tytuł nie myślałam wcale z czym on się wiąże. Podczas zawodów dążyłam do tego aby poszczególne programy akrobatyczne wykonać
jak najlepiej. Natomiast nie ukrywam, że wyniki
sprawdziłam dopiero po przejściu wszystkich
programów, po ostatniej konkurencji. I dopiero wtedy zdałam sobie sprawę z tego jak dużo
pacy wykonałam, bo różnice punktowe między
zawodnikami były niewielkie - opowiada Patrycja Pacak.

Akrobacje szybowcowe to jedna z dwóch
dyscyplin szybownictwa - drugą dyscypliną
są przeloty szybowcowe. Do akrobacji szybowcowych zalicza się różne figury akrobatyczne m.in.: beczkę, korkociąg, pętlę, spiralę,
lot nurkowy. Patrycja wspomina, że od kiedy
tylko wsiadła do szybowca, wiedziała, że nie
pociągają jej przeloty, tylko właśnie akrobacja. Prawdopodobnie na jej wybór miał duży
wpływ instruktor, do którego trafiła. Jego pasją również była akrobacja i oddawał jej się
całym sercem. Częstochowianka zdradza, że
pierwszy lot, który wykonywała jako akrobację wyglądał jak rollercoster. Wszystko działo
się prędko i wydawało się, że nad niczym się
nie panuje. Jednak z każdym lotem przekonywała się, że kontrola nad szybowcem, wykonującym poszczególne figury, jest możliwa,
co więcej okazało się, że to coraz bardziej ją
wciąga.

Zawodniczka przyznaje szczerze, ze nigdy
nie zwracała na uwagi, na fakt, że rywalizuje
z mężczyznami. Wśród kolegów z którymi trenuje jest traktowana na równi. Natomiast zdarza się, że kiedy ktoś zgłasza się na kurs szybowcowy i widzi kobietę-instruktora (Patrycja

Poza trenowaniem akrobacji szybowcowej
Patrycja uwielbia grać w szachy, a w wolnym
czasie uczy się języka angielskiego. Pracuje
w branży lotniczej. Jest członkiem komisji badającej wypadki lotnicze.
Magda Fijołek

Ta trudna dyscyplina jest zdominowana przez
mężczyzn. W zawodach w Rumunii w tej
samej klasie co Pacak, były jeszcze cztery kobiety. W zeszłym roku startowała tylko jedna
08
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fot. Sebastian Jacko

CZĘSTOCHOWSKA
MISTRZYNI ŚWIATA

Forum jest jedynym, odbywającym się cyklicznie na terenie ziemi częstochowskiej, spotkaniem kobiet, inspirowanym przez kobiety i poświęconym zagadnieniom
ich dotyczącym. Spotkania mają na celu stworzenie
płaszczyzny do dyskusji oraz wymiany własnych doświadczeń i poglądów, jak również upowszechnienie
wiedzy na temat różnych form aktywności kobiet.
Są niezależną przestrzenią i wolnym forum wymiany
myśli, doświadczeń i rad, jakie mogą przekazać sobie
kobiety. W poprzednich latach każdorazowo w Forum
uczestniczyło bezpośrednio około 400 osób, głównie
kobiet, zarówno z miasta Częstochowy, jak i powiatów:
częstochowskiego, lublinieckiego, myszkowskiego
i kłobuckiego.
W tym roku w ramach Forum odbędą się dwa panele
dyskusyjne („Kreatywność kobiet” i „Dyplomacja ko-

jest też instruktorem latania szybowcem), to
powątpiewa w jej zdolności . Wątpiący kursanci szybko jednak zmieniają zdanie. .

www.cgk.czestochowa.pl

biet”), warsztaty interdyscyplinarne, występ zespołu
Cantares oraz spotkanie z Arturem Barcisiem. Dodatkowo na uczestniczki czekać będą bezpłatne konsultacje
psychologa, neurologa, dermatologa i podologa, stoiska kosmetyczne, pokazy fryzjerskie i makijażu, stoiska
z rękodziełem, bezpłatne konsultacje ze specjalistami
w zakresie poradnictwa zawodowego, pokazy sztuki
haftu artystycznego i warsztaty malowania na szkle
oraz techniki decoupage. Dodatkowo swoją ofertę
edukacyjną przedstawią Uniwersytet im. Jana Długosza
i Politechnika Częstochowska oraz zaprezentowana zostanie akcja „Dziewczyny na politechniki”.
X Forum Kobiet Ziemi Częstochowskiej startuje 21
września o godz. 10.30. Więcej szczegółów na temat imprezy można znaleźć na stronie: www.kobiety.czest.pl.
oprac. af

SOLIDNA DAWKA JAZZU
Festiwal JAZZtochowa na dobre wpisał
się w muzyczny krajobraz miasta. Wielu
częstochowskich melomanów przyzwyczaiło się do miesięcznego rytmu
koncertów w OPK „Gaude Mater” i nie
mogą doczekać się nowego sezonu tej
imprezy. Na szczęście startuje on już
we wrześniu, a niedawno ogłoszono
kto zagra w ramach JAZZtochowy
do końca bieżącego roku.
Tej jesieni JAZZtochowę otworzy szwajcarski
zespół Marc Perrenoud Trio. Marc Perrenoud, oprócz projektu duetowego oraz albumu
solowego, nagrał dotychczas ze swoim trio
cztery płyty. Zespół, określany jako „rewelacja”
przez muzyczny magazyn „BBC London” czy
„Jazzmagazine Paris”, zyskał miano „Best jazz
selling” w Szwajcarii oraz został wyróżniony
przez prestiżowy amerykański magazyn „Downbeat”. Podczas częstochowskiego koncertu,
www.cgk.czestochowa.pl

20 września, grupa pojawi się w składzie: Marc
Perrenoud (fortepian), Marco Muller (kontrabas), Cyril Regamey (perkusja).
Następnie, w październiku, w OPK „Gaude Mater” zagra Dock In Absolute, trio z Luksemburga
i Belgii. Ich muzyka jest błyskotliwa, zmienna,
wymagająca i bogata w zwroty akcji oraz nastroju. Zespół tworzą Jean-Philippe Koch (fortepian), David Kintziger (gitara basowa) oraz

Michel Mootz (perkusja). Z kolei listopadowa
odsłona JAZZtochowy należeć będzie do Marka Napiórkowskiego, jednego z najwybitniejszych i najbardziej aktywnych polskich gitarzystów jazzowych. W grudniu zaś o muzyczną
dawkę energii zadba Jazz Band Ball Orchestra,
czyli specjaliści od jazzu tradycyjnego, którzy
obecni są na polskiej scenie od prawie 60 lat.
Jednym słowem czeka nas wyjątkowo jazzowa
końcówka roku.
oprac. af
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MIEJSKA WYCIECZKA

WOJENNE ŚLADY

KWATERA ARMII KRAJOWEJ
ul. 7 Kamienic 21
Po upadku powstania warszawskiego część mieszkańców stolicy musiała z niej uciekać. Pośród nich były osoby funkcyjne w Armii Krajowej,
w tym generał Leopold „Niedźwiadek” Okulicki. Na przełomie 1944
i 1945 roku przebywał on w Częstochowie. Budynek przy ul. 7 Kamienic 21 stanowił jego tymczasową kryjówkę, z której jako Komendant
nadzorował działania Armii Krajowej oraz wydawał rozkazy. Częstochowa nazywana bywa, przez niektórych nieco na wyrost, ostatnią

stolicą Polskiego Państwa Podziemnego, bowiem stąd wyszedł rozkaz
o rozwiązaniu Armii Krajowej. Okulicki zalecił swym żołnierzom, aby
dalej działali na rzecz niepodległego kraju, lecz w formie dyskretnej,
bez centralnej władzy, pozostawiając mimo wszystko wypracowaną
sieć kontaktów. Wydarzenie to było reakcją na postępującą ofensywę
sowiecką. Okulicki z czasem został pojmany przez Sowietów i wraz
z innymi przywódcami Polskiego Państwa Podziemnego został skazany w ramach tzw. „procesu szesnastu”. Zmarł w 1946 r. w więzieniu.
Nazwiskiem Okulickiego została nazwana jedna z ulic w Częstochowie.
Przejazd rowerem – około 5 minut

GRODZISKO GĄSZCZYK
okolice Sanktuarium św. ojca Pio
Tuż za końcem ulicy Mstowskiej, na wzgórzu za stadniną koni TKKF Pegaz, znajdują się pozostałości pradawnej osady. Jej założyciele świetnie wykorzystali obronne ukształtowanie terenu na wzgórzu w zakolu
Warty i jej mokradeł. Archeolodzy znaleźli tam materiały datowane na
wczesną epokę żelaza oraz wczesne średniowiecze. Stwierdzono trzy

fazy użytkowania warowni – pierwszą łużycką oraz dwie wczesnośredniowieczne. Dostrzeżona przez archeologów konstrukcja z kamieni
wapiennych, wykańczająca wał, jest tożsama z tymi, które w tamtym
okresie powstawały na terenie Czech i Moraw. Chcąc poczuć ducha
dawnych czasów, warto wybrać się tam podczas czerwcowego pikniku archeologiczno-rycerskiego. Dodatkowo kulturę łużycką możemy
bliżej poznać w Rezerwacie Archeologicznym przy ul. Łukasińskiego 20.

Natomiast w XVIII w. Konfederaci Barscy, z Kazimierzem Pułaskim na
czele, podstępem przejęli twierdzę, która stała się ich ostoją. Podczas
natarcia wojsk rosyjskich Jasna Góra znów stawiła opór i pozostała na
pewien czas schronieniem dla wojsk konfederatów. Oryginalne wały
obronne twierdzy zostały rozebrane z rozkazu cara Aleksandra I na początku XIX w., jednak niewątpliwie dziś te odbudowane nadal stanowią
wielką atrakcję turystyczną. Kluczowym elementem ich konstrukcji są
bastiony, czyli narożne umocnienia umożliwiające wprowadzenie tam
chociażby armat i ostrzał pod samymi murami.
Przejazd rowerem – około 30 minut

REDUTA CZĘSTOCHOWA
schron przy ul. Radomskiej, naprzeciw Cmentarza Komunalnego
We wrześniu 1939 roku nasze miasto znajdowało się kilkadziesiąt
kilometrów od zachodniej granicy kraju. Groźba wybuchu wojny
spowodowała mobilizację 7 Dywizji Piechoty, która na linii Krzepice
– Lubliniec oraz w samej Częstochowie miała spowalniać spodziewane natarcie. Zadanie to było realizowane w pierwszych trzech dniach
wojny: pierwszego na zachód od Częstochowy, drugiego w samym
mieście, a trzeciego nasze oddziały wycofały się w okolice Złotego

Potoku. O tych wydarzeniach przypominają m.in. polskie schrony
na terenie miasta połączone w, nieoznakowany w terenie, szlak „Reduta Częstochowa 1939”. Tablica informująca o nim znajduje się przy
ul. Nowowiejskiego, tuż przy budynku Odwachu. Jeden z lepiej zachowanych schronów można z kolei znaleźć przy ul. Radomskiej, przy parkingu cmentarza komunalnego Dodatkowo, wrześniową atmosferę
marszu można poczuć, wybierając się na zielony szlak pieszy 7 Dywizji
Piechoty, prowadzący z Kręciwilka przez Choroń w stronę Złotego Potoku.

Przejazd rowerem – około 40 minut

Juromania, czyli Święto Szlaku Orlich Gniazd, to oryginalny pomysł
na wypromowanie Jury Krakowsko-Częstochowskiej i przedłużenie sezonu turystycznego.
Impreza, która zadebiutowała w zeszłym roku, przenosi uczestników
w średniowieczne klimaty jurajskich zamków i warowni. Pobudza
wszystkie zmysły podczas turniejów
rycerskich, pokazów historycznych,
w regionalnej kuchni czy na licznych
warsztatach i zajęciach edukacyjnych.
Na aktywnych czekają wspinaczki pod
okiem instruktorów, rajdy i wycieczki
z przewodnikiem. W tym roku Juromania zostanie oficjalnie zainaugurowana 20 września, właśnie w Częstochowie.
Na Placu Biegańskiego, od godz. 17.00
do 20.00 odbywać się będzie piknik
10
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historyczny. W jego ramach zobaczymy m.in. pokazy mody, musztry,
tańców i walk rycerskich. Dodatkowo,
na terenie parafii Św. Jakuba, rozbity
zostanie średniowieczny obóz, który
będzie udostępniony do zwiedzania.
W kulminacyjnym momencie imprezy, około godz. 19.00, na ustawionym
specjalnie na potrzeby Juromanii telebimie zostanie zainicjowane odliczanie do symbolicznego startu Święta
Szlaku Orlich Gniazd. Zanim jednak
wyruszymy w dalszą trasę, odwiedzając kolejne przystanki tegorocznej
Juromanii, warto poczekać do zachodu słońca. Po zapadnięciu zmroku
bowiem, na Placu Biegańskiego, swój
pokaz zaprezentuje grupa tańcząca
z ogniem.
Pełen program tegorocznego Święta
Szlaku Orlich Gniazd, można znaleźć
na stronie: juromania.pl
www.cgk.czestochowa.pl

fot. Łukasz Kolewiński

W całej Polsce wszelkie architektoniczne obiekty obronne cieszą się wielkim zainteresowaniem,
zarówno wśród pasjonatów historii i militariów, jak i zwykłych turystów. Od zeszłego roku we wrześniu
obchodzimy święto jurajskich twierdz na Szlaku Orlich Gniazd, czyli Juromanię. Jest to także miesiąc zadumy
nad rocznicą wybuchu II Wojny Światowej. Dlatego też zaraz po wakacjach zapraszam na wycieczkę
tropem budowli obronnych z różnych epok i miejsc w naszym mieście upamiętniających konflikty zbrojne.

TWIERDZA JASNOGÓRSKA
ul. Kordeckiego 2
Fundacja klasztoru miała miejsce w 1382 roku. Z czasem nabierał on
znaczenia i stał się również twierdzą obronną. Wszystkim znane jest
hasło „Potop Szwedzki”, nawiązujące do najazdu Szwedów na nasze ziemie w XVII w. W jego trakcie, po ponad miesięcznym oblężeniu, załodze broniącej klasztor i dowodzonej przez Ojca Augustyna
Kordeckiego, udało się odeprzeć atak. Tę bitwę upamiętnił Henryk
Sienkiewicz w swojej prozie i Jerzy Hoffman w jej filmowej adaptacji.

Daniel Zalejski

KULTURALNA PODRÓŻ
Peron Częstochowa to impreza, która już po
raz szósty zaprasza mieszkańców na eskapadę po kulturalnych rewirach miasta. Tym
razem dominować będą sztuki wizualne,
ale nie zabraknie też muzycznego akcentu.
16 września, o godz. 16.00 impreza rozpocznie się od artystycznej gry miejskiej, która
wystartuje na Dworcu PKP, od strony alei Wolności. Z kolei 17 września czeka nas otwarcie
wystawy „Naczynia połączone & appendiksy”.
Wezmą w niej udział: Władysław Bebel, Zbigniew Bebel, Dariusz Bebel, Beata Bebel – Karankiewicz, Włodzimierz Karankiewicz, Sonia
Wojtysek, Tomasz Wojtysek, Pola Wojtysek,
Nel Wojtysek, Kacper Karankiewicz, Izabella Sowier-Kasprzyk, Kaja Kasprzyk, Jolanta
www.cgk.czestochowa.pl

Wiśniewska, Diana Wiśniewska, Katarzyna
Głębocka, Maria Głębocka, Barbara Głębocka, Anna Głębocka, Anita Grobelak, Imanuela Sak, Natalia Grobelak, Ewelina Grobelak,
Magdalena Kmiecik, Leon Królica, Maria Królica, Elżbieta Ledecka, Lech Ledecki, Piotr
Ledecki, Maciej Ledecki, Dariusz Słota, Paweł
Słota, Irena Sznober, Julia Sznober, Wiktoria
Morawska, Apolonia Morawska, Jolanta Winiszewska, Marian Panek, Julia Panek, Amelia
Ciesielska, Bożena Mamis-Chaber, Ryszard
Mamis, Anna Chaber, Zdzisław Pić, Maria
Leszczyńska i Altea Leszczyńska. Wernisaż
o godz. 17.00 w Galerii 113 Instytutu Sztuk
Pięknych Uniwersytetu Humanistyczno –
Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie (ul. Dąbrowskiego 14).

W środę, 18 września, w Zespole Szkół Ekonomicznych (ul. Augustyna 28/30), o godz. 13.00
ogłoszone zostaną wyniki IV konkursu na „Grę
z Częstochową w tle”. Natomiast w czwartek,
o godz. 17.00, trzy artystki: Anita Grobelak, Małgorzata Kania i Alicja Kocurek otworzą w Galerii
Waszyngtona (ul. Waszyngtona 4/8) swoją wystawę„Opowieści zilustrowane”. Finał 6. Peronu
Częstochowa to piątkowe spotkanie w Scenie
TFP (al. NMP 2). Najpierw, o godz. 19.00, ogłoszone zostaną tam wyniki VI ogólnopolskiego
konkursu fotograficznego „Zobacz Częstochowę” i otwarta zostanie wystawa pokonkursowa. Trzy godzinki później rozpocznie się wyjątkowa impreza muzyczna pod hasłem„The time
machine”.
oprac. af
WRZESIEŃ 2019
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SPACER Z JULKIEM

TU STAŁY KAMIENICE,
CZYLI O WOJENNYCH ZNISZCZENIACH

Druga wojna światowa spowodowała śmierć
kilkudziesięciu tysięcy mieszkańców Częstochowy. Oprócz strat ludzkich, które były najtragiczniejsze, z krajobrazu miasta zniknęło
blisko 100 budynków - głównie mieszkalnych.
Wkroczenie w dniu 17 stycznia 1945 r. wojsk
Armii Czerwonej do Częstochowy zakończyło
trwającą 1964 dni okupację niemiecką miasta.
Dwa miesiące później prezydent Częstochowy – Tadeusz Jan Wolański przesłał do urzędu
wojewódzkiego w Kielcach pismo wstępnie
oceniające straty wojenne w mieście. Szkody
te dotyczyły budynków prywatnych, publicznych i przemysłowych gminy miejskiej Częstochowa. Do największych strat w nieruchomościach doszło wskutek agresji niemieckiej we
wrześniu 1939 r., a później podczas zajmowania miasta przez Armię Czerwoną w styczniu
1945 r.
W wyniku bombardowań lotnictwa niemieckiego, 1 i 2 września 1939 r. zniszczeniu uległo
35 budynków prywatnych (28 z nich zostało
spalonych). Jedna z pierwszych zrzuconych
bomb trafiła 1 września w willę przy ulicy Kościuszki 22. Budynek należał do Szymona Pohorillego, adwokata, członka Rady Miejskiej
i szanowanego działacza społecznego. Sytuację tę opisuje Stanisław Rybicki - który jako
kapitan rezerwy artylerii znalazł się na ulicy
Kościuszki kilka chwil po wybuchu - w swoich
wspomnieniach „Pod znakiem lwa i kruka”:

Kamienica przy III Alei 64, 1939 r.
12
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...zatrzymaliśmy się przed lokalem Towarzystwa Przyjaźni Polsko – Francuskiej przy Kościuszki 7, w którym znajdowało się obecnie
miejsce postoju dowództwa pułku artylerii
lekkiej, przyglądałem się śladom bomby niemieckiej, która w pobliskim domu zerwała
cały narożnik. Obnażone wnętrze zdewastowanych pokoi, stos gruzów i gromadzące się
grupy ciekawskich. Pierwsze zniszczenia wojenne.
Z wrześniowych strat w substancji mieszkaniowej należy jeszcze wymienić kamienicę z XIX
w., przy III Alei 64. W początkach XX wieku należała ona do Adolfa Gelbarda, stomatologa,
działacza społecznego. W końcu lat 30., znajdowała się tam redakcja tygodnika „Niedziela”
oraz siedziba Akcji Katolickiej, a zamieszkiwał
w niej m. in. ks. Józef Sobczyński, dyrektor tejże
Akcji. Po wojnie miejsce, gdzie stała kamienica
i tereny okoliczne zajmowało Miejskie Przedsiębiorstwo Wystaw i Targów. Pociski zrzucone
z samolotów dokonały zniszczenia w innych
punktach miasta, m. in. wybuchły pożary na terenie fabryki włókienniczej „Częstochowianka”.
Już po zajęciu miasta, 4 września 1939 r. (w tzw.
Krwawy Poniedziałek) żołnierze Wehrmachtu
dokonywali rozstrzeliwań cywilnych mieszkańców (zginęło ponad 700 osób), podpalali
też budynki. Doszczętnie spłonęła wówczas
kamienica przy ulicy Garncarskiej, w pobliżu
żydowskiej Szkoły Rzemiosł. W końcu grudnia
tegoż roku, spłonęła Nowa Synagoga. Pożar
został wywołany w wyniku prowokacji niemieckiej. W 1943 r. wysadzono Starą Synagogę
na rogu ulic Nadrzecznej i Mirowskiej.
20 lipca 1943 r., podczas likwidacji tzw. małego getta, saperzy niemieccy zniszczyli szereg
domów; były to budynki w okolicach Starego
Rynku, przy ul. Garncarskiej i ul. Nadrzecznej.
Poważnych strat doznało miasto i jego mieszkańcy w toku walk, do których doszło 16 i 17
stycznia 1945 r. Podczas wypierania Niemców
z Częstochowy przez oddziały 54 Brygady
Pancernej Armii Czerwonej całkowitemu zniszczeniu uległo 31 nieruchomości; 13 z nich spłonęło, a 18 zostało zburzonych (głównie przy ulicach: św. Barbary, Gnaszyńskiej, Zaciszańskiej
i w Alejach).

W głębi kamienica (z wieżyczką) przy II Alei 39, 1927 r.

www.cgk.czestochowa.pl

Ruiny kamienicy
na rogu III Alei 46
i ul. J.H. Dąbrowskiego, 1945 r.
jeszcze kilka lat po zakońW następnym dniu po zaczonej wojnie. W miejscu
jęciu miasta przez Rosjan
tych dwóch sąsiadują– 18 stycznia 1945 r. doszło
cych ze sobą kamienic
do podpalenia dwóch kawzniesiono w latach 50.
mienic w Alejach; były to
zwykły blok mieszkalny.
budynki o numerach 41
i 46. W pierwszym z nich
Wspomniana wcześniej
w ostatnich miesiącach
kamienica przy III Alei 46
okupacji znajdowała się
(stojąca na rogu Alei i uliekspozytura komendatucy J. H. Dąbrowskiego)
ry policji bezpieczeństwa
była własnością Dawida
i służby bezpieczeństwa
Oderfelda, miejscowego
w dystrykcie radomskim;
adwokata i jego zięcia
podobnie jak w budynKamienica (z wieżyczką) przy II Alei 39
Adama Wolberga, kapiku przy ul. Kilińskiego 10
ok. 1910 r.
tana, lekarza 27 Pułku
przesłuchiwano tu więźPiechoty. Oderfeld zmarł
niów, przechowywano
w roku 1940 r. a Wolberg
akta dochodzeń przeprowadzonych przez gestapo. Przypuszczalnie do- w kwietniu 1941 r. został zmuszony zarządzekumenty te były powodem, że budynek został niem niemieckim do zamieszkania w getcie
podpalony; uczynili to ludzie którzy obawiali (zginął tam w 1943 r.). W budynku, który zajęli
się, by znajdujące się tam materiały nie obcią- okupanci umieszczono niemiecką komendażyły ich. Część dokumentacji jednak ocalała turę miasta oraz kasyno wojskowe. Wypalone
i została wykorzystana przez historyka okresu w 1945 r. mury tego obiektu straszyły częstookupacji, prawnika Jana Pietrzykowskiego. chowian przez kilka lat. Pozostałości budynku
Podpalenie domu pod numerem 41 (o wyjąt- rozebrano dopiero pod koniec lat 40., natokowo pięknej architekturze) spowodowało, że miast w roku 1963 uruchomiono w tym miejspłonęła również sąsiednia kamienica (nr 39) scu, w nowo wzniesionym gmachu, restaurację
należąca do Marii i Tadeusza Chętkowskich. „Astoria”.
Juliusz Sętowski
Mury spalonej kamienicy przy II Alei 41 stały
WRZESIEŃ 2019
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WYSTAWY

Z DZIEJÓW RAKOWA

„.. kawałek burzy/ kawałek liścia/
kawałek wody/ pędzelkiem wyleniałym/ jak mysi ogonek/ dotyka
się delikatnie/ kamyków świata..”
- Zbigniew Herbert tak właśnie
postrzegał Nikifora, którym przez
wiele lat był szczerze zafascynowany. Nie on jeden. Kapiści, Ella
i Andrzej Banachowie, Marian
Włosiński. Wielu podziwiało jego
prostotę i jasność widzenia. Dziś
jest uważany za jednego
z najwybitniejszych malarzy sztuki naiwnej. Nikifor pojawia się tu
nieprzypadkowo. Stefan Burdzyński, którego prace zobaczymy już
1 września w Muzeum Częstochowskim w budynku Zagrody
Włościańskiej, nazywany jest bowiem częstochowskim Nikiforem.

MIASTO,
MIASTECZKO...
JAK ZE SNU

29 września, w Muzeum Częstochowskim otwarta zostanie wystawa
„Raków – z dziejów dzielnicy Częstochowy”. Impulsem do jej powstania była obchodzona
w roku ubiegłym 90. rocznica przyłączenia Rakowa do Częstochowy.
Obszar obecnej dzielnicy Raków to dawne
Pustkowie Raków i las o tej samej nazwie
nad Wartą. Pod koniec XVIII w. w osadzie
mieszkało 55 osób (w 9 domach). Późniejszy swój rozwój zawdzięczała wybudowanej
w latach 1895–1900 Hucie „Częstochowa”.
W rejonie dzisiejszych ulic Okrzei, Limanowskiego i Łukasińskiego powstała kolonia
fabryczna, składająca się z domu dyrektora,
budynków majstrowskich oraz robotniczych; zbudowano też budynek zwany Pałacykiem Hantkego.
Pod względem administracyjnym Raków
przez długi czas był wsią należącą do gminy Huta Stara. Kolonia fabryczna posiadała
ulice, a od roku 1904 elektryczność. Pomoc
medyczną zapewniał szpital i ambulatorium Huty „Częstochowa”, działała ochronka (przedszkole) i szkoła przyfabryczna.
W osadzie prowadzona była działalność
kulturalna (funkcjonował amatorski zespół
teatralny, biblioteka, prowadzono odczyty),
także sportowa (powstało Rakowskie Towarzystwo Cyklistów, a w 1921 r. klub piłkarski
Racovia – obecnie Raków Częstochowa).
W 1910 r. wyodrębniona została parafia Raków, w dwa lata później utworzono cmentarz.
14
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Raków, osada fabryczna i zarazem ważny ośrodek przemysłowy, już od początku XX w. miał
duży wpływ na życie gospodarcze i polityczne
Częstochowy. Niewielka odległość dzieląca te
dwie miejscowości wskazywała na to, że wcześniej czy później dojdzie do ich połączenia.
13 III 1928 r. Rada Ministrów Rzeczpospolitej
Polskiej podjęła uchwałę o zmianie granic
Częstochowy; do miasta postanowiono przyłączyć osadę fabryczną Raków i wieś (liczącą
5904 mieszkańców) a także Dąbie oraz grunty majątku Błeszno. Proces przyłączania trwał
jeszcze kilka lat. Ostatecznie Raków i Błeszno
znalazły się w granicach Częstochowy w roku
1930 r. Po dokonanych przyłączeniach Raków
wraz z Dąbiem utworzyły dzielnicę nr XI. Po
Śródmieściu była to najludniejsza dzielnica
Częstochowy. W latach 30. w dzielnicy działały:
Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”, Liga Morska i Kolonialna, koło Ligi Obrony Powietrznej
i Przeciwgazowej, koło PCK, Organizacja Młodzieżowa Towarzystwa Uniwersytetu Robotniczego oraz drużyny harcerskie. W roku 1933
oddano wiernym kościół św. Józefa. Po roku
1945, wraz z rozbudową Huty powstały osiedla
Raków I, Raków II i Raków III, wytyczono aleję
Pokoju, którą od roku 1958 kursują tramwaje
(do 1971 r. tramwaj jeździł także ul. Łukasińskiego), łącząc Raków ze Śródmieściem, Tysiącle-

ciem i Północą. W 1958 r. utworzono Spółdzielnię Mieszkaniową „Hutnik”. Od 1955 r. działało
kino„Hutnik”, a od 1967 r. kino „Relax”. W latach
70. powstała trasa szybkiego ruchu z charakterystyczną estakadą na początku al. Pokoju.
Od roku 2001 funkcjonuje Centrum Handlowe „Jagiellończycy”. Pięć lat później przy al.
Pokoju odsłonięto Pomnik Orląt Lwowskich
(wg projektu Szymona Wypycha). W dzielnicy (w Pałacyku Hantkego) działa Miejski Dom
Kultury (dawny Zakładowy Dom Kultury Huty
„Częstochowa”, później Młodzieżowy Dom Kultury) – z salą widowiskową i pływalnią. W sąsiedztwie stacji kolejowej i wiaduktu przy alei
Pokoju znajduje się rezerwat archeologiczny –
placówka Muzeum Częstochowskiego; mieści
się tu zakonserwowane cmentarzysko z okresu
kultury łużyckiej, z wczesnej epoki żelaza.
Na wystawie „Raków – z dziejów dzielnicy Częstochowy” zostanie pokazany szereg materiałów historycznych związanych z Rakowem.
Pochodzą one ze zbiorów Muzeum Częstochowskiego, Archiwum Państwowego w Częstochowie, Miejskiego Domu Kultury, Biblioteki
Publicznej (filia na Rakowie). Szereg cennych
historycznych przedmiotów użyczyli redakcja
„Głosu Hutnika” oraz prywatni kolekcjonerzy.
Juliusz Sętowski
www.cgk.czestochowa.pl

Stanisław Burdzyński, bez tytułu

Stanisław Burdzyński, Panorama Częstochowy

Stefan Burdzyński z wykształcenia jest technikiem samochodowym. Malować zaczął
dziesięć lat temu. Początki były przypadkowe. Zamarzył, aby powiesić na ścianie obraz przedstawiający ojcowską kuźnię. Zlecił
więc jego namalowanie. Pierwszy obraz nie
przypadł mu do gustu, drugi również go
rozczarował. Wtedy zrozumiał, że prawdziwa
kuźnia, miejsce pracy jego ojca, przestrzeń,
która kojarzy mu się z dzieciństwem, jest
tylko w jego wyobraźni i tylko on potrafi tę
fantazję przenieść na płótno. Tak rozpoczął
swoją drogę artystyczną. I pozostał przy pokazywaniu najważniejszych dla siebie miejsc
i związanych z nimi emocji. Tematem prac są
więc najczęściej: dom rodzinny, znane okolice, Częstochowa - miasto, w którym żyje od
ponad czterdziestu lat. Z uwagą kreśli wstęgi
dróg, wznosi budynki, stawia płoty, kładzie
dachówki i montuje okiennice.

i pól, lasy, małe miasteczka i wsie. Czasem
zamieniają się one w miejsca całkiem fantastyczne, wyśnione i wytęsknione, ale zawsze

To widoki zarówno typowo miejskie – ulice,
chodniki, kamienice, ale także połacie łąk
www.cgk.czestochowa.pl

Stanisław Burdzyński, Panorama Częstochowy
autentyczne,„czyste”i niezafałszowane w swojej prostocie. Uproszczona kompozycja
i perspektywa „od dołu”, używana często przy
okazji pisania ikon, zbliżenie się do „ludowości” to cechy charakterystyczne tej twórczo-

ści. Artysta maluje zgodnie z tym, co czuje,
opowiada swoją własną historię za pomocą
obrazów. Zaczyna od projektu ołówkiem
na papierze, dopiero później przenosi go na
płótno. Daje to efekt podobny do połączenia
rysunku technicznego z farbami olejnymi.
Pracuje z ogromną dbałością o szczegóły, które mają dla niego duże znaczenie ze względu
na osobiste, intymne historie, które często się
z nimi wiążą.
Twórczość Burdzyńskiego to album wspomnień, który wypełnia obrazami zamiast fotografiami. Album jedyny w swoim rodzaju,
bo niemożliwy do podrobienia. Żadnego obrazu nie można powtórzyć, żadna chwila nie
wydarzy się drugi raz. Dlatego artysta z tak
wielkim pietyzmem uwiecznia wydarzenia,
ale także emocje i wspomnienia. Czasem najprostszy język i forma mogą być najlepszym
otwarciem dialogu z widzem. Wystawa potrwa od 1 września do 21 czerwca 2020 roku.
Sylwia Góra
WRZESIEŃ 2019
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EVVIVA L’ARTE
Twórczość artystów nieustannie poszukujących indywidualnego języka jest dla
miłośników sztuki prawdziwą okazją, aby
przyjrzeć się nie tylko zmieniającym się
tematom, formom i technikom, ale też na
własne oczy przekonać się, jak sztuka zwłaszcza ta współczesna - daje możliwość
wielu interpretacji i jak otwiera furtkę do
twórczego dialogu. Taką okazją będzie też
wystawa Bogusława Lustyka „Rytm życia”,
której wernisaż odbędzie się już 12 września
w Miejskiej Galerii Sztuki.

GESTY, PRZEMIESZCZENIA,

ODKSZTAŁCENIA

Bogusław Lustyk to twórca, który życie artystyczne dzieli pomiędzy dwa kraje – Polskę
i Stany Zjednoczone, gdzie od 1994 roku mieszka i pracuje. Studiował na Akademii Sztuk
Pięknych w Warszawie w pracowni plakatu
u Józefa Mroszczaka i malarstwo u Jerzego
Tchórzewskiego. Po studiach zajmował się
przede wszystkim grafiką użytkową, wykonując
m.in. ilustracje, grafiki książkowe oraz projektując plakaty. Szersza publiczność usłyszała o nim
już w 1998 roku, kiedy został oficjalnym artystą
Kentucky Derby. Dziś zajmuje się malarstwem,
grafiką, formami przestrzennymi i rzeźbą ceramiczną. Bardzo często zmienia też techniki
malarskie, wybierając zarówno pastele, akryle, jak i tworząc kolaże. Można jednak znaleźć
wspólny wyróżnik w tak szerokiej tematyce, jaka
interesuje Lustyka – jest nią ruch. Zarówno ten
konkretny, realny, jak i nieco bardziej abstrakcyjny. Kontrasty, cieniowanie, gęstość faktury –
wszystko to tworzy na jego pracach ekspresję.
Konie, taniec, sport, muzyka – w teorii bardzo
odległe od siebie tematy. Łączy je jednak pewien rodzaj wibracji, ruchu. Malarski świat Lustyka to często świat zawirowań, napięć, agresji,
ale także destrukcji, zwłaszcza w wynalezionej
przez niego technologii crush artu, czy jak ją
nazywa sam artysta - „kreacji przez destrukcję”.
Doskonale czuje i pokazuje zarówno napięcie,
jak i wyzwolenie - przyjemność, jaką daje taniec czy wyścigi. Oddaje je na swoich pracach
w taki sposób, że wydają się bliskie stanom
transowym.
16
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Lustyk od lat współpracuje z Teatrem Wielkim
Operą Narodową w Warszawie, ale także z Narodowym Muzeum Tańca w Saratoga Springs
w USA oraz z Muzeum Mazowieckim w Płocku.
W 2012 roku zrealizował w Londynie projekt
uliczny „Malowana Kronika Olimpiady”, za który
został uhonorowany przez PKOL złotym medalem oraz Srebrnym Wawrzynem Olimpijskim.
Kolejne lata poświęcił na przygotowanie 150

JEDNYM OKIEM DARIUSZ DĄBROWSKI

grafik o tematyce powstańczej dla uczczenia
Powstania Warszawskiego, które pojawiły się
w instalacji „Dziś idę walczyć, Mamo” oraz „Powstańcze szańce” w 2014 i 2015 roku na Krakowskim Przedmieściu. Instalacja w postaci barykad znalazła swoją kontynuację w kolejnych
latach. Oprócz upamiętniania Powstania Warszawskiego, od kilku lat Lustyk koncentruje się
też na cyklu instalacji Exodus („Aleppo”, „Doktor
Korczak - Ostatnia Droga”, „Katyń”, „Gehenna”,
„Eroica”), które tworzy przy pomocy autorskiej techniki crush art. Polega ona głównie na
pewnego rodzaju kombinacjach artystycznych
z wykorzystaniem kartonu i blachy aluminiowej. Artysta bada możliwości tych materiałów
w obrębie sił zniszczenia, uszkodzenia, odkształcenia.
Częstochowska wystawa podzielona będzie
na dwie części. Pierwsza z nich znajdzie się
w Sali Śląskiej oraz Antresoli na parterze i będzie trwała do 10 listopada, druga – w Sali
Gobelinowej – do 6 października. Na dole znajdą się cykle: „Konie” „Taniec” oraz „Malowanie
muzyki”, zaś w części Gobelinowej zobaczymy
prace poświęcone Powstaniu Warszawskiemu.
Ta część wystawy koncentruje się na opowieściach zarówno indywidualnych, pojedynczych
historii, jak i ludzkiego losu w ogóle. W pozornie
destrukcyjnej formie kryje się bowiem gest kreacji. A zwiedzający wystawę będą mieli okazję
stać się jego częścią.
Sylwia Góra
www.cgk.czestochowa.pl

www.cgk.czestochowa.pl
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Zdjęcia: Piotr Dłubak

TEATR / LITERATURA

CO WIDAĆ W TEATRZE?
31 sierpnia Teatr im. A. Mickiewicza rozpoczął nowy sezon teatralny.
Jeszcze do końca roku możecie się spodziewać czterech premier – zapowiada
dyrekcja. Już we wrześniu na deski częstochowskiego teatru wchodzą dwie z nich
„Zaczarowany koń” i, tydzień później, „Siła przyzwyczajenia (Cyrk egzystencjalny)”.

AJKOWY WRZESIEŃ
Tradycyjnie już, jesienią Biblioteka Publiczna w Częstochowie zaprasza na Festiwal Bajki,
czyli kilkudniowe święto literatury dziecięcej i młodzieżowej. Od 18 do 21 września
czekają nas warsztaty, spotkania, wykłady, z bajką w tle. Będzie to doskonała okazja,
dla starszych i młodszych, do zabawy, nauki i bliższego spotkania z książką.

Festiwal w tym roku zacznie się od spotkań
dla pedagogów i rodziców w Bibliotece Główna (al. NMP 22). 18 września, o godz. 10.00
rozpocznie się tam wykład założycielki i prezes Fundacji Czas Dzieci, pomysłodawczyni
i realizatorki Literackiego Ostrego Dyżuru
oraz festiwali literatury dziecięcej - Agnieszki
Karp-Szymańskiej. Opowie ona o roli książki
18
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w kształtowaniu przyszłego uczestnika kultury. Następnie, o godz. 12.00, członkowie
Stowarzyszenia Grupa Studnia O. zaproszą
na warsztaty z zakresu sztuki opowiadania,
wszystkich tych, którzy szukają pomysłów na
to, jak zachęcić dzieci do opowiadania o tym,
co przeczytały, czy przeżyły. Festiwalowa środa zakończy się uroczystym ogłoszeniem

wyników konkursów: literackiego na opowiadanie o bibliotece i plastycznego „Żabka czyta”(godz. 17.00).
Czwartek, 19 września, to dwa spotkania z wyjątkowymi pisarkami. Do Filii nr 8 (ul. Księżycowa 2) zawita Renata Piątkowska, autorka
ponad dwudziestu książek dla dzieci (np.:
„Szczęście śpi na lewym boku”, „Z przysłowiawww.cgk.czestochowa.pl

„Zaczarowany koń”

„Siła przyzwyczajenia (Cyrk egzystencjalny)”

Chciałoby się zanucić „powróćmy jak za dawnych lat...”, ale też
cofnąć się w czasie o dwa miesiące. 6 lipca, na Placu Biegańskiego, podczas festiwalu Retro odbył się koncert „Zaczarowany koń”,
przygotowany przez zespół aktorski Teatru im. A. Mickiewicza.
Gościnnie pojawili się tam również Artur Barciś, Renata Przemyk,
Hanna Śleszyńska, Olga Bończyk. Na fali sukcesu, jaki odniosło
tamto wydarzenie, w Teatrze im. A. Mickiewicza od 6 września będzie można oglądać spektakl muzyczny pod tym samym tytułem.
W spektaklu polskie przeboje z lat 50. zaśpiewają aktorzy naszego
teatru: Iwona Chołuj, Marta Honzatko, Waldemar Cudzik, Maciej
Półtorak, Antoni Rot. Towarzyszyć im na scenie będzie zespół
Makabunda, pod wodzą Wojtka Turbiarza.
Spektakl będzie trochę się różnił od koncertu na Placu Biegańskiego,
ale klimat utrzymamy – mówi dyrektor teatru Robert Dorosławski.
– Nadal będzie można usłyszeć m.in. takie przeboje tamtego okresu jak „Kasztany”, „Pamiętasz była jesień”, „Serduszko puka w rytmie
cza-cza”, „Kuba wyspa, jak wulkan gorąca”, znane i nieco zapomniane. Piosenki, które przetrwały swój czas, nic dziwnego, większość
z nich niemalże natychmiast stawała się szlagierami.
Spektakl przeplatany satyrycznymi tekstami, fragmentami starych kronik filmowych reżyserować będzie właśnie Robert Dorosławski.

Thomas Bernhardt i André Hübner-Ochodlo to ciekawe zestawienie osobowości scenicznych. Pierwszy to austriacki pisarz i dramaturg, uważany
za jednego z najwybitniejszych reprezentantów literatury niemieckojęzycznej. Drugi to polski reżyser, aktor i dyrektor Teatru Atelier im. Agnieszki
Osieckiej w Sopocie, regularnie współpracujący z częstochowskim teatrem.
Ochodlo postanowił zmierzyć się z tekstem Bernhardta w ramach realizacji spektaklu „Siła przyzwyczajenia (Cyrk egzystencjalny)”. Reżyser zaprosił
do współpracy przy nim aktorów Michała Kulę, Sylwię Oksiutę- Warmus,
Waldemara Cudzika, Adama Hutyrę, Bartosza Kopcia. Do wybrania się
na spektakl zachęca Magdalena Piekorz, dyrektor artystyczna Teatru im.
A. Mickiewicza: Dzięki temu, że André ma wykształcenie muzyczne, udało
mu się uchwycić trudny rytm tekstu. Spektakl jest niesamowicie plastyczny, bo
historia w nim opowiadana odbywa się w cyrku. To z jednej strony opowieść
wzbudzająca histeryczny śmiech, a z drugiej strony każąca widzowi konfrontować się z samym sobą. To jest spektakl o władzy, o manipulacji, o tym, jak człowiek człowiekowi może stać się wilkiem. Pojawiają się tam zarówno postacie
wzruszające, jak i przerażające. Zdaniem Piekorz znakomitą kreację aktorską stworzył w przedstawieniu Michał Kula, jako dyrektor cyrku, Carbaldi.
Na uwagę zasługują również role wykreowane przez pozostałych aktorów,
dzięki czemu przedstawienie kipi od emocji i zróżnicowanych barw, jakie
niesie ze sobą igranie ludzkimi uczuciami. Premiera w Teatrze im. A. MickieMagda Fijołek
wicza w Częstochowie już 14 września 2019 r.

mi za pan brat”, „Lemoniadowy ząb”, „Dziadek
na huśtawce”, „Paluszki”, „Wieloryb”, „Twardy
orzech do zgryzienia”). Za całokształt twórczości pisarka otrzymała Nagrodę im. Marii
Weryho-Radziwiłłowicz, a w marcu 2016 r.
dołączyła do grona Kawalerów Orderu Uśmiechu. Natomiast gościem Filii nr 6 (ul. Orkana
56 A) będzie Ewa Nowak, specjalistka od literatury dla młodzieży. Ma ona na koncie takie
hity czytelnicze, jak „Yellow Bahama w prążki”,
„Wszystko tylko nie mięta”, „Diupa”, „Bardzo
biała wrona”, „Dwie Marysie” czy „Pajączek na
rowerze”.
Z kolei w piątek, 20 września, młodzi czytelnicy będą mieli okazję spotkać się z Joanną Olech w Filii nr 2 (ul. Orlik-Ruckemanna
35/37). Autorka kultowej już „Dynastii Miziołków” (lektury szkolnej z ludzką twarzą)
jest również absolwentką ASP i ilustratorką.
W związku z tym może ona pochwalić się zawww.cgk.czestochowa.pl

równo Nagrodą Literacką im. Kornela Makuszyńskiego, jak i wyróżnieniem w konkursie
Najpiękniejsze Książki Roku. Od 2007 roku
pisarka jest członkiem zarządu Sekcji Polskiej
IBBY (International Board on Books for Young
People) – międzynarodowej organizacji, która zajmuje się promowaniem literatury dziecięcej i młodzieżowej. Równolegle, w Filii nr
14 (ul. Norwida 17/21) odbywać się będzie
spotkanie z Agnieszką Frączek, która w książkach dla najmłodszych popularyzuje wiedzę
o współczesnej polszczyźnie. Pisze między
innymi o homonimach („Kanapka i innych
wierszy kapka”), homofonach („Jedna literka,
a zmiana wielka”) i przysłowiach („Gdzie przy
słowie jest przysłowie”). W wierszach opowiada o kulturze słowa i rozprawia się z błędami
językowymi („Byk jak byk, Złap byka za rogi”).
Autorka stworzyła także serię książek logopedycznych. Wszystkie czwartkowe i piątkowe

spotkania rozpoczną się o godz. 17.00.
Szósta edycja Festiwalu Bajki zakończy się
w sobotę, 21 września, w Parku im. S. Staszica Literackim Piknikiem (godz.11.00 – 16.30).
W programie m.in. spektakl przygotowany
przez Stowarzyszenie Grupa Studnia O., animacje i zabawy prowadzone przez Teatr Jednej Miny oraz zajęcia plastyczne dla całych rodzin. W tym dniu będzie można także spotkać
się z honorowym gościem tegorocznej edycji
Festiwalu – Andrzejem M. Grabowskim – autorem telewizyjnych programów dla dzieci,
książek oraz piosenek i scenariuszy filmowych, takich jak „Kulfon, co z ciebie wyrośnie?”.
Tegoroczna edycja Festiwalu Bajki została
dofinansowana ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Wstęp na
wszystkie imprezy jest wolny.
oprac. af
WRZESIEŃ 2019

19

FESTIWAL

PO PROSTU CZYTAJ!
Częstochowianie zdążyli się już przyzwyczaić, że Festiwal „Czytaj!” to okazja do spotkań
z ulubionymi autorami. Nie inaczej będzie
w tym roku. Fani non fiction z pewnością
ucieszą się, że wreszcie przyjedzie do nas
Mariusz Szczygieł (16.09), autor kultowego „Gottland”, „Zrób sobie raj” i „Projektu:
prawda”. Jego najnowsza książka „Nie ma”
balansuje gdzieś na granicy reportażu, eseju
intymnego oraz opowieści o porządkowaniu
rzeczywistości. I znów udało mu się napisać
czytelniczy hit! W grę z formułą klasycznego
reportażu wchodzi również kolejny gość Festiwalu, Filip Springer (22.06). Kilka tygodni
temu ukazała się jego książka „Dwunaste: Nie
myśl, że uciekniesz”, poświęcona Skandynawii, ale też niemożliwej ucieczce od systemu,
ponuremu obliczu najszczęśliwszych krajów świata i rzeczywistości rozpiętej między
prawdą a fikcją.

Nową gwiazdą literatury non fiction powoli
staje się też Olga Drenda (17.09). Jej debiut
„Duchologia polska. Rzeczy i ludzie w czasach
transformacji” był fascynującym zapisem polskiej codzienności i zebrał entuzjastyczne recenzje. Kolejna książka „Wyroby. Pomysłowość
wokół nas” - opowieść o tym, czym Polacy
WRZESIEŃ 2019

Oczywiście podczas 9. edycji Festiwalu Dekonstrukcji Słowa nie zabraknie również
prozy. Czeka nas spotkanie z Wojciechem
Chmielarzem (20.09), autorem kryminałów
i laureatem Nagrody Wielkiego Kalibru. Jego
zeszłoroczna powieść „Żmijowisko” ma zostać
przeniesiona na mały ekran przez Canal+,
a miesiąc temu pojawiła się w księgarniach
najnowsza pt. „Rana”. W Częstochowie pojawi
się też Zyta Rudzka (21.09), nominowana
w tym roku do Nagrody Gdynia i Nagrody Nike
za książkę „Krótka wymiana ognia”. Jak zawsze
silną reprezentację na Festiwalu będą mieli autorzy związani z Wydawnictwem Ha!art. W tym
roku przyjadą: Marta Dzido (19.09), Anna
Mazurek i Jakub Michalczenia (20.09).
Tegoroczną nowością w programie są debaty. Pierwsza, odbywająca się pod hasłem
„Nie tylko Dylan” (18.09), dotyczyć będzie
literatury w muzyce. Wezmą w niej udział
Paweł Tański, Jarosław Szubrycht i Adam
www.cgk.czestochowa.pl

Wojciech Chmielarz

fot. Michał Jaworski

fot. Lechosław Kwiatkowski

zapełniali i zapełniają przestrzeń wokół siebie:
rękodziełem, oleodrukami, monidłami, odpustowymi dewocjonaliami, bibelotami i „durnostojkami”, ogrodowymi krasnalami itd. - przyniosła jej nominację do Paszportu Polityki.

Mariusz Szczygieł
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Regiewicz. Tytułowe pytanie drugiej debaty „Literatura piękna czy popularna?”
(21.09) będzie z kolei punktem wyjścia do
szerszej dyskusji o roli literatury we współczesnym świecie, o jej kontekstach politycznych
i o tym, czy może jeszcze ona zmieniać świat.
Spotkamy na niej Annę Marchewkę, Michała Nogasia i Przemysława Czaplińskiego.
Podczas „Czytaj!” znajdzie się również

Filip Springer

fot. Paweł Volens Bobrowski

Futurolodzy od pewnego
czasu straszą śmiercią
książki – miały ją zabić
komiks, radio, telewizja,
internet, gry komputerowe
itd. Nic takiego jednak się
nie dzieje. Czytelnictwo
po prostu się przystosowało, zajęło nową pozycję
i nie przestaje się rozwijać.
Stało się może trochę
mniej masowe, ale nadal
jest bardzo wpływowe.
Literatura wciąż inspiruje
twórców kina, teatru,
telewizji, gier czy muzyki.
Regularnie nawadnia całą
kulturę. I nadal trudno
przecenić frajdę, jaką
może przynieść dobra
literatura. Festiwal Dekonstrukcji Słowa „Czytaj!”
koncentruje się właśnie na
różnych przyjemnościach
płynących z lektury
i w tym roku będzie to robić od 16 do 22 września.

SYNY

Warto też pamiętać o warsztatach odbywających się w ramach tegorocznej edycji Festiwalu. Zajęcia dla młodych aktorów poprowadzi Monika Rasiewicz (22.09). O tym, jak
przekuć słowo w scenariusz teatralny, opowie
Paweł Demirski (21.09), a dziewczyny z kolektywu Girls To The Front (21.09) pokażą,
jak tworzyć komiksowe ziny.
Tradycyjnie też, swoim językiem, o literaturze opowiedzą artyści wizualni. Ania Wójcik
(16.09) zaprosi do czytelni międzygatunkowej, która przez tydzień funkcjonować będzie w Klubie Festiwalowym „Czytaj!!”. Będzie
to okazja, by nie tylko mówić do roślin, ale
przede wszystkim, by poczytać im dobrą literaturę oraz przekonać się, co ona na to. Bartosz Zaskórski i Marek Rachwalik (17.06)
zbudują narrację o sztuce przetrwania w realiach post-apokaliptycznej polskiej wsi po
kryzysie nuklearnym w 1993 r. Natomiast
Matylda Salajewska (19.09) przywiezie ze
sobą klimatyczne drzewo, o liściach pełnych
ważnych słów. Tej instalacji towarzyszyć będą
warsztaty dźwiękowe poprowadzone przez
Asi Mine. Swoją wystawę pokaże również
Bolesław Chromry (21.09), znany z grafik,
rysunków i smutnych komentarzy odpowiadających na absurdy naszej rzeczywistości.

„Elementarz Polski dla Polaka i Polki z Polski”
oraz „Notes dla ludzi uczulonych na gluten
i laktozę” są jego najgłośniejszymi powieściami graficznymi, w których zakochali się Polacy
i Polki z całej Polski.
O muzyczne tło „Czytaj!” w tym roku zadbają
trzy projekty. Krzychu Niedźwiecki i Mateusz Karoń (18.09) zabiorą publiczność do
świata wyjątkowej poezji Grzegorza Ciechowskiego. Duet SYNY (19.09) pokaże, jak bazując na szorstkiej, prostej, wulgarnej estetyce
polskiego rapu z lat 90. XX wieku, można bawić się językiem, słowem i bitami. Na finał zaś
zespół Korine Sky Riot (22.09) teleportuje
wszystkich do Świata Dysku Terry’ego Pratchetta.

Michał Nogaś
Zyta Rudzka
przestrzeń, by porozmawiać o książkach
w internecie. O życiu w natłoku literackich
profili na FB, IG, YT oraz blogów opowiadać
będzie Marcin Okoniewski (20.09 - w ramach obchodzonej tego dnia Nocy Księgarń), odpowiedzialny za projekt „Okoń
w sieci:”. Z kolei Dorota Groyecka i Joanna
Gierasimiuk (22.06), redaktorki nieregularnika reporterskiego „Non/fiction”, przyjadą podyskutować o kondycji polskiego
reportażu prasowego.
www.cgk.czestochowa.pl

Oczywiście to jeszcze nie wszystko. W programie 9. Festiwalu Dekonstrukcji Słowa „Czytaj!”
będzie można jeszcze znaleźć różne literackie
gry, czytanie performatywne prozy Mariusza
Szczygła w wykonaniu Kasi Linke (16.09),
projekcję filmu „Pożegnanie jesieni”, wymianę
książek/ kwiatów itd.

Bolesław Chromry

Wstęp na wszystkie imprezy jest wolny.
Szczegółowy program Festiwalu można
znaleźć w naszym kalendarium i na stronie:
festiwalczytaj.pl
af
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MUZYKA

BAROK, ROCK
I ELEKTRONIKA

Festiwal Muzyczny Rodziny Bachów zapewni w tym roku spotkanie
wielu muzycznych światów, ponieważ poza kompozycjami Bacha,
Góreckiego czy Twardowskiego usłyszymy inspirowane muzyką barokową
elektroniczne improwizacje duetu Fisherboyz czy też rockowo-jazzowe
aranżacje w wykonaniu zespołu Michała Walczaka.
O atrakcyjności niebanalnego połączenia
muzyki dawnej ze współczesnym jazzem,
rockiem i elektroniką będzie można przekonać się podczas VIII Festiwalu Muzycznego Rodziny Bachów. W tym roku odbędzie się on od 27 do 29 września, tuż po
inauguracji 75. jubileuszowego sezonu artystycznego 2019/2020 w Filharmonii Częstochowskiej im. Bronisława Hubermana.
I tak, pierwszego dnia w programie festiwalu znalazł się „Koncert w dawnym
stylu”, w którym Orkiestra Filharmonii
Częstochowskiej oraz Chór Filharmonii
Częstochowskiej Collegium Cantorum
zaprezentują dzieła trzech znakomitych
kompozytorów. Wśród nich znajduje się
oczywiście przedstawiciel rodziny Bachów,
a dokładnie najwybitniejszy i najbardziej
rozpoznawalny - Johann Sebastian Bach.
Publiczność zebrana w sali koncertowej
Filharmonii będzie mogła wówczas wysłuchać wykonania powstałej w pierwszej połowie XVIII wieku „Mszy A-dur” BWV 234.
W czasie piątkowego koncertu pojawią się
także kompozycje współczesne, choć sięgające do muzyki dawnej. Chociażby nawiązujące do stylu muzyki renesansowej,
zawierające pierwiastki polskich pieśni
ludowych, „Trzy utwory w dawnym stylu
na orkiestrę smyczkową” (1963 r.) Henryka
Mikołaja Góreckiego, czy też „Tryptyk mariacki” (1973 r.) oraz „Koncert staropolski”
(1987 r.) Romualda Twardowskiego, którego twórczość charakteryzuje się muzycznymi reminiscencjami z dawnych epok
i nawiązaniami do muzyki religijnej.
Tego wieczoru za pulpitem dyrygenta stanie Janusz Siadlak, a całość poprowadzi
Małgorzata Janicka-Słysz z Akademii Muzycznej w Krakowie. Usłyszymy również
głosy solistów: Pauli Maciołek (sopran),
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Agnieszki Monasterskiej (alt), Jakuba Pawlika (tenor) i Jacka Ozimkowskiego (bas).
Z kolei spotkanie ze współczesnością,
a nawet nowoczesnością - bo z muzyką
elektroniczną - czeka na publiczność drugiego dnia festiwalu, w sobotę. Wówczas
w Klubie Kawy i Muzyki „Szafa Gra” będzie można wysłuchać „Seconda Pratica.
Live Act”, czyli koncertu łódzkiego duetu
Fisherboyz. Tworzący go Piotr Matula
i Maciej Milczarek wykonają performance w formie improwizowanego koncertu,
który połączy w sobie przestrzeń muzyki
elektronicznej z barokowymi inspiracjami.
Panowie mają na swoim koncie już wiele
występów, które w niebanalny i oryginalny sposób spajały to, co z pozoru nieprzystawalne, również jeśli chodzi o sztuki
wizualne.
Festiwal zamknie powrót do muzyki klasycznej, tym razem jednak w odcieniach
rocka i jazzu. W sali kameralnej Filharmonii,
podczas koncertu zatytułowanego BaROCK&ROLL, zespół Michała Walczaka - Electric
Often Hides - zaprezentuje zestaw najsłynniejszych motywów barokowych, w rockowych i jazzowych aranżacjach. Obok Walczaka (gitary) na scenie wystąpią jeszcze:
Paweł Surman (trąbka), Jakub Łępa (saksofon tenorowy), Jędrzej Tukaj (instrumenty
perkusyjne), Bartek Bednarek (gitara basowa) i Frank Parker (perkusja).
Więcej szczegółowych informacji na temat tegorocznego Festiwalu Muzycznego
Rodziny Bachów oraz dokładny program
wydarzenia można znaleźć na stronach internetowych Filharmonii Częstochowskiej:
filharmonia.com.pl oraz Chóru Collegium
Cantorum: collegiumcantorum.com
mw
www.cgk.czestochowa.pl

Dziesiątki, setki, a nawet tysiące tyle gwiazd możemy zaobserwować,
patrząc na nocne niebo. Jeśli jednak
spojrzymy na niebo i gwiazdy
w pewnym konkretnym momencie
i miejscu, to zobaczymy coś,
co odbija się na nieboskołonie tylko
w jednym mieście na świecie –
w Częstochowie.

ROZGWIEŻDŻONE
NIEBO NOCY KULTURALNEJ
Tej jednej nocy na niebie nad Częstochową
pojawiają się tajemnicze rozbłyski, a w środowisku kulturalnym dochodzi do niezwykłego
zjawiska. Tysiące ludzi, wiedzionych niepohamowanym impulsem zobaczenia i usłyszenia
czegoś ciekawego, wychodzą na ulice i przemierzają miasto w mniej lub bardziej zorganizowanych grupach. Poruszają się w sobie wiadomych kierunkach, przechodzą z miejsca na
miejsce, zatrzymują się na chwilę lub na nieco
dłużej. I robią tak przez kilkanaście godzin
w ciągu całej nocy.
Dzieje się to pod wpływem wyjątkowej, występującej raz w roku koniunkcji, czyli związku
liczby imprez kulturalnych z godzinami ich
występowania. W ciągu kilkunastu (w tym
roku ponad dwunastu) godzin odbywa się
mnóstwo (około setka) różnych wydarzeń.
Zjawisko to nazywa się Noc Kulturalna i tym
razem wypada pomiędzy 7 a 8 września.
Noc Kulturalna jako jedyna impreza w Częstochowie oferuje tak wiele punktów programu
- mówi Paulina Szczubidło, koordynatorka
16. Nocy Kulturalnej. - Wyróżnia ją również to,
że tworzy ją mnóstwo ludzi - dziesiątki organizatorów, animatorów i wolontariuszy, tysiące
uczestników. Cieszy nas, że włączają się w to
również osoby młode - dzięki temu Noc ma tak
szczególny wymiar.
www.cgk.czestochowa.pl

Warto więc zaznaczyć tę datę w kalendarzu,
wyspać się na zapas i na początku września
przyjechać do Częstochowy. A kiedy już dotrzemy na miejsce, można zachować się na
dwa sposoby: żywiołowo, dając porwać się
wartkiemu nurtowi wydarzeń, lub też zachowawczo, trzymając na podorędziu gotową
listę punktów programu, dzięki której podróż
po nocnej mapie kulturalnej będzie bardziej
skoordynowana.
Wybór pozostaje kwestią indywidualną.
Ale bez względu na podjęte decyzje warto
zwrócić uwagę na charakterystyczne obszary występowania dużych skupisk imprezowych gwiazd. Niewątpliwie należą do nich:
konstelacja muzyki (Jan Ptaszyn Wróblewski
Sekstet, Kasia Lins, Santabarbara, Bohater),
gwiazdozbiory kina i teatru (maraton filmów
Jima Jarmuscha; spektakle „Szał Time 2, czyli
jak zostałam lesbijką”, „Pięć pestek z pomarańczy”), tańca (zawody Dance Battle), literatury
(spotkania z Anną Janko, Pauliną Pidzik), sztuk
plastycznych (wystawa w galerii Iron Oxide,
działania w Galerii Relax, wystawa plakatów
Macieja Polaka, wystawa „Ku gwiazdom”),
warsztatów (dubbing filmowy, tworzenie matryc drukarskich), gier i zabaw (strefa retro gier
wideo, planszówki, gry podwórkowe). Dodajmy do tego wydarzenia dla dzieci („Autobus
pełen bajek”, „Pinokio”), wydarzenia graniczne

(taperka duetu Fisherboyz do radzieckiego
filmu dokumentalnego) oraz wiele obiektów
trudnych do zidentyfikowania, a to i tak stworzy znikomą namiastkę całości.
Program jest bardzo zróżnicowany. Obok wielkich gwiazd pojawiają się te mniejsze, a obok
dużych wydarzeń odbywają się też te bardziej
kameralne. Zatem w ciągu jednej nocy, mając
tylko jeden karnet, możemy zobaczyć tak wiele.
To pozwala poczuć magię tego wydarzenia dodaje Szczubidło.
A wszystko to za jedyne 17 złotych. W tym
roku bowiem tyle kosztuje karnet, uprawniający do wstępu na wszystkie wydarzenia.
Można go kupić stacjonarnie w kilku punktach sprzedaży lub przez Internet (trzeba tylko pamiętać o odebraniu odpowiedniej opaski) - zarówno przed, jak i w trakcie imprezy.
Warto też pamiętać, że środki pochodzące ze
sprzedaży karnetów w tym roku zasilą budżet
przyszłorocznej edycji. Zatem im nas więcej
teraz, tym większa impreza za rok. A przecież
kosmos wciąż się rozszerza. Noc Kulturalna
też powinna.
Szczegółowy program imprezy można znaleźć na stronie noc.czestochowa.pl oraz na
stronach 24-25 naszego miesięcznika.
mw
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Wernisaż wystawy Maćka Mastalerza „In the land
of gods and monsters”- godz. 19.00 – 22.00
IRON OXIDE, ul. Komornicka 127
Italia in Festa 4.0. Mistrzowie Renesansu. Warsztaty
plastyczne – godz. 19.15 – 20.15
Kamieniczka, ul. Targowa 1
Grupa pod wiszącym kotem klasycznie
godz. 19.15 – 20.00
I LO im. J. Słowackiego, al. T. Kościuszki 8

PROGRAM
16. NOCY KULTURALNEJ
7/8 WRZEŚNIA 2019
Giełda muzyczna – godz. 13.00-17.00
al. Najświętszej Maryi Panny 37
OTWARCIE NOCY KULTURALNEJ – godz. 17.44 -18.00
Miejska Galeria Sztuki, al. Najświętszej Maryi Panny 64
Meeting of Styles Polska. Wystawa
godz. 18.00-01.00
Miejska Galeria Sztuki, al. Najświętszej Maryi Panny 64
Maciek Polak. Plakaty kosmiczne – godz. 18.00 – 01.00
Miejska Galeria Sztuki, al. Najświętszej Maryi Panny 64
Wystawa „Czarne światło”. Marcin Czaja
godz. 18.00 – 19.00
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1
Wystawa „Doznania”. Maria Cichoń – godz. 18.00 – 01.00
Cafe Belg, al. Najświętszej Maryi Panny 32
Tworzenie matryc drukarskich techniką linorytu.
Warsztaty – godz. 18.00 - 21.00
Kamieniczka, ul. Targowa 1
Italia in Festa 4.0. Przedstawienie dla dzieci
„Pinokio” – godz. 18.00 – 19.00
Kamieniczka, ul. Targowa 1
Festiwal Gier Podwórkowych II – godz. 18.00 – 20.00
ul. Śląska 3/5
Galeria relax. Mecz o powodzenie galerii relaxv
godz. 18.00 – 18.30
Plac Biegańskiego
Spektakl zespołu teatralnego I LO im. J. Słowackiego
godz. 18.00 – 19.00
I LO im. J. Słowackiego, al. T. Kościuszki 8
Autobus pełen bajek. Przedstawienie dla dzieci
godz. 18.00 – 19.00
Sala widowiskowa przy parafii św. Zygmunta ul. Krakowska 1
Spotkanie autorskie z Pauliną Pidzik
godz. 18.00 – 19.00
Biblioteka Publiczna, al. Najświętszej Maryi Panny 22

24

WRZESIEŃ 2019

Dance Battle. Zawody taneczne. Impreza towarzysząca
godz. 18.00-21.30
Plac Biegańskiego

Kulturalny Złowiek 2: Street Artist Gallery
by #złowiek21 – godz. 19.00 – 22.00

Mówcy bardzo kulturalni – godz. 18.00 – 20.00
Muzeum Częstochowskie, Ratusz, al. Najświętszej Maryi Panny 45

Organoleptyki – zrób z nami wystawę!
godz. 19.00 – 21.30
Scena TFP, al. Najświętszej Maryi Panny 2

Elektroniczny Park. Extinct Species (OftenHide)
godz. 18.00 – 19.30
Altana w Parku im. Stanisława Staszica

300 gramów sztuki – godz. 19.00 – 23.30
Galeria ZPAP Okręgu Częstochowskiego,
al. Najświętszej Maryi Panny 57

Stalowe odbicie. Wystawa Elżbiety Sosnowskiej
godz. 18.00 – 04.00
microKLIMAT, al. Najświętszej Maryi Panny 29

Italia in Festa 4.0. Degustacja włoskiej potrawy
godz. 19.00 – 19.15
Kamieniczka ul. Targowa 1

Fotobudka – godz. 18.00 – 23.00
Plac Biegańskiego

Miłość, muzyka i... śmiech. Wedding Time Quartet.
Koncert – godz. 19.00- 21.00
Cartel Mexican Bar, al. Najświętszej Maryi Panny 29

Szlakiem Krzysztofa Komedy w Częstochowie.
Wycieczka z Juliuszem Sętowskim – godz. 18.00 – 19.00
Plac Biegańskiego
Pięć pestek z pomarańczy.
Spektakl Teatru Oczami Brata – godz. 18.00 – 18.30
Klubokawiarnia Alternatywa 21, ul. Mielczarskiego 20
16. Klubowa Noc Kulturalna. LARA (patio)
godz. 18.00 – 20.00
Klub Rura al. Najświętszej Maryi Panny 38
Galeria relax. #girlypatriotictattoo – godz. 18.30 – 20.00
ul. Śląska 7
Z Diabłem w Szranki. Vincent Grotesque.
Koncert – godz. 18.30 – 20.00
Klubokawiarnia Alternatywa 21, ul. Mielczarskiego 20
Z Diabłem w Szranki. Pokaz sztuczek ulicznych
godz. 18.30 – 20.00
Klubokawiarnia Alternatywa 21, ul. Mielczarskiego 20
Strefa Retro gier elektronicznych – godz. 19.00 – 01.00
IV LO im. H. Sienkiewicza, al. Najświętszej Maryi Panny 56
Twierdza nocą. Strefa planszówek – godz. 19.00 – 01.00
IV LO im. H. Sienkiewicza, al. Najświętszej Maryi Panny 56

Jam Session Graffiti – godz. 19.00 – 22.00
Miejska Galeria Sztuki, al. Najświętszej Maryi Panny 64
(przed wejściem głównym)
Spotkanie autorskie z Anną Janko
godz. 19.00 – 20.00
Biblioteka Publiczna, al. Najświętszej Maryi Panny 22
Warsztaty graficzne techniką linorytu
godz. 19.00 – 21.00
Pracownia Tęczówka, ul. Dekabrystów 1
Warsztaty rękodzieła z Rudniczankami
godz. 19.00 – 20.00
Muzeum Częstochowskie. Zagroda Włościańska, Park im. S. Staszica
PUSTOSTAN. Teatr Studencki „Z Łapanki”
godz. 19.00 – 20.00
Klub Politechnik, al. Armii Krajowej 23/25
TOTALNA IMPROWIZACJA. Koncert muzyki
improwizowanej - godz. 19.00 – 21.00
al. Najświętszej Maryi Panny 37
Londyńczyk w trasie. Kurs częstochowskiej linii
turystycznej „034”- godz. 19.00 – 20.00
Plac Biegańskiego

www.cgk.czestochowa.pl

Mistrzowie kina: Jim Jarmusch. Maraton filmowy –
„Truposz” – godz. 19.30 – 21.30
Kino studyjne OKF „Iluzja”, al. Najświętszej Maryi Panny 64
Rock’n’Groove Night. Two Hops – godz. 19.30 – 20.20
Pub Sportowy Stacherczak, al. T. Kościuszki 1

godz. 21.00 – 22.00
Muzeum Częstochowskie. Ratusz, al. Najświętszej Maryi Panny 45

godz. 23.00 - 00.00
Miejska Galeria Sztuki al. Najświętszej Maryi Panny 64

Rock’n’Groove Night. Sem Nome – godz. 21.20 – 22.10
Pub Sportowy Stacherczak, al. Kościuszki 1

Rock’n’Groove Night. Phantoms – godz. 23.10 – 00.00
Pub Sportowy Stacherczak, al. Kościuszki 1

Mistrzowie kina: Jim Jarmusch. Maraton filmowy „Tylko kochankowie przeżyją” – godz. 21.45 – 23. 45
Kino studyjne OKF „Iluzja”, al. Najświętszej Maryi Panny 64

16 Klubowa Noc Kulturalna. BIERNASKI
godz. 23.30 – 01.00
Klub Rura, al. Najświętszej Maryi Panny 38

Szał Time 2, czyli jak zostałam lesbijką
godz. 22.00 – 23.00
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1

Mistrzowie kina: Jim Jarmusch. Maraton filmowy –
„Paterson” – godz. 00.00 – 02.00
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, al. Najświętszej Maryi Panny 64

Bałkański Kocioł. Impreza taneczna z DJ Balkan Valkan
godz. 21.00 – 02.00
Pub Szuflada, al. Kościuszki 18

Santabarbara. Koncert – godz. 00.00 – 01.00
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1

Elektroniczny Park. Luke Scoffield – godz. 19.30 – 21.00
Altana w Parku im. Stanisława Staszica

LOGOS Reprezentuj Świadomie. Mikser
godz. 22.00 – 00.00
Bywa Się Tu i Tam, ul. Kilińskiego 138

Kontrapunkt. Paweł Łowicki Trio – godz. 20.00 – 21.00
La Gondola, ul. Kilińskiego 32/40

Sztywny Pal Azji. Koncert – godz. 22.00 – 23.00
Pub Szafa Gra, al. Najświętszej Maryi Panny 37

The Party Is Over. Koncert – godz. 20.00 – 21.00
Dwa Koty Cafe, al. Najświętszej Maryi Panny 43

Głos czyni cuda. Warsztaty dubbingu filmowego
godz. 22.00 – 23.00
Miejska Galeria Sztuki al. Najświętszej Maryi Panny 64

Jan Ptaszyn Wróblewski Sekstet –godz. 20.00 – 21.00
Filharmonia Częstochowska, ul. Wilsona 16
Planszówkowa biblioteka – godz. 20.00 – 22.00
Biblioteka Publiczna, al. Najświętszej Maryi Panny 22
Londyńczyk w trasie. Kurs częstochowskiej linii
turystycznej „034” – godz. 20.00 – 21.00
Plac Biegańskiego
Bohater - live looping show – godz. 20.00 – 21.00
Wall Street, al. Najświętszej Maryi Panny 51
Galeria relax. Nowy Śpiewnik Patriotyczny
godz. 20.00 – 21.30
ul. Śląska 7
Grupa pod wiszącym kotem też klasycznie, ale w taki
rozmemłany sposób – godz. 20.00 – 20.45
I LO im. J. Słowackiego al. T. Kościuszki 8
Głos czyni cuda. Warsztaty dubbingu filmowego
godz. 20.00 – 21.00
Miejska Galeria Sztuki, al. Najświętszej Maryi Panny 64
16 Klubowa Noc Kulturalna. SMK (patio)
godz. 20.00 – 22.00
Klub Rura, al. Najświętszej Maryi Panny 38
Rock’n’Groove Night. Purple Line – godz. 20.25 – 21.15
Pub Sportowy Stacherczak, al. Kościuszki 1
Zamiast selfie satyryczny portret. Wieczór
z karykaturą – godz. 20. 30 – 23.30
Muzeum Częstochowskie. Galeria Dobrej Sztuki,
al. Najświętszej Maryi Panny 47
Zaczarowany koń. Piosenki z lat pięćdziesiątych.
Koncert przedpremierowy – godz. 21.00 – 22.30
Teatr im. Adama Mickiewicza, ul. Kilińskiego 15
Elektroniczny Park. Ane (xlnt, Świecie)
godz. 21.00 – 23.00
Altana w Parku im. Stanisława Staszica
Głos czyni cuda. Warsztaty dubbingu filmowego
godz. 21.00 – 22.00
Miejska Galeria Sztuki, al. Najświętszej Maryi Panny 64
Finisaż wystawy „Ku gwiazdom”, spotkanie z autorem
i kuratorem wystawy Markiem Nowakiem

www.cgk.czestochowa.pl

Early Birds. Koncert – godz. 22.00 – 23.00
Cafe Belg, al. Najświętszej Maryi Panny 32
432 Hz Harmo-beat „K” Projekt. Krzysztof Majchrzak.
Koncert – godz. 22.00 – 23.00
Muzeum Częstochowskie, Ratusz, al. Najświętszej Maryi Panny 45
Zostań bibliotecznym detektywem
godz. 22.00 – 01.00
Biblioteka Publiczna, al. Najświętszej Maryi Panny 22
Experimental DUB Night. Rise Up! Sound System
godz. 22.00 – 00.00
Scena TFP, al. Najświętszej Maryi Panny 2
16 Klubowa Noc Kulturalna. SMK (patio)
godz. 22.00 – 23.30
Klub Rura, al. Najświętszej Maryi Panny 38 /32
Rock’n’Groove Night. Fuzz’Ya – godz. 22.15 – 23.05
Pub Sportowy Stacherczak, al. Kościuszki 1
The Parker/Bednarek/Ostalski Trio Concert
godz. 22.30 – 23.30
Pub Lucky Saloon, ul. Wały Dwernickiego 11
(Biznes Centrum) 40-43
Pieśń Nocy Kulturalnej. Bębniarski flashmob
godz. 23.00 – 00.00
Plac Biegańskiego
Wokół ekologii. Oprowadzanie kuratorskie,
spotkanie z Anitą Grobelak na wystawie „Stop!Smog”
godz. 23.00 – 00.00
Muzeum Częstochowskie. Galeria Dobrej Sztuki,
al. Najświętszej Maryi Panny 47
Galeria relax. Mecz o powodzenie mieszkańców
Częstochowy – godz. 23.00 – 00.00
ul. Śląska 7

Back To The 80’s. Vincent Grotesque. Koncert
godz. 00.00 – 01.00
Carpe Diem, al. Najświętszej Maryi Panny 29
Nocna diagnoza NUNO – godz. 00.00
Flash Back, al. Najświętszej Maryi Panny 29
Karolina Cicha. Koncert – godz. 00.00 – 01.00
Cafe Belg, al. Najświętszej Maryi Panny 32
Experimental DUB Night. Koncert Experimental
godz. 00.00 – 02.00
Scena TFP, al. Najświętszej Maryi Panny 2
Głos czyni cuda. Warsztaty dubbingu filmowego. Sesja
tylko dla uczestników 18+ - godz. 00.00 – 01.00
Miejska Galeria Sztuki, al. Najświętszej Maryi Panny 64
Elektroniczny Park. Hek (OftenHide)
godz. 0.30 – 02.00
Altana w Parku im. Stanisława Staszica
16. Klubowa Noc Kulturalna. LUA PRETA (Live)
godz. 01.00 – 02.00
Klub Rura, al. Najświętszej Maryi Panny 38
Kasia Lins. Koncert – godz. 02.00 – 03.00
Pub Sportowy Stacherczak, al. Kościuszki 1
80’s After Party. Alex Hunter & Pantokrator
godz. 00.00 – 05.00
Carpe Diem, al. Najświętszej Maryi Panny 29
Człowiek z kamerą filmową. Taperka duetu Fisherboyz
godz. 02.00 – 03.00
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1
Experimental DUB Night. Rise Up! Sound System
godz. 02.00 -04.00
Scena TFP, al. Najświętszej Maryi Panny 2
16. Klubowa Noc Kulturalna. SECRET ARTIST
godz. 02.00 - 03.00
Klub Rura, al. Najświętszej Maryi Panny 38
16. Klubowa Noc Kulturalna. MARYO
godz. 03.00 – 04.00
Klub Rura, al. Najświętszej Maryi Panny 38
16. Klubowa Noc Kulturalna. JAKOB SALANDER
& ALCHEMIX – godz. 04.00 – 06.00
Klub Rura, al. Najświętszej Maryi Panny 38

Elektroniczny Park. Ceglarek (OftenHide)
godz. 23.00 – 00.30
Altana w Parku im. Stanisława Staszica
Zabawa taneczna w rytmach muzyki z lat 80. i 90.
godz. 23.00 – 02.00
Pub Szafa Gra, al. Najświętszej Maryi Panny 37/9
Głos czyni cuda. Warsztaty dubbingu filmowego
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01.09 niedziela

tel. 34 361 43 27, filia8@biblioteka.czest.pl
Biblioteka Publiczna, Filia nr 8, ul. Księżycowa 2
Podstawy obsługi komputera dla seniorów
godz. 11.00-12.00
Obowiązują wcześniejsze zapisy: tel. 34 369 70 72,
filia3@biblioteka.czest.pl
Biblioteka Publiczna, Filia nr 3, ul. Ułańska 5/7

„Joga na śniadanie” Praktykuj jogę w Parku Lisiniec
godz. 9.30
Prowadzący: Joanna Będuch i Marek Będuch
Taras restauracji „La Playa”, Park Lisiniec
Dni Europejskiej Kultury Ludowej:
= Targi Sztuki Ludowej - godz. 10.00-20.00
= Koncert Kapeli Ludowej „Rybnianie”- godz. 17.00
Plac Biegańskiego

„Internet? Prosta sprawa!”- godz. 12.00-14.00
Zajęcia z zakresu obsługi komputera i internetu.
Obowiązują wcześniejsze zapisy: tel. 34 323 66 39,
filia7@biblioteka.czest.pl
Biblioteka Publiczna, Filia nr 7, al. Pokoju 15/17

III runda DPP w Speedrowerze - godz. 13.00
Organizator: Stowarzyszenie Speedway Fan Club
Tor speedrowerowy, ul. Starzyńskiego 10

Seans filmowy:
= „Ból i blask” – godz. 14.45
= 2 dni z 16. EFF INTEGRACJA TY I JA – godz. 17.00
/Wstęp wolny/
= „Letnie popołudnie” – godz. 19.00
= „Na zawsze razem” - godz. 20.30
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, al. Najświętszej Maryi Panny 64

Seans filmowy:
= „Sekretne życie zwierzaków domowych 2”
/WAKACYJNY ILUZJONISTA/ - godz. 11.00
= „Ból i blask” – godz. 14.30 i 18.20
= „Letnie popołudnie” – godz. 16.45
= „Na zawsze razem” – godz. 20.30
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, al. Najświętszej Maryi Panny 64

„Letnie popołudnie”
1-2 września - godz. 16.45
3 września – godz. 20.30
4-5 września – godz. 19.00
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, al. Najświętszej Maryi Panny 64
Laura kończy dziś 25 lat. Z tej okazji gasi świeczki na
torcie wśród najbliższych, na cmentarzu, przy grobie
zmarłego ojca. To taka mała, nietypowa tradycja. Tak
samo jak rodzinna kolacja w domu jej matki Zuzanny,
w której dziewczyna niechętnie bierze udział. Relacje
między kobietami są napięte, od kiedy Laura zamieszkała
ze swoją dziewczyną Anielą. Matka, pomimo starań, nie
potrafi zaakceptować tego związku. Sytuacji nie poprawia
również decyzja córki o rzuceniu studiów na rzecz pracy
makijażystki. Gdy w trakcie kolacji po raz kolejny dochodzi do kłótni, Laura postanawia jak najszybciej wrócić
do swojej ukochanej i wspólnie z nią celebrować swoje
święto. Nie ma pojęcia, że to jedno letnie popołudnie
zmieni całe jej życie… „Letnie Popołudnie” to obraz
o młodych kobietach, które chcą być wolne, niezależne
i pragną same decydować o swoim życiu. Jednak przede
wszystkim to film o ogromnej potrzebie akceptacji oraz
o tolerancji, której brak może doprowadzić do tragedii.
Otwarcie wystawy „Stefana Burdzyński.
Częstochowski Nikifor” - godz. 17.00
Muzeum Częstochowskie, Zagroda Włościańska, Parku im. S. Staszica
Więcej s. 15
Spektakl teatralny: „Mayday” – godz. 19.00
Teatr im. A. Mickiewicza, ul. Kilińskiego 15

02.09 poniedziałek
Seans filmowy:
= „Ból i blask” – godz. 14.30 i 18.30
= „Letnie popołudnie” – godz. 16.45
= „Na zawsze razem” – godz. 20.30
Ośrodek Kultury Filmowej Iluzja, al. Najświętszej Maryi Panny 64
Jak dojrzale rozmawiać?- komunikacja w analizie
transakcyjnej – godz. 17.00-20.00
Prowadzące: Maja Wyremblewska i Dominika
Miedzińska-Golczyk
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Warsztaty literackie Klubu „Złota Jesień” – godz. 16.00
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1

80. Rocznica Krwawego Poniedziałku:
Spektakl „Czas Mroku”
4 września – godz. 19.00
Plac Biegańskiego
Zbrodnia dokonana 4 września 1939 roku w Częstochowie przez żołnierzy Wermachtu była jedną z najbardziej
krwawych w kampanii 1939 roku. Jej ofiarą padło ponad 600 osób – mieszkańców Częstochowy, a także okolicznych
miejscowości. Ta zaplanowana, metodycznie przeprowadzona akcja sterroryzowania bezbronnej ludności nie była
niczym uzasadniona, Częstochowa nie stanowiła bowiem ogniska oporu. Agresorom zależało na złamaniu ducha społeczności miasta – symbolu polskiej religijności. Wydarzenia z 4 września 1939 roku przeszły do historii jako Krwawy
Poniedziałek.
Stały się one inspiracją do powstania spektaklu „Czas Mroku”, przygotowanego przez Teatr Wojtka Kołsuta. Po 80 latach od tragedii mieszkańców Częstochowy powracają upiory przeszłości. Znów pojawiają się obwieszczenia Głównego
Dowódcy wkraczającej armii niemieckiej . Zaczynają się aresztowania przypadkowych przechodniów, w większości
młodych ludzi, którzy stają na miejscu ofiar wrześniowej masakry. Minęło wiele lat od zakończenia wojny i żyjemy
w pokoju, co nie znaczy, że znów nie pojawi się zagrożenie. Bo pokój nie jest nam dany na zawsze. Pojawienie się
ducha króla Jagiełły symbolizuje naszą odwieczną walkę o wolność i honor. Kobiety w bieli tańczące z mieczami grunwaldzkimi, włócznią i powstańczą kosą przekutą na sztorc to symbole tej walki. Finałowe takty pieśni patriotycznej,
Roty nabierają nowego i mocniejszego znaczenia.
Obowiązują wcześniejsze zapisy: tel. 663 633 698
Pracownia Psychoterapii i Pracy z Ciałem, ul. Waszyngtona 33/2
Koszt: 100 zł

Zajęcia plastyczne dla dzieci – godz. 16.00-17.00
Biblioteka Publiczna, Filia nr 3, ul. Ułańska 5/7
Spotkanie Częstochowskiego Klubu Kolekcjonera
godz. 16.00
= Warsztaty tańca dawnego - godz. 18.00
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1
=

Spotkanie Chóru Coralmente- godz. 18.00
= Warsztaty tańców celtyckich i balfolkowych
godz. 19.00
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1
=

03.09 wtorek
„Konsultacje komputerowe”- godz. 11.00-12.00
Zajęcia dla seniorów mających problemy
z obsługą komputera. Obowiązują wcześniejsze zapisy:
tel. 34 361 43 27, filia8@biblioteka.czest.pl
Biblioteka Publiczna, Filia nr 8, ul. Księżycowa 2
„Internet? Prosta sprawa!”- godz. 12.00-14.00
Zajęcia z zakresu obsługi komputera i internetu.
Obowiązują wcześniejsze zapisy: tel. 34 323 66 39,
filia7@biblioteka.czest.pl
Biblioteka Publiczna, Filia nr 7, al. Pokoju 15/17
Seans filmowy:
= „Na zawsze razem” – godz. 14.00
= „Ból i blask” – godz. 16.00
= „Dziedzictwo Hereditary”
/30 FILMÓW NA 30-LECIE KINA/ - godz. 18.15
= „Letnie popołudnie” – godz. 20.30
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, al. Najświętszej Maryi Panny 64

Spotkanie Klubu Górskiego PTTK - godz. 18.00
Urząd Stanu Cywilnego, ul. Focha 19/21
„Zdrowa” i „niezdrowa” osobowość- wstęp do zaburzeń
osobowości – godz. 18.00 - 20.00
Prowadzące: Maja Wyremblewska i Dominika
Miedzińska-Golczyk.
Obowiązują wcześniejsze zapisy: tel. 663 633 698
oraz 605 285 995
Pracownia Psychoterapii i Pracy z Ciałem , ul. Waszyngtona 33/2
Koszt: 50 zł
Toastmasters - Klub Publicznego Przemawiania
i Przywództwa – godz. 18.00
Od zera do zaawansowanego toastmastera
Techniczne Zakłady Naukowe, ul. Jasnogórska 84/90

04.09 środa
„Konsultacje komputerowe”- godz. 11.00-12.00
Zajęcia dla seniorów mających problemy
z obsługą komputera. Obowiązują wcześniejsze zapisy:

www.cgk.czestochowa.pl

Lektyny, czy owoce i warzywa mogą nam zaszkodzić?
godz. 17.00
Cykliczne spotkania dotyczące zdrowego stylu życia,
odżywiania, diety i typowania metabolicznego
Biblioteka Publiczna, al. Najświętszej Maryi Panny 22
Promocja książki Arkadiusza Franii „Osobowości
i osobliwości. Z życia literackiego współczesnej
Częstochowy” - godz. 18.00.
Spotkaniu towarzyszy występ Chóru Coralmente
Muzeum Częstochowskie, Ratusz, al. Najświętszej Maryi Panny 45
80. Rocznica Krwawego Poniedziałku: Spektakl
„Czas Mroku”– godz. 19.00
Plac Biegańskiego

05.09 czwartek
„Śniadanie z przedsiębiorcami” – godz. 8.30
Organizator: Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A.
Obowiązują wcześniejsze zapisy: tel. 34/360 56 88
Częstochowski Park Przemysłowo-Technologiczny,
ul. Wały Dwernickiego 117/121
„Internet? Prosta sprawa!”- godz. 12.00-14.00
Zajęcia z zakresu obsługi komputera i internetu.
Obowiązują wcześniejsze zapisy: tel. 34 323 66 39,
filia7@biblioteka.czest.pl
Biblioteka Publiczna, Filia nr 7, al. Pokoju 15/17
Seans filmowy:
= „Ból i blask” – godz. 14.45
= 2 dni z 16. EFF INTEGRACJA TY I JA – godz. 17.00
/Wstęp wolny/
= „Letnie popołudnie” – godz. 19.00
= „Na zawsze razem” – godz. 20.30
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, al. Najświętszej Maryi Panny 64
Otwarta grupa pracy z ciałem TRE – godz. 19.30–21.00
Prowadzący: Jakub Ritter
Obowiązują wcześniejsze zapisy: tel. 693 770 210
Pracownia Psychoterapii i Pracy z Ciałem, ul. Waszyngtona 33/2
Koszt: 50 zł

„Internet? Prosta sprawa!”- godz. 12.00-14.00
Zajęcia z zakresu obsługi komputera i internetu.
Obowiązują wcześniejsze zapisy: tel. 34 323-66-39 ,
filia7@biblioteka.czest.pl
Biblioteka Publiczna, Filia nr 7, al. Pokoju 15/17
Seans filmowy:
= „Gdzie jesteś Bernadette” – godz. 14.30
= „Kwiaty miłości” – godz. 16.30
= Spotkanie z Urszulą Dudziak (Aleje, tu się dzieje!)
godz. 18.30
= „Piranie” – godz. 20.30
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, al. Najświętszej Maryi Panny 64
„Kreatywna biblioteka – wspomnienia z wakacji”
godz. 16.00-18.00
Warsztaty plastyczne skierowane do dzieci w wieku
od 4 do 10 lat
Biblioteka Publiczna, Filia nr 14, ul. Norwida 17/21
Promocja książki Cezarego Graja „Cierń”- godz. 17.00
Muzeum Częstochowskie, Ratusz, al. Najświętszej Maryi Panny 45

„Plastyczne czwartki” – godz. 12.30-14.30
Cykliczne spotkania plastyczne dla dzieci w wieku od 8
do 13 lat. Obowiązują wcześniejsze zapisy:
filia23@biblioteka.czest.pl
Biblioteka Publiczna, Filia nr 23, ul. Ludowa 58
Seans filmowy:
= „Kwiaty miłości” – godz. 12.30
= „Piranie” – godz. 14.30
= „Gdzie jesteś Bernadette?” – godz. 16.30
= „Andre Rieu. Zatańczymy?” /retransmisja koncertu
z Maastricht/ – godz. 19.00
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, al. Najświętszej Maryi Panny 64
Koncert zespołu Fabryka Kości – godz. 19.00
Pub Dekadencja, ul. Nowowiejskiego 10/12
Bilety: 5 zł

Spektakl teatralny „Zaczarowany koń. Piosenki lat 50.”
/Pokaz przedpremierowy/– godz. 19.00
Teatr im. A. Mickiewicza, ul. Kilińskiego 15
Koncert Galowy Festiwalu Folklorystycznego Silesia
godz. 19.00
Plac Biegańskiego

07.09 sobota
Ogólnopolski Turniej Piłki Siatkowej Kobiet o Puchar
Prezydenta Miasta Częstochowy 2019/2020
Organizator: Klub Sportowy Częstochowianka
Hala Sportowa „Częstochowianka”, ul. Rejtana 7 C
II liga piłki nożnej mężczyzn: Skra Częstochowa - Stal
Stalowa Wola
Organizator: Klub Sportowy SKRA Częstochowa S.A.
Miejski Stadion Piłkarski, ul. Loretańska 20
BiegamBoLubię - godz. 9.30
Bezpłatne treningi dla amatorów z instruktorami lekkoatletyki
Miejski Stadion Lekkoatletyczny, ul. Dąbrowskiego 58/64
XXXI Ogólnopolski Turniej Otwarcia Sezonu Koszykówki (kat. senior) - godz. 10.00
Organizator: Klub Uczelniany AZS Politechniki Częstochowskiej
Hala Sportowo-Widowiskowa „Polonia”, ul. Dekabrystów 43
„W kooperatywie po zdrowie”- godz. 10.00-11.00
Organizator: Jurajska Kooperatywa Spożywcza
ul. Marysi 93
Seans filmowy:
= „Kwiaty miłości” – godz. 13.30
= „Piranie” – godz. 15.15
= „Gdzie jesteś Bernadette?” – godz. 17. 15
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, al. Najświętszej Maryi Panny 64
Mecz futbolu amerykańskiego: Święci Częstochowa Kraków Kings – godz. 14.00
Organizator: Klub sportowy Święci Częstochowa
Miejski Stadion Lekkoatletyczny, ul. Dąbrowskiego
16. Noc Kulturalna – godz. 17.44
Więcej s. 23-25

06.09 piątek

08.09 niedziela

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

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

www.cgk.czestochowa.pl

Organizator: Klub Uczelniany AZS Politechniki Częstochowskiej
Hala Sportowo-Widowiskowa Polonia, ul. Dekabrystów 43

V Ogólnopolski Turniej Otwarcia Sezonu Koszykówki
(kat. młodzieżowa) - godz. 10:00

„Kwiaty miłości”
6 września - godz. 16.45
7 września - godz. 13.30
8 września - godz. 12.30
9 września - godz. 16.45
Ośrodek Kultury Filmowej Iluzja, al. Najświętszej Maryi Panny 64
Piosenkarka Maisie (lauretka Nagrody Grammy – Kimbra)
już jako dorosła kobieta odkrywa historię związku swoich
rodziców – zupełnie inną od tej, którą znała. Dzięki
muzyce poznaje ich jako nastolatków i towarzyszy im
przez kolejne etapy związku. Rose przypomina każdą z
nas – jest nieprzewidywalna, humorzasta i chorobliwie
zazdrosna. Kiedy na jej drodze pojawi się przystojny Eric,
odnajdzie kogoś, kto da jej zrozumienie i schronienie.
Miłość doda im skrzydeł, ale codzienność będzie próbowała ściągnąć ich na ziemię. Co zrobią, kiedy w ich życiu
pojawią się powszednie troski - rachunki, praca i dzieci.
Czy miłość może przetrwać próbę czasu?
Spektakl teatralny „Zaczarowany koń. Piosenki lat 50.”
/Premiera/ - godz. 19.00
Teatr im. A. Mickiewicza, ul. Kilińskiego 15
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09.09 poniedziałek
Seans filmowy:
= „Gdzie jesteś Bernadette?” – godz. 14.45 i 20.30
= „Kwiaty miłości” – godz. 16.45
= „Piranie” – godz. 18.30
Ośrodek Kultury Filmowej Iluzja, al. Najświętszej Maryi Panny 64
Spotkanie Chóru Coralmente – godz. 18.00
Warsztaty tańców celtyckich i balfolkowych
godz. 19.00
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1
=
=

10.09 wtorek
„Konsultacje komputerowe”- godz. 11.00-12.00
Zajęcia dla seniorów mających problemy z obsługą komputera. Obowiązują wcześniejsze zapisy:
tel. 34 361 43 27, filia8@biblioteka.czest.pl
Biblioteka Publiczna, Filia nr 8, ul. Księżycowa 2
Biblioteka Malucha - godz. 11.00-12.00
Zajęcia dla dzieci w wieku od 2 do 4 lat (które nie uczęszczają do przedszkoli) i ich opiekunów
Biblioteka Publiczna, Oddział dla Dzieci i Młodzieży,
al. Kościuszki 4
„Internet? Prosta sprawa!”- godz. 12.00-14.00
Zajęcia z zakresu obsługi komputera i internetu.
Obowiązują wcześniejsze zapisy: tel. 34 323 66 39,
filia7@biblioteka.czest.pl
Biblioteka Publiczna, Filia nr 7, al. Pokoju 15/17
Seans filmowy:
= „Tajemnice Joan” /KINO SENIORA/ - godz. 12.00
= „Na zawsze razem” – godz. 14.45
= „Gdzie jesteś Bernadette?” – 16.45
= „Ida” /30 FILMÓW NA 30-LECIE KINA/ – godz. 18.45
= „Piranie” - godz. 20.30
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, al. Najświętszej Maryi Panny 64
Ludziki, zwierzątka i takie tam stworki – godz. 13.00
Zajęcia plastyczne dla dzieci. Obowiązują wcześniejsze
zapisy: tel. 34 360 71 95, filia21@biblioteka.czest.pl
Biblioteka Publiczna, Filia nr 21, ul. Orzechowa 14
Latarnik w bibliotece „Selfuj się kto może”
godz. 16.00
Spotkanie dla dorosłych, którzy dopiero oswajają nowe
technologie. Uczestnicy nauczą się, jak łatwo i efektownie
edytować swoje zdjęcia, wykorzystując proste narzędzia
online.
Biblioteka Publiczna, Filia nr 13, ul. Mireckiego 28
Zajęcia plastyczne dla dzieci – godz. 16.00-17.00
Biblioteka Publiczna, Filia nr 3, ul. Ułańska 5/7
Spektakl teatralny „Zaczarowany koń. Piosenki lat 50.”
/Premiera nauczycielska/– godz. 19.00
Teatr im. A. Mickiewicza, ul. Kilińskiego 15
Warsztaty tańca dawnego – godz. 18.00
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1
Toastmasters - Klub Publicznego Przemawiania
i Przywództwa – godz. 18.00
Szacunek dla siebie i innych
Techniczne Zakłady Naukowe, ul. Jasnogórska 84/90

11.09 środa
„Konsultacje komputerowe”- godz. 11.00-12.00
Zajęcia dla seniorów mających problemy z obsługą komputera. Obowiązują wcześniejsze zapisy:
tel. 34 361 43 27, filia8@biblioteka.czest.pl
Biblioteka Publiczna, Filia nr 8, ul. Księżycowa 2
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Podstawy obsługi komputera dla seniorów
godz. 11.00-12.00
Obowiązują wcześniejsze zapisy: tel. 34 369 70 72,
filia3@biblioteka.czest.pl
Biblioteka Publiczna, Filia nr 3, ul. Ułańska 5/7
„Internet? Prosta sprawa!”- godz. 12.00-14.00
Zajęcia z zakresu obsługi komputera i internetu.
Obowiązują wcześniejsze zapisy: tel. 34 323 66 39,
filia7@biblioteka.czest.pl
Biblioteka Publiczna, Filia nr 7, al. Pokoju 15/17
Seans filmowy:
= „Na zawsze razem” – godz. 14.30
= „Gdzie jesteś Bernadette? – godz. 16.30 i 20.30
= „Piranie” – godz. 18.30
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, al. Najświętszej Maryi Panny 64
„Kreatywne spotkania z plastyką” – godz. 15.30
Zajęcia plastyczne dla dzieci w wieku od 5 do 9 lat.
Obowiązują wcześniejsze zapisy: tel. 34 362 35 87,
filia20@biblioteka.czest.pl
Biblioteka Publiczna, Filia nr 20, ul. Gombrowicza 15
„Każda środa jest nasza”- godz. 15.30 – 17.00
Zajęcia literacko-plastyczne dla dzieci w wieku od lat 5 do 12 lat
Biblioteka Publiczna, Oddział dla Dzieci i Młodzieży, al. Kościuszki 4
Warsztaty literackie Klubu „Złota Jesień”- godz. 16.00
OPK „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1
„Jak samodzielnie przechowywać rodzinne akta”
warsztaty genealogiczne - godz.17.00
Archiwum Państwowe, ul. Rejtana 13
Promocja książki Cezarego Jana Lisa „Likwidatorzy
zdrajców z wyroków Polski Podziemnej” - godz. 17.00
Muzeum Częstochowskie, Ratusz, al. Najświętszej Maryi Panny 45

12.09 czwartek
„Internet? Prosta sprawa!”- godz. 12.00-14.00
Zajęcia z zakresu obsługi komputera i internetu.
Obowiązują wcześniejsze zapisy: tel. 34 323 66 39,
filia7@biblioteka.czest.pl
Biblioteka Publiczna, Filia nr 7, al. Pokoju 15/17

Prowadzący: Jakub Ritter
Obowiązują wcześniejsze zapisy: tel. 693 770 210
Pracownia Psychoterapii i Pracy z Ciałem, ul. Waszyngtona 33/2
Koszt: 50 zł

SOCIALOVE – godz. 18.00
Cykliczne spotkania dla miłośników social media, marketingu, nowych technologii oraz innych pokrewnych tematów
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1

13.09 piątek

Wernisaż wystawy „Abstrasenso” – godz. 19.00
Projekt zorganizowany dzięki finansowemu wsparciu Ośrodka Promocji Kultury „Gaude Mater”, dofinansowanie CARA.
Pub Szuflada, al. Kościuszki 18

„Komputer? Nic trudnego!” – godz. 10.00-11.00
Zajęcia komputerowe dla seniorów, mających problemy
z obsługą komputera. Obowiązują wcześniejsze zapisy:
tel. 34 360 61 12, filia16@biblioteka.czest.pl
Biblioteka Publiczna, Filia nr 16 ,ul. Krakowska 46/50
XXX Międzynarodowy Bieg Uliczny „Złota Mila
Częstochowa” - godz. 12.00
Organizator: Częstochowski Klub Sportowy Budowlani
Miejski Stadion Lekkoatletyczny w Częstochowie, ul. Dąbrowskiego 58/64
„Internet? Prosta sprawa!”- godz. 12.00-14.00
Zajęcia z zakresu obsługi komputera i internetu.
Obowiązują wcześniejsze zapisy: tel. 34 323 66 39,
filia7@biblioteka.czest.pl
Biblioteka Publiczna, Filia nr 7, al. Pokoju 15/17

Muzykoterapia i dźwiękoterapia dla dorosłych
godz. 17.00
Biblioteka Publiczna, Filia Muzyczna, al. Niepodległości 41
Spotkanie z dr. Siergiejem Iwaniukiem, wicedyrektorem Muzeum Bitwy Stalingradzkiej w Wołgogradzie
godz. 18.00
Prowadzenie: prof. Maciej Trąbski z Instytutu Historii
Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana
Długosza w Częstochowie
Muzeum Częstochowskie, Ratusz, al. Najświętszej Maryi Panny 45
Wernisaż wystawy Bogusława Lustyka „Rytm życia”
godz. 18.00
Miejska Galeria Sztuki, al. Najświętszej Maryi Panny 64
Więcej s. 16
Otwarta grupa pracy z ciałem TRE – godz. 19.30– 21.00

PKO Ekstraklasa piłki nożnej mężczyzn: RKS Raków Arka Gdynia
Organizator: RKS Raków Częstochowa S.A.
GIEKSA Arena Bełchatów, ul. Sportowa 3, Bełchatów
Ekstraklasa tenisa stołowego kobiet: Bebetto AZS UJD
Częstochowa - SKTS Sochaczew
Organizator KU AZS UJD im. Jana Długosza
Akademickie Centrum Sportowe, ul. Zbierskiego 6

Otwarcie wystawy „Powroty – malarstwo Danuty
Niklewicz” - godz. 17.00
Muzeum Częstochowskie, Ratusz, al. Najświętszej Maryi Panny 45

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

Popołudnia w bibliotece – Baśniowe piątki
godz. 16.00-17.00
Spotkania dla całych rodzin
= „Kreatywna biblioteka – Organizer na biurko”
godz. 16.00-18.00
Warsztaty plastyczne dla dzieci w wieku
od 4 do 10 lat
Biblioteka Publiczna, Filia nr 14, ul. Norwida 17/21

Ogólnopolski Turniej Otwarcia Sezonu Siatkówki
godz. 10000
Klub Uczelniany AZS Politechniki Częstochowskiej
Hala Sportowo-Widowiskowa „Polonia”, ul. Dekabrystów 43
Czytanie na dywanie – godz. 11.00-12.00
Zajęcia literacko-plastyczne dla dzieci w wieku do lat 4 i ich rodziców
Biblioteka Publiczna, Filia nr 3, ul. Ułańska 5/7

Spektakl: „Siła przyzwyczajenia” /Pokaz przedpremierowy/ – godz. 18.00
Teatr im. A. Mickiewicza, ul. Kilińskiego 15

www.cgk.czestochowa.pl

III Młodzieżowy Turniej Piłkarski 10-latków
im. Eugeniusza Seifrieda – godz. 14.00
= Mecz oldbojów: RKS Skra Częstochowa OKS Odra Opole – godz. 16.00
Miejski Stadion Piłkarski w Częstochowie, ul. Loretańska 20
=

15.09 niedziela

=

„Aida” /MET OPERA – LETNIE POWTÓRKI/
14 września – godz. 19.00
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, al. Najświętszej Maryi Panny 64
Monumentalna opera Giuseppe Verdiego opowiadająca
tragiczną historię miłości z czasów faraonów nie mogła
liczyć na piękniejszą oprawę niż ta przygotowana w Met
przez Sonję Frisell. Zgodnie z XIX-wieczną tradycją
spektakl dosłownie ocieka złotem i skrzy się kolorami bogatych dekoracji. Całość zrealizowana jest z rozmachem
godnym faraonów, zwłaszcza scena słynnego marszu
tryumfalnego. Na prapremierze „Aïdy” Verdi został
wywołany 32-krotnie do ukłonów. Do dziś opera ta zaliczana jest do nieśmiertelnych hitów teatru muzycznego.
Miłosny trójkąt, który tworzą etiopska niewolnica Aïda,
wódz egipski Radamès i zakochana w nim księżniczka
Amneris, wielkie sceny zbiorowe i wspomniany monumentalizm gwarantują wyjątkowe przeżycia, zwłaszcza
gdy w główne postaci wcielają się Anna Netrebko, Anita
Rachvelishvili i Aleksandrs Antoņenko.

Seans filmowy:
= „Piłsudski” – godz. 12.00 i 16.45
= „Pavarotti” – godz. 14.30
= „Aida” /MET OPERA – LETNIE POWTÓRKI/ - godz. 19.00
Ośrodek Kultury Filmowej Iluzja, al. Najświętszej Maryi Panny 64

Spektakl: „Siła przyzwyczajenia” /Premiera/ - godz. 19.00
Teatr im. A. Mickiewicza, ul. Kilińskiego 15

Seans filmowy:
= „Pavarotti” – godz. 13.50
= „Piłsudski” – godz. 16.00 i 20.30
= „Parasite” /Przedpremiera/ – godz. 18.00
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, al. Najświętszej Maryi Panny 64

Seans filmowy:
= „Piranie” – godz. 14.30
= „Gdzie jesteś Bernadette?” – godz. 16.30
= „Andre Rieu. Zatańczymy?”
/retransmisja koncertu z Maastricht/ – godz. 19.00
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, al. Najświętszej Maryi Panny 64
Biblio Bingo – godz. 16.00
Spotkanie dla seniorów, podczas którego zagrają oni
w amerykańską grę poprawiającą koncentrację, refleks,
ćwiczącą pamięć i spostrzegawczość.
Biblioteka Publiczna, Filia nr 13, ul. Mireckiego 28

14.09 sobota

Warsztaty „Plecione sznurkiem” /Europejskich Dni
Dziedzictwa/ - godz. 11.00
Zajęcia dla dorosłych, poświęcone sztuce makramy.
Obowiązują wcześniejsze zapisy: tel. 504 757 502.
Muzeum Częstochowskie, Ratusz, al. Najświętszej Maryi Panny 45
Wstęp wolny

Otwarcie wystawy „Powroty – malarstwo Danuty
Niklewicz”
14 września - godz. 17.00
Muzeum Częstochowskie, Ratusz, al. Najświętszej Maryi Panny 45
Danuta Niklewicz - malarka, projektantka sztuki użytkowej, w latach 1990-2001 pracowała jako projektant dla
Krośnieńskich Hut Szkła. Kontakt ze szkłem artystycznym
zachęcił ją do zmierzenia się ze sztuką malarską. Artystka
od wielu lat zajmuje się twórczością plastyczną, a w malarstwie preferuje technikę olejną i akwareli, tworząc
abstrakcje i impresyjne pejzaże.
Należy do Związku Polskich Artystów Malarzy i Grafików,
Stowarzyszenia Akwarelistów Polskich i do Pracowni Malarskiej Jacka Bukowskiego w Warszawie. Prace artystki
znajdują się w zbiorach prywatnych w kraju i za granicą.
Jej akwarela z cyklu „Tornado” została zakwalifikowana
do pokonkursowych wystaw w kraju i za granicą w ramach 8. Międzynarodowego Biennale Miniatury.
XVI Międzynarodowy Turniej Szermierczy w szpadzie
dzieci do lat 13 KMICIC CUP
Organizator: Wiodący Ludowy Klub Sportowy Kmicic
Akademickie Centrum Sportowe, ul. Zbierskiego 6
Mecz Charytatywny w piłkę nożną: Bokserzy – Żużlowcy
Organizator: Marcin Najman
Hala Sportowo-Widowiskowa „Polonia”, ul. Dekabrystów 43
BiegamBoLubię - godz. 9.30
Bezpłatne treningi dla amatorów z instruktorami lekkoatletyki
Miejski Stadion Lekkoatletyczny, ul. Dąbrowskiego 58/64

www.cgk.czestochowa.pl

Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu 2019
„Chodź z Nami!”: VI Bieg Rodzinny Zabieganych:
= Biegi dziecięce, sztafety familijne
godz. 11.00 – 12.30
= Bieg „z siatami na obcasach” - godz. 12.30
= Bieg młodzieży i dorosłych – godz. 13.30
= Marsz nordic–walking – godz. 13.31
Obowiązują wcześniejsze zapisy: www.zabiegani.czest.pl
Amfiteatr przy Promenadzie im. Czesława Niemena

VI Peron Częstochowa: III Gra miejska – godz. 16.00
Start: Dworzec PKP, od strony al. Wolności
Festiwal Dekonstrukcji Słowa Czytaj!:
= Nie ma. Czytanie performatywne – godz. 17.00
= Nie ma. Spotkanie z Mariuszem Szczygłem
godz. 18.00
Teatr im. A. Mickiewicza, ul. Kilińskiego 15
Spotkanie Chóru Coralmente – godz. 18.00
Warsztaty tańców celtyckich i balfolkowych – godz. 19.00
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1
Festiwal Dekonstrukcji Słowa Czytaj!:
Pożegnanie jesieni. Projekcja filmu – godz. 20.30
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, al. Najświętszej Maryi Panny 64

17.09 wtorek
Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu
2019 „Chodź z Nami!”: Bezpłatne zwiedzanie Muzeum
Historii Kolei, leżącego na Szlaku Zabytków Techniki
Województwa Śląskiego – godz. 10.00-15.00
Muzeum Historii Kolei, ul. Pułaskiego 100/120 (budynek dworca
Częstochowa Stradom)
Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu 2019
„Chodź z Nami!”: Otwarte prelekcje dla młodzieży
i dorosłych – godz. 10.00-20.00
„Elektromobilność – szanse i zagrożenia” Piotr Grzybowski
(Wydział Funduszy Europejskich i Rozwoju UM); „Jak żyć
bez samochodu?” Małgorzata Rozmus (Fundacja Rething),
„Przyczyny powstawania smogu w mieście” Hubert
Pietrzak (Częstochowski Alarm Smogowy); Prezentacja
elektrycznych hulajnóg; Eco Fun – Wypożyczalnia Hulajnóg
Elektrycznych.
Muzeum Częstochowskie, Ratusz, al. Najświętszej Maryi Panny 45
„Konsultacje komputerowe”- godz. 11.00-12.00
Zajęcia dla seniorów mających problemy
z obsługą komputera. Obowiązują wcześniejsze zapisy:
tel. 34 361 43 27, filia8@biblioteka.czest.pl
Biblioteka Publiczna, Filia nr 8, ul. Księżycowa 2
„Internet? Prosta sprawa!”- godz. 12.00-14.00
Zajęcia z zakresu obsługi komputera i internetu.
Obowiązują wcześniejsze zapisy: tel. 34 323 66 39,
filia7@biblioteka.czest.pl
Biblioteka Publiczna, Filia nr 7, al. Pokoju 15/17
„W samo południe z muzyką country”
Mirosława Desperaka – godz. 12.00
= Spotkanie Częstochowskiego klubu Kolekcjonera
godz. 16.00
= Warsztaty tańca dawnego – godz. 18.00
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1
=

Seans filmowy:
= „Piłsudski” – godz. 12.00, 16.00 i 20.30
= „Pavarotti” – godz. 14.00
= „Parasite” /Przedpremiera/ – godz. 18.00
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, al. Najświętszej Maryi Panny 64
Spektakl: „Siła przyzwyczajenia” – godz. 19.00
Teatr im. A. Mickiewicza, ul. Kilińskiego 15

16.09 poniedziałek
Seans filmowy:
= „Pavarotti” – godz. 14.15 i 18.30
= „Piłsudski” – godz. 16.30
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, al. Najświętszej Maryi Panny 64
Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu
2019„Chodź z Nami!”: Nordic – walking na Mirowie
godz. 16.00
Klub Rekreacyjno – Sportowy TKKF „Pegaz”, ul. Mstowska 46
Festiwal Dekonstrukcji Słowa Czytaj!:
Czytelnia międzygatunkowa. Instalacja artystyczna
Anny Wójcik - godz. 16.00
Klub Festiwalowy „Czytaj!”, ul Śląska 7

Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu 2019
„Chodź z Nami!”: Warsztaty rzeczy pięknych
„Prze – Twórcy” dla dzieci i młodzieży – godz. 14.00
Zajęcia z przetwarzania niepotrzebnych rzeczy na przedmioty użytkowe i dekoracyjne
Dzielnicowy Ośrodek Społeczności Lokalnej, ul. Złota 47
Seans filmowy:
= „Pavarotti” – godz. 14.15
= „Piłsudski” – godz. 16.15 i 20.30
= „Niemiłość” /30 FILMÓW NA 30-LECIE KINA/
godz. 18.15
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, al. Najświętszej Maryi Panny 64
Festiwal Dekonstrukcji Słowa Czytaj!: Morska opowieść.
Warsztaty plastyczne dla dzieci Kolektywu OLJUNA
godz. 15.00
Obowiązują wcześniejsze zapisy przez formularz na stronie:
festiwalczytaj.pl
Przedszkole Nibylandia, ul. Wodzickiego 68
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CO / GDZIE / KIEDY: WE WRZEŚNIU
„Chodź z Nami!”: RUSZ SIĘ!– Ćwiczenia ogólnorozwojowe dla każdego - godz. 16.00
Siłownia plenerowa przy ul. Morenowej
Warsztaty literackie Klubu „Złota Jesień” – godz. 16.00
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1
Spotkanie chustowe – godz. 16.00
Spotkanie dla rodziców noszących dzieci w chuście oraz
tych, którzy chcą nauczyć się podstawowych lub bardziej
zaawansowanych wiązań.
Biblioteka Publiczna, Filia nr 3, ul. Ułańska 1
Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu 2019
„Chodź z Nami!”: Darmowe warsztaty rolkowe
godz. 17.00
Wały Warty

„Niemiłość”
17 września – godz. 18.15
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, al. Najświętszej Maryi Panny 64
Borys (Aleksiej Rozin) i Żenia (Marjana Spivak), typowi przedstawiciele klasy średniej mieszkający na przedmieściach
Moskwy, mają się rozstać. Nie mogą znaleźć wspólnego języka, a ich kontakty ograniczają się do wybuchowych kłótni,
w których wyliczają wzajemne urazy. Mają nowych partnerów, z którymi chcą jak najszybciej związać się na stałe.
Przeszkodą w ułożeniu życia od nowa może okazać się ich 12-letni, niechciany syn Alosza. Rodzice nie zwracają na niego
uwagi. Borys i Żenia swój plan chcą zrealizować, nawet jeśli będzie to oznaczało porzucenie dziecka.
„Niemiłość” Andrieja Zwiagincewa była pokazywana w Konkursie Głównym w Cannes – otrzymała Nagrodę Jury.
Europejska Akademia Filmowa przyznała filmowi nagrody w kategorii Najlepsze Europejskie Zdjęcia 2017 i w kategorii
Najlepsza Europejska Muzyka 2017. Obraz otrzymał nominację do Złotego Globu dla Najlepszego Filmu Nieanglojęzycznego.

Zajęcia plastyczne dla dzieci – godz. 16.00-17.00
Biblioteka Publiczna, Filia nr 3, ul. Ułańska 5/7

Obowiązują wcześniejsze zapisy: tel. 34 360 56 28
Biblioteka Publiczna, al. Najświętszej Maryi Panny 22

Festiwalu Dekonstrukcji Słowa Czytaj!:
= Wyroby. Spotkanie z Olgą Drendą – godz. 17.00
= Wiejskie śmieci. Wernisaż wystawy oraz słuchowisko
Bartosza Zaskórskiego i Marka Rachwalika
godz. 18.30
Galeria Sztuki Współczesnej Iron Oxide, ul. Komornicka 127

„Konsultacje komputerowe”- godz. 11.00-12.00
Zajęcia dla seniorów mających problemy
z obsługą komputera. Obowiązują wcześniejsze zapisy:
tel. 34 361 43 27, filia8@biblioteka.czest.pl
Biblioteka Publiczna, Filia nr 8, ul. Księżycowa 2

VI Peron Częstochowa: Wystawa „Naczynia połączone
& appendiksy” – godz. 17.00
Instytut Sztuk Pięknych Uniwersytetu Humanistyczno – Przyrodniczego im. Jana Długosza, ul. Dąbrowskiego 14
Spotkanie autorskie z o. Leonem Knabitem - godz. 17.00
Muzeum Częstochowskie, Ratusz,
al. Najświętszej Maryi Panny 45
Spektakl: „Siła przyzwyczajenia” – godz. 18.00
Teatr im. A. Mickiewicza, ul. Kilińskiego 15
PTTK: Pokaz zdjęć pt. „Tuwa” - godz. 18.00
Prelegent: Andrzej Siedlecki
Urząd Stanu Cywilnego, ul. Focha 19/21
Toastmasters- Klub Publicznego Przemawiania
i Przywództwa – godz. 18.00
Klubowy konkurs mów humorystycznych i odpowiedzi na
gorące pytania
Techniczne Zakłady Naukowe, u. Jasnogórska 84/90

18.09 środa
Festiwal Bajki:
= Wykład „Rola książki w kształtowaniu przyszłego
uczestnika kultury” – godz. 10.00-11.30
Obowiązują wcześniejsze zapisy: tel. 34 360 56 28
= Warsztaty dla dorosłych o sztuce opowiadania
godz. 12.00-14.00
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Podstawy obsługi komputera dla seniorów
godz. 11.00-12.00
Obowiązują wcześniejsze zapisy: tel. 34 369 70 72,
filia3@biblioteka.czest.pl
Biblioteka Publiczna, Filia nr 3, ul. Ułańska 5/7
„Internet? Prosta sprawa!”- godz. 12.00-14.00
Zajęcia z zakresu obsługi komputera i internetu.
Obowiązują wcześniejsze zapisy: tel. 34 323-66-39 ,
filia7@biblioteka.czest.pl
Biblioteka Publiczna, Filia nr 7, al. Pokoju 15/17
VI Peron Częstochowa: IV konkurs na grę
z Częstochową w tle – godz. 13.00
Zespół Szkół Ekonomicznych, ul. Augustyna 28/30,
Seans filmowy:
= „Pavarotti” – godz. 14.15
= „Piłsudski” – godz. 16.30 i 20.30
= „Antologia duchów miasta”
/ZE ŚWIATOWYCH FESTIWALI/ – godz. 18.30
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, al. Najświętszej Maryi Panny 64
„Każda środa jest nasza”- godz. 15.30 – 17.00
Zajęcia literacko- plastyczne dla dzieci w wieku od lat 5 do 12 lat
Biblioteka Publiczna, Oddział dla Dzieci i Młodzieży, al. Kościuszki 4
Festiwal Dekonstrukcji Słowa Czytaj!:
Frajda. Spotkanie z Martą Dzido – godz. 16.00
Klub Festiwalowy „Czytaj!”, ul Śląska 7
Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu 2019

Promocja książki Ryszarda Sidora Sidorkiewicza „Ruchome obrazki (wiara, nadzieja, miłość)” - godz. 17.00
Prowadzący: Bogdan Knop.
W ramach spotkania wystąpi Wiesław M. Pawłowski – bard
z Lublina.
Muzeum Częstochowskie, Ratusz, al. Najświętszej Maryi Panny 45
Festiwal Dekonstrukcji Słowa Czytaj!:
= Nie tylko Dylan. Debata wokół literatury w muzyce
z udziałem Pawła Tańskiego, Jarosława Szubrychta
i Adama Regiewicza – godz. 17.30
= Oddam słowo za twe słowo. Koncert duetu
Niedźwiecki/Karoń – godz. 19.00
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1
Zdrowe odżywanie na co dzień, czyli kwestia organizacji menu, zakupów i gotowania – godz. 18.00 – 20.00
Prowadząca: Joanna Naumowicz, psychodietetyk.
Obowiązują wcześniejsze zapisy: tel. 516 105 691.
Pracownia Psychoterapii i Pracy z Ciałem, ul. Waszyngtona 33/2
Koszt: 50 zł

Mam empatię i nie zawaham się jej użyć!
godz. 17.00-19.00
O akceptacji uczuć przedszkolaka i starszaka.
Prowadząca: Olga Pośpiech.
Obowiązują wcześniejsze zapisy: tel. 783 986 144
Pracownia Psychoterapii i Pracy z Ciałem, (ul. Waszyngtona 33/2)
Koszt: 80 zł
Festiwal Bajki: Spotkanie autorskie z Ewą Nowak
godz. 17.00
Biblioteka Publiczna, Filia nr 6 , ul. Orkana 56 A
Festiwal Bajki: Spotkanie autorskie z Renatą
Piątkowską – godz. 17.00
Biblioteka Publiczna Filia nr 8, ul. Księżycowa 2
Festiwal Dekonstrukcji Słowa Czytaj!:
= Dziwka. Spotkanie z Anną Mazurek – godz. 17.45
= Gigusie. Spotkanie z Jakubem Michalczenią
godz. 18.45
Cafe Belg, al. Najświętszej Maryi Panny 32
Winylowe i Muzyczne Delicje Zbigniewa Burdy
godz. 18.00
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1
Seans filmowy:
„Piłsudski” – godz. 18.30 i 20.30
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, al. Najświętszej Maryi Panny 64
Wernisaż wystawy „Ewolucje” Marka Mszycy
godz. 19.00
Ekspozycja do 27 października
Filharmonia Częstochowska, ul. Wilsona 16

19.09 czwartek

Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu 2019
„Chodź z Nami!”: Rowerowa gra miejska kończąca się
piknikiem – godz. 17.00
Park 3 Maja, przy pomniku Stanisława Moniuszki
Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu 2019
„Chodź z Nami!”: Plenerowe spotkanie z teatrzykiem
kamishibai oraz działania twórcze wokół opowieści
„Rower Walentynki” – godz. 17.00
Kamieniczka.eu, ul. Targowa 1
VI Peron Częstochowa: Wystawa „Opowieści
zilustrowane” Anity Grobelak, Małgorzaty Kani,
Alicji Kocurek – godz. 17.00
Galeria Waszyngtona, ul. Waszyngtona 4/8

www.cgk.czestochowa.pl

20.09 piątek
20-22 września
II Międzynarodowy Turniej Piłki Siatkowej Chłopców
Volleyball Talents Cup Boys U-19
Organizator: Stowarzyszenie Kultury Fizycznej „Częstochowska
Siatkówka”
Hala Sportowa Częstochowa, ul. Żużlowa 4
„Komputer? Nic trudnego!” – godz. 10.00-11.00
Zajęcia komputerowe dla seniorów, mających problemy
z obsługą komputera. Obowiązują wcześniejsze zapisy:
tel. 34 360 61 12, filia16@biblioteka.czest.pl
Biblioteka Publiczna, Filia nr 16, ul. Krakowska 46/50

Wernisaż wystawy „Ewolucje” Marka Mszycy
19 września – godz. 19.00
Filharmonia Częstochowska, ul. Wilsona 16
Marek Mszyca mieszka i pracuje w Częstochowie.
Ukończył studia magisterskie na Wydziale Malarstwa, na
kierunku Malarstwo w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana
Matejki w Krakowie. Wcześniej licencjat w Krakowskiej
Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego na
Wydziale Architektury i Sztuk Pięknych, na kierunkach
Grafiki Użytkowej oraz Malarstwa Sztalugowego.
O swojej najnowszej wystawie artysta pisze: „Ewolucja”
to wystawa pokazująca moje dotychczasowe poszukiwania
w dziedzinie malarstwa i rysunku. Od wczesnych prac
przedstawiających, poprzez rysunek monochromatyczny
i barwny aż do dynamicznych i wysyconych kolorem prac
abstrakcyjnych. Na mój rozwój artystyczny wywarły wpływ
prace artystów tworzących w duchu ekspresjonizmu
abstrakcyjnego. Wciąż poszukuję właściwych narzędzi
i środków wyrazu, za pomocą których próbuję realizować
swoje zamierzenia. Wyraźne linie i odważne pociągnięcia,
działanie plamą, dużą płaszczyzną i tonowaniem waloru.
Tym wszystkim staram się wyrazić swoje emocje i przemyślenia, zostawiając równocześnie odbiorcom szerokie pole
do własnej interpretacji moich prac. Obecnie bliżej mi do
prostoty niż do długiego opisu. Próbuję ograniczać formę,
aby przez układ linii i nakładanie się plam, prace mogły
przemawiać same.

www.cgk.czestochowa.pl

Biblioteka Publiczna, Filia nr 10, ul. Michałowskiego 20
Spotkanie z autorem na wystawie Andrzej Desperak
„Mała retrospektywa. Rysunek. Malarstwo”
godz. 18.00
Muzeum Częstochowskie ,,Galeria Dobrej Sztuki,
al. Najświętszej Maryi Panny 47
Festiwal Dekonstrukcji Słowa Czytaj!:
= Co się kryje Między Kartkami. Warsztaty dla dzieci
/Noc Księgarń/ - godz. 18.00 (dzieci w wieku od 2
do 6 lat) i godz 19.00 (dzieci w wieku od 7 do 14 lat)
Obowiązują wcześniejsze zapisy przez formularz
na stronie: festiwalczytaj.pl
= Okoń w sieci. Spotkanie z Marcinem Okoniewskim
/Noc Księgarń/ – godz. 20.30
Księgarnia Między Kartkami, ul. Dąbrowskiego 1
Recital Elżbiety Wojnowskiej. Specjalny Salon Poezji
godz. 19.00
Teatr im. A. Mickiewicza, ul. Kilińskiego 15

Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu 2019
„Chodź z Nami!”: Gry, zabawy i warsztaty dla przedszkolaków – godz. 10.00-12.00
Skwer im. „Solidarności”
„Internet? Prosta sprawa!”- godz. 12.00-14.00
Zajęcia z zakresu obsługi komputera i internetu.
Obowiązują wcześniejsze zapisy: tel. 34 323 66 39,
filia7@biblioteka.czest.pl
Biblioteka Publiczna, Filia nr 7, al. Pokoju 15/17

„Kreatywne piątki” – godz. 15.30-17.30
Warsztaty rękodzieła artystycznego dla młodzieży i dorosłych finansowane z Budżetu Obywatelskiego.
Obowiązują wcześniejsze zapisy: tel. 34 360 14 54,
filia2@biblioteka.czest.pl
Biblioteka Publiczna, Filia nr 2, ul. Orlik-Rückemanna 35/37

Festiwal Dekonstrukcji Słowa Czytaj!:
Literacka bitwa umysłów. Gra drużynowa – godz. 20.30
Szuflada Pub, al. Kościuszki 18

Festiwalu Dekonstrukcji Słowa Czytaj!:
= #DrzewoKlimatyczne. Instalacja Matyldy
Sałajewskiej – godz. 16.30
= Drzewo Stany. Warsztaty dźwiękowe z Asi Miną
godz. 16.30
Plac Biegańskiego

Festiwal Dekonstrukcji Słowa Czytaj!: Sen. Koncert
zespołu Syny – godz. 20.15
Klub Rura, al. Najświętszej Maryi Panny 38

Seans filmowy:
= „Piłsudski” – godz. 14.00 i 18.30
= „Dzięki Bogu” – godz. 16.00
= „Parasite” – godz. 20.30
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, al. Najświętszej Maryi Panny 64

Spektakl: „Siła przyzwyczajenia” /Środa Studencka/
godz. 18.00
Teatr im. A. Mickiewicza, ul. Kilińskiego 15

„Internet? Prosta sprawa!”- godz. 12.00-14.00
Zajęcia z zakresu obsługi komputera i internetu.
Obowiązują wcześniejsze zapisy: tel. 34 323 66 39,
filia7@biblioteka.czest.pl
Biblioteka Publiczna, Filia nr 7, al. Pokoju 15/17

Otwarta grupa pracy z ciałem TRE – godz. 19.30– 21.00
Prowadzący: Jakub Ritter
Obowiązują wcześniejsze zapisy: tel. 693 770 210
Pracownia Psychoterapii i Pracy z Ciałem, ul. Waszyngtona 33/2
Koszt: 50 zł

Festiwal Dekonstrukcji Słowa Czytaj!: Projekt Tuwim.
Oprowadzanie kuratorskie po wystawie komiksowej
uczniów „Plastyka” - gody. 16.00
ul. Katedralna 8
Juromania - Święto Szlaku Orlich Gniazd 2019
godz. 17.00 – 21.00
Plac Biegańskiego
Więcej s. 10
Festiwal Bajki: Spotkanie autorskie z Joanną Olech
godz. 17.00
Biblioteka Publiczna, Filia nr 2, ul. Orlik-Rückemanna 35/37
Festiwal Bajki: Spotkanie autorskie z Agnieszką Frączek
godz. 17.00
Biblioteka Publiczna, Filia nr 14, ul. Norwida 17/21
Festiwal Dekonstrukcji Słowa Czytaj!:
Rana. Spotkanie z Wojciechem Chmielarzem – godz. 17.00
Biblioteka Publiczna, al. Najświętszej Maryi Panny 22
Quick Shot Kickboxing- godz. 17.30
Otwarte treningi kickboxingu. Trening skierowany dla chętnych powyżej 9 roku życia, bez górnej granicy wiekowej.
Szkoła Podstawowa nr 49, ul. Jesienna 42
Wernisaż wystawy Zenony Urbańskiej i Jolanty Nocuń
godz. 18.00

Recital Elżbiety Wojnowskiej. Specjalny Salon Poezji
20 września – godz. 19.00
Teatr im. A. Mickiewicza (ul. Kilińskiego 15)
Teatr im. A. Mickiewicza zaprasza na koncert Elżbiety
Wojnowskiej – pieśniarki, urodzonej w Częstochowie,
absolwentki I LO im. Juliusza Słowackiego. Na częstochowskiej scenie zadebiutowała mając zaledwie 12 lat.
Wcieliła się wówczas w rolę Nel w inscenizacji „W pustyni
i w puszczy”. Swą dorosłą muzyczno-poetycką karierę
rozpoczęła na FAMIE w 1973 r. Rok później drzemiący
w niej ogromny talent interpretacyjny dał o sobie znać
w piosence „Zaproście mnie do stołu”, śpiewanej i wyróżnionej główną nagrodą na Festiwalu Piosenki Studenckiej
w Krakowie i na Festiwalu Piosenki Opole’74.
Elżbieta Wojnowska powraca na scenę częstochowskiego
Teatru jako dojrzała artystka. Zaprezentuje recital złożony
z utworów m.in. Jana Wołka, Bertolda Brechta, Romana
Kołakowskiego, Agnieszki Osieckiej. W programie recitalu
znajdą się takie utwory jak: „Zaproście mnie do stołu”,
„Sztuczny miód”, „Okropna pieśń o Mackie Majcherze”
Bertolda Brechta z muzyką Kurta Wiela i wiele innych.
Artystce akompaniować będzie na fortepianie Jakub
Lubowicz – kompozytor, aranżer, dyrygent, pianista,
kierownik muzyczny Teatru Roma w Warszawie.
Jazztochowa: Marc Pernaud Trio – godz. 19.00
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1
Bilety: normalne:40 zł, przedsprzedaż: 30 zł, ulgowe: 20 zł
Inauguracja 75. Jubileuszowego Sezonu Artystycznego
2019/2020 – godz. 19.00
Wystąpią: Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Częstochowskiej, Chór Filharmonii Częstochowskiej Collegium
Cantorum
Filharmonia Częstochowska, ul. Wilsona 16
Bilety: 35 zł (normalny), 30 zł (ulgowy), 18 zł (UTW)
VI Peron Częstochowa:
= Ogłoszenie wyników VI ogólnopolskiego konkursu
fotograficznego „Zobacz Częstochowę” i otwarcie
wystawy pokonkursowej – godz. 19.00
= The time machine – impreza muzyczna – godz. 19.00
Scena TFP, al. Najświętszej Maryi Panny 2
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CO / GDZIE / KIEDY: WE WRZEŚNIU
Spektakl: „Historie łóżkowe”– godz. 19.00
Teatr im. A. Mickiewicza, ul. Kilińskiego 15

21.09 sobota
21-22 września
XXIII Międzynarodowy Turniej Bokserski
im. Wincentego Szyińskiego i Mariana Chudego
Organizator: Klub Sportowy Start
Hala Sportowo-Widowiskowa „Polonia”, ul. Dekabrystów 43
II liga piłki nożnej mężczyzn: Skra Częstochowa Znicz Pruszków
Organizator: Klub Sportowy SKRA Częstochowa S.A.
Miejski Stadion Piłkarski, ul. Loretańska 20
Jurajski Jarmark Staroci - godz. 6.00 - 16.00
Organizator: FUK „Jarmark” Eugeniusz Chrzan, tel. 600 071 518
Rynek Wieluński
BiegamBoLubię - godz. 9.30
Bezpłatne treningi dla amatorów z instruktorami lekkoatletyki
Miejski Stadion Lekkoatletyczny, ul. Dąbrowskiego 58/64
IV Turniej Tenisa Stołowego o Puchar KS SPIN
Częstochowa – godz. 10.00
Organizator: Klub Sportowy SPIN
Akademickie Centrum Sportowe, ul. Zbierskiego 6
Festiwal Dekonstrukcji Słowa Czytaj!:
Strategiczna gra o tron. Gra miejska – godz. 10.00
Obowiązują wcześniejsze zapisy przez formularz na stronie:
festiwalczytaj.pl
Park Lisiniec

=

Festiwal Dekonstrukcji Słowa Czytaj!: Warsztat scenopisarski. Zajęcia z Pawłem Demirskim – godz. 10.00
Obowiązują wcześniejsze zapisy przez formularz na stronie:
festiwalczytaj.pl
Teatr im. A. Mickiewicza, ul. Kilińskiego 15
Spotkania z historią żydowską – godz. 10.00
Wycieczka na Cmentarz Żydowski z przewodnikiem
Wiesławem Paszkowskim. Projekt dofinansowany
z Budżetu Obywatelskiego.
Start sprzed bramy cmentarza lub na przystanku linii nr 13,
ul. Łanowa
Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu 2019
„Chodź z Nami!” - Bezpłatne zwiedzanie Muzeum
Historii Kolei, leżącego na Szlaku Zabytków Techniki
Województwa Śląskiego – godz. 10.00-15.00
Muzeum Historii Kolei, ul. Pułaskiego 100/120 (budynek dworca
Częstochowa Stradom)
X Forum Kobiet Ziemi Częstochowskiej „Czas Kobiet”
– godz. 10.30
Uniwersytet Humanistyczno – Przyrodniczy im. Jana Długosza,
ul. Waszyngtona 4/8
Więcej s. 9
Festiwal Dekonstrukcji Słowa Czytaj!:
= Girls To The Front. Warsztaty pisania zinów
godz. 12.00
Obowiązują wcześniejsze zapisy przez formularz
na stronie: festiwalczytaj.pl
= Krótka wymiana ognia. Spotkanie autorskie
z Zytą Rudzką – godz. 15.30
Klub Festiwalowy „Czytaj!”, ul Śląska 7

fot. Piotr Dłubak

Seans filmowy:
= „Niezwykłe lato z Tess” /KINO DZIECI/– godz. 10.00
= „Operacja Człowiek w czerni”/KINO DZIECI/
godz. 11.45

„Piłsudski” – godz. 14.00 i 18.30
„Dzięki Bogu” – godz. 16.00
= „Parasite” – godz. 20.30
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, al. Najświętszej Maryi Panny 64
=

Spektakl: „Historie łóżkowe”
21 i 22 września – godz. 19.00
Teatr im. A. Mickiewicza, ul. Kilińskiego 15
Norm Foster zbudował „Historie łóżkowe” na kształt komiksowych rysunków. Fabuła podzielona jest na sześć epizodów,
a w piętnaście postaci wciela się tylko ośmioro aktorów! Akcja rozgrywa się w małym miasteczku, w ciągu dwóch godzin, choć w sześciu różnych pokojach, w których głównym meblem jest łóżko. Kim są bohaterowie Fostera? Oto kilkoro
z nich: para 50-latków godzących się uprawiać sex na antenie radiowej; włamywacz - zawodowiec i amator-księgowy,
którzy podczas „skoku na mieszkanie” odkrywają pewną tajemnicę; starzejąca się gwiazda rocka - Tommy Quick i jego
młodociana fanka składająca mu niedwuznaczną propozycję; szef klubu nocnego, który musi zwolnić nieudolną tancerkę oraz taksówkarka, dla której jazda samochodem jest horrorem, ponieważ nie posiada krzty orientacji w terenie.
W sumie 15 postaci granych brawurowo przez ośmioro aktorów. Doskonała zabawa, ale i przestrzeń do refleksji, bo pod
maskami, które przybierają bohaterowie Fostera - ukryty jest człowiek: zagubiony, przegrany, samotny.
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Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu 2019
„Chodź z Nami!”: rowerem do parku na Literacki Piknik
godz. 11.00 - 16.30
Spektakl, animacje i zabawy, zajęcia plastyczne dla całych
rodzin
Park im. S. Staszica

„Dzięki Bogu” – godz. 20.30
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, al. Najświętszej Maryi Panny 64
=

Zajęcia plastyczne dla dzieci – godz. 16.00-17.00
Biblioteka Publiczna, Filia nr 3, ul. Ułańska 5/7
Bibliowizja czyli karaoke w bibliotece – godz. 16.30
Biblioteka Publiczna, Filia nr 13, ul. Mireckiego 28

Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu 2019
„Chodź z Nami!”: Chodź z nami na kiermasz cudów
godz. 13.00-17.00
Jednodniowy kiermasz artykułów używanych - zbiórka
funduszy na rzecz Fundacji Rething
Plac przy Miejskiej Galerii Sztuki, al. Najświętszej Maryi Panny 64

Promocja książki Małgorzaty Kaczyńskiej „Wojna na
falach eteru. Ze wspomnień Wacława Musiała – łącznościowca generała Maczka” - godz. 17.00
Muzeum Częstochowskie, Ratusz, al. Najświętszej Maryi Panny 45

Festiwal Bajki: Literacki Piknik –godz. 17.00
Park im. S. Staszica

Spotkania zdrowotne - Zadbaj o swoje dno miednicy
godz. 17.15-18.30
Spotkanie z fizjoterapeutką uroginekologiczną Marleną
Potiomkin
Biblioteka Publiczna, Filia nr 3, ul. Ułańska 5/7

Festiwal Dekonstrukcji Słowa Czytaj!: Literatura piękna
czy popularna? Debata z udziałem Anny Marchewki,
Michała Nogasia i Przemysława Czaplińskiego
godz. 17.30
Zespół Szkół Plastycznych im. J. Malczewskiego, ul. Pułaskiego 15

„Piłsudski”
13 września - godz. 16.00 i 20.30
14 września - godz. 12.00 i 16.45
15 września - godz. 12.00, 16.00 i 20.30
16 września - godz. 16.30
17 września - godz. 16.15 i 20.30
18 września - godz. 16.30 i 20.30
19 września - godz. 18.30 i 20.30
20-23 i 25-26 września - godz. 14.00 i 18.30
24 września - godz. 14.15
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, al. Najświętszej Maryi Panny 64
To nie miało prawa się stać! Jest rok 1901. Józef Piłsudski „Ziuk” (Borys Szyc) po brawurowej ucieczce ze szpitala
psychiatrycznego ponownie staje na czele polskiego podziemia niepodległościowego. Nieugięty na polu walki, w życiu
prywatnym poddaje się namiętności, rozdarty między dwiema kobietami jego życia – żoną (Magdalena Boczarska) i kochanką (Maria Dębska). Przez zachowawczych członków Polskiej Partii Socjalistycznej uważany za terrorystę, Piłsudski
wraz z najbliższymi współpracownikami nie cofnie się przed niczym – zamachami na carskich urzędników i najwyższych
oficerów, szmuglowaniem bomb, zuchwałym napadem na pociąg, by osiągnąć swój cel: niepodległą Polskę. Zbliża się
rok 1914 i „Ziuk” widzi nowe szanse na osiągnięcie niemożliwego. „Piłsudski” to kino awanturnicze, płomienny romans,
prawdziwa historia Marszałka, jakiej dotąd nie znano.

Spektakl: „Historie łóżkowe”– godz. 19.00
Teatr im. A. Mickiewicza, ul. Kilińskiego 15
Festiwal Dekonstrukcji Słowa Czytaj!: POLSKA JEST
NAJPIĘKNIEJSZA. Wernisaż wystawy prac Bolesława
Chromrego – godz. 20.00
Muzeum Częstochowskie, Pawilon Wystawowy,
Park im. S. Staszica
Impreza muzyczna dla miłośników zespołu
Depeche Mode - godz. 21.00
Muzyczna Meta, ul. Jasnogórska 13
Koszt: 5 zł

22.09 niedziela
Seans filmowy:
= „Solan i Ludwik: Misja Księżyc” /KINO DZIECI/
godz. 10.00
= „Szybcy i śnieżni” /KINO DZIECI/– godz. 11.45
= „Piłsudski” – godz. 14.00 i 18.30
= „Dzięki Bogu” – godz. 16.00
= „Parasite” – godz. 20.30
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, al. Najświętszej Maryi Panny 64

Arteterapia - zrób swój łapacz snów – godz. 14.00
Gimnastyka dla umysłu – godz. 14.30
= Mandaloterapia -– godz. 15.00
Akademia Zdrowia „Natura”, ul. Czecha 21
Wstęp wolny

=

=

=

Festiwal Dekonstrukcji Słowa Czytaj!:
Spacerownik literacki. Gra miejska – godz. 12.00-14.00
Obowiązują wcześniejsze zapisy przez formularz na stronie:
festiwalczytaj.pl
Start: Klub Festiwalu „Czytaj!”, ul Śląska 7

Festiwal Dekonstrukcji Słowa Czytaj!:
Rekonstrukcja Poety. Warsztaty teatralne z Moniką
Rasiewicz – godz.11.00
Obowiązują wcześniejsze zapisy przez formularz na stronie:
festiwalczytaj.pl
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1

Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu 2019
„Chodź z Nami!”: Otwarta wrotkarnia Scout
godz. 16.00 – 18.00
Bezpłatne wejście dla dzieci, młodzieży i studentów
ul. Drogowców 12

Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu 2019
„Chodź z Nami!”: Rodzinna wycieczka rowerowa
godz. 11.00
Start: Plac Biegańskiego

Festiwal Dekonstrukcji Słowa Czytaj!: Dwunaste:
Nie myśl, że uciekniesz. Spotkanie z Filipem
Springerem – godz. 16.30
Spotkanie finansowane z Budżetu Obywatelskiego
Biblioteka Publiczna, Filia nr 9, ul Nowowiejskiego 15

Dzień zdrowia w Akademii Zdrowia „Natura”:
= Wykład „Jak dbać o zdrowie” – godz. 11.00
= Pilates „zdrowy kręgosłup” - gimnastyka
usprawniająco-wzmacniająca – godz. 12.00
= Tai Chi - gimnastyka relaksacyjno-zdrowotna
godz. 13.00

www.cgk.czestochowa.pl

Spotkanie Chóru Coralmente – godz. 18.00
Warsztaty tańców celtyckich i balfolkowych
godz. 19.00
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1
=
=

„108 Powitań Słońca” Praktykuj jogę w Parku Lisiniec
godz. 10.30
Prowadzący: Joanna Będuch i Marek Będuch
Taras restauracji „La Playa”, Park Lisiniec

Festiwal Dekonstrukcji Słowa Czytaj!:
= Wymiana książki/ Wymiana kwiatków
godz 11.00 – 16.00
= Non-fiction. Promocja nieregularnika
reporterskiego – godz. 18.30
Klub Festiwalowy „Czytaj!”, ul Śląska 7

„Dzięki Bogu” – godz. 16.00
„Parasite” - godz. 20.30
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, al. Najświętszej Maryi Panny 64

=

Spektakl: „Historie łóżkowe”– godz. 19.00
Teatr im. A. Mickiewicza, ul. Kilińskiego 15
Festiwal Dekonstrukcji Słowa Czytaj!:
Korine Sky Riot - Rincewind vs Korzeniowski. Koncert
godz. 20.00
Cafe Belg, al. Najświętszej Maryi Panny 32

23.09 poniedziałek
Seans filmowy:
= „Piłsudski” – godz. 14.00 i 18.30

www.cgk.czestochowa.pl

„Muzyka w Świątyniach” – godz. 19.15
Kościół pw. Św. Józefa, ul. Stefana Okrzei 41

Quick Shot Kickboxing- godz. 17.30
Otwarte treningi kickboxingu. Trening dla chętnych powyżej
9. roku życia, bez górnej granicy wiekowej.
Szkoła Podstawowa nr 49, ul. Jesienna 42
Warsztaty tańca dawnego – godz. 18.00
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1
Pierwsze spotkanie grupy rozwojowej „Jak kochać”
godz. 18.00-20.30
Prowadzące: Maja Wyremblewska i Dominika
Miedzińska-Golczyk.
Obowiązują wcześniejsze zapisy: tel. 663 633 698,
605 285 995.
Pracownia Psychoterapii i Pracy z Ciałem (ul. Waszyngtona 33/2)
Koszt: 150 zł
Toastmasters- Klub Publicznego Przemawiania i Przywództwa – godz. 18.00
Wierzę, że dziś stanie się coś wspaniałego
Techniczne Zakłady Naukowe, u. Jasnogórska 84/90
Muzyka w Świątyniach – godz. 19.15
Kościół pw. Św. Barbary i Andrzeja Apostoła, ul. Św. Barbary 51

25.09 środa
Spektakl teatralny: „Tajemniczy ogród” – godz. 10.00
Teatr im. A. Mickiewicza, ul. Kilińskiego 15

24.09 wtorek

„Konsultacje komputerowe”- godz. 11.00-12.00
Zajęcia dla seniorów mających problemy z obsługą komputera. Obowiązują wcześniejsze zapisy: tel. 34 361 43 27,
filia8@biblioteka.czest.pl
Biblioteka Publiczna, Filia nr 8, ul. Księżycowa 2

„Konsultacje komputerowe”- godz. 11.00-12.00
Zajęcia dla seniorów mających problemy
z obsługą komputera. Obowiązują wcześniejsze zapisy:
tel. 34 361 43 27, filia8@biblioteka.czest.pl
Biblioteka Publiczna, Filia nr 8, ul. Księżycowa 2

Podstawy obsługi komputera dla seniorów
godz. 11.00-12.00
Obowiązują wcześniejsze zapisy: tel. 34 369 70 72,
filia3@biblioteka.czest.pl
Biblioteka Publiczna, Filia nr 3, ul. Ułańska 5/7

Biblioteka Malucha - godz. 11.00-12.00
Zajęcia dla dzieci w wieku od 2 do 4 lat (które nie uczęszczają do przedszkoli) i ich opiekunów
Biblioteka Publiczna, Oddział dla Dzieci i Młodzieży, al. Kościuszki 4

„Internet? Prosta sprawa!”- godz. 12.00-14.00
Zajęcia z zakresu obsługi komputera i internetu.
Obowiązują wcześniejsze zapisy: tel. 34 323 66 39,
filia7@biblioteka.czest.pl
Biblioteka Publiczna, Filia nr 7, al. Pokoju 15/17

„Internet? Prosta sprawa!”- godz. 12.00-14.00
Zajęcia z zakresu obsługi komputera i internetu.
Obowiązują wcześniejsze zapisy: tel. 34 323 66 39,
filia7@biblioteka.czest.pl
Biblioteka Publiczna, Filia nr 7, al. Pokoju 15/17
Seans filmowy:
= „Piłsudski” – godz. 14.15
= „Parasite” – godz. 16.15
= „Żywot Briana” /30 FILMÓW NA 30-LECIE KINA/
godz. 18.45

Seans filmowy:
= „Piłsudski” – godz. 14.00 i 18.30
= „Parasite” – godz. 16.00
= „Dzięki Bogu” – godz. 20.30
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, al. Najświętszej Maryi Panny 64
„Każda środa jest nasza”- godz. 15.30 – 17.00
Zajęcia literacko-plastyczne dla dzieci w wieku od lat 5 do 12 lat
Biblioteka Publiczna, Oddział dla Dzieci i Młodzieży, al. Kościuszki 4
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CO / GDZIE / KIEDY: WE WRZEŚNIU
„Mowa ptaków” – godz. 20.30
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, al. Najświętszej Maryi Panny 64

Warsztaty literackie Klubu „Złota Jesień”
godz. 16.00
= Promocja książki i spotkanie autorskie
ze Stanisławem Chęcińskim – godz. 18.00
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1

=

=

7. Bieg City Cross Częstochowa – godz. 16.00
Organizator: Klub Sportowy City Cross
Hala Sportowa Częstochowa, ul. Żużlowa 4

Bezpłatne comiesięczne spotkania „Porozmawiajmy
o odchudzaniu” – godz. 18.00
Prowadząca Joanna Naumowicz, psychodietetyk
Obowiązują wcześniejsze zapisy: tel. 516 105 691
Pracownia Psychoterapii i Pracy z Ciałem, ul. Waszyngtona 33/2

Wykład dr. Czesława Hadamika „Najnowsze badania
archeologiczne zamku Olsztyn” połączony z promocją
przewodnika „Zamek Olsztyn krok po kroku. Spacerkiem po historycznej ruinie średniowiecznej warowni”
godz. 17.00
Muzeum Częstochowskie, Ratusz, al. Najświętszej Maryi Panny 45

„Dom Księcia” – wykład Olgi Desperak
i Pauliny Komeluk - godz. 18.00
Muzeum Częstochowskie, Ratusz, al. Najświętszej Maryi Panny 45

II Urban Scetches. Meeting in Częstochowa
godz. 13.00-17.00
Plac przy Miejskiej Galerii Sztuki, al. Najświętszej Maryi Panny 64

Muzyka w Świątyniach – godz. 19.15
Kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego, ul. Sikorskiego 85

26.09 czwartek

XIV Częstochowskie Dni Muzyki Organowej:
Recital organowy Gail Archer – godz. 19.00
Kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego, ul Sikorskiego 85

29.09 niedziela
Wycieczka rowerowa po starym Rakowie, w ramach
wystawy „Raków. Dzieje częstochowskiej dzielnicy”
godz. 10.00
Prowadzący: Juliusz Sętowski
Start: Plac Biegańskiego

Muzeum Częstochowskie, Pawilon Wystawowy,
Park im. S. Staszica
Msza św w intencji powrotu Europy do źródeł chrześcijaństwa i wieczór wspólnego śpiewania ocalałych
piosenek o polskim zwycięstwie nad bolszewikami
w 1920 r. – godz. 18.00
Organizator: artysta malarz Aleksander Markowski, tel. 34/322 05 29
Bazylika archikatedralna Świętej Rodziny w Częstochowie,
ul Krakowska 15

Seans filmowy:
= „Klara Muu!” /KINO DZIECI/ – godz. 10.00
= „Jakub, Mimmi i gadające psy” /KINO DZIECI/ - godz. 11.45
= „Słynny najazd niedźwiedzi na Sycylię”
/KINO DZIECI/ – godz. 12.45
= „Polityka” – godz. 16.00
= „Nieznajomi” – godz. 18.30
= „Mowa ptaków” – godz. 20.30
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, al. Najświętszej Maryi Panny 64

Spektakl teatralny: „Tajemniczy ogród” – godz. 10.00
Teatr im. A. Mickiewicza, ul. Kilińskiego 15
„Internet? Prosta sprawa!”- godz. 12.00-14.00
Zajęcia z zakresu obsługi komputera i internetu.
Obowiązują wcześniejsze zapisy: tel. 34 323 66 39,
filia7@biblioteka.czest.pl
Biblioteka Publiczna, Filia nr 7, al. Pokoju 15/17
Seans filmowy:
= „W deszczowy dzień w Nowym Jorku”
/KINO SENIORA/ - godz. 12.00
= „Piłsudski” – godz. 14.00 i 18.30
= „Parasite” – godz. 16.00
= „Dzięki Bogu” – godz. 20.30
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, al. Najświętszej Maryi Panny 64
Podstawy szydełkowania – godz. 16.00
Zajęcia dla seniorów
Biblioteka Publiczna, Filia nr 3, ul. Ułańska 5/7
Popkulturowe przyjemności: Godzilla – godz. 17.30
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1
Otwarta grupa pracy z ciałem TRE – godz. 19.30– 21.00
Prowadzący: Jakub Ritter
Obowiązują wcześniejsze zapisy: tel. 693 770 210
Pracownia Psychoterapii i Pracy z Ciałem, ul. Waszyngtona 33/2
Koszt: 50 zł

27.09 piątek
„Komputer? Nic trudnego!” – godz. 10.00-11.00
Zajęcia komputerowe dla seniorów, mających problemy
z obsługą komputera. Obowiązują wcześniejsze zapisy:
tel. 34 360 61 12, filia16@biblioteka.czest.pl
Biblioteka Publiczna, Filia nr 16, ul. Krakowska 46/50
Spektakl teatralny: „Tajemniczy ogród” – godz. 10.00
Teatr im. A. Mickiewicza, ul. Kilińskiego 15
„Internet? Prosta sprawa!”- godz. 12.00-14.00
Zajęcia z zakresu obsługi komputera i internetu.
Obowiązują wcześniejsze zapisy: tel. 34 323 66 39,
filia7@biblioteka.czest.pl
Biblioteka Publiczna, Filia nr 7, al. Pokoju 15/17
Seans filmowy:
= „(Nie)znajomi” – godz. 14.00
= „Polityka” – godz. 16.00
= „Nieznajomi” – godz. 18.30
= „Mowa ptaków” – godz. 20.30
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”,
al. Najświętszej Maryi Panny 64
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Koncert HEMP GRU XX Eter
27 września – godz. 19.00
Klub Rura, al. Najświętszej Maryi Panny 38
Hemp Gru to zespół z warszawskiego Mokotowa, którego początki sięgają końca lat 90. Twórczość Bilona, Wilka i Żarego charakteryzuje wyrazisty i bezkompromisowy styl, podany bez dwuznaczności i owijania w bawełnę. Grupa zadebiutowała w 1998 roku na składance „Hip-Hop’owy Raport Z Osiedla” utworem „Na krawędzi”. W listopadzie 2004 roku
na półki sklepowe trafiła pierwsza, długo wyczekiwana płyta Hemp Gru pt. „Klucz”, uznawana za absolutną klasykę
polskiego hip-hopu. Pięć lat po debiucie nakładem HEMP REC. ukazał się drugi album „Droga”, który ugruntował pozycję grupy i zaowocował koncertami w całej Polsce i za granicą. Na przestrzeni 2011 i 2012 r. Hemp Gru wydaje trylogię
„Jedność, Lojalność, Braterstwo”. Za warstwę muzyczną oprócz HG odpowiadają m.in Szwed SWD, Waco, Szczur oraz
DJ Steez. Każda z trzech części wydawnictwa uzyskuje status złotej płyty. Jesień 2018 roku przynosi długo oczekiwany
nowy longplay „ETER” i towarzyszącą mu trasę koncertową z okazji dwudziestolecia działalności HG.

Popołudnia w bibliotece – Ogólnopolski Dzień głośnego
czytania – godz. 16.00-17.00
Biblioteka Publiczna, Filia nr 2, ul. Orlik-Rückemanna 35/37
„Kreatywna biblioteka – koty, kotki i kocurki”
godz. 16.00-18.00
Warsztaty plastyczne dla dzieci w wieku od 4 do 10 lat
Biblioteka Publiczna, Filia nr 14, ul. Norwida 17/21
Literacki piątek: Słowo i obraz. Spotkanie autorskie
z Januszem Mielczarkiem – godz. 18.00
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1
Wernisaż podyplomowej wystawy malarstwa Tomasza
Nowickiego – godz. 18.00
Ekspozycja do 15 października
ul. Broniewskiego 3
Projekcja filmu „Sól ziemi czarnej” – godz. 18.00
Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie, Galeria Art-Foto,
ul. Ogińskiego 13 A
Otwarcie wystawy „Raków. Dzieje częstochowskiej
dzielnicy”, w ramach jubileuszu 90-lecia Rakowa
godz. 18.00
Muzeum Częstochowskie, Ratusz, al. Najświętszej Maryi Panny 45
Więcej s. 14
Koncerty w ramach VIII Festiwalu Muzycznego Rodziny
Bachów – godz. 19.00
W programie: Romuald Twardowski - Koncert staropolski,
Romuald Twardowski - Tryptyk mariacki, Henryk Mikołaj
Górecki - Trzy utwory w dawnym stylu, Johann Sebastian
Bach - Msza A-dur BWV 234
Filharmonia Częstochowska, ul. Wilsona 16

Artystyczny piątek - otwarte spotkanie z artystami
plastykami, członkami Związku Polskich Artystów
Plastyków Okręgu Częstochowskiego – godz. 19.00
Galeria ZPAP, al. Najświętszej Maryi Panny 57
Spektakl teatralny: „Nagle, zeszłego lata” - godz. 19.00
Teatr im. A. Mickiewicza, ul. Kilińskiego 15
Koncert HEMP GRU XX Eter – godz. 19.00
Klub Rura, al. Najświętszej Maryi Panny 38

28.09 sobota
PKO Ekstraklasa piłki nożnej mężczyzn: RKS Raków –
Wisła Płock
Organizator: RKS Raków Częstochowa S.A.
GIEKSA Arena Bełchatów, ul. Sportowa 3, Bełchatów
Finał Indywidualnych Mistrzostw Polski Żaków
w Speedrowerze
Organizator: Stowarzyszenie Speedway Fan Club
Tor speedrowerowy, ul. Starzyńskiego 10
BiegamBoLubię - godz. 9.30
Bezpłatne treningi dla amatorów z instruktorami lekkoatletyki
Miejski Stadion Lekkoatletyczny, ul. Dąbrowskiego 58/64
Seans filmowy:
= „Pettson i Findus – wielka wyprowadzka”
/KINO DZIECI/ – godz. 10.00
= „Cały świat Romy” /KINO DZIECI/ – godz. 11.45
= „(Nie)znajomi” – godz. 14.00
= „Polityka” – godz. 16.00
= „Nieznajomi” – godz. 18.30

www.cgk.czestochowa.pl

II Urban Scetches. Meeting in Częstochowa
28 września – godz. 13.00-17.00
Plac przy Miejskiej Galerii Sztuki, al. Najświętszej Maryi Panny 64
Urban Scetching to integracyjne zjawisko artystyczno-społeczne zapoczątkowane w 2007 r. przez dziennikarza
Gabriela Campanario. Jego źródeł można upatrywać
w artystycznych plenerach miejskich, choć bliżej mu do
działań typu flash mob. Urban Scetching to po prostu rysowanie, szkicowanie miasta: budynków, ludzi, sytuacji,
bezpośrednio, w plenerze… Chodzi tu o spotkanie artystyczne i analizę otaczającej rzeczywistości. Rysownicy
(niekoniecznie tylko artyści – wszyscy ci, którzy chcą
zmierzyć się z przestrzenią miasta) zwołują się w jednym
miejscu, aby wspólnie tworzyć, a potem publikują efekty
tych spotkań w serwisach społecznościowych lub na
wystawach. Animatorką akcji Urban Scetching w Częstochowie jest Anita Grobelak wraz z Grupą Artystyczną
ATINA i Stowarzyszeniem „Yes, I can”. To z jej inicjatywy
w Galerii ZWIASTUN pokazane zostaną szkice miejskie
z kilku podobnych spotkań w Europie oraz z pierwszego
meetingu UKs w Częstochowie, który odbył się w ubiegłym roku.

„Kobieta na zamówienie”
29 września – godz. 19.30
Teatr im. A. Mickiewicza, ul. Kilińskiego 15
Bill (Jacek Kawalec), nudnawy statystyk w stosownym
wieku, dostaje na urodziny od swojego najlepszego
przyjaciela Leona (Dariusz Niebudek) – niecodzienny
prezent. Tym prezentem okazuje się być ankieta matrymonialna. Dziesięć cech idealnej kobiety, o której marzy
każdy facet. Hmm.. no może nie każdy, ale z pewnością
większość. Bill początkowo niechętnie przyjmuje zadanie
wypełnienia ankiety, jednak z czasem idea stworzenia
kobiety idealnej wciąga go bez reszty. Chwilę później
niewinny prezent (Beata Zarembianka) puka do drzwi i …
AVE TEATR zaprasza na przezabawną komedię, w której –
jak to i w życiu bywa, nawet najpiękniejsze marzenia, gdy
tylko zaczną się spełniać, wywracają nasze poukładane
życie do góry nogami!
Bieg godzinny - godz. 16.00
Miejski Stadion Lekkoatletyczny, ul. Dąbrowskiego 58/64
Spektakl teatralny:
= „Nagle, zeszłego lata” - godz. 16.00
= „Kobieta na zamówienie” AVE Teatr – godz. 19.30
Teatr im. A. Mickiewicza, ul. Kilińskiego 15

Koncert w ramach VIII Festiwalu Muzycznego Rodziny
Bachów – godz. 19.00
Wystąpią: Duet Fisherboyz w składzie: Piotr Matula i Maciej
Milczarek
Szafa Gra - Klub Kawy i Muzyki, al. Najświętszej Maryi Panny 37

Koncert w ramach VIII Festiwalu Muzycznego Rodziny
Bachów BaROCK&ROLL – godz. 17.00
Wystąpią: Electric Often Hides
Filharmonia Częstochowska, ul. Wilsona 16

Spektakl teatralny: „Nagle, zeszłego lata” - godz. 19.00
Teatr im. A. Mickiewicza, ul. Kilińskiego 15

Oprowadzenie kuratorskie z Mariuszem Grzybem po
wystawie „7 Dywizja Piechoty. Zapomniani Bohaterowie 1939” - godz. 17.00
Ilość miejsc ograniczona

www.cgk.czestochowa.pl

„Mowa ptaków”
27- 29 września - godz. 20.30
30 września - godz. 18.00
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, al. Najświętszej Maryi Panny 64
Tytułowa „Mowa ptaków” jest językiem, jakim posługują
się wykluczeni z agresywnej, hałaśliwej większości: dręczony przez dzieci nauczyciel historii, wyrzucony z pracy
polonista, trędowaty kompozytor, dziewczyna sprzątająca
w domu bankiera, szpotawa kwiaciarka i zafascynowana
kinem uczennica. Zepchnięci na out przez reprodukujący
bezmyślność system, przez skandujące „Nie-na-wi-dzę!
Nie-na-wi-dzę!” stadionowe bandy nazioli; na swoją obronę mają tylko ironię, kwiaty i cytaty z klasyków. „Mowa
ptaków” powstała na podstawie ostatniego scenariusza
Andrzeja Żuławskiego, który po latach przeniósł na ekran
jego syn, Xawery Żuławski, autor doskonale przyjętej
„Wojny polsko-ruskiej”. To wspaniały hołd dla jednego z
najbardziej niepokornych twórców w historii polskiego
kina i niezwykły komentarz na temat wykluczenia
i mechanizmów działania współczesnego społeczeństwa,
a przy okazji jeden z najbardziej kontrowersyjnych
filmów roku.
XIV Częstochowskie Dni Muzyki Organowej:
Recital organowyErika Budday – godz. 19.00
Kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego, ul Sikorskiego 85

30.09 poniedziałek
Seans filmowy:
= „(Nie)znajomi” – godz. 13.30
= „Polityka” – godz. 15.30
= „Mowa ptaków”- godz. 18.00
= „Nieznajomi” – godz. 20.30
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, al. Najświętszej Maryi Panny 64
Zachowania autoagresywne u młodzieży
godz. 17.00 – 20.00
Prowadzące: Maja Wyremblewska i Dominika
Miedzińska-Golczyk.
Obowiązują wcześniejsze zapisy: tel. 663 633 698,
605 285 995.
Pracownia Psychoterapii i Pracy z Ciałem, ul. Waszyngtona 33/2
Koszt: 100 zł
Spotkanie Chóru Coralmente – godz. 18.00
Warsztaty tańca dawnego – godz. 19.00
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1
=
=
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CO / GDZIE / KIEDY: WE WRZEŚNIU
WAŻNIEJSZE

WAŻNIEJSZE

DANE TELEADRESOWE
DLA SENIORÓW
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie,
ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2
tel. 34/37 24 200; fax (34) 37 24 250;
mops@czestochowa.um.gov.pl
Dyżury Ośrodka: poniedziałek, środa, czwartek –
godz. 7.30 – 15.30, wtorek – godz. 7.30-16.00,
piątek – godz. 7.30-15.00
Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Wydziale
Pedagogicznym Uniwersytetu HumanistycznoPrzyrodniczego 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
al. Armii Krajowej 19 B
tel. 34/ 325 02 74, www.zim.pcz.czest.pl
Uniwersytet Trzeciego Wieku 50+
przy Akademii Polonijnej
ul. Pułaskiego 4/6, tel. 34/368 42 00
Godziny otwarcia: poniedziałek – piątek: godz. 9.00 – 17.00
Częstochowskie Centrum Aktywności Seniorów
ul. Staszica 10, tel. 509 656 937
email: sekretariat@ccas.com.pl
Stowarzyszenie Częstochowski Uniwersytet
Trzeciego Wieku
Biuro Stowarzyszenia ul. Focha 19/21 (Urząd Stanu
Cywilnego) czynne w każdy wtorek, godz. 11.00-13.00
Adres do korespondencji: ul. Waszyngtona 45 lok.9,
42-217 Częstochowa, tel. 782 610 333, 512 270 619,
biuro@sutw.com.pl . Zajęcia: ul. Focha 19/21 (Urząd
Stanu Cywilnego). Wykłady: ul. Jasnogórska 8,
42-201 Częstochowa - środa, godz. 16.30
Dom Pomocy Społecznej, ul. Kontkiewicza 2
tel. 34 364 38 10 (do godziny 15.30), tel. 34 364 38 15
dps@dps.czest.pl

DANE TELEADRESOWE
BIBLIOTEKA PUBLICZNA
IM. DR. WŁ. BIEGAŃSKIEGO
Wystawa „Kolorowy świat puzzli”
Biblioteka Publiczna, Filia nr 2, ul. Orlik-Rückemanna
„Moja pasja” - wystawa Zenony Urbańskiej i Jolanty
Nocuń
Biblioteka Publiczna, Filia nr 10, ul. Michałowskiego 20
„Retrospekcje” - wystawa malarstwa Janusza Kłopota
Biblioteka Publiczna, Filia nr 14, ul. Norwida 17/21
Słońcem malowane” - wystawa malarstwa i rękodzieła
Joanny Bochaczek-Trąbskiej oraz Małgorzaty Łęgowik
Biblioteka Publiczna, Filia nr 20, ul. Gombrowicza 15
„Dwie twarze” - wystawa prac Sylwii Szczygłowskiej
Biblioteka Publiczna, Biblioteka Główna,
al. Najświętszej Maryi Panny 22

MUZEUM CZĘSTOCHOWSKIE
RATUSZ
Wystawa stała:
Dzieje miasta Częstochowy – wystawa historyczna
Prezentacje długoterminowe:
Kweclich, Sętowski, Michalik, Stępniak, Bulik… – kolekcja obrazów współczesnych malarzy częstochowskich
Spacer po dawnej i współczesnej Częstochowie –
stare i nowe fotografie miasta na wieży ratuszowej
				
Wystawy czasowe:
Ku gwiazdom
Wystawa Automobilklubu Częstochowskiego
Strefa wyobraźni, fotografie Cezarego Dubiela
od 14 września
Powroty – malarstwo Danuty Niklewicz
od 27 września
RAKÓW. Dzieje częstochowskiej dzielnicy
GALERIA DOBREJ SZTUKI
Wystawa stała:
Sztuka Polska XIX i XX w. Grafiki mistrza drzeworytu
Stefana Mrożewskiego w kolekcji Muzeum Częstochowskiego.
Wystawy czasowe:

Zarząd Miejski Polskiego Komitetu Pomocy
Społecznej w Częstochowie
42-217 Częstochowa, ul. Krasińskiego 11 a
tel: 343 614 660; pkps.czestochowa@wp.pl
Godziny otwarcia: poniedziałek – piątek:
godz. 10.00-18.00
Dzienny Dom Pomocy Społecznej„Senior Wigor”
prowadzony przez Polski Komitet Pomocy Społecznej
Zarząd Miejski w Częstochowie, ul. Marysia 93
Dzienny Dom Senior + , ul. Rapackiego 3/5
tel. 34 368 05 82; email: caritas@caritas.czest.pl
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do 15 września
Stop! Smog
od 20 września
Andrzej Desperak. Mała retrospektywa. Rysunek.
Malarstwo
do 25 września
Prezentacja prac Iwony Herbuś /Galeria Wejściówka/
od 26 września
Prezentacja prac Anety Herbuś /Galeria Wejściówka/

REZERWAT ARCHEOLOGICZNY
Wystawa stała:
Z mroku dziejów. Kultura łużycka – wystawa archeologiczna Cmentarzysko kultury łużyckiej in situ
Wystawa czasowa:
„Wino w starożytnym Sudanie” wystawa z Muzeum
Archeologicznego w Poznaniu
DOM POEZJI – MUZEUM HALINY POŚWIATOWSKIEJ
Wystawa stała:
Wystawa poświęcona życiu i twórczości poetki
MUZEUM GÓRNICTWA RUD ŻELAZA
Wystawa stała:
Wystawa poświęcona historii górnictwa rud żelaza
KAMIENICA MIESZCZAŃSKA
MUZEUM ŻYDÓW CZĘSTOCHOWIAN

(ul. Jasnogórska 23), Kamienicy Mieszczańskiej. Muzeum Żydów
Częstochowian (ul. Katedralna 8)
czynne w okresie letnim (czerwiec – wrzesień):
wtorek, czwartek 11.00 – 17.00
środa, piątek 11.00 – 17.30
sobota, niedziela 11.00 – 18.00 (Uwaga! Rezerwat Archeologiczny czynny tylko w każdą trzecią sobotę i niedzielę miesiąca
(21 i 22 wrzesnia )
poniedziałek nieczynne

MIEJSKA GALERIA SZTUKI
al. Najświętszej Maryi Panny 64

od 12 września
„Rytm życia” wystawa Bogusława Lustyka
od 19 sierpnia
Wystawa „Balbina w krainie czarów” Małgorzata
„Balbina” Sętowska
Galeria Zwiastun
od 16 września
URBAN SCETCHES
Galeria Zwiastun

Wystawa stała:
Żydzi Częstochowianie
PAWILON WYSTAWOWY W PARKU IM. S. STASZICA
Wystawy czasowe:
do 7 września
Stefan Chabrowski. Malarstwo - wystawa ze zbiorów
Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze, Muzeum
Archeologiczno-Historycznego w Głogowie, Muzeum
Okręgowego w Lesznie, Muzeum Śląskiego w Katowicach,
Muzeum Częstochowskiego. Stefan Chabrowski urodził się
23 grudnia 1937 r. w Częstochowie. Studiował w Akademii
Sztuk Pięknych w Krakowie, w pracowni prof. Jana Świderskiego i prof. Mieczysława Wejmana. Należał do Związku
Polskich Artystów Plastyków oraz Związku Polskich Artystów Malarzy i Grafików (1984-1988). W latach 1974-1977
i 1980-1983 był przewodniczącym częstochowskiego
Oddziału ZPAP. Od 1964 r. aktywnie uczestniczył w wystawach, konkursach i plenerach artystycznych. Trzykrotnie
otrzymał stypendium Ministra Kultury i Sztuki (1968,
1981, 1982). Był rzeczoznawcą w specjalności: ocena
dzieł sztuki współczesnej w zakresie grafiki warsztatowej.
Prezentował swój dorobek artystyczny w ponad 50 wystawach indywidualnych w Polsce i za granicą. Uczestniczył
również w licznych (ok. 120) ekspozycjach zbiorowych.
Prace Stefana Chabrowskiego (obrazy, grafiki) znajdują
się zbiorach m.in. Ministerstwa Kultury i Sztuki, Muzeum
Częstochowskiego, Muzeum Śląskiego i Biblioteki Śląskiej
w Katowicach, Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu,
Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze, „Zachęty”
Narodowej Galerii Sztuki w Warszawie. Uprawiał malarstwo (olej, pastel, akwarelę) oraz grafikę. Ulubiony temat
stanowiły pejzaże.
7 Dywizja Piechoty. Zapomniani Bohaterowie 1939
od 21 września
POLSKA JEST NAJPIĘKNIEJSZA – wystawa Bolesława
Chromrego
ZAGRODA WŁOŚCIAŃSKA
Wystawa czasowa:
Stefan Burdzyński. Częstochowski Nikifor.
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
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OŚRODEK PROMOCJI
KULTURY „ GAUDE MATER”
ul. Dąbrowskiego 1

od 7 września
Wystawa Marcina Czaja

MUZEUM KLASZTORU
JASNOGÓRSKIEGO

ul. Kordeckiego 2, 34 365 66 88, www.jasnagora.com
„Bogurodzica. Splendor Rzeczypospolitej Obojga
Narodów” - ekspozycja sztuki wotywnej. Na wystawie
zgromadzono blisko 500 eksponatów – cenne wota przez
wieki przynoszone przez pielgrzymów i składane przed
cudownym obrazem Matki Bożej. Jest to jedna z najnowocześniejszych i najciekawszych wystaw w Polsce.
„Narodowy zryw Solidarności w wotach pielgrzymów
jasnogórskich” - ekspozycja przygotowana z okazji
jubileuszu 25-lecia powstania NSZZ „Solidarność”
SALA O. KORDECKIEGO
Obraz „Polonia” Antoniego Tańskiego - przedstawia
około 200 wybitnych Polaków, reprezentujących polską
kulturę, naukę, wojsko i politykę. Dzieło powstawało w latach 1929-1938, obrazuje blisko tysiąc lat polskiej historii,
począwszy od dynastii Piastów.
„Ave Maria” - cykl obrazów prof. Stanisława Słoniny
- motywem przewodnim jest sylwetka Matki Boskiej
Częstochowskiej.
SKARBIEC
Wystawa stała - prezentuje wota przekazywane dla Matki
Bożej Jasnogórskiej w ciągu stuleci przez wszystkie stany
narodu polskiego
MUZEUM 600-LECIA
Wystawa stała – Eksponaty w Muzeum 600 - lecia
ukazują sześćsetletnią obecnością Zakonu Paulinów na
Jasnej Górze.
Epitafium Smoleńskie – poświęcone ofiarom tragedii
smoleńskiej 10 kwietnia 2010 r.
PARKING OBOK DOMU PIELGRZYMA
Wystawa „Śladami Jezusa” - przenosi do Jerozolimy

www.cgk.czestochowa.pl

sprzed 2 000 lat! W nowoczesny sposób opowiada historię
Zbawiciela i rozwój chrześcijaństwa na przestrzeni wieków –
w świetle Ewangelii, tradycji i nauki. Do jej powstania zostały
wykorzystane spektakularne wizualizacje, animacje komputerowe, repliki unikalnych eksponatów, poruszająca muzyka
oraz zapachy. To pierwsza w Polsce tak bogata w środki
wyrazu wystawa, dotycząca tematu wiary. Jej narratorem
jest aktor Piotr Fronczewski, którego głos w przejmujący
sposób zanurza zwiedzających w kolejne rozdziały opowieści
i towarzyszy im na wszystkich etapach zwiedzania wystawy.
Z kolei klimat bliskowschodniego świata dopełniają pieśni
w języku aramejskim, które wykonała mieszkająca w Polsce
syryjska artystka Myrna Kbbeh. Ze względu na liczne grupy
pielgrzymów, zachęcamy do wcześniejszej rezerwacji:
rezerwacje@sladamijezusa.pl +48 577 131 442

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

REGIONALNY OŚRODEK
KULTURY
ul. Ogińskiego 13 a

„Łowicki strój ludowy – tradycja żywa”
Wystawa towarzyszy XXVIII Krajowej Wystawie Rolniczej,
Ogólnopolskim Dożynkom Jasnogórskim i XX Dniom Europejskiej Kultury Ludowej. Wypożyczona z Muzeum w Łowiczu.
od 20 września
„Duette” - malarstwo i fotografia w relacjach artystek
Jolanty Madej i Jutty R. Buchwald
REKREACJA

MIEJSKI OŚRODEK
SPORTU I REKREACJI
Otwarte Mistrzostwa Częstochowy w Tenisie
1 września – kategorie młodzieżowe
2-20 września – kategorie seniorskie
Miejskie korty tenisowe, ul. 3 Maja 1
Oferta nieodpłatnych zajęć dla Seniorów 60+:
każdy czwartek
Ćwiczenia ogólnorozwojowe – godz. 9.30 - 10.15 oraz
10.30 – 11.15
Hala Sportowo - Widowiskowa „Polonia”, ul. Dekabrystów 43
każdy wtorek
Zajęcia ruchowe na bieżni i w siłowni
godz. 13.00 – 14.30
Miejski Stadion Lekkoatletyczny, ul. Dąbrowskiego 58/64
każda środa
Zajęcia z tenisa stołowego – godz. 10.00 – 11.30
Sala Sportowa „Częstochowianka”, ul. Rejtana 7c
Więcej informacji pod nr. tel. 34 372 26 32
Amatorska Liga Piłki Nożnej sezon 2018/2019
Terminarz rozgrywek dostępny na www.mosir.pl
Miejski Stadion Piłkarski „Raków”, ul. Limanowskiego 83,
poniedziałek-piątek godz. 19.45 – 22.00
Amatorska Liga Siatkówki sezon 2018/2019
Wszystko na temat rozgrywek można znaleźć na stronie:
www.amatorska.info
Hala Sportowa Częstochowa, ul. Żużlowa 4; środy godz.
19.30 – 22.00, czwartki godz. 19.30 – 22.00
Sala Sportowa „Częstochowianka”, ul. Rejtana 7c; piątki
godz. 18.30 - 22.00

MUZEA I GALERIE
Muzeum Jasnogórskie, ul. Kordeckiego 2,
tel. 34 377 77 77
Muzeum Częstochowskie,
al. Najświętszej Maryi Panny 47, tel. 34 360 56 31
Galeria Sztuki Odlewniczej im. prof. Wacława
Sakwy, al. 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 Długosza w Częstochowie, al. 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,
al. 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, al. 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”, al. Kościuszki 5,
tel. 34 371 71 71
Kino Cinema City „Galeria Jurajska”,
al. Wojska Polskiego 207, tel. 34 390 17 00
Kino OKF „Iluzja” ,
al. Najświętszej Maryi Panny 64, tel. 34 324 22 40
SPORT I REKREACJA
Hala Sportowa Częstochowa, ul. Żużlowa 4,
tel. 34 368 82 78
Pływalnia kryta MDK, ul. Łukasińskiego 68,
tel. 34 323 12 79
Pływalnia Kryta „Sienkiewicz Częstochowa”
al. Najświętszej Maryi Panny 56,
tel. 34 393 00 64
Miejski Stadion Lekkoatletyczny, ul. Dąbrowskiego
58/64, tel. 34 368 36 58
Hala Sportowo-Widowiskowa „Polonia”,
ul. Dekabrystów 43, 34 372 07 86
WAŻNE ADRESY, TELEFONY
Urząd Miasta Częstochowy, ul. Śląska 11/13,
tel. 34 370 71 00, www.czestochowa.pl
Miejskie Centrum Informacji Turystycznej/
Częstochowska Organizacja Turystyczna,
al. Najświętszej Maryi Panny 65, tel. 34 368 22 50
Jasnogórskie Centrum Informacji, ul. o. A. Kordeckiego 2, tel. 34 365 38 88, www.jasnagora.pl
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Z INNEJ PÓŁKI

BARTOSZ KOPEĆ – AKTOR I ZAŁOŻYCIEL STUDIA AKTORSKIEGO DLA DZIECI „MAŁA ROLKA”

FILM
„Czarnobyl”,
Craig Mazin,
Johan Renck
„Czarnobyl” to
pięcioodcinkowy
serial HBO, wyreżyserowany przez Johana
Reneka, gdzie znakomite role zagrali Jared Harris, Stellan Skarsgard
i Emily Watson. To historia katastrofy elektrowni
jądrowej, do której doszło 26 kwietnia 1986 r.
(miałem wtedy 9 lat, pamiętam dziwny strach,
choć nie rozumiałem powagi sytuacji). Muszę
przyznać, że to jeden z pierwszych seriali, który
zobaczyłem „od razu” po premierze. Premiera
miała miejsce w maju 2019 r., a ja jestem świeżo
po. Słyszałem same dobre opinie i chciałem choć
raz być na bieżąco. „Czarnobyl” to serial, który
od pierwszej minuty wchłonął mnie w całości.
Genialnie zbudowane napięcie, muzyka, scenografia, wszystko to tworzy dzieło kompletne, od
którego po prostu nie można się oderwać i - jak to
bywa przy tego typu produkcjach - wstajesz rano
kompletnie niewyspany ale szczęśliwy. Być może
niektórzy będą mieć zastrzeżenia do warstwy
merytorycznej serialu, ale należy pamiętać, że
nie jest to dokument, tylko serial fabularny, który
bardzo polecam.

fot. Piotr Dłubak

STYPENDYŚCI

KSIĄŻKA
„Korek
czy zakrętka”,
Michał Bardel
To książka,
która wpadła mi
w ręce podczas
prowadzonego
przez autora
wykładu, w którym miałem przyjemność
uczestniczyć. Bardzo lubię różnego rodzaju
degustacje, od kulinarnych po te procentowe.
Myślę, że książka spodoba się wszystkim,
którzy mają podobne zainteresowania
„smakowe”, stawiają pierwsze kroki w świecie
wina i tu, parafrazując autora: „chcieliby się
wszystkiego dowiedzieć o winie, tylko nie
mają kogo zapytać”. Ciekawa, pełna anegdot
i elementarnej wiedzy książka o winie, może
być doskonałym źródłem inspiracji do przeprowadzenia degustacji w gronie rodzinnym
lub wśród najlepszych przyjaciół.

PŁYTA
„After the
hurricane”,
Kerem
Görsev
Kerem
Görsev - turecki pianista jazzowy, to moje
kolejne artystyczne odkrycie, na które
trafiłem podczas ostatnich wakacji. Artysta
wybitny, niestety wcześniej przeze mnie
nieznany. Jego ostatni album „After the
hurricane” towarzyszy mi teraz przez 24
godziny na dobę. Na swoim koncie ma
Görsev jeszcze 17 albumów, więc mam
czego słuchać przez najbliższe dni. Do
tego lampka wina i szczęścia moc.

Adam Florczyk: Jesteś artystką bardzo aktywną w mediach społecznościowych. Masz
swój profil na FB, Instagramie, a nawet kanał na YouTube, gdzie publikujesz klipy dokumentujące Twoją pracę. To strategia na
promocję własnej twórczości czy po prostu
naturalna platforma komunikacji z innymi
artystami i miłośnikami sztuki dziś?

Przeglądając archiwum Twoich prac, natrafiłem na autorskie plakaty do klasycznych
animacji Studia Ghibli. Jesteś fanką mangi
i anime? Jeśli tak, to czy możesz opowiedzieć trochę o tej pasji i jej wpływie na Twoją twórczość?

Aleksander Van

Jestem, byłam i będę fanką mangi i anime,
chociaż nie w tak dużym stopniu, jak kiedyś.
Od tej pasji zaczęła się moja przygoda z rysowaniem, przerysowywaniem kadrów z anime,
tworzeniem własnych postaci. Mimo że ciężko
potem oduczyć się rysować wielkich, błyszczących oczu, to gdyby nie ta pasja, tak naprawdę
nie byłoby tego wywiadu. Muszę przyznać, że
moim ogromnym marzeniem jest praca dla
studia Ghibli, ale tutaj przede wszystkim mu-

Zapraszamy do dalszej wspólnej zabawy!
Zrób zdjęcie w Częstochowie pomiędzy 1 a 20 września
i prześlij na adres: fotografiamiesiaca@czestochowa.um.gov.pl .
Zgłoszenia przyjmujemy do 20 września, do godz. 23.59.
Najlepsza fotografia zostanie opublikowana w miesięczniku miejskim,
a jej autor otrzyma 300 zł!
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Z młodą ilustratorką, tegoroczną stypendystką Przeydenta Miasta Częstochowy - Magdą Leszczyniak rozmawiamy o adoptowanych psach, książce artystycznej, ulubionych formatach i japońskich marzeniach.

Magda Leszczyniak: Jest to pewnego rodzaju
promocja, jak najbardziej. Wrzucam prace po
to, by ktoś mógł je zobaczyć. Lubię dzielić się
z innymi tym, co robię, to taka wewnętrzna potrzeba. Cieszę się również, jak swoją grafiką czy
ilustracją wywołuję w ludziach pozytywne odczucia. W swojej sztuce nie robię nic kontrowersyjnego, lubię „estetyczne obrazki”, intensywnie
kolorowe i po prostu - ładne. Lubię obserwować
pozytywne reakcje ludzi na ich widok. Jak najbardziej uważam, że media społecznościowe są
w dzisiejszych czasach platformą komunikacji
dla artystów i miłośników sztuki, ale wydaje mi
się, że większość uważa to za formę reklamy.

Zwycięzca sierpniowej edycji konkursu:
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Magda Leszczyniak
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siałabym skupić się na nauce języka japońskiego.
Twoja praca dyplomowa na Uniwersytecie
Jana Długosza miała formę książki „Psiestorie”, zbierającej historie adoptowanych
psów. Jak do tego doszło, że postanowiłaś
zająć się tym tematem i obronę pracy połączyć ze zbiórką na rzecz Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Częstochowie?
Inspiracją była moja Zuza, którą adoptowałam
ze schroniska trzy lata temu. Na pierwszym
roku studiów magisterskich wykonałam kilka linorytów z psami i zasugerowano mi, że dobrze
byłoby rozwinąć ten temat. Od słowa do słowa
powstał pomysł stworzenia książki z historiami
psiaków z częstochowskiego schroniska. Miała
to być tak naprawdę zwykła obrona pracy magisterskiej, bez żadnych wodotrysków. Zostałam jednak wyróżniona Stypendium Prezydenta Miasta Częstochowy i mogłam diametralnie
rozwinąć temat. Przygotowałam mnóstwo materiałów promocyjnych i gadżetów, które były
formą cegiełki. Za uzbierane fundusze zakupiłam dobrą jakościowo karmę i przekazałam na
rzecz schroniska.
Dlaczego ta praca przyjęła formę książki?
Czy struktura narracyjna, zamknięta na dodatek między dwoma okładkami nie ograniczała Cię jako artystki?
Marzę o zostaniu ilustratorką, dlatego wybrałam formę książki. Nie lubię wielkich formatów,
lubię malować czy rysować kompozycje typowo przedstawiające. Ilustracja jest formą sztuki,
w której spełniłabym się całkowicie i liczę, że
w przyszłości mi się to uda. Na dodatek kocham wszelkiego rodzaju książki z dobrym papierem, książki artystyczne, a mój twór ma wła-

śnie taki charakter. Ma kształt budy, dodatkowe
otwierane skrzydełko na każdej stronie oraz
otwory, które pokazują, jaka psina znajduje się
w tej budzie. Połączyłam w tej pracy wszystko,
co kocham: psy, książki, dobry papier, ilustrację,
linoryt, tradycyjne składanie książek.
Twoje prace, które w zeszłym roku zakwalifikowały się na wystawę pokonkursową 10.
Międzynarodowego Biennale Miniatury,
również dotyczyły psiej tematyki. Format
ma dla Ciebie znaczenie? Lepiej czujesz się
gdy masz dużo przestrzeni do popisu (jak
w Twojej książce), czy gdy konkretne ramy
narzucają Twojej wyobraźni ograniczenia?
Tak naprawdę to zależy od wielu czynników,
a przede wszystkim od mojego nastroju. Są
tematy, gdzie czuję się bardzo dobrze, jak ktoś
narzuci mi, co mam robić. Dlatego też bardzo
lubiłam wszelkie zadania zaliczeniowe na studiach. Nie lubiłam tematów dowolnych, bo
bardzo często zbyt duża ilość pomysłów nie
pozwalała mi się skupić na jednym konkretnym temacie. Książka również nie była tak
do końca dużym polem do popisu. Jestem
skrupulatna, robiłam masę notatek, wszystko
było zaplanowane od góry do dołu. Jakby nie
patrzeć, była to bardzo precyzyjna praca, tylko
troszkę większa niż te, które wykonałam na 10.
Międzynarodowe Biennale Miniatury. Muszę
przyznać, że osobiście wolę stanowczo mniejsze formaty. Prace wielkoformatowe miały za
zadanie pozwolić mi się rozrysować i rozmalować w czasie studiów, jednak to właśnie te
małe i precyzyjne rysunki dawały mi najwięcej
satysfakcji.
Szczegóły dotyczące Stypendiów twórczych i artystycznych
Prezydenta Miasta Częstochowy można znaleźć na stronie
www.czestochowa.pl, w zakładce:
kultura/ stypendia, konkursy, nagrody.
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